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ejurnlah koreografer dan penari
asal Jerman menerjemahkan da-

ya bertahan warga Jakarta dan
kota satelitnya menjadi sebuah karya
. tari dalam ruang pertunjukan yang tak
lazim. Sebagai tänggapan atas penat

kehidupan urban, Volution/Groave

,Space berbaur dengan hasrat mempertanyakan dan menerobos pakem
seni pertunjukan.
Serombongan pengendara motor
itu seperti airbah, menyerbu halaman

Komunitas Salihara di Jakarta Selatan,
Rabu (25Äi). Wajah para pengendara-

nya tersembunyi di balik kaca helm,
moior mereka yang meraung-raung
mengejutkan kerumunan tamu yang
ada di san4 yang segera saja bubar
dipapar asap motor yang menyengat.

Ketika raungan motor-motor itu

pergi, banyak orang masih kebingungan tentang apa yang terjadi. Lalu kali

kedu4 gerombolan bermotor itu datäng laCi, menggeber-gebe-r lagi motor
mereka Satu-dua "calon penonton,
mafhum bahwa kejutan ifu bagian dari
pertunjukal tari eksperimental sekelompok penari asal Jerman, Volution/Groove Space.

Di tengah kebingungaa,

sekelom-

pok kecil orang berjalan cbpat ke salah

satu sudut di antara kamar kecil di
selasar Salihara Gerak cepat mereka
menarik perhatian orang-orang lairl
yffrg segera menyusul dan mencari
tahu tontonan apa yang tersaji.

Mereka terpaku oleh pijaran pemantik suar yang merah menyala di
tangan seorang penari. Belum lagi

orang mencernA tiba-tiba

teria_

kan-teriakan terdengar dari balik jeruji yang menjadi atap ruang bawah
tanah Komunitas Salihara. Di san4
penari lain bgrteriak lucu, bertingkah
seperti monyet lucu yang mengejek
orang-orang yang menontonnya.
Penonton kebingungan, seperti dipaksa memilih di antara beberapa
"perlunjukan" yang berbarengan. Di
gerombolan penonton yang
l*gga
berebutan naik dikejutkan ulah penari

yang

tffun t*gga

sesekali dengan

Iiulan tubuh serupa tari. Kacau, sebagian penonton'ingin terus naik,
tetapi sebagian lainnya berhenti dan
memotret.

warsa

koreografer utam4 Sebastian Matthias,.selalu mengosongkan ruang pertunjukan dari kursi penonton.
Di san4 para penonton tersesap dan
lebur dengan para pehari Matthias. Di
Zwch, Groove Space melahirkan seri
Maneuvers, dan di Fleiburg Groove
Space berpinak mer{adi seri Chorus.
Di tiap-tiap kot4 para penari Groove
Space mdnarikaa koreografl tanpa
struktur baku, yang pokok-pokoknya
menyalin pola pergerakan dan interaksi warga kota lokasi pertunjukan.
Di Jakarta, Matthias ditantang para

kolaborator Groove Space asal Indonesia-Irwan Ahmett dan Tita Salin4 Iswanto Hartonq dan Cut and
Rescue-untuk keluar dari ruang pertunjukan tanpa kursi. Kekacauan dalam perjalanan mengitari berbagai sudut lantai dan langkan kompleks Komunitas Salihara itu unik. pengalaman
kekacauan di jalanan tiba-tiba dirasakan para penonton terjadi di sebuah
kompleks kantong kesenian yang biasanya serba teratur.

satinan perserakan
."f,:rjfi":fr:XHä"i:#*ffi?
Sejak berawal dari sebuah proyek kanpilihannya menyesuaikandiridekolaborasi tari di Berlin, Syne- ngan keterbätr.* "uko.r, Ääg-di

\1ym/Gro2ve .§pace, seri'pertunjukan kämpleks Salihara- Jejalan orang
dan
"Groove Space" selalu menjadi per- gerak penari yang menyel4 ;;p;rti
'
ganjil di ruang pertunjuJ<aa [egilaÄ jahnan" Jak;ta, dü;
Iuniukar]
konvensional. Sarrg peneliti dan orang-orang yang menerobos ."1äh_

,

Sebastian Matthias

nya.
Selepas berjejalan berkeliling turun
tangga yang disusupi para penari, para
penonton mengantre memasuki selasar menuju Teater Salihara. Selasar
itu putih berpendar, penuh dengpn
asap putih yang peka! meneror setiap

langkah penonton. Tanpa tahu apa
yang akan dialami, tiap penonton meIangkahkan kaki. Seperti di Jakarta,
semua rencana warganya harus siap
menghadapi kejutan seperti macet
atau banjir, dan menyesuaikan diri.
Sayangny4 ruang perlunjukan konvensional terasa terlalu teratur dan

steril dibanding pengalaman "kekacauan" sepanjang perjalanan menuju
Teater Salihara- Satu-satunya "gangguan" atas sterilnya ruang teater adalah orang-orang berhelm, para pengendara sepeda motor yang mengawali "kekacauaa". Kenapa di ruang
periunjukan konvensional pun jadi
pertanyaan sery dalam diskusi penonton dan para penampil.
"Tentu saja kami memilih ruang
pertunjukal konvensional, yang bisa
dirasakan kehilangan kbnvensi-konvensinya. Jika hanya dialami di luar
ruang perfunjukan konvensional ge-

rak tarian kami tetap menjadi pengalaman yang cair, karena demikianlah

sifat ruang terbuka. Maka tak

ada

kebakuan lang bisa ditawar," kata Zen
Jefferson, salah satu penari.
Apa pun, proyek ini telah memberi

warna baru bagi serial pertunjukan
Groove Space. Menarilmy4 selepas
dari Jakarta, seri pertunjukan Groove
Space bakal menyinggahi Duesseldorf,

To§q dan Hamburg. Akankah jejal

Groove Space ala Jakafta yang melebar keluar dari ruang pertunjukan
konvensional itu bakal munctrl di ketiga kota itu?

