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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Resital merupakan sebuah tugas akhir yang harus dilewati oleh

mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan yang mengambil konsentrasi penyajian

musik. Dalam resital ini, mahasiswa bersangkutan wajib membawakan

repertoar–repertoar minimal dari tiga era musik yang berbeda dengan tingkat

kesulitan yang beragam.

Tema resital yang dipilih adalah “Invictus”1. Diambil dari judul puisi

karya William Ernest Henley. Puisi tersebut dilatarbelakangi tekad sang

penyair dalam menghadapi kejadian yang menimpa dirinya yaitu walaupun

beliau menderita penyakit tuberkulosis pada tulang, dan satu kakinya harus

diamputasi saat berumur tujuh belas, namun beliau tidak menyerah, dan tetap

menjalani hidupnya seperti biasa dan dengan penuh semangat, sampai

akhirnya beliau meninggal pada usia lima puluh tiga tahun.. Invictus diambil

dari bahasa latin, yang dalam terjemahan Inggrisnya berarti unconquered. Arti

yang paling mendekati dalam Bahasa Indonesia adalah “tidak terkuasai”.

Penyaji memaknainya bahwa kemenangan bukanlah kondisi dimana semua

berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai, namun sebuah

pilihan untuk tetap berusaha berdiri tegak ketika menghadapi berbagai situasi

yang dianggap tidak berpihak pada diri sendiri. Tema tersebut sangat

menginspirasi penyaji, oleh karena itu dipilih untuk menjadi tema resitalnya,

dengan harapan semangat yang didapat oleh penyaji dapat dirasakan juga oleh

teman-teman di FSP dan juga para penonton yang hadir. Repertoar yang akan

dibawakan oleh penyaji terdiri dari empat era musik yang berbeda yaitu barok,

klasik, romantik, dan modern. Masing – masing era mempunyai karakteristik

yang berbeda baik dari gaya musik maupun cara/tehnik memainkannya.

masing-masing repertoar dipilih penyaji untuk memberikan gambaran tentang

“Invictus”.

1 Wikipedia.com
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Paparan berikut menjelaskan repertoar musik yang akan dibawakan.

“Erlkönig” oleh Franz Schubert (Era Romantik) bercerita tentang

perjalanan seorang ayah dengan putranya, berkuda menembus malam dan

diganggu oleh hantu hutan (Erlkonig). Dipilih karena dapat mewakili tema.

Komposisi ini memiliki kekuatan untuk membuat suasana menjadi kelam dan

menunjukkan bahwa kemalangan terjadi di saat yang tidak kita duga.

“Amarilli mia bella”, oleh G. Caccini (Era Barok). Repertoar ini

bercerita tentang sebuah kerinduan seseorang akan kekasihnya. Bernada minor,

namun sarat akan pengharapan. Karya ini dipilih untuk melanjutkan tema

dengan memberikan nuansa pengharapan.

“Vous qui faites l'endormie” (dari Opera Faust) oleh Charles Gounod

(Era Romantik) Bercerita tentang seorang Iblis (Mephistoteles) yang

menggoda seorang manusia (Faust). Repertoar ini diambil untuk mewakili

pemahaman bahwa dalam kehidupan manusia, kita seringkali mendapatkan

godaan dari sisi gelap kita sendiri.

“Behold, I tell you a mystery & The trumpet shall sound” (dari Oratorio

Messiah) oleh G. F. Handel (Era Barok). Bercerita tentang seorang malaikat

yang membawa pesan untuk manusia, bahwa pada saatnya nanti, terompet

akan dibunyikan dan manusia akan dibangkitkan. Komposisi ini memiliki

mood yang positif dan dapat mewakili perasaan optimisme.

“La Vendetta” (dari Opera Le Nozze di Figaro) oleh W. A. Mozart (Era

Klasik) Bercerita tentang rencana pembalasan dendam! Bernuansa optimisme

(balas dendam pun memiliki pengharapan untuk dapat terwujud) Repertoar ini

dapat mewakili pengharapan dan rencana dari sisi yang gelap.

“Confutatis” (dari Oratorio Requiem) oleh Giusseppe Verdi (Era

Romantik). Bercerita tentang seorang malaikat yang membawa pesan tentang

hari akhir dan penghakiman. Repertoar ini untuk memberikan teguran apabila

secara sadar maupun tidak sadar, manusia mengambil keputusan dibawah

naungan sisi gelap.

“Where’er you walk” (dari Opera Semele) oleh G. F. Handel (Era

Barok). Bercerita tentang seseorang yang memberikan pengharapan dan
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doanya kepada kekasihnya. Semoga kemanapun kau berjalan, angin akan

berhembus dari belakangmu, pohon-pohon akan merindangkan daunnya.

Repertoar ini dipilih sesuai dengan cerita yang terkandung di dalamnya.

Penyaji mengetahui secara pasti, bahwa tidak ada kehidupan yang selalu di

atas dan selalu berjalan dengan baik. Namun setidaknya penyaji dapat

memberikan pengharapan dan doa yang baik.

“Cintaku Jauh di Pulau”, oleh F. X. Soetopo (Era Modern)

Bercerita tentang seseorang yang merindukan kekasihnya yang Ia

tinggalkan demi merantau. Bernuansa pengharapan dan dipilih untuk mewakili

perasaan kalut, namun berpengharapan.

“Largo al Factotum” (dari Opera Il Barbiere di siviglia) oleh

Ghioachino Rossini. Bercerita tentang seorang tukang potong rambut yang

memiliki kepercayaan diri tinggi dan kehidupan yang menyenangkan.

Karya ini dipilih untuk mewakili perasaan riang walaupun telah

mengalami berbagai macam kejadian, sekaligus sebagai penutup yang gempita.

B.B.B.B. TujuanTujuanTujuanTujuan ResitalResitalResitalResital

Tujuan resital ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah

dipelajari selama perkulihan, dan untuk memberikan pengalaman langsung

dalam menyajikan sebuah pertunjukan musik dalam bentuk resital.

C.C.C.C. ManfaatManfaatManfaatManfaat ResitalResitalResitalResital

Manfaat dari resital ini adalah untuk memberikan pengalaman baru

kepada penyaji di dalam bermusik. Resital ini jug abermanfaat bagi para

penonton khususnya mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan (FSP), agar dapat

menjadi acuan dan pendorong untuk recital dimasa yang akan datang.
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D.D.D.D. DaftarRepertoarDaftarRepertoarDaftarRepertoarDaftarRepertoar

1. “Erlkonig”, oleh Franz Schubert

2. “Amarilli mia bella”, oleh G. Caccini

3. “Vous qui faites l'endormie” (dari Opera Faust) oleh Charles Gounod

4. “Behold, I tell you a mystery & The trumpet shall sound” (dari Oratorio

Messiah) oleh G. F. Handel

5. “La Vendetta” (dari Opera Le Nozze di Figaro) oleh W. A. Mozart

6. “Confutatis” (dari Oratorio Requiem) oleh Giusseppe Verdi

7. “Where’er you walk” (dari Opera Semele) oleh G. F. Handel

8. “Cintaku jauh di pulau”, oleh F. X. Soetopo

9. “Largo al Factotum” (dari Opera Il Barbiere di Siviglia) oleh Ghioachino

Rossini

E.E.E.E. PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan ResitalResitalResitalResital

Resital menggunakan iringan piano, dengan pianis Patrisia Trisnawati.

1. Waktu pelaksanaan

Resital diselenggarakan pada

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Juli 2014

Waktu : 19.00

2. Resital diselenggarakan di Recital Hall Fakultas Seni Pertunjukan

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga.
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3. Metode Pelaksanaan

Acara berupa resital vokal akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam dengan

susunan acara sebagai berikut:

19.00 - 19.05 : MC membuka acara

19.05 - 19.10 : Doa pembukaan

19.10 – 20.20 : Konser

20.20 – 20.30 : Penutup dan doa penutup

4. Pengorganisasian

Ketua : Dani Triasdi

Usher : Miyuki Tethool

Seksi Acara : Noviani


