SIARAN PERS – untuk segera disiarkan –

Teater Garasi dan Rimini Protokoll Menawarkan
Kesegaran Perspektif Atas Yogyakarta
Yogyakarta, kota di Indonesia, terletak di bagian selatan Jawa, dikenal dengan kekayaan budaya
tradisionalnya, pemandangan indah, perguruan-perguruan tinggi ternama, dan skena kesenian
yang dinamis. Dengan populasi hampir 400.000 jiwa, tiap penduduk Yogyakarta memiliki
pandangan uniknya sendiri tentang kotanya. Berdasarkan pengalaman mereka masing-masing,
beberapa mungkin menganggap kota ini menyenangkan dan luar biasa, beberapa yang lain
mungkin melihatnya kacau dan menantang.
Menghadirkan 100 warga Yogyakarta bersama-sama di atas panggung dalam produksi “100%
Yogyakarta”, Rimini Protokoll, kelompok teater yang berbasis di Berlin, bekerja sama dengan
Teater Garasi di Yogyakarta, mempersembahkan sebuah proyek inovatif dan lain daripada yang
lain: bentuknya melibatkan “warga biasa” Yogyakarta yang sejak awalnya adalah pemain awam
dalam proses penciptaan teater.
Dipilih melalui proses pemilihan pemain yang cermat, 100 warga Yogyakarta menampilkan kota
mereka melalui angka, statistik dan hubungan-hubungan antar pribadi, sehingga menciptakan
sebuah kaleidoskop kota itu sendiri.
“100% Yogyakarta” bertujuan menawarkan perspektif yang segar tentang Yogyakarta dan
mengundang penonton berefleksi atas kenyataan-kenyataan sehari-hari kota mereka.
Pendekatan yang tak biasa ini telah sukses diterapkan di kota-kota lain seperti Berlin, Vienna,
Zurich, London, Tokyo dan Melbourne.
Rimini Protokoll terdiri dari Helgard haug, Stefan kaegi, dan Daniel Wetzel. Mereka telah
berkarya bersama sebagai sebuah tim penulis-sutradara sejak tahun 2000. Sejak tahun 2002,
seluruh karya mereka telah ditulis secara bersama di bawah label Rimini Protokoll. Fokus kerja
mereka yaitu terus mengembangkan alat teater untuk memungkinkan perspektif yang tidak
biasa atas realitas.
Teater Garasi, berdiri di tahun 1993, adalah kumpulan seniman multidisiplin dari Yogyakarta
yang menjelajah berbagai kemungkinan dalam seni pertunjukan sebagai bagian dari upaya
membaca, menyingkap, dan memahami perubahan-perubahan yang konstan berlangsung di
dunia yang terus berubah.

“100% Yogyakarta” adalah bagian dari Jerman Fest. Jerman Fest adalah inisiatif dari Federal
Foreign Office di Jerman dan diorganisasi oleh Goethe-Institut Indonesien, Kedutaan Besar
Jerman dan EKONID.
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