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Pentas Teater Hangatkan Senisono

KOMPAS - Jumat, 19 Apr 1991   Halaman: 12   Penulis: POM   Ukuran: 2473

                  PENTAS TEATER HANGATKAN SENISONO

Yogyakarta, Kompas
     Pergelaran teater dari berbagai grup di Yogyakarta, akan 
menghangatkan gedung Senisono, Yogyakarta, mulai hari Jumat (19/4) 
malam ini selama sepekan. Ini merupakan pentas solidaritas grup 
teater setempat, atas nasib gedung Senisono yang bakal kena bongkar 
sebagai realisasi penataan kawasan Malioboro.
     Menurut rencana, pentas akan dibuka oleh Teater Jiwa pimpinan 
Agung Waskito ER dengan mengangkat karya budayawan Emha Ainun Najib 
berjudul Lautan Jilbab. Kemudian pada hari kedua (Sabtu 20/4), naik 
panggung Teater Gandrik dengan lakon Dhemit karya Heru Kesawa Murti. 
Bertindak selaku sutradara Jujuk Prabowo.
     Begitu seterusnya hingga sejumlah grup teater yang menyatakan 
diri siap pentas, memperoleh giliran secara bergantian. Selain dua 
grup tersebut, kelompok lainnya adalah Teater Shima, Teater 
Shalahuddin, Teater Pusaka, dan kelompok dari Departemen Teater 
Institut Seni Indonesia. 
     Penonton pertunjukan tak dipungut karcis masuk, meski 
penyelenggaraannya butuh biaya, antara lain untuk sewa listrik, 
tata suara, dan persiapan sekaligus pelaksanaan. Karena gedung 
Senisono keadaannya sudah mengkhawatirkan, maka pentas solidaritas 
dilaksanakan di panggung terbuka depan Senisono setelah memperoleh 
pembenahan.
                                        
Kemah kebudayaan
     Sehubungan kegiatan pentas merupakan bagian kegiatan Kemah 
Kebudayaan yang berlangsung di tempat sama sejak awal pekan lalu, 
maka penyelenggara sengaja tak mengajukan permohonan izin keramaian 
kepada polisi. Kemah kebudayaan itu sendiri akan dimulai lagi hari 
Jumat ini, setelah sempat beristirahat tiga hari sehubungan hari 
raya Idul Fitri. Selama pelaksanaan kemah, gedung Senisono tak 
pernah sepi dari aktivitas seni dan diskusi, termasuk ketika 
disinggahi Mendagri Rudini hari Sabtu 13 April lalu. 
     Khusus bagi Teater Gandrik, kata salah satu pengurusnya Butet 
Kertarejasa, pentas di Senisono merupakan kenangan, karena pentas 
perdana Dhemit pada Oktober 1987 berlangsung di tempat sama. 
Naskah ini kemudian dimainkan sekitar 50 kali di Jakarta, Surabaya, 
Salatiga, Malang, Kualalumpur, Magelang, Singapura dan lain-lain.
     Dhemit mengangkat thema penggusuran habitat hidup para 
lelembut, dan menggambarkan ringkihnya komunitas jagad halus karena 
kekuasaan jagad kasar yang selalu semena-mena menentukan kebijakan 
pembangunannya. (pom)
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