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Sahabat Garasi yang baik, tahun 2018 kami awali dengan pembukaan 

studio baru dengan menggelar Buka Studio 7 Hari 7 Malam: Jalan Tikus, 14-20 Januari 
2018. Awal tahun menjadi momen yang tepat untuk meluncurkan ruang “baru” presentasi 
dan kerja eksperimentasi kesenian, beserta kerangka kuratorial program yang telah kami 
pertajam dan kembangkan, sebagai cara untuk merayakan kemungkinan keterlibatan 
seniman dan khalayak penonton yang lebih luas dan mendalam. Renovasi studio didukung 
oleh Bekraf. 
 
Inisiatif AntarRagam yang telah berjalan selama satu tahun atas dukungan Ford Foundation 
masih terus dilanjutkan dengan mengunjungi komunitas maupun seniman di Sumbawa dan 
Singkawang, sementara kontak dengan komunitas maupun seniman di Madura dan Flores 
yang kami lakukan selama setahun yang lalu masih terus kami lanjutkan. 
 
Di samping program-program utama dan rutin Teater Garasi/Garasi Performance Institute, 
dalam newsletter ini Sahabat Garasi (SAGA) dapat pula menyimak aktivitas para seniman 
Teater Garasi baik secara individu maupun kelompok, bersama Teater Garasi maupun 
bekerja sama dengan seniman-seniman lain. Selamat membaca! 
 
 
  



 
 
ANTARRAGAM 
 
AntarRagam, inisiatif Teater Garasi untuk menjalin kontak dengan seniman dan anak-anak muda di 
kota-kota di luar (pulau) Jawa, sebagai suatu proses unlearning dan pembelajaran ulang atas 
(ke)Indonesia(an) dan (ke)Asia(an). Karya yang kemudian tercipta dalam pertemuan tersebut 
diharapkan bisa melahirkan pengetahuan baru dan narasi-narasi alternatif atas kenyataan-kenyataan 
perubahan dan keberagaman sosio-kultural di Indonesia dan Asia. Pertemuan-pertemuan tersebut 
dapat Anda ikuti melalui situs www.antarragam.net.  

 
 
 

 



 
 

 

 

Pertemuan pertama dengan komunitas dan seniman di Sumbawa 

Memasuki tahun kedua program Antarragam, pada bulan Maret 2018 Teater Garasi 
berkunjung Sumbawa, NTB.  
 
Dari tanggal 1 sampai 8 Maret 2018, Dendi Madiya, Lusia Neti Cahyani, Shohifur Ridho’i dan 
Venti Wijayanti, berkesempatan bertemu dengan para pelaku seni di Sumbawa untuk  
berbagi cerita dan pengalaman praktek berkesenian dan belajar tentang budaya dan situasi 
terkini Sumbawa. Dalam kesempatan itu mereka bertemu dengan seniman dan komunitas 
seni, antara lain Yuli Andari, Anton Susilo dan Reny Suci dari Sumbawa Cinema Society 
(SCS), Hallen Muchlis dan Moel dari Sumbawa Visual Art (SVA), Ferdiansyah dan 
Muhammad Akbar dari Sumbawa Indie Movement, juga beberapa pengurus Dewan 
Kesenian Sumbawa. Selain para pelaku seni, mereka juga berkesempatan bertemu dan 
berdiskusi dengan kawan-kawan aktivis buruh migran dan perempuan yaitu Syamsuddin dan 
Roni dari Solidaritas Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sumbawa dan Diana, Yenny dari 
Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa. Selain itu mereka mengunjungi Universitas Teknologi 
Sumbawa, Institut Ilmu Sosial dan Seni Budaya Samawa Rea, dan pulau Bungin.  Di Bungin, 
kami bertemu dengan ibu Nilam, pewaris joget Bungin (suku Bajo) dan Dewi Astuti, anak 
muda yang berkomitmen meneruskan warisan tradisi Bungin dengan mengajar dan 
mengelola sanggar tari di sana.  
 
Hal yang menggembirakan dari dinamika berkesenian di Sumbawa adalah munculnya 
komunitas-komunitas (seni) orang muda dan jejaring kerja yang mereka lakukan.  
 
 
  



Pertemuan pertama dengan 
komunitas dan seniman di 
Singkawang 
 
Pada 1 Maret 2018, Gunawan Maryanto, 
Arsita Iswardhani, Akbar Yumni dan 
Aum Tresnaningtyas memulai 
perjalanan ke Singkawang untuk 
membangun kontak dengan para pegiat 
dan pelaku seni di Singkawang. 
Kedatangan mereka berbarengan 
dengan perayaan Cap Go Meh yang 
belakangan (sejak tahun 2010-an) 
menjadi pusat perhatian masyarakat 
baik dalam skala lokal maupun nasional.  

 
Di Singkawang, mereka bertemu dengan para seniman pegiat film (Niken, sineas muda di 
mana film dokumenternya pernah memenangkan Eagle Award), fotografi  (Frino dan 
komunitas My Singkawang), penggiat seni pertunjukan-Sniper Singkawang (Hellen, Deri, 
Anningmu, Prima, Boncu, Mpok Yanti bersama sanggar TEBS (Teater Biak Singkawang) 
dan Yoyok Komik). Prima adalah juga seorang penyair yang  sedang menggagas forum 
penulis Singkawang, sementara Anningmu, selebgram Singkawang yang konsisten 
membuat video dubbing dengan bahasa lokal. Yoyok Komik, sebelum tertarik menjadi aktor, 
merintis karir sebagai komikus sejak 2002 dengan mengangkat cerita-cerita rakyat. 
 
Fenomena munculnya komunitas orang-orang muda juga terjadi di Singkawang. Film dan 
fotografi menjadi medium yang banyak diminati anak muda Singkawang. Anak-anak muda ini 
biasanya memanfaatkan warung/kedai kopi sebagai tempat berkumpul. Salah satunya 
adalah Kedai Sesama yang menjadi tempat berkumpul anak muda yang tertarik dengan 
dunia menggambar dan tergabung dalam komunitas bernama Muge (Musim Menggambar), 
yang diinisiasi oleh Reza, salah seorang lulusan Seni Rupa ISI Yogyakarta. Rata-rata 
mereka adalah anak muda atau penggiat yang dulunya kuliah di luar kota/pulau, lalu setelah 
lulus kembali  dengan cita-cita membangun kesenian di kota Singkawang.  
 

 
Workshop Penciptaan Bersama 
“Bertolak dari yang Ada, Bicara 
pada Dunia” Sumbawa dan 
Singkawang 
 
Selama 5 hari pada 11-15 April 2018, 
seniman fasilitator dari Teater Garasi 
yaitu MN. Qomaruddin, Shohifur 
Ridho’i, Dendi Madiya dan Venti 
Wijayanti kembali berkunjung ke kota 
Sumbawa untuk bersama-sama 
dengan pelaku kesenian dan aktivis 

NGO di sana melakukan workshop penciptaan seni berbasis isu menggunakan kerangka 
penciptaan bersama yang selama ini dipraktekkan oleh Teater Garasi. Di dalam workshop 
ini, para peserta kami ajak untuk mengidentifikasi modal kultural maupun sosial yang 
mereka miliki, serta mendiskusikan isu-isu yang ada di Sumbawa, memetakan pertanyaan 
dan menggali data melalui riset untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait isu dan 
kemudian menggarapnya dalam sebuah pertunjukan. Isu yang menjadi sorotan peserta 
berkisar pada persoalan buruh migran dan kerusakan lingkungan. Workshop ini diikuti oleh 
15 orang peserta dan berlangsung di Istana Dalam Loka dan hotel Cendrawasih. 



 
Setelah workshop yang berlangsung di Sumbawa, satu tim seniman fasilitator lain yang 
terdiri dari Gunawan Maryanto, Arsita Iswardhani, Akbar Yumni dan Arum Tresnaningtyas 
bersama kawan-kawan seniman di Singkawang dan Pontianak melakukan workshop yang 
sama di Singkawang. Dalam proses identifikasi, muncul isu-isu penting perihal narkoba, 
lingkungan, dan toleransi. Workshop ini diikuti 20 orang peserta dan berlangsung pada 26-
30 April 2018 di Singkawang Cultural Centre. 
 

 
 
Riset Isu dan Perancangan Karya 
 
Setelah melalui kegiatan workshop penciptaan bersama, para peserta workshop di 
Sumbawa dan Singkawang berinisiatif dan bersepakat untuk melanjutkan proses workshop 
dengan merancang sebuah karya pertunjukan menggunakan metode/kerangka penciptaan 
bersama. Mereka tidak berasal dari satu kelompok yang sama, melainkan gabungan dari 
individu-individu yang secara bersama ingin mempraktekkan metode yang mereka dapatkan 
dalam workshop.  
 
Pada tanggal 2-10 Juli 2018, ditemani Dendi Madiya dan Venti Wijayanti, tim di Sumbawa 
berkumpul untuk memulai proses penciptaan karya dengan melakukan penetapan isu yang 
ingin ditelusuri dan kemudian memetakan pertanyaan-pertanyaan atas isu tersebut. 
Berangkat dari sana, tim melakukan riset lapangan untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan dan merancang tahap-tahap yang akan dilakukan selanjutnya. Tim Sumbawa yang 
terlibat dalam proses ini adalah Dewi Astuti, Hadiatul Hasanah, Reny Suci, Syamsuddin, 
Ferdiansyah dan Akbar Sandi.  
 
Workshop juga dilakukan  di Singkawang selama 2 hari pada tanggal 9-10 Juli bersama 
Gunawan Maryanto dan Akbar Yumni. Dalam workshop ini, peserta yang berjumlah 8 orang 
menetapkan isu yang ingin didalami dan diangkat dalam pertunjukan dari sekian banyak isu 
yang ada di Singkawang dan mengajukan pertanyaan atas masing-masing isu tersebut. 
Setelah workshop ini, mereka akan melakukan riset lapangan untuk mempertajam isu dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan.  
 
Sementara pertemuan dengan seniman dan komunitas seni di Madura dan Flores yang telah 
berlangsung selama setahun yang lalu, saat ini terus berlanjut. Rekan-rekan dari kedua 



daerah tersebut saat ini sedang dalam tahap mempersiapkan festival. Remo Teater Madura 
rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28-30 September 2018. Sementara  Festival 
Seni Budaya Flores Timur rencananya akan diadakan pada tanggal 5-7 Oktober 2018. 
 
 

 
 
 
BUKA STUDIO 7 HARI 7 MALAM: JALAN TIKUS 
14-20 Januari 2018 
 
“Buka Studio 7 Hari 7 Malam: Jalan Tikus” adalah acara syukuran studio baru Teater 
Garasi/Garasi Performance Institute. Dengan bentuk acara mini-festival melibatkan 38 
seniman (dan kelompok seni) dari Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung yang menyodorkan 
ragam bentuk pertunjukan seni lintas disiplin, baik dari tari, seni rupa, musik, sastra, teater 
dan sinema, yang berbasis beragam latar tradisi dan budaya lokal. Rangkaian serial 
pertunjukan ini juga dilengkapi dengan peristiwa diskusi, workshop, sarasehan dan tukar 
pengetahuan. 
 
Studio Teater Garasi/Garasi Performance Institute adalah kantor dan laboratorium seni yang 
dikelola oleh Teater Garasi dan terbuka untuk publik. Dengan dukungan dari Bekraf, studio 
baru ini dirancang sebagai laboratorium seni yang terbuka (open laboratory), 
mempertemukan ragam lintas-disiplin seni dan budaya pertunjukan sebagai upaya untuk 
terus mengembangkan budaya kepenontonan yang terlibat (engaged spectatorship).  
 
  



Rangkaian acara 7 Hari 7 Malam Buka Studio: Jalan Tikus 
 

Minggu, 14 Januari 2018   
 
Pembuka “Tari Gedruk Topeng Ireng” 
(Komunitas Seni Kampung Nitiprayan) 
 
CABARET CHAIRIL: 
“Out of in the Penal Colony” (69 
Performance Club) 
“Refreshing” (Ferial Afiff) 
“Untitled” (Tamara Pertamina) 
Pemantik Diskusi: Joned Suryatmoko 
 
 

 

Senin, 15 Januari 2018  
 
BLOCKNOT FORUM: Peluncuran buku 
“Kembang Sepasang” (Gunawan 
Maryanto, Joko Pinurbo, Shohifur 
Ridho’i) 
 
KLUB TONTON DAN PERIKSA (KTP) 
bersama SIMAMAT 
Pemantik Diskusi: Yosep Anggi Noen 
 
 
 
 

Selasa, 16 Januari 2018   
 
Training Yoga bersama Lusia Neti 
 
OPEN LAB: 
“Menonton Turang” (Akbar Yumni dkk)  
“Nyae” (Dendi Madiya bersama Artery 
Performa & Sanggar O)  
Pemantik Diskusi: Taufik Darwis 
 
 
 
 
 
 

 
Rabu, 17 Januari 2018   
 
OPEN LAB:  
“Macapatan” (Paksi Raras Alit)  
“Dongeng Prajurit” (Gunawan 
Maryanto, Kiki Retake, Octo Cornelius, 
Prihatmoko Moki, Sandi Kalifadani)  
 
 
 
 

 



Kamis, 18 Januari 2018  

BLOCKNOT FORUM: Peluncuran 
buku “Gentayangan” (Intan Paramaditha, 
Alia Swastika, Leilani Hermiasih, Yudi 
Ahmad Tajudin, Ugoran Prasad, Yennu 
Ariendra)  
WYST: menampilkan Lintang Raditya 
feat. Andryanade dan Mo’ong feat. 
Cecile Bellat & Jangkung PP  
 

 
 
 
 
Jumat, 19 Januari 2018  
 
OPEN LAB:  
“Kitchen Talk” (Yudha Kusuma Putera 
a.k.a Fehung dan Arum Tresnaningtyas) 
“Brief History of Dance” (Ari Dwianto) 
“Kuda Hitam di Pintu Pagar” 
(Fitridancework)  
“Baladewa” (Sutrianingsih) 
Pemantik Diskusi: Taufik Darwis 
 
 
 

 

 
 

Sabtu, 20 Januari 2018  LATG: “Di Jalan Tikus” oleh Melancholic Bitch 

 
 
  



 
 
 
 
OPEN LABORATORY 
 
Bincang-bincang Teater Bersama Jim Adhi Limas 
10 Januari 2018 
 
Teater Garasi menerima kunjungan Jim Adhi Limas, aktor senior – salah satu pendiri 
Studiklub Teater Bandung, yang telah lama meninggalkan Indonesia dan menetap di 
Perancis. Dalam kunjungan ini beliau ingin bertemu para pelaku teater Yogyakarta dan 
mendengar dinamika perkembangan teater di Yogyakarta. Demikian sebaliknya, para pelaku 
teater di Yogyakarta mendengar cerita beliau perihal Studiklub Teater Bandung, yang 
sebagian besar hanya mereka dengar namanya atau membaca dari buku. 
 
(Kopi Pagi) Majelis Dramaturgi 
15-19 Januari 2018 
 
Difasilitasi oleh salah satu artistic associates Teater Garasi, Ugoran Prasad, majelis (forum 
pertemuan informal) di pagi hari ini adalah forum yang relaks (sebagaimana pagi) yang 
berisi perbincangan dan pertukaran dramaturgi antar seniman lintas disiplin atas karya yang 
telah atau sedang dikerjakan (work in progress), sambil menikmati kopi. Meneruskan tradisi 
jejaring pertukaran dramaturgi yang berlangsung sejak akhir 2016, forum ini bersifat setara 
dan informal. Diikuti oleh peserta dari Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Solo. 
 
 
  



Kunjungan RAW Material Company dan Kër Thiossane (Senegal) 
31 Januari 2018 
 
RAW Material Company dan Kër Thiossane adalah dua organisasi dari Senegal yang 
bersama KUNCI Cultural Studies (Yogyakarta) dan Ruang Rupa (Jakarta) tergabung di 
jaringan Arts Collaboratory. Mereka berada di Yogyakarta selama satu minggu untuk 
berdiskusi dan mengevaluasi kinerja organisasi masing-masing, serta membahas tantangan 
dalam mengelola program pendidikan. Di sela-sela agenda tersebut, mereka berkunjung ke 
beberapa organisasi yang menyelenggarakan program pendidikan seni, baik instansi 
pendidikan formal (universitas) maupun non-formal, salah satunya Teater Garasi. 
 

 
 
Workshop Improvisasi “Love & Intestine” bersama Ismaera Takeo Ishii 
23-25 Februari 2018 
 
Workshop ini berangkat dari improvisasi atau ‘jamming’ untuk mempertemukan dan 
berinteraksi menggunakan tubuh dari orang-orang yang berbeda-beda. 15 peserta 
workshop antusias mencipta bersama selama 3 hari, ditutup dengan improvisasi di area 
Alun-alun Utara Yogyakarta.  
 
Takeo Ishii adalah penari, koreografer, guru dan seniman. Ia pernah mendapatkan hadiah 
utama dalam Juste Debout Jepang dan Yunani, menjadi finalis Funkin Stylez, Berlin dan 
Yokohama Dance Collection. Ia berlatih di Nobuyoshi Asai (Sankai Juku) selama 5 tahun. 
Berbasis di Perancis dan Eropa sejak 2012, setelah beberapa tahun beraktivitas sebagai 
penari bersama kelompok tari Carolyn Carlson, David Zambrano, Francesco Scavetta.  
 
 
Forum/Kelas Improvisasi 
Maret-April 2018 
 
Meneruskan proses dan pertemuan dalam workshop improvisasi “Love & Intestine” bersama 
Ismaera Takeo Ishii, Teater Garasi memfasilitasi pertemuan lanjutan berupa forum-forum 
diskusi maupun latihan bersama para peserta workshop. Forum berlangsung sebulan sekali. 
 
 



 
WYST: Displacement/Disappearance 
19 Maret 2018 
 
Penampil: Emil Palme (Copenhagen), 
Ikbal Lubys (Yogyakarta), Taus 
Bregnhøj Olesen (Copenhagen). 
Kurator: Yennu Ariendra 
 
Edisi Maret 2018, WYST mengundang 2 
orang seniman musik/instalasi dari 
Copenhagen dan seorang seniman 
musik dari Yogyakarta, yang berangkat 
dari tema Displacement/Disappearance. 

Tema ini terinspirasi dari narasi atas orang-orang yang terpisahkan dari tanah mereka atau 
impian mereka baik secara paksa maupun tidak. Lewat instalasi suara, seniman akan 
berkolaborasi dan melakukan sebuah presentasi tentang proses penggarapan ide-ide 
mereka. 
 
WYST adalah laboratorium terbuka musik atau suara, yang dibentuk untuk melakukan 
pengembangan dan penelusuran lebih jauh dari ide yang dilontarkan oleh seniman. Fokus 
dari laboratorium ini tidak hanya tentang suara semata, namun juga tentang vibrasi, simbol, 
gerak, narasi personal, konteks sosial, ingatan atau apapun yang berhasil dirangsang oleh 
suara. Seiring dengan perkembangannya, laboratorium ini juga menjadi inter/post discipline 
forum dalam pencarian gagasan, visi dan bentuk yang belum terbayangkan sebelumnya. 
Setiap edisi presentasi WYST mengajukan gagasan atau pertanyaan tersendiri, yang 
kemudian diolah dan dipresentasikan dalam bentuk work-in-progress. 
 

 
 
Berbagi Pengalaman: Kunjungan Mahasiswa FIB Universitas Jember 
24 April 2018 
 
Teater Garasi/Garasi Performance Institute menjadi salah satu tujuan kegiatan Perkuliahan 
Lapangan mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, FIB Universitas Jember yang tahun 
ini memilih tema “Optimalisasi Sastra Perjalanan Menguatkan Semangat Kebangsaan”. 
Tahun ini adalah tahun ketiga bagi kunjungan mereka. Dalam sesi diskusi selama 2 jam 



tersebut, Teater Garasi membagi pengalaman mengelola organisasi dan proses penciptaan 
karya baik pertunjukan maupun pengelolaan program-program. 
 
 

 
 
Klub Tonton dan Periksa (KTP) 
 
Klub Tonton dan Periksa (KTP) adalah klub kepenontonan terbuka yang berbasis pada 
aktivitas menonton karya layar/gambar bergerak (sinema, video pertunjukan, wayang kulit, 
dll) dalam kebutuhan untuk melakukan kajian informal namun mendalam.   
KINEKLASSIK adalah bagian dari program KTP Teater Garasi, yang bekerja sama dengan 
Jean Pascal Elbaz sebagai kurator film dan SIMAMAT sebagai rekan diskusi dan 
pelaksanaan pemutaran film. Pemilihan dari film-film yang akan diputar dalam 
KINEKLASSIK, tidak bermaksud untuk menelusuri secara teoritis sejarah sinema melalui 
karya utamanya, tetapi untuk menemukan atau (kembali) menemukan film-film yang penting 
dan terkadang diabaikan yang terus berdampak pada penonton saat ini dan merupakan 
karya referensi dalam dalam dirinya maupun dalam genrenya. 
 
 
Kineklassik Seri 1: Kubrick’s World merupakan penghormatan kepada salah satu 
sutradara film sejarah sinema yang paling menarik dan untuk dirayakan. Mengambil tema 
“Revisiting the Classics: Perjalanan melalui karya-karya sinema masterpiece dan film 
lainnya yang terabaikan” yang diselenggarakan dalam empat seri: Kubrick’s World, All About 
Narration, Different Faces of Realism, dan Scorsese's Universe. 
 
26 April 2018: The Party, Blake Edwards (1968) + Solaris, Andreï Tarkovsky (1972) 
27 April 2018: Onibaba, Kaneto Shindo (1965) + Le Plaisir, Max Ophuls (1952) 
28 April 2018: Barry Lyndon, Stanley Kubrick (1975)  
Diskusi bersama Jean Pascal Elbaz 
 



Kineklassik Seri 2: Different Faces of Realism in Cinema 
28 Juni 2018: The Naked Island, Kaneto Shindo (1960) + The Atalante, Jean Vigo (1934) 
29 Juni 2018: Sunrise: A Song of Two Humans, F.W. Murneau (1927) + Mamma Roma, Pier 
Paolo Pasolini (1962) 
30 Juni 2018: Mon Oncle (My Uncle), Jacques Tati (1958)  
Diskusi bersama: 
1. Tunggul Banjaransari (Sutradara Film, Filmmaker, Dosen UDINUS Semarang) 
2. Irfanuddien Ghozali (Aktor, Sutradara Teater) 
Moderator: 
Tito Imanda (Antropolog, Filmmaker, Peneliti dan Pengkaji Film) 
 
Training Rutin: Beladiri Rusia dan Yoga 
Januari – Juni 2018 
 
Studio Teater Garasi menyelenggarakan 2 training rutin (mingguan) yaitu Beladiri Rusia dan 
yoga. 
 
Beladiri Rusia diadakan setiap hari Senin pukul 18.30-21.00 diampu oleh Richardus Ardita, 
dan Yoga setiap hari Selasa pukul 08.00-10.00 oleh Lusia Neti. Training ini tidak hanya 
diikuti oleh seniman Teater Garasi tetapi terbuka untuk umum, dan tanpa pungutan biaya. 
 

 
 
 
KABAR SENIMAN GARASI 
 
Gunawan Maryanto membuka tahun 2018 dengan menggelar pertunjukan work in progress Wayang 
Beber “Dongeng Prajurit” berkolaborasi dengan komikus Prihatmoko Moki pada tanggal 17 Januari 
2018. Pertunjukan juga digelar di Festival Guyub Murub di Temon Kulonprogo pada tanggal 18 
Februari 2018 bersama warga yang menolak rencana pembangunan bandara (NYIA). Selanjutnya 
karya ini juga dipresentasikan di Pechakucha Night Vol. 20 pada tanggal 25 Mei 2018 dan ArtJog 
pada tanggal 31 Mei 2018. 
 
Sebagai aktor Gunawan Maryanto kembali menjadi pemeran utama di film terbaru Yoseph Anggi 
Noen yang berjudul The Sicence of Fiction. Diparuh tahun ini juga ia meluncurkan kembali 2 buku 
puisi lamanya: Perasaan-Perasaan yang Menyusun Sendiri Petualangannya dan Sejumlah Perkutu 
buat Bapak dan kumpulan puisi terbaru Sakuntala (Gramedia Pustaka Utama). 



 
Jompet Kuswidananto mengawali tahun 2018 dengan menggelar pertunjukan perdana “Celestial 
Sorrow” hasil kolaborasi dengan koreografer Meg Stuart di Belgia dan akan menjalani serangkaian 
pertunjukan keliling di Eropa akhir tahun ini. Jompet juga telah menggelar beberapa pameran antara 
lain di Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, New York, dan akan menggelar 
beberapa pameran antara lain di Arario Gallery Seoul, Solo section di START Art Fair London dan 
pameran tunggal di AA29 Project Room Milan. 
 
Yennu Ariendra baru saja merilis album “Raja Kirik” yang berisi musik eksperimental bagian dari 
proyek seni yang lebih luas yakni “Image of the Giant (War on Narrative)”. Masih melanjutkan tema 
besar Menara Ingatan yakni sejarah kekerasan, Yennu Ariendra berkolaborasi dengan J Moong 
Santosa Pribadi, mengolah kesenian Jaranan Buto dan kisah Minak Jinggo sebagai sumber 
penciptaan. Selain itu mereka juga mempelajari Gedruk Merapi (Klaten) dan Jatilan dari Bantul, Jogja 
dan Purwokerto. Yennu juga masih terus melanjutkan prosesnya dalam “Image of the Giant 
(Interdisciplinary Project)”. “Image of the Giant (War of Narratives)” adalah sebuah interpretasi baru 
dan usaha untuk memberi posisi baru pada beberapa kesenian rakyat (bentuk tradisional) yang 
prakteknya masih berlangsung di pulau Jawa. Project ini akan  berfokus pada potret dari semangat 
resistensi, ditengah-tengah kontestasi dari politik identitas yang kompleks, hingga pada isu 
displacement dan disappearance. 
 
Yudi Ahmad Tajudin sepanjang 2018 dan 2019, terlibat dan menginisiasi dua karya kolaborasi Inter-
Asia yang dipertemukan dalam suatu kerangka: membaca dan mementaskan problem terkini di Asia, 
dalam bentuk seni pertunjukan kontemporer. 
 
“Gong’s Dithyrambic - on the Encounter with Phonograph” 
Kolaborasi Yudi Ahmad Tajudin dan Yasuhiro Morinaga. Pertunjukan berbasis eksplorasi sound 
(performative sound installation atau muziktheater), berdasar penelitian dan dokumentasi musik 
Yasuhiro Morinaga tentang kebudayaan Gong yang ada di negara-negara Asia Tenggara seperti 
Kamboja, Vietnam, Indonesia, Filipina dan Malaysia. Yasuhiro Morinaga, seniman suara (sound 
artist) dan music director dari Jepang —yang dikenal karena karya-karya interdisipliner yang melintasi 
batas-batas disiplin musik, film dan seni rupa.  
 
Produksi bersama antara Concrete, Tokyo-Japan, dengan Teater Garasi/Garasi Performance 
Institute, Indonesia. Didukung oleh Japan Foundation-Asia Center dan Bhakti Budaya Djarum 
Foundation. 
  
“Multitude of Peer Gynts” 
Yudi Ahmad Tajudin dan Ugoran Prasad telah menginisiasi proyek kolaborasi seni pertunjukan inter-
Asia: Indonesia, Jepang, Vietnam dan Bangladesh. Berkolaborasi dengan seniman-seniman ternama 
seperti Takao Kawaguchi, Mikari Fukui, Yasuhiro Morinaga, Venuri Perera dan seniman-seniman lain 
dari Indonesia dan Vietnam. 
 
Mei-Juni 2018 didukung oleh Japan Foundation-Asia Center, telah memulai tahapan risetnya di 
Hokkaido dan Tokyo, Jepang. Selanjutnya akan dilakukan di Vietnam, Sri  
Lanka dan terakhir di Kyoto, Jepang. 
 
Tahun 2019, direncanakan untuk tahap pembuatan karya pertunjukan melalui serangkaian workshop 
kolaboratif di studio Teater Garasi di Yogyakarta, di Larantuka-Flores Timur, dan di Tokyo, dan 
dipentaskan perdana di Shizuoka Performing Arts Center (SPAC), Jepang, pada bulan November 
2019. Setelahnya, pertunjukan kolaborasi inter-Asia ini juga akan diupayakan untuk bisa dipentaskan 
di Indonesia dan negara-negara lain. 
 



 
 
 

 
 

SAHABAT GARASI (SAGA) 2017-2018 
 

Adinda Luthvianti – Studio Hanafi 
Agus Sudibyo 

Andintan Mitayani 
Darmanto Setiawan 

Dewi Candraningrum 
Ding Collective – Lyn dan Jean 

Dinyah Latuconsina 
Dolly 

E. Arti Wulandari 
Endang Widiati 

Evi Mariani Sofian 
Felencia Hutabarat 
Intan Paramaditha 

Jay Subyakto 
Jean-Pascal Elbaz 

Maria Ambar 
Mira Lesmana 
Olin Monteiro 
Oliver Hogg 
Peter Hogg 

Rama Ardana 
Rama Thaharani 

Retno Ratih Damayanti 
Riri Riza 

Wiwid Setya 
Wimo Ambala Bayang 

 
Dan beberapa orang yang tidak berkenan disebutkan namanya 

 


