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Pentas kolaborasi Volution/Groove
Space menyajikan koreografi
yang mengadaptasi ritme kehidupan
Kota Jakarta.
Dian Yuliastuti
yuliastuti@tempo.co.id

A

sap pekat menghadang di selasar
teater Blackbox
ketika para penonton secara bergantian memasukinya. “Aduh,
bagaimana ini, enggak kelihatan jalannya,” ujar seorang penonton perempuan
sedikit panik saat masuk
ruangan berukuran 2 x 12
meter yang penuh asap itu.
Perempuan tersebut berjalan seperti menyibak asap,
lalu tangannya disambut
seorang penari yang membimbingnya berjalan.
Itulah sensasi yang disuguhkan koreografer dan
peneliti lingkungan kota
asal Jerman, Sebastian
Matthias, dalam pertunjukan Volution/Groove Space
di Komunitas Salihara,
Jakarta Selatan, pada 25-28
November lalu. Pertunjukan
ini merupakan bagian dari
Jerman Fest 2015.

IKLAN

Begitu masuk ruangan
teater Blackbox, tak ada
lagi asap. Para penonton
disuguhi
pemandangan
berbeda: sebuah taman
artifisial dalam temaram lampu warna-warni.
Bunga-bunga, daun, dan
buah plastik bergelantungan. Dua lembar karpet
rumput plastik digantung
di satu sisi dan ujung lainnya dibiarkan terhampar di
lantai.
Matthias, yang berkolaborasi dengan beberapa
seniman Indonesia, seperti
Irwan Ahmett, Tita Salina,
Iswanto Hartono, serta
Cut and Rescue, sengaja
membiarkan ruang pertunjukan tanpa kursi. Untuk
menikmati kreasinya itu,
para penonton bisa duduk
lesehan di lantai, berdiri,
atau menyender ke dinding
ruangan.
Bahkan, sebelum penonton masuk teater Blackbox,
Matthias mengajak mereka
berjalan-jalan di lingkungan Salihara, mulai di dekat

Salah satu bagian pementasan Volution/Groove Space di Salihara, Jakarta, Rabu pekan lalu.

toilet, naik ke roof top, ke
teras teater anjung, lalu
turun lagi menyusuri teras
belakang teater. Sepanjang
perjalanan itu, para penari
bergerak di antara kepadatan penonton dengan iringan
“musik” kebisingan, keri-

uhan kota, kemacetan lalu
lintas dengan klakson dan
raungan sirine ambulans,
serta tanda keberangkatan
kereta. Mereka bergerak,
berjalan agak memiringkan
badan, menyamping seperti
laiknya para pejalan kaki di
tangga stasiun yang padat
atau trotoar Jakarta yang
rusak, dan mencari celah di
antara orang yang berjalan
santai. Para penari yang bergerak itu juga mencoba berinteraksi dengan penonton.
Di dalam teater, rekaman
kebisingan tetap dihadirkan. Ada pula lagu dangdut
dan musik yang berdentam-dentam. Sekelompok
ibu tertawa cekikikan
dan ikut berjoget ketika
seorang penari berkepala
plontos mencoba bergoyang
dangdut dengan gerak yang
agak kaku di depan mereka. Beberapa penonton juga
ikut bergoyang dan menari
menyambut musik serta
gerakan para penari.
Lewat pementasannya,
Matthias dan para seniman mencoba menyuguhkan koreografi kehidupan masyarakat urban.
Mereka mengeksplorasi
gerak tubuh yang mencoba
mengekspresikan sensitivitas, kemampuan adaptasi
untuk menanggapi dinamika lingkungan sekitarnya.
Matthias, koreografer lulusan Juilliard School di New
York dan Freie Universitat
Berlin, memang memfokuskan koreografinya pada sistem improvisasi modular.
Groove Space ini merupakan rangkaian penelitian dan pertunjukan dari
sebuah proyek di Berlin,
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Sebastian Matthias.

lalu di Zurich, Freiburg, dan
Jakarta. Selanjutnya akan
dibuat di Dusseldorf, Tokyo,
dan Hamburg. “Kami akan
mengkaji hubungan antara
ruang perkotaan, tubuh,
gerakan, dan ritme,” kata
Matthias.
Matthias dan grupnya
membuat gerakan yang
dinamis mengikuti pergerakan manusia urban
di berbagai kota. Mereka
mengeksplorasi perilaku,
pergerakan, dan dinamisnya penduduk Jakarta
yang harus menghadapi
kebisingan,
kepadatan,
serta kemacetan. Matthias
dan para penari didampingi beberapa seniman
Indonesia mengamati para
penumpang dan pejalan
kaki di Stasiun Sudirman,
Kota Tua, Stasiun Jakarta
Kota, Stasiun Jatinegara,
dan sekitar Menteng pada
jam-jam kerja. Salah seorang penari merasa kagum
terhadap
cara
orang
Jakarta berjalan di antara

kepadatan atau kesesakan
orang. “Mereka tetap fokus,
mencari celah untuk terus
IKLAN
bergerak,” ujar dia.
Dangdut dipilih menjadi
salah satu musik pengiring
gerakan para penari. Musik
inilah yang menginspirasi
Matthias untuk membuat
gerakan para penarinya.
Untuk mengetahui lebih
dalam, mereka pun mengamati orang menikmati
musik ini di tiga klub dangdut di sekitar Menteng dan
Jatinegara.
“Saya belum pernah mendengar sebelumnya. Tapi,
begitu mendengar dangdut,
ternyata (musik ini) cukup
menarik. Saya melihat
seorang polisi berjoget
dangdut pada car-free day,”
kata Matthias. Keinginan
Matthias ini lalu disambut oleh Cut and Rescue.
“Mengapa tidak, dangdut
tidak sekadar musik, tapi
juga kultur,”ujar Mario dari
Cut and Rescue.
Lokalitas dan “ciri” khas
Jakarta diwujudkan Tita
Salina dan Irwan Ahmett
dengan raungan knalpot
sepeda motor serta asap.
“Sepeda motor ini kita
temui di mana-mana.
Bahkan, begitu kita keluar
rumah, di jalan langsung di
sambut sepda motor karena
transportasi publik yang
jelek,” ujar Irwan.
Ruang berasap sengaja
diciptakan untuk membetot perhatian dari kondisi
kota. “Coba kalau tidak
dibenahi, sepeda motor
tambah banyak, asap di
mana-mana. Mungkin akan
seperti di ruang itu,” Irwan
menambahkan. O

