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KDEI Taipei dan National Palace Museum Promosikan Indonesia  
Pada Asian Art Festival Indonesian Month 2021 

 
 
 
Selama hampir sebulan penuh, pada 2 – 31 Oktober 2021 yang akan datang, KDEI Taipei 
bekerjasama dengan National Palace Museum akan melaksanakan kegiatan bertajuk “National 
Palace Museum (NPM) Asian Art Festival: Indonesian Month 2021” bertempat di National Palace 
Museum, di Kota Chiayi - Taiwan.  
 
Sepanjang kegiatan akan menampilkan berbagai seni dan produk Indonesia seperti alat musik 
tradisional (gamelan dan angklung), Batik, pakaian adat tradisional, film, dan kopi.  
 
Selain itu, beragam kegiatan seni budaya juga diadakan untuk meramaikan ajang promosi 
Indonesia selama satu bulan tersebut, diantaranya pameran budaya dan pariwisata, sejarah dan 
museum Indonesia, seminar, pembelajaran membatik, pelatihan tari tradisional, pertunjukan 
wayang, gamelan dan tarian Bali, pagelaran tarian traditional Indonesia seperti tarian Reog 
Ponorogo, tarian Jejer, tarian Batik Pace, melukis batik pada topeng wayang, melukis batik di 
atas kain, membuat keris berbahan kertas, pelatihan tari budaya Indonesia secara interkatif, 
bermain angklung, dan pemutaran film Indonesia: Kartini (karya Hanung Bramantyo), Kucumbu 
tubuh indahku (karya Garin Nugroho) dan Aruna & lidahnya (karya Edwin) serta mengadakan 
diskusi interaktif dengan para sutradara nasional secara virtual. 
 
Pada bagian dari rangkaian Festival Indonesian Month, pada 9 dan 10 Oktober 2021 akan digelar 
pula kegiatan Bazaar Indonesia yang akan diikuti oleh sejumlah pelaku usaha Indonesia dan 
Taiwan menampilkan produk-produk unggulan Indonesia, yang menempati 16 booth. KDEI Taipei 
juga akan berpartisipasi aktif menempati booth tersendiri yang diwakili oleh Bidang Perdagangan, 
Bidang Pariwisata, Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bidang Imigrasi untuk 
mendiseminasikan berbagai informasi terkini dari Indonesia. 
 
Kegiatan ini terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya masuk. 
 
Sebagai informasi, National Palace Museum (NPM) Southern Branch Chiayi adalah museum 
terbesar kedua di Taiwan setelah NPM di Taipei yang merupakan pusat penyimpanan artefak 
peninggalan budaya yang berasal dari daratan China (Tiongkok) dan Taiwan.  
 
Setiap tahunnya NPM menyelenggarakan Asian Art Festival dengan menggelar promosi budaya 
pariwisata dari perwakilan negara di wilayah Asia. Pada tahun 2021, Indonesia memperoleh 
kesempatan untuk menggelar promosi budaya, pariwisata, sejarah dan museum serta produk 
unggulan Indonesia. Kesempatan emas ini akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh KDEI 
Taipei dalam rangka mendorong promosi Indonesia seluas-luasnya kepada masyarakat Taiwan. 
 

 
Taipei, 28 September 2021 

Tim Humas KDEI Taipei 
 


