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Di samping program dan aktivitas tersebut di atas 
menutup tahun 2018 Teater Garasi menghadirkan 
dua karya pertunjukan terbaru: Pertunjukan Ari 
Dwianto A Brief History of Dance serta kolaborasi 
Yudi Ahmad Tajudin dan Yasuhiro Morinaga Gong 
ex Machina. Kedua karya ini dipresentasikan di 
Jakarta dalam waktu yang berdekatan yakni di bulan 
November. Selengkapnya mengenai dua karya 
tersebut Anda bisa menyimaknya di Newsletter ini.

Sahabat Garasi yang baik, berangkat dari seluruh 
catatan dan evaluasi (yang kami lakukan di akhir 
tahun 2018 dan awal tahun 2019 ini) kami akan 
terus mengembangkan dan mempertajam seluruh 
program yang telah kami berlangsungkan. Pada titik 
ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas seluruh dukungan Sahabat 
Garasi selama ini.

Sahabat Garasi yang baik, memasuki paruh kedua 
tahun 2018 hingga akhir tahun program dan 
aktivitas Teater Garasi bisa dikatakan cukup padat 
dan cukup menyita energi dan sumber daya yang 
kami miliki. Kerja sama dengan Ford Foundation di 
empat wilayah secara bersamaan memasuki tahap 
presentasi: Singkawang dan Sumbawa menggelar 
presentasi kerja tahun pertama sedang di Flores 
Timur dan Madura menggelar festival yang menutup 
seluruh rangkaian kerja selama 2 tahun. Di samping 
itu studio “baru” Teater Garasi pun mulai padat 
dengan program dan aktivitas seperti Cabaret 
Chairil, Klub Tonton dan Periksa, Live @ Teater 
Garasi, BlockNot Forum dan Performer Studio.

Selamat membaca!

Periode: Juli-Desember 2018
TEATER GARASI/GARASI PERFORMANCE INSTITUTE 
KEGIATAN



CABARET 
CHAIRIL

CABARET CHAIRIL adalah ruang transit 
untuk menampilkan repertoar pertunjukan 
eksperimental lintas medium dan disiplin. 
Ruang transit ini adalah laboratorium 
kepenontonan bersama antara penonton 
dan penampil untuk mengelola ragam 
pertumbuhan gagasan, karya, dan agenda 
estetik. Dalam taraf tertentu, Cabaret Chairil 
menimbang ulang dan mengkaji berbagai 
konvensi avant-garde seperti dada, futurism, 
happening dan atau performance art.

Dalam beberapa edisinya tahun ini, melalui 
kurasi dramaturg muda dari Bandung, 
Taufik Darwis, Cabaret Chairil bermaksud 
menelaah isu “Kediaman” sebagai sang 
alterego dari “Kemajuan”. Bahasa Indonesia 
yang liat mengantarkan pada kita dua 
pengertian dari kata kediaman; pertama 
mengenai tempat (rumah), kedua mengenai 
keadaan. Jika pada pengertian pertama, 
tersirat watak rumah sebagai tempat 
menangkap dan merawat yang diam (dan 
atau yang tetap/asli/asali), pengertian kedua 
mengajak kita berpikir atas watak diam dari 
segala yang bergerak. Asumsi kami, terutama 
di tengah dunia yang terus sedang tegang 
mempercakapkan batas-batas antara dalam 
dan luar rumah, telaah tahun ini akan 
mengajak kita menemui ragam rumah yang 
terus bergerak dan ragam keadaan diam 
dalam pelarian, lengkap dengan setiap 
tabrakan dan persimpangan berharga di 
antara keduanya.



di studio Teater Garasi,  Yogyakarta

Pada Vol. I, Cabaret Chairil mengun-
dang 3 seniman/ kolektif dari Bandung, 
Jakarta dan Yogyakarta yang bekerja 
dengan objek dan “ruang-ruang tinggal”, 
yaitu: 

11-12 Juli 2018 

Teater Ghanta (Teater, Jakarta) dengan 
karyanya Tak Ada Mikrofon Untuk Takdir 
(#1- Side B )

Rokateater  (Teater, Yogyakarta) 
dengan karya Passport, Passphoto

Aliansyah Caniago (Performance Art, 
Bandung) dengan karya Con(tra)ceptual 
Art: Real and Unreal 

Cabaret Chairil: 
Kediaman (Home/Stillness) Vol.I



M.N. Qomaruddin dan Performer Studio 
Teater Garasi (Teater, Yogyakarta) dengan 
karyanya Sisa-Sisa Percakapan 

Pada Volume II, isu 'Kediaman' baik sebagai 
tempat atau keadaan, ditelaah dengan tidak hanya  
memposisikannya sebagai soal lanskap ruang atau 
situs geografis. Kediaman juga merupakan ruang 
yang dibentuk secara eksistensial oleh mereka 
yang hidup di dalamnya dan oleh yang mengalami 
bentuknya. Format presentasi dan ruang 
kepenontonan peristiwa di Cabaret Chairil kali 
ini diperluas ke ruang-ruang lain di dalam 
lingkungan Teater Garasi. Perluasan ini 
dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan setiap 
seniman yang menawar model pertunjukan yang 
berbeda-beda dalam menciptakan pengalaman 
dan diskursus atas isu yang diminatinya.

di Studio Teater Garasi, Yogyakarta
21-22 September 2018 

Cabaret Chairil mengundang 3 seniman/kolektif 
yang sedang bekerja dengan batas-batas serta 
spektrum antara domain privat dan publik; 
bahasa dan pengalaman; keintiman dan 
keberjarakan, mitos dan kehidupan sehari-hari; 
perasaan individu dan fenomena universal:

Dea Widya  (Performance Art, Bandung) 
dengan karyanya Unhomely

Yola Yulfianti  (Tari, Jakarta) dengan karyanya 
Inter-FACE

Cabaret Chairil: 
Kediaman (Home/Stillness) Vol.II



KOPI PAGI 
MAJELIS DRAMATURGI

di studio Teater Garasi, Yogyakarta

Kopi Pagi Majelis Dramaturgi, forum 
yang membicarakan lebih jauh karya yang 
dipresentasikan dalam Cabaret Chairil 
maupun calon karya dari teman-teman 
kreator dalam forum Majelis Dramaturgi. 
Dimoderatori oleh Ugoran Prasad 
(artistic associates Teater Garasi), forum ini 
bergerak setiap pagi setelah presentasi 
Cabaret Chairil digelar di studio Teater 
Garasi. Selama dua hari berturut-turut 
forum membicarakan kar ya yang 
dipresentasikan dalam Cabaret Chairil 
pada malam sebelumnya. 

12-13 Juli dan 22-23 September 2018 



PERFORMER 
STUDIO

Performer Studio 2018 diinisiasi oleh M. N. Qomaruddin 
(seniman Teater Garasi) berfokus pada riset dengan tema 
“Mitos dan Kepenontonan”. Peserta Performer Studio diajak 
untuk menginvestigasi isu fundamentalisme dengan 
menyodorkan pertanyaan dan spekulasi atas 'Mitos dan 
Kepenontonan' melalui pendekatan riset dan pertunjukan. 
Aktivitas dalam program ini terdiri dari workshop, seminar, 
kelas. Pada akhir program, peserta melakukan presentasi dan 
diskusi bersama publik. Program ini berlangsung selama 3 
bulan, dari bulan Juli sampai dengan September 2018.

Performer Studio (dahulu  Aktor Studio) adalah program 
reguler Teater Garasi/Garasi Performance Institute yang telah 
dijalankan sejak tahun 2007, merupakan ruang belajar 
berbasis riset dan eksperimentasi atas ragam praktik artistik 
dan kajian pertunjukan secara kolektif. Program ini dirancang 
dan ditujukan untuk penampil/performer muda.



15 September 2018 
di Cemeti – Institute for Art and Society

Sisa-Sisa Percakapan adalah karya 
per tunjukan yang berangkat dari 
keinginan untuk mempelajari dan 
menampilkan ihwal fundamentalisme 
lewat pertunjukan, melalui kata kunci 
“mitos” dan “kepenontonan”. Diciptakan 
secara bersama oleh MN Qomaruddin dan 
peserta Performer Studio 2018: Agam 
Satya Muhammad, Alexandra Moer-
domo, Annu Cutter, Azaro Verdo Nuary, 
Chaerussabry, Halida Bunga Fisandra, 
Hartmantyo Utomo, Mega Nur, Muham-
mad Eva Nuril Huda, Putu Alit Panca 
Nugraha, Rafia Ali Akbar, Regina Gandes 
Mutiary, Rizky Irwan Wijaya, dan Yesa 
Utomo, karya ini mengolah tegangan 
pemaknaan para performer atas dua kata 
kunci yang seperti tidak berhubungan 
tersebut. 

Presentasi Karya
dan Diskusi Publik: Sisa-Sisa Percakapan

Pertunjukan Sisa-sisa Percakapan 
terdiri dari tiga bagian, masing-
masing berdurasi satu jam yang 
merupakan has i l  in teraks i 
performer dan penonton untuk 
bersama membangun narasi 
kolektif.

Sebagai karya sedang tumbuh 
(work - in -p rog re s s ) ,  k ar ya  in i 
dipresentasikan di Cemeti – 
Institute for Art and Society, pada 
tanggal 15 September 2018 
sebagai bagian dari pameran 
Bodies of Power Power for Bodies 
dan dalam program Cabaret 
Chairil pada 22 September 2018 
di studio Teater Garasi.



KLUB TONTON 
DAN PRIKSA (KTP)

Tahun 2018, KTP berfokus pada kajian 
karya sinema dengan mengangkat tema 
“Revisiting the Classics: Perjalanan melalui 
karya-karya sinema masterpiece dan film 
lainnya yang terabaikan” sehingga kami 
menyebutnya sebagai KINEKLASSIK. 

Dilakukan dalam 4 seri, masing-masing 
dengan fokus yang berbeda, KTP dikurasi 
oleh Jean-Pascal Elbaz dan menggandeng 
Simamat (Sinema Malam Jumat) sebagai 
mitra penyelenggara.

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 #3: 
All About Naration

30 Agustus - 1 September, 2018 
di Studio Teater Garasi, Yogyakarta. 

Seri ini membahas cakupan narasi yang luas mulai dari dongeng dengan alur 
cerita tradisional, narasi dalam pikiran sampai pada mende�nisikan kembali 
narasi. Pada hari ketiga, acara ditutup dengan diskusi bersama Gunawan 
Maryanto (sutradara, aktor, penulis Teater Garasi) dan moderator Suluh 
Pamuji (pegiat sinema, Simamat).  
 

Hari 1: Ugetsu Monogatari karya Kenji Mizoguchi (1953) dan e Night of 
the Hunter sutradara Charles Laughton (1955) 

Hari 2: Peeping Tom, sutradara  Michael Powell (1960) dan 8 ½ karya 
Federico Fellini (1963) 

Hari 3: e Contempt (Le Mépris) karya Jean-Luc Godard (1963) 

25–27 Oktober 2018 

Seri terakhir KINEKLASSIK ditutup dengan memutar mahakarya dari 4 
sutradara terkenal yaitu Alfred Hitchcook, Nicholas Ray, Akira Korusawa, dan 
David Lynch serta sebuah �lm panjang karya Jean-Luc Godard.

Hari 1: Vertigo karya Alfred Hitchcock (1958) dan Johnny Guitar sutradara 
Nicholas Ray (1954) 

Hari 3: Histoire(s) du Cinema karya Jean-Luc Godard (1980-1988), proyek 
video 8-episode berdurasi 266 menit

di  studio Teater Garasi, Yogyakarta

Hari 2: High and Low (Tengoku to Jigoku) sutradara Akira Kurosawa 1963) 
dan Blue Velvet karya David Lynch (1986) 

Kineklassik #4: 
Distorted Images



LIVE @TEATERGARASI

Live @ Teater Garasi (LaTG) adalah program 
musik yang menampilkan karya-karya musik 
terkini dan terdepan (cutting-edge) di skena 
Asia Tenggara yang juga memfasilitasi 
diskusi skena musik Indonesia. Program ini 
dikurasi oleh Rizky Sasono. 

Musisi-musisi yang pernah tampil dalam 
Live @ Teater Garasi antara lain:

Belkastrelka
Risky Summerbee & the Honeythief
Ned Branchi
Brilliant at Breakfast
Ken Stringfellow
Stars & Rabbit
Sarita Fraya
Jay & the Gatra Wardaya
Kartika Jahja
Frau
White Shoes & the Couples Company
Adhitia Sofyan
Wangi Hujan
Adrian Adioetomo
Endah & Rhesa
Melancholic Bitch
Dialog Dini Hari
Barefood
FSTVLST
Whistlerpost
Bonita & the Hus Band
Gerald Situmorang
Tommy Pranoto
Sisir Tanah.



- Hasana Editions, label produksi aural dan praktik seni berbasis suara 
dari Bandung menampilkan repertoar dari Riar Rizaldi dan Duta 
Hardono, seniman multi disiplin yang bekerja dengan suara baik 
pertunjukan maupun instalasi

LATG bekerja sama dengan Yes No Klub dan Hasana Editions menyeleng-
garakan Yes No Klub #35 menampilkan pertunjukan yang berfokus pada 
eksplorasi bunyi dan musik melalui elaborasi perangkat elektronik, digital, 
resonansi bunyi pada benda temuan dan benda olahan sebagai instrumen 
musik. Seniman/karya yang ditampilkan pada edisi ini adalah:

Yes No Klub merupakan platform berskala kecil bagi eksperimentasi musik dan 
eksplorasi seni bunyi terkait yang dikurasi secara berkala oleh Wok The Rock 
dan Tim O'Donoghue. Pada tiap peristiwa artistiknya bekerja bersama ruang, 
kolektif seni, komunitas dan spektator untuk memperkuat relasi sosial, jejaring 
dan stabilitas ekonominya.

di studio Teater Garasi, Yogyakarta

- RAJA KIRIK karya dari Yennu Ariendra & J Mo'ong Santoso Pribadi 
featuring Jay Afrisando. Raja Kirik merupakan album musik bagian 
dari proyek seni “Image of the Giant (War of Naration)” dari Yennu 
Ariendra dan J Mo'ong Santoso Pribadi.

6 Juli 2018 

Live @Teater Garasi + 
YNK. YES NO KLUB = 35|



Kali ini LaTG menampilkan musisi folk Deugalih, 
musisi yang lekat dengan aktivisme sosial di dalam 
lagu-lagunya dan praktik berkeseniannya. Turut 
tampil musisi folk Azmyl Yunor, troubadour 
terdepan di Asia Tenggara yang berdomisili di Kuala 
Lumpur dan telah melanglang buana dalam praktik 
musiknya. Dalam perbincangan lintas genre, LaTG 
juga menghadirkan Lefty Fish, kelompok metal 
progresif yang matematis dan eklektik dalam 
musikalitasnya. Kelompok baru, Roket, juga tampil 
dalam membawakan karya-karya mereka yang 
berpijak dari punk dan rock 'n roll.

di studio Teater Garasi, Yogyakarta

Merespon terjadinya gempa bumi di Lombok, Teater 
Garasi/Garasi Performance Institute menyelenggara-
kan Live @ Teater Garasi di mana seluruh penghasil-
an dari penjualan tiket didonasikan bagi pemulihan 
para korban yang terdampak bencana. Dana yang 
terkumpul disalurkan melalui program “Lombok 
Lekas Pulih”.

14 Agustus 2018 

Live @Teater Garasi: 
Tribute to Lombok



Pragmata adalah sebuah kolaborasi artistik antara Angelina Kartsaki 
(musisi/komposer, praktisi teater, performans dan seniman visual) dan 
Sebastian Schemminger (seniman bunyi dan programmer khususnya di bidang 
seni), sebagai upaya mereka untuk memproduksi bentuk dan media baru 
dengan mengerahkan keahlian mereka dan bersama-sama, menghasilkan 
pertunjukan berbasis objek dan instalasi. 

di studio Teater Garasi, Yogyakarta
9 Agustus 2018 

Proyek mereka, Mesin Teater adalah pertunjukan tentang sesuatu menghadapi 
hal-hal, yang mana penonton mengenakan sebuah kotak di kepalanya dan 
mengalami pertunjukan otomatis dari benda-benda kecil yang menjadi hidup. 
Mata yang berbicara, keping chip komputer, bola logam dan gunting kecil 
menari yang tidak berhasil mencoba memotong ekor rubah, hanya beberapa 
protagonis yang ditemui di dalam kotak.

Semua “benda” ini berkolaborasi untuk menceritakan sebuah kisah, yang 
membuka pertanyaan tentang orang dan mesin, tentang kesepian di dunia 
digital, tentang keindahan surealisme, tentang peran orang-orang di antara 
komputer, mesin dan automata.

FORUM/DISKUSI/WORKSHOP
Diskusi “Pertunjukan Berbasis Obyek”
Bersama Kolektif  Seniman Pragmata (Jerman)



BLOKNOT FORUM: Workshop Tubuh dan Puisi; 
Perayaan Buku Puisi Sakuntala 

Karya Gunawan Maryanto

4-5 September 2018 
di Studio Teater Garasi/Garasi Performance Institute

Workshop Tubuh dan Puisi; Penciptaan Teater berbasis Puisi adalah bagian 
dari perayaan buku puisi Sakuntala karya terbaru Gunawan Maryanto 
(seniman Teater Garasi) yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. 
Workshop berlangsung selama dua hari dengan diikuti oleh 21 peserta terpilih 
dari berbagai latar belakang dan asal.

Melalui workshop ini Gunawan berbagi pendekatan penciptaan yang sering 
digunakan dalam penciptaan teater di Teater Garasi dengan berbagai 
penyesuaian yang khas terkait hubungan antara teater/pertunjukan dan puisi. 
Workshop ini pertama kali dilakukan Gunawan di Tokyo dan Fukuoka saat 
memenuhi undangan dari Asosiasi Sutradara Jepang pada tahun 2017.

Hasil workshop yang berlangsung pada tanggal 4-5 September 2018 
dipentaskan di depan publik sebagai bentuk dari perayaan buku puisi 
Sakuntala di Studio Teater Garasi sekaligus menandai kembalinya BlockNot 
Forum, sebuah forum belajar yang mempertemukan pertunjukan dan sastra.



7-10 September 2018

Teater Garasi menjadi salah satu tempat 
diselenggarakannya ADN Lab 2018 dan Majelis 
Dramaturgi, salah satu forum yang diinsiasi oleh 
Teater Garasi, juga dipresentasikan dalam 
forum tersebut. 

ADN Lab adalah ruang eksperimental 
terstruktur sebagai penelitian (laboratorium) 
berbasis pada praktik dan peran dramaturgi. Hal 
ini memungkinkan pengamatan dan tanggapan 
terhadap bagaimana dramaturgi bekerja dalam 
pengaturan latihan dan lokakarya, serta dalam 
dialog dengan seniman. ADN Lab perdana 
terdiri dari satu hari forum publik, dua hari sesi 
lab tertutup, dan hari terakhir presentasi lab 
yang terbuka untuk umum.

LA DANCE MACABRE oleh: I Putu Bagus Bang 
Sada, Natasha Gabriella Tontey, Nindityo 
Adipurnomo, Pebri Irawan, Arsita Iswardhani, 
Muhammad Rasyid Ridhlo. 

Setelah dua hari melakukan praktik dan diskusi 
karya yang masih dalam proses tumbuh, hasil 
kerja laborotarium ini dipresentasikan di studio 
Teater Garasi pada tanggal 10 September, 
dilanjutkan dengan diskusi bersama penonton. 
Karya yang dipresentasikan adalah: 

US/NOT-US Project dari BPAF (Bandung 
Performing Arts Forum): Riyadhus Salihin, Anis 
Harliani, Ganda Swarna, Jhon Heryanto, 
Agung Eko Sutrisno dan Taufik Darwis.

Asian Dramaturgs Network Laboratory 
(AND Lab) 2018



Program ini diinisiasi oleh seniman Antye Greie-Ripatti (Finlandia) dan telah 
diadakan di berbagai lokasi dan wilayah sejak tahun 2011. Di Yogyakarta, Sonic 
Wilderness berfokus pada praktisi musik perempuan. Lima seniman/proyek 
perempuan dari berbagai disiplin dan negara yang telah diundang untuk 
bekerja sama: Asa Rahmana (Indonesia), Ayu Saraswati (Indonesia), Joee and I 
(Filipina), Menstrual Synthdrone (Indonesia) dan Sarana (Indonesia).

6-12 Oktober 2018
di studio Teater Garasi, Yogyakarta

Sonic Wilderness merupakan bagian dari Nusa Sonic, kerja sama antara 
Goethe-Institute Indonesia, CTM Festival for Adventurous Music & Art 
(Berlin), Yes No Klub (Yogyakarta), WSK Festival of the Recently Possible 
(Manila), Playfreely/BlackKaji (Singapore), dan didukung oleh Teater 
Garasi/Garasi Performance Institute. 

Sonic Wilderness merupakan praktik terbuka yang membawa musisi, seniman, 
akademisi, dan siapapun yang mempunyai ketertarikan, untuk terlibat secara 
bebunyian dengan alam dan ruang publik. Penekanan praktik ini adalah pada 
mendengarkan, berinteraksi, berkolaborasi, dan bermain bersama dengan 
bunyi apapun yang dapat ditemukan dengan menjelajahi ruang-ruang.

ADN Lab 2018 diselenggarakan bersama oleh Centre 42 dan Cemeti – Institute 
for Art and Society, dan didukung oleh Japan Foundation Asia Center, Asia-
Europe Foundation dan Teater Garasi/Garasi Performance Institute.

WYST x Sonic Willderness

Studio Teater Garasi menyelenggarakan 2 training olah tubuh rutin 
(mingguan) yaitu beladiri Rusia dan yoga. Beladiri Rusia diadakan setiap hari 
Senin pukul 18.30-21.00 diampu oleh Richardus Ardita dkk, dan yoga setiap 
hari Selasa pukul 08.00-10.00 oleh Lusia Neti Cahyani. Training ini tidak hanya 
diikuti oleh seniman Teater Garasi tetapi terbuka untuk umum, dan tanpa 
pungutan biaya.

Juli-Desember 2018
di Studio Teater Garasi

Training Rutin



10 November 2018 
di Galeri Salihara, Jakarta.

Karya ini ikut dibangun dan tumbuh 
dalam diskusi bersama Majelis 
Dramaturgi dan dalam bentuk work in 
progress telah dipresentasikan dalam 
program Cabaret Chairil di studio 
Teater Garasi pada bulan Januari 
2018. Inyong telah memen-taskan 
karya ini dalam versi yang berbeda di 
Yogyakarta, Malang, Jember dan 
Makasar. 

Ari Dwianto (Inyong), salah satu 
seniman yang tergabung dalam forum 
Majelis Dramaturgi Teater Garasi 
diundang dalam gelaran Indonesian 
Dance Festival (IDRF) dengan 
karyanya A Brief History of Dance. Ia 
menulis naskah, menjadi sutradara 
sekaligus aktor.

Dalam pertunjukan A Brief History of 
Dance yang dipentaskan dalam IDF di 
Galeri Salihara, Jakarta pada 10 
November 2018, Inyong bermain 
bersama Komang Rosie Clynes. 

PRODUKSI PERTUNJUKAN
A Brief  History of  Dance

Gong ex Machina: 



Gong ex Machina adalah pertunjukan 
'teater-bunyi' (sonic theater), karya 
kolaborasi Yasuhiro Morinaga (sound 
artist) dan Yudi Ahmad Tajudin 
(sutradara teater), serta Tetsushi Hirai 
(penata suara) dan seniman-seniman 
lintas disiplin dari Indonesia: Mian 
Tiara, Gunawan Maryanto, Dwi 
Windarti, Wulang Sunu, Ignatius 
Sugiarto, MN Qomaruddin, dan Arsita 
Iswardhani.

29 – 30 November 2018 
di Gedung Kesenian Jakarta.

A Sonic Theater Performance



Pertunjukan ini dipentaskan dengan 
tata suara 3D-immersive: sistem tata 
suara yang menempatkan keluaran 
(output) suara di seluruh ruangan 
teater (bukan hanya di panggung) 
sehingga kehadiran suara akan 
datang dari banyak arah, dari seluruh 
penjuru. 

Secara tematik Gong ex Machina 
bertolak dari dua hal yaitu refleksi 
atas hasil penelitian Yasuhiro 
Morinaga terhadap kebudayaan 
Gong di negara-negara Asia Tenggara 
beberapa waktu yang lalu, dan 
sejarah pertemuan kebudayaan 
musik atau bunyi dengan teknologi 
perekam dan pemutar suara modern: 
phonograph, atau gramophone.

Gong ex Machina diproduksi oleh 
Teater Garasi/Garasi Performance 
Institute dan The Kingdom of 
Archipelago.

Workshop penciptaan Gong ex 
Machina dilakukan sepanjang bulan 
November di studio Teater Garasi, 
Yogyakarta dan dalam bentuk work-
in-progress dipresentasikan di 
hadapan publik terbatas pada tanggal 
23 November 2018 di  Studio 
Banjarmili, Yogyakarta.



25 November 2018 
di Lobi Teater Kecil, 
Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Melengkapi rangkaian pementasan 
Gong ex Machina di Jakarta, Teater 
Garasi bekerja sama dengan Festival 
Teater Jakarta, Dewan Kesenian 
Jakarta menyelenggarakan loka-
k a r ya  dan  c e r amah  s epu t a r 
3D/Immersive Audio System, 
bersama Tetsushi Hirai dan Mine-
Chan dari Jepang. Kedua orang 
tersebut merupakan  kolaborator 
dalam pertunjukan teater bunyi 
Gong ex Machina. Dalam produksi 
Gong ex Machina, Tetshusi Hirai 
berperan sebagai pengarah tata 
suara/sound technical engineer dan 
Mine-Chan sebagai mixing engineer.

Lokakarya 
3D/Immersive Audio System



Tahun 2018, program AntarRagam berjalan di 4 
lokasi, yaitu tahun kedua untuk Madura dan 
Flores Timur (dan Maumere) serta tahun 
pertama untuk Sumbawa dan Singkawang. Pada 
paruh kedua tahun 2018, mitra dari Singkawang 
dan Sumbawa mengikuti program residensi di 
Yogyakarta selama 1-2 minggu. Selama tinggal di 
Yogyakarta mereka berkunjung dan berdiskusi 
dengan berbagai lembaga/kantong budaya, 
menghadiri acara kesenian (pertunjukan, 
pameran, diskusi), dan bersama fasilitator 
AntarRagam mematangkan rancangan pertun-
jukan/program yang mereka gagas sebagai 
kelanjutan dari workshop penciptaan bersama 
Teater Garasi. Mereka yang mengikuti program 
residensi adalah Hadiatul Hasana (Sumbawa) 
dan Trino Junaidi dan Mpok Yanti (Singkawang). 
Sepulang dari Yogyakarta, para mitra melanjut-
kan proses sampai dengan mempresentasikan 
karya yang kami kerangkai dalam Seri Pentas 
AntarRagam seperti terpapar di bawah ini.

Sementara itu, mitra di Madura dan Flores 
Timur serta Maumere tahun ini menyelenggara-
kan sebuah festival di daerah masing-masing. 
Paparan atas festival-festival tersebut dapat 
dibaca di bawah ini.

ANTARRAGAM



Seri Pentas AntarRagam 2018

Belalle’

7 November 2018, Singkawang

Belalle’ berlangsung pada 7 November 2018 di 
Gedung PIP (Pusat Informasi Pariwisata) di Jl. 
Merdeka, Singkawang, dengan beberapa acara 
yaitu: Pertunjukan teater Dua Wajah oleh Teater 
Tebs, sutradara Mpok Yanti, Launching 
Program Nogo’ Plus Plus, dan Pemutaran Film 
Nenek Bangun (Ahmad Syafari, 2015).

Belalle’ – yang dalam bahasa Melayu Singkawang 
yang artinya gotong royong, menanam dan 
panen bersama, mengolah dan menikmati hasil 
bersama – adalah sebuah acara seni yang digagas 
oleh Komunitas Rumaksi dan Teater Tebs, 
berangkat dari pertemuan dengan Teater 
Garasi/Garasi Performance Institute (TG/GPI) 
melalui “Bertolak dari yang Ada, Bicara pada 
Dunia” dan residensi di Yogyakarta. Workshop 
tersebut memicu usaha-usaha mengaktivasi 
kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas dari 
potensi para seniman, komunitas, bahkan ruang 
kota yang ada di Singkawang untuk secara 
kolektif menciptakan sebuah ruang alternatif 
yang mengakomodasi partisipasi warga dan isu 
lokal.



Kabar dari Jauh adalah acara yang digagas oleh mitra AntarRagam di Sumbawa 
yang menamakan dirinya Sumbawa Collective, bekerja sama dengan warga 
Desa Pelat yang tergabung dalam Kelompok Melati (eks-perempuan buruh 
migran), Komunitas Seni Nagaru (pemuda Pelat) dan Sanggar Seni Kemang 
Buin Jeringo.

Acara ini secara khusus mengangkat isu pekerja migran, karena Sumbawa 
merupakan daerah penyumbang buruh migran terbesar ketiga se-Nusa 
Tenggara Barat. Beberapa kasus yang memantik isu ini dimunculkan dan 
hendak dibicarakan secara serius adalah: human trafficking, pelanggaran HAM, 
kekerasan fisik, pelecehan seksual, perlindungan hukum yang lemah, dan 
keberangkatan non-prosedural yang kerap dialami oleh pekerja buruh migran. 
Desa Pelat dipilih sebagai kolaborator dan lokasi presentasi karya sebab desa 
tersebut merupakan salah satu kantong buruh migran di Kabupaten Sumbawa. 
“Kabar dari Jauh” diharapkan dapat memunculkan percakapan kritis, refleksi 
bersama dan bagaimana warga melakukan negosiasi serta menghadapi soal-soal 
terkait buruh migran.

17 November 2018, Sumbawa

Kegiatan berlangsung di Lapangan Bola Desa Pelat dengan rangkaian acara 
sebagai berikut: Workshop Seni Rupa “Surat Untuk Ibu” difasilitasi oleh 
Sumbawa Visual Art dan Komunitas Seni Nagaru, Pemutaran & Diskusi Film 
Pendek “Menya(m)bung Nasib di Negeri Orang” karya Anton Susilo, 
Pertunjukan Teater “Rungan Do” dengan sutradara Reny Suci dan pemain 
Deni Kurniawan, Mulya Putri Amanatullah, Nella Salsabila & Sanggar Seni 
Kemang Buin Jeringo. 

Kabar dari Jauh



Festival Keberagaman
Festival Nubun Tawa

Nubun Tawa Festival Seni dan Budaya Flores Timur 2018 “Pai Taan Tou!” 
adalah sebuah format baru, penyegaran dan pengembangan, dari Festival Seni-
Budaya Flores Timur yang sudah berlangsung sejak 2014. Di tahun ini, berdasar 
pertumbuhan dan evaluasi penyelenggaraan Festival Seni Budaya Flores Timur 
yang sudah berlangsung sejak tahun 2014, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 
bersama Teater Garasi/Garasi Performance Institute, Komunitas Masyarakat  
Lewolema dan komunitas seni di Flores Timur merancang bentuk baru. 
Perubahan format ini ingin kembali menegaskan bahwa  Festival Seni-Budaya 
Flores Timur adalah peristiwa budaya, sebuah pesta rakyat, berbasis masyarakat 
yang mampu mengakomodir potensi desa sebagai lokus hidup, sebagai perekat 
keberagaman di bumi Lamaholot. 

5-7 Oktober 2018 di Kecamatan Lewolema, Flores Timur.

Resmi dibuka pada 5 Oktober 2018, dengan ditandai penyalaan dan 
penyerahan obor oleh Bupati Flores Timur kepada 7 Kepala Desa, festival 
berlangsung 4 desa di kecamatan Lewolema, Flores Timur. Menampilkan 
beragam ekspresi seni-budaya masyarakat Flores Timur, kekayaan alam 
Lewolema, pertunjukan dari komunitas-komunitas seni di Flores Timur yaitu 
Kung Opa (Larantuka) dan Veronika Ratumakin (Adonara), musik akustik 
Rumbu Rampe & Ivan Nestoman, Teater Basa Tupa di Desa Riangkotek, 
maupun pertunjukan tamu dari seniman-seniman dari luar NTT yaitu Darlene 
Litaay (koreografer Papua), Iwan Dadijono (koreografer Yogyakarta), Ruth 
Marini (seniman teater) dan Yasuhiro Morinaga (komposer Jepang) yang 
berkolaborasi dengan Magdalena Eda Tukan dan Petronela Tukan. Selain 
serangkaian pertunjukan ada pula Pameran Tattoo Tradisional Budaya 
Lewolema dan Diskusi Budaya Lamaholot (Lewolema) di Desa Riangkotek.



Remo Teater Madura (RTM) adalah festival seni pertunjukan dan forum 
pertemuan antar seniman Madura, baik seniman yang tinggal dan bekerja di 
Madura maupun seniman yang tinggal dan bekerja di luar Madura (diaspora) 
guna membangun infrastruktur pengetahuan kesenian yang baik melalui 
program seperti pertunjukan, pameran, diskusi, dan workshop. Festival ini juga 
merupakan upaya menguatkan serta mengembangkan interaksi inter-kultural 
melalui kesenian, antara pelaku kesenian dengan warga Madura yang beragam.

28-30 September 2018 
di Vihara Avalokiteswara, Pamekasan, Madura. 

“Berpijak Pada Tanah” adalah tema utama yang dipilih menjadi kerangkan 
festival seni pertunjukan ini, sebagai satu cara seniman Madura untuk 'terlibat' 
dalam wacana dan isu sosial di Madura. 

Remo Teater Madura



Selama tiga hari berturut-turut menghadirkan serangkaian pertunjukan karya 
Lorong Art (Pamekasan), Ujicoba Teater (Sampang), Komunitas Masyarakat 
Lumpur (Bangkalan), Sanggar Genta (Pamekasan), Suvi Wahyudianto 
(Yogyakarta), Hari Ghulur & Sawung Dance Studio (Surabaya), Moh. Wail 
(Bandung), dan Kikana Art (Sampang). Selain pertunjukan teater, tari, dan 
performance art, diadakan pula diskusi, forum kreator, dan workshop Manajemen 
Komunitas bersama Adin dari kolektif Hysteria, Semarang. Tidak ketinggalan 
pameran 20 karya seni rupa dari seniman rupa Madura, baik yang tinggal di 
dalam maupun di luar pulau Madura.

Remo Teater Madura “Berpijak Pada Tanah” diberlangsungkan di Vihara 
Avalokiteswara Kabupaten Pamekasan, salah satu situs pertemuan kebudayaan 
yang bersejarah di Nusantara, juga sebagai suatu cara untuk membangun dan 
menguatkan dialog kebudayaan di dalam masyarakat yang beragam. Secara 
resmi dibuka pada 28 September 2018 oleh Bapak Kosala, Ketua Yayasan 
Vihara Avalokitesvara, dan Fikril Akbar, ketua panitia Remo Teater Madura, 
diiringi dengan kesenian klenengan dari Vihara Avalokitesvara. Festival ini 
menghadirkan karya-karya seniman (di) Madura dan seniman-seniman 
Madura yang sudah tidak bermukim di Madura. 



Maumerelogia III 

2-10 November 2018, Maumere

Tahun ini, Teater Garasi/Garasi Performance 
Institute mendukung penerbitan buku 
kumpulan tulisan (esai, cerpen, puisi) yang 
ditulis oleh anggota Komunitas Kahe dengan 
mengaplikasikan metodologi penciptaan 
bersama yang disampaikan melalui workshop 
“Bertolak dari yang Ada, Bicara pada Dunia” 
tahun 2017 lalu di Larantuka. Buku yang diberi 
judul 'Tsunami Tsunami' tersebut merupakan 
refleksi Komunitas KAHE yang hidup dalam 
generasi milenial atas peristiwa tsunami yang 
melanda Flores tahun 1992, menjadikannya 
teropong untuk melihat situasi Flores, 
khususnya Maumere hari ini. 'Tsunami 
Tsunami' diluncurkan sebagai bagian dari 
rangkaian festival Maumerelogia III.  

MAUMERELOGIA adalah sebuah festival 
sastra, teater dan seni pertunjukan yang 
diselenggarakan setiap tahun oleh Komunitas 
KAHE – Maumere, pertama kali digelar pada 
tahun 2016. MAUMERELOGIA dibangun 
sebagai medium produksi pengetahuan, 
ekspresi argumentasi politis sebagai respon 
terhadap isu-isu sosial yang ada, terjadi, dan 
dialami dalam tubuh masyarakat kota 
Maumere dan NTT pada umumnya. Isu-isu 
sosial ini juga kemudian diproyeksikan dan 
direfleksikan dalam konstelasi yang lebih luas, 
yaitu situasi Indonesia saat ini.



2 November di STFK (Sekolah Tinggi Filsafat Katolik) Ledalero: “Mitos, Kota, 
dan Bencana”. Pembicara: Paulus Nong (Wakil Bupati Sikka), Erlyn Lasar, 
Harry Janto Jepira,ST.,MEM (Sarjana Teknik Sipil Universitas Kristen Petra 
Surabaya dan Alumni University of Technology Sydney), Avelinus Yuvensius 
(Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka). 
Penanggap: Yoseph Thobias Pareira, ST, MUEP (Lulusan Arsitektur 
Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Alumni Griffith University Brisbane).

3 November di Universitas Muhammadiyah Maumere: “Gelombang 
Kapitalisme dan Arus Budaya Massa”. Pembicara: Sil Keo Bhagi, Gregorius 
Afioma, dan Rini Kartini. Penanggap: Are de Peskim.

4 November di Biggong Tedang Kopi, Maumere: “Sastra yang Personal dan 
Politis”. Pembicara: Elvan De Porres (Penulis dan Penggiat di Kahe), Afryantho 
Keyn (Cerpenis, Penggiat di Komunitas Dusun Flobamora). Penanggap: Pater 
Fredy Sebho, SVD. Moderator: Erlin Lasar.

1. Peluncuran buku antologi tulisan: Tsunami! Tsunami!

Berikut rangkaian festival Maumerelogia III selengkapnya:

2. Pameran Seni Lukis Anak oleh Komunitas Huruf Kecil, 3 November 2018 di 
halaman Aula STFK Ledalero. 

3. Pemutaran film “Rumah Terakhir” sutradara Thyke Syukur dan diskusi 
bersama Dr. Jonatan Lassa, 8 November 2018 di Biggong Tedang Kopi, 
Maumere.

4. Festival sastra dan teater, 9-10 November 2018 di Biggong Tedang Kopi, 
Maumere dengan penampil: Teater Dualogia (SMA II Maumere), Teraria 
Teater, Teater Tanya (Ritapiret), Teater Dala, Lika Telo Teater (Solor), Teater 
Pilar (STFK Ledalero), Coloteme Arts Movement (Kupang) dan Teater Refrein 
(SMAS John Paul II).



SAGA – Sahabat Garasi adalah ruang dan kesempatan yang terbuka bagi publik 
untuk ikut berpartisipasi mendukung dan memiliki kerja-kerja Teater Garasi. 
Dengan memberikan sejumlah donasi, mereka terlibat aktif mendukung Teater 
Garasi dalam menciptakan karya-karya pertunjukan serta program-program 
berbagi dan pertukaran pengetahuan, seperti: pembangunan dan perawatan 
perpustakaan seni pertunjukan, workshop, diskusi, serta laboratorium 
pertunjukan yang terbuka untuk seniman-seniman muda, dan program 
magang serta seniman mukim (artist-in-residence). Dengan menjadi SAGA, 
mereka ikut berperan dalam mendukung perkembangan seni pertunjukan di 
Indonesia.

Sahabat Garasi

Intan Paramaditha
Jay Subyakto
Jean Pascal Elbaz
Mira Lesmana
Naomi Srikandi
Olin Monteiro
Oliver Hogg
Peter Hogg
Rama Asraatmadja
Rama Thaharani
Retno Ratih Damayanti
Wiwid Setya

SAGA Juli-Desember 2018
(sesuai urutan abjad)

Adinda Luthvianti - Studio Hanafi
Agus Sudibyo

Agustinus Dimas
Andintan Mitayani

Barbara Hatley
Dadi Krismatono

Darmanto Setiawan
Dinyah Latuconsina

E. Arti Wulandari
Endang Widiati

Evi Mariani Sofian
Felencia Hutabarat

SAGAnewsletter diterbitkan untuk Sahabat Garasi. Berisi kabar dan 
perkembangan seluruh aktivitas Teater Garasi/Garasi Performance Institute 
dan Seniman Teater Garasi.



Teater Garasi/Garasi Performance Institute
Jl. Jomegatan No. 164 B, RT 04 RW 20 
Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, 
Yogyakarta, INDONESIA 55182

Telp/Faks: 0274-415844
email: garasi@teatergarasi.org
website: www.teatergarasi.org

Redaksi
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Desain  

:  Gunawan Maryanto 
   Lusia Neti Cahyani
:  Dok. Teater Garasi
:  Shohifur Ridho’i
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