INTRO
Seorang penerjemah yang tugas sehari-harinya mengutak-atik sepenggal
keterangan foto mewawancarai Goodnight Electric. Seorang pemuda yang galau
mencoba melepaskan bayang-bayang masa lalunya lewat review album baru
Homogenic. Seorang kolektor mp3 sekaligus calon bapak rumah tangga yang baik
menulis review acara Soundshine 2007. Seorang pekerja stasiun radio swasta
dengan deadline tugas akhirnya. Seorang penggemar jazz terjebak dalam masalah
aplikasi komputer yang belum juga terpecahkan selama enam bulan. Bersama
teman-teman mereka, inilah buah karya yang mereka tunggu-tunggu. Penggalan
kreasi hasil pengembaraan dari gigs ke gigs. Ulasan yang tak lazim tapi sebaiknya
disimak. Bystanders. Sebuah edisi perdana.
Tanpa panjang lebar lagi demi sahabat-sahabat yang mendukung dengan antusias,
menunggu, dan selalu menanyakan kapan terbit?
Terima kasih dan selamat membaca.
Tirta kusuma // pemudagalau
Editor-in-chief
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Soundshine 2007
Musik Indonesia kembali
diserang bangsa Skandinavia.
Setelah sukses menggelar
Soundshine 2006 dengan
mendatangkan duo fenomenal
Kings Of Convenience,
Popcycle dan Dunhill
kembali menggebrak
Jakarta dan Bandung
dengan mendatangkan
Club 8 dan Sondre Lerche
and The Faces Down.
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>> jakarta
Soundshine 2007 di Jakarta dimulai sekitar pukul 18.00. Tak lama setelah open
gate, Homogenic muncul sebagai band pertama. Berbeda dengan set yang biasa
dimainkan, kali ini Homogenic membawa serta additional players: pemain bass
dan drummer. Alhasil beat drum machine yang biasa terdengar dalam versi
“electronica” dalam lagu/live versi mereka kini lebih terasa real. Begitu juga
sound bass yang ditampilkan melalui live player.
Selain itu, penampilan Homogenic malam itu terasa lebih 'ceria', beberapa
lagunya sepertinya sengaja diaransemen ulang khusus untuk Soundshine. Dibuka
dengan intro, vokalis Rissa Saraswati lalu masuk ke panggung dengan
menyanyikan single Utopia. Menyusul kemudian adalah Giutar Song, Semu, Walk
in Silence, Taste of Harmony, dan ditutup oleh lagu Untukmu Duniaku. Secara
umum tidak ada yang terlalu istimewa dari aksi Homogenic malam itu. Sekedar
perbandingan, live mereka di Les Voila final edition plus dancer dan kostum era
50-an agaknya masih lebih baik.

Selanjutnya penampilan dari Sore. Agak mengejutkan
ketika Sore membawa tiga orang backing vokal serta tiga
pemain brass section. Dan benar saja totalitas permainan
Sore malam tersebut cukup terlihat. Sejumlah nomor
yang dibawakan oleh Sore adalah dari album Centralismo
serta soundtrack Berbagi Suami. Satu lagu berjudul
Essensimo 'bocoran' dari album kedua mereka juga
dimainkan. Aksi Sore ditutup dengan lagu No Fruits for
Today.
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Club 8 hadir setelah itu. Disambut antusiasme penonton
mereka langsung memainkan The Next Step You'll Take
sebagai lagu pembuka. Sayangnya penampilan Club 8 kali
ini tidak didukung dengan sound yang baik. Beberapa
penonton bahkan kecewa karena feedback terjadi
belasan kali. Terlihat beberapa kali personel club8
meminta agar kru mengecek ulang sound. Bahkan
Karolina sempat berbicara kepada penoton bahwa dia
tidak bisa mendengar suaranya sendiri saat dia
bernyanyi. “But it doesn't matter if you still can hear my
voice when I'm singing”, ujarnya sedikit menghibur.
Berbeda dengan penampilan Kings of Convenience tahun
lalu yang tampil akustik dan penampilan Edson pada LA
Lights Indiefest yang serba minimalis, Club 8 malam itu
hadir dalam format band. Selain Karolina dan suami,
club8 juga membawa seorang gitaris, bassis, dan
drummer. Mereka cukup interaktif dengan para
penonton. Bahkan mereka cukup terkejut ketika
beberapa single dari album yang tidak beredar di
Indonesia tapi sebagian besar penonton justru hafal
liriknya dan menyanyi bersama. “you almost make me
cry” kata Karolina. Tiga lagu baru dimainkan malam itu.
Menurut mereka lagu-lagu tersebut belum pernah
dimainkan dihadapan penonton, dan baru saja selesai
ditulis beberapa minggu yang lalu. Rencananya lagu-lagu
tersebut akan dimasukkan ke dalam album baru yang
sedang mereka garap, dan akan rilis September nanti.

Sondre Lerche and The Faces Down yang menjadi
penutup rangkaian acara malam itu langsung tampil
menghentak. Bahkan baru memasuki lagu kedua, senar
gitar Sondre Lerche sudah putus, namun mereka tetap
bersemangat meneruskan lagu-lagu mereka. Sejumlah
lagu dari album terbaru mereka, ”Phantom Punch”
mendominasi pnampilan mereka. Beberapa lagu juga
sempat dibawakan secara akustik (solo), seperti ”(I
Wanna) Call It Love”, ”Happy Birthday Girl”, dan lagu
dari Prefab Sprout berjudul ”L.I.M.O.G.E.S.”
Lagu hits mereka ”Two Way Monologue” dibawakan
dengan tempo yang cukup menghentak, dengan sound
yang sangat baik. Sound EP yang khas pada lagu itupun
digantikan dengan permainan gitar, namun tetap
terdengar manis. Lagu dari album berjudul sama itu juga
dijadikan penutup penampilan mereka yang sekaligus
menutup acara Soundshine 2007 di Jakarta.
//Pix/410//words/yearry/410//
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>> bandung
Band pertama yang didaulat membuka Soundshine 2007
yang digelar di Sabuga adalah Sore. Dengan membawa
seorang additional saxophonist, mereka tampil spesial
malam itu. Lagu pertama yang dibawakan adalah “Funk
The Hole“ dari Janji Joni. Lalu dilanjutkan “Mata
berdebu“ yang makin hangat dengan ditambahnya unsur
saxophone dan ditutup dengan sebuah lagu yang jarang
mereka bawakan yaitu “Lihat“. Tujuh buah lagu mereka
mainkan malam itu dan mereka juga membawakan
sebuah lagu dari upcoming album mereka.
Setelah Sore tampil memukau, dilanjutkan dengan
Homogenic yang tampil dengan format full band dengan
additional drum dan bass. Penampilan Homogenic
dimulai dengan Intro yang biasa mereka bawakan saat
live dan seperti biasa mereka selalu menggunakan outfit
yang eye-catching. Malam itu mereka mengenakan
semacam jaket tahun 60-an era Twiggy Lawson dengan
perpaduan antara putih dan hijau toska.
Lagu-lagu yang mereka bawakan diarrange ulang,
diretouch menjadi lebih 'ceria'. Mungkin untuk
menyesuaikan dengan nuansa ceria yang akan
ditampilkan dua band utama. Mereka juga menggunakan
additional dancers pada lagu “Walk In Silence” dan lagu
penutup “Untukmu Duniaku”. Dan seorang mime yang
tampil cukup menarik pada lagu “Taste Of Harmony”.

Akhirnya setelah jeda waktu yang hampir sama dengan
sebelumnya, band yang ditunggu-tunggu tampil ke atas
panggung dengan dipimpin Johan Angergard dan tiga
additonal players mereka (Lead Guitars, Bass, dan
Drums) lalu disusul Karolina Komstedt yang malam itu
tampil sederhana tetapi sangat manis dan girly.
Mereka banyak membawakan lagu-lagu dari album
Strangely Beautiful, dan di tiap lagunya selalu
memancing audiens untuk ikut bernyanyi bersama
mereka.
Pada malam itu mereka juga berkolaborasi dengan Mocca
(for the very first time they actually meet in person!)
dalam lagu “I Will Never” dan “Love In December”.
Atmosfer hangat mereka hantarkan pada penonton
melalui musik smooth dan suara Karolina yang lembut
dan khas bahkan terkesan pemalu. Pada Encore mereka
akhirnya membawakan request penonton yaitu “Missing
You” dengan versi akustik yang sangat slow.
Sekitar pukul 11.00 akhirnya Sondre Lerche dan tim
Faces Down-nya yang berjumlah 3 orang menghentak
dengan lagu dari album terbarunya “Phantom Punch”.
Malam itu mereka banyak membawakan lagu-lagu dari
Phantom Punch dan banyak dari penonton yang tidak
'paham' dengan lagu-lagu yang mereka bawakan sehingga
mereka mendapat sambutan yang kurang menyenangkan
dari penonton. Namun, penonton terhibur dengan aksi
panggung mereka yang atraktif dengan kemampuan
bermusik yang baik.
Sondre Lerche & The Faces Down juga membawakan lagu
“Minor Detail” dari album “Duper Session”. Lagu “Two
Way Monologue” dimainkan secara akustik tanpa drum
pada encore. Sondre juga sempat mengcover lagu dari
salah satu band inggris era 90-an Prefab Sprout secara
solo. Total 19 lagu mereka bawakan malam itu sekaligus
menutup Sounshine 2007 di Bandung. //arvidson
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interview -

GOODNIGHT ELECTRIC

Dua hari menjelang peluncuran album baru Goodnight Electric,
bystanders akhirnya berhasil juga mewawancarai Batman (HF), Oomleo
(O) dan Bondi (B) di sela-sela latihan mereka di bilangan Tebet, Jakarta
Selatan. Lucky us, bystanders juga sempat mendengarkan sedikit
bocoran lagu dari album baru mereka ”Electroduce Yourself”.
Pertama-tama pertanyaan standar dulu nih, kenapa
judul albumnya “Electroduce Yourself”?
HF
: Sebenernya album yang sekarang ini lebih ke
“reintroduce”, perkenalan ulang Goodnight
Electric. Karena adanya beberapa perbedaan di
dalam tubuh GE sendiri, tentunya. Terutama
mungkin dari segi personil, yang sekarang lebih
seperti tim dengan masuknya oomleo dan Bondi.
Selain itu kita juga pengen nggak cuma GE yang
memperkenalkan diri, tapi kita juga ingin
mengenal orang-orang yang mendengarkan dan
mengikuti musik kita. Sehingga ada hubungan
antara GE dan mereka yang mendengarkan
dan mendukung musik kita, nggak cuma satu
arah.
Perbedaan apa aja dari segi musikalitas antara
album yang baru ini dibandingkan dengan
album pertama GE?
HF : Waah.. beda banget. Soalnya kan tiap
manusia pasti berkembang, dan
pemikiran kita kemarin dengan hari
ini pasti beda. Contohnya
kemaren hujan trus rumah gw
bocor, jadi gw belajar benerin
rumah yang bocor.. [hmm...
mungkin kejadian yang
sama menginspirasi Batman
untuk membuat lagu ”Rain
in My Room” hehehe red].
Belajar dari kesalahan yang
lalu, trus mengikuti
perkembangan yang baru,
jadi yang pasti berbeda dengan
sebelumnya. Lebih dewasa, lebih
wise, lebih laki-laki… Kalau dulu
mungkin masih gay, sekarang lebih
laki-laki, tapi masih gay sih… Sisi
femininnya masih ada… Kalau dari
skala 10, kita dulu 5 sekarang 6
lah… hahaha...
Materi album GE kan udah siap sejak
tahun kemarin, kenapa baru sekarang
launch-nya? Apa sih hambatanhambatannya?
HF
: Kalau materi sih udah dua tahun dibikinnya…
Untuk finishingnya akhirnya kita rekaman pas
bulan puasa kemaren, cuma setelah bulan puasa
itu banyak kegiatan juga buat GE. Akhirnya
Januari mulai kosong, sampe Februari, jadi kita
jalan lagi. Sebetulnya target sih 2006, ternyata
kita banyak tur Eropa, Asia-Afrika gitu.. Bandung
maksudnya hehehe…

Bisa diceritain secara singkat ngga, proses pembuatan
albumnya?
HF : Proses pembuatannya macem-macem sih.. Biasanya
tiap orang bikin di komputer masing-masing, trus
materi yang udah ada dibawa kesini, trus diolah
bareng-bareng… Prosesnya ga jauh beda lah ama
band lain, cuma mungkin kalo kita bikinnya bisa
di rumah, sedangkan kalo band lain kan musti jam
session di studio misalnya. Biasanya kita
bikin lagu mentah gitu, trus kadangkadang latian-latian kecil dulu..
Kalo di album ini, sejauh mana sih
eksplorasi musik-nya GE?
HF : Wah total banget deh. Sekarang kan
ada tiga kepala di GE, jadi ada
t i g a u n s u r. . B o n d i b a w a i n
influence sendiri yang baru, oomleo
juga.. Jadi klo dengerin yang baru
pasti kerasa deh bedanya.
Trus kalo influence-nya yang
sekarang kebanyakan dari
mana? Apakah ada band khusus
yang menginfluence album GE
kali ini?
HF : Pas proses buat album kita
malah nggak dengerin apaapa.. Oomleo tuh malah
dengerin band Brazil...
O : Ellis Regina ama Antonio
Carlos Joabim. [AC Joabim
terkenal dengan lagu-lagu
seperti “Girl From Ipanema”
dan “Wave”-red]
Po k o k n y a b a n y a k l a h
influence yang nada-nada
Major 7th gitu..
HF :
Technotronik, NKOTB juga…
Lagu-lagunya juga kedengeran kayak
musik new wave/elektronik yang
akhir 80-an atau awal 90-an gitu ya?
HF
: Iya emang kita kepengaruh
ama Technotronik dan 2
Unlimited. Semangatnya tapi
ya. Sebenernya kita lebih
banyak dapet inspirasi musik dari semangat
orang-orang yang bikin musiknya, dibanding lagulagunya.
Semangat Antonio Carlos Joabim
membuat masterpiece, semangatnya
Technotronik membuat lagu berapa bpm yang
dikenang sepanjang 90-an, dan akhirnya dibenci
orang tahun 2000-an.
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Kalo band yang lagi didengerin sekarang?
HF : Tiger Baby
B
: Beck yang terbaru
O
: Masih dengerin yang dulu-dulu sih, kayak The
Beatles, Chet Baker, AC Joabim
Trus beberapa lagunya yang tadi gw denger kayaknya
terdengar pop banget, itu kenapa?
HF : Emang kita maksudnya pop semua tapi malah ada
yang nggak pop
O
: Kesalahan ngerancang lagu.. Harusnya pop malah
jadi nggak pop
Lebih enak mana, manggung di pensi, acara kecil, atau
acara khusus kayak pameran seni?
HF : Enak semuanya sih, karena beda2 karakternya.
Kita malah seneng kayak gitu, jadi ga bosen
juga. Jadi beda2 pengalamannya… maen di
club, beda, art scene beda, distro beda lagi
pengalamannya, apalagi pensi beda lagi…
Kita malah pengen lah nyoba pengalamanpengalaman baru, bahkan yang belum pernah
kayak apa oomleo?
O
: Kawinan…
HF : Atau ngaben gitu misalnya…
Ada alasan khusus nggak mengenai pemilihan Gepeng
(yang juga manager GE-red) jadi produser album kedua
ini?
HF : Nggak ada alasan khusus sih, yah karena selama
ini deket aja.. Dan tiap album kan musti ada
produsernya untuk mengarahkan album
tersebut, kebetulan Gepeng juga udah lama
banget berkecimpung di musik elektronik, lalu
bekerja di Goodnight. Jadi biar musiknya ga
kemana-mana juga gitu…
Tema album kali ini apa?
HF : Beberapa lagu banyak yang kita dedikasiin untuk
apa yang telah kita alami, kayak ada satu lagu
yang kita bikin buat good friends misalnya, dan
pengalaman-pengalaman kaya gitu.

Menurut GE, apa image GE sendiri setelah dirilisnya
album kedua ini?
HF : Positif. Disiplin. Mengajak hal-hal yang positif.
Yah... kayak jauhi narkoba, belajar, trus jangan
nonton pensi mulu, ntar dimarahin orang
tuanya..
Apa alasan memilih Sir Dandy untuk pembuatan
covernya?
HF : Jadi waktu pas proses pembuatan cover, kita
sibuk blingsatan juga, dan tiap personil punya
ide sendiri-sendiri soal rancangan covernya…
B
: Akhirnya kita ambil jalan tengahnya,
HF : Daripada band-nya bubar cuma gara-gara cover
album, jadi kita nyari desainer freelance, dan
kita milih Sir Dandy
Ada maksud atau tema tertentu nggak dari desain
covernya?
HF : Jadi ini sebenernya kreativitasnya Sir Dandy
untuk mengolah logonya Goodnight yg G strip E
itu.
O
: Logo G strip E itu dibuat semacam elemen grafis
gitu
HF : Pas diliat, banyak yang nanya kenapa ini koq GG
sih? Pas dibuka baru... oooh oke..

Ada rencana untuk distribusi di luar lagi nggak, kayak
album pertama?
HF : Jadi waktu kerjasama ama Aksara, kita minta
demand lebih, kita minta didistribusiin ya
minimal Asia Tenggara lah. Soalnya dilihat dari
responden myspace gitu kita punya banyak
temen2 di luar kayak Malaysia, Singapore gitu.
Kalo bisa kolaborasi ama artis tertentu, mau ama
siapa?
O
: BCL juga oke Bahan C*** Laki-laki [hahaha…]
HF : Kita sih open, selama mereka mau lah, menerima
kita apa adanya kayak gini… gpp..
OK, pertanyaan terakhir, ceritain dikit donk soal
masing-masing lagu yang ada di album ”Electroduce
Yourself”...
"Hello" >> say hello to everyone :)
"#1" >> Tentang Goodnight Electric & audiencenya....they are
number one!*
"Art School Flying Object" >> Tentang perupa yang merubah
sesuatu
"Laser Gun Electro Boy" >> Conversation antara Laser Gun Electro
Boy dan seseorang yang sedih
"Interval" >> Stuck in relationship
"Rain In My Room" >> Stuck with situation
"This Is For You" >> good relationship!
"Solid Gold" >> Mengagumi stranger pada pandangan kedua
"Super Visor Go" >> Pendedikasian terhadap topi visor!
"Im OK" >> Stuck in relationship again!
"V.S" >> It's about war!
"Automatic Heart" >> Falling in love!

//pix/410//words/410/yearry//
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[the highly anticipated album launch from]

GOODNIGHT ELECTRIC
Trio Electro dari Jakarta, Goodnight Electric meluncurkan album baru mereka
yang berjudul “Electroduce Yourself” di Embassy, Jakarta pada Rabu 21 Maret
2007 lalu. Album kedua mereka kini di bawah naungan label Aksara Record.
Diawali dengan press conference yang dipandu oleh
David Tarigan, personel GE (Batman, Oomleo, dan Bondi)
didampingi Hanin Sidharta selaku pihak label Aksara
Record menjawab sejumlah pertanyaan dari para
wartawan dan penggemar Goodnight Electric sendiri.
Dalam Press conference yang dimulai sekitar pukul 5 sore
GE menjelaskan tentang album kedua mereka dan segala
hal yang berkaitan dengan acara launching tersebut.
Press conference diakhiri dengan penayangan perdana
video klip “Laser Gun Electro Boy”, single pertama dari
album tersebut yang disutradarai oleh Anggun
Priambodo.

Art School Flying Object, lagu ciptaan Bondi Goodboy
dimainkan kemudian. Dilanjutkan dengan Rain in My
Room, This Is For You, Automatic Heart, dan Super Visor
Go. Para penonton masih dalam suasana yang setengah
ikut menikmati dan setengahnya lagi mencoba mencerna
musik yang dibawakan oleh GE dari album kedua mereka
ini. Kecuali dalam beberapa lagu, sound dan aransemen
musik yang dimainkan GE dalam album barunya terasa
sangat berbeda dengan lagu-lagu yang biasa dimainkan
dari album pertama. Sedikit terasa lebih berat bagi
telinga para ABG yang hadir sebagai penonton mayoritas
malam itu.

Show sendiri dimulai sekitar pukul enam. Polypony hadir
sebagai opening act. Dengan formasi duo vokalis wanita
(Hedytia dan Anna Karina) dan seorang DJ (MRDR)
Polypony mencoba menampilkan musik disco ringan.
Sejumlah lagu yang dibawakan sayangnya lebih mirip
pertunjukan karaoke. Bisa dibilang kehadiran Polypony
sebagai pertunjukkan pembuka bagi GE terlalu
dipaksakan.

Hal ini mencapai klimaksnya ketika lagu karya Oomleo,
I'm OK dimainkan. Aransemen yang cukup mengejutkan
bahwa GE ternyata banyak membawa perbedaan dalam
album keduanya ini. Sempat terdengar celetukan
diantara penonton, “kok GE sekarang beda banget ya?”.
Penonton cukup terhibur ketika di sela-sela lagu personel
GE membagi-bagikan kaos serta kaset Electroduce
Yourself.

Goodnight electric selanjutnya tampil. Sekedar
formalitas, Batman mengucapkan kata-kata terima kasih
dan seterusnya dan memperkenalkan lagu baru dari
album kedua mereka. Hello mengawali pertunjukkan GE.
Lagu ini lebih terasa sebagai intro konser mereka malam
itu. Sayangnya karena mayoritas penonton belum ada
yang mengenal materi lagu maka antusiasme penonton
belum terlihat.

“Mungkin kalian sudah ada yang pernah dengar lagu ini,
karena sering kita mainkan di beberapa kesempatan.
Judulnya Solid Gold,” Batman menjelaskan. Antusiasme
penonton baru terlihat di sini karena lagu tersebut
terbilang sudah cukup sering dimainkan di live
performance GE sehingga mereka cukup familiar dengan
lagu ini. Lagu terakhir di sesi pertama, GE kemudian
turun panggung. Tidak terdengar suara-suara “we want
more” dari penonton. Sepertinya penonton cukup yakin
bahwa pertunjukkan belum berakhir dan GE akan naik
panggung lagi.

#1 dipilih sebagai lagu kedua. Lagu ini ditujukan bagi
Good Friends (fans club GE) dan orang-orang yang selama
ini mensuport GE. “Karena kalian adalah #1”, ujar
Batman sebelum mulai menyanyikan lagu tersebut.
Penonton masih terbengong karena belum kenal dengan
lagu yang dibawakan. Begitu juga ketika lagu ketiga,
Interval dimainkan.
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Prediksi penonton cukup tepat, GE naik
panggung lagi setelah ganti kostum. Sesi
kedua dimulai dengan Love and Turbo Action,
penonton secara serempak mengangkat
tangan kanan mereka ke atas (bergaya
seperti hormat ala Hitler). Penonton makin
a n t u s i a s k e t i k a T. E . C . H . N . O > L O G Y
dimainkan dan terdengar mereka bernyanyi
bersama.
Laser Gun Electro Boy single utama album
Electroduce Yourself dimainkan selanjutnya.
Lagu tersebut cukup sering disiarkan melalui
radio-radio di Jakarta sehingga sudah cukup
akrab di telinga para penonton. menyusul
kemudian Supermarket I am in dari album
pertama dibawakan dalam versi remix.
Pertunjukkan mencapai klimaksnya ketika
lagu Versus dimainkan. Lagu tersebut juga
menjadi lagu penutup pada konser launching
album GE malam itu. Riuh tepuk tangan
penonton mengakhiri pertunjukkan GE.
Secara umum pertunjukkan malam itu bisa
dibilang cukup lumayan walaupun terkesan
datar-datar saja tanpa unsur kejutan yang
berarti.
Penonton membubarkan diri, sebagian lagi
menunggu after party bersama DJ Hogi dan
sejumlah teman dekat mereka.
//pix/410//words/yearry//
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album
review
GOODNIGHT ELECTRIC
ELECTRODUCE YOURSELF

2007 // aksara records

Electro-pop yang lebih matang. Mungkin kata-kata
itulah yang dapat mendeskripsikan album terbaru dari
Goodnight Electric, “Electroduce Yourself”. Bila
dibandingkan dengan “Love and Turbo Action”, lagu-lagu
dalam album yang baru dirilis 21 Maret lalu itu memang
terdengar lebih matang dan mungkin bisa dibilang lebih
'manusiawi'. Masuknya oomleo dan Bondi benar-benar
memberi hawa segar bagi GE, karena album kali ini
terasa sekali teamworknya, walaupun dalam penulisan
lagu masih didominasi Henry Foundation (Batman).
Album ini juga terasa sangat 'pop', mungkin seperti
mendengarkan lagu-lagu elektronik-pop di akhir tahun
80-an atau awal 90-an, yang sedikit mendapat pengaruh
dari musik soul kulit hitam. Namun beat yang digunakan
pada beberapa lagu masih terasa sekali new wave-nya,
yang mengingatkan pada lagu-lagu Depeche Mode pra1985.
Sebagian besar lagu dalam album ini masih sangat
upbeat, dengan loop-loop yang cenderung cukup
sederhana, namun sound yang digunakan memang jauh
lebih variatif. Ketiga personil GE sepertinya
memaksimalkan potensi masing-masing, sehingga musik
mereka juga terdengar lebih eksploratif. Lagu-lagu yang
dibawakanpun menjadi lebih real dan terasa melodinya,
tidak terdengar seperti sekedar looping ataupun minus
one.
Salah satu lagu yang paling eksploratif dalam album
ini bisa didengar dalam ”Solid Gold”. Sekilas lagu ini
tidak seperti lagu GE pada umumnya, dengan looping
yang saling bertumpuk namun tetap harmonis dan
melodic sounds yang terdengar seperti campuran synthEP-organ, namun secara garis besar masih memiliki
benang merah yang sama. Sementara ”Interval”,
cenderung terdengar seperti lagu breakdance tahun 90an, terutama di bagian intronya.
Beberapa lagu malah terdengar seperti new
romantics ballad, dengan tempo yang lebih pelan dan
sound yang terdengar lebih ringan, walaupun masih
terasa sekali synthnya. Pada lagu ”I'm O.K.” Misalnya.
Lagu buatan oomleo ini malah cenderung terdengar
seperti lagu pop Indonesia di era 80an. Lalu pada lagu
”Rain In My Room”, yang musiknya terasa ringan sekali,
tidak ada not-not staccato dan lebih banyak
menggunakan strings/atmospheric sounds.
Sementara itu ada juga lagu yang berada di
antaranya. Misalnya lagu ”Laser Gun Electro Boy” yang
pop dan ringan namun tetap ada nuansa elektronik dan
new wave-nya memang cocok sekali untuk dijadikan
single pertama, selain karena cukup catchy untuk
pendengar awam tentunya. Lagu ini juga sepertinya lagu
yang paling mewakili album mereka secara keseluruhan.

track by track
01. Hello // Sebuah perkenalan dari trio elektro asal Jakarta ini.
Mirip dengan ”Love and Turbo Action” di album terdahulu yang
biasa digunakan untuk membuka penampilan mereka, disambut
dengan diangkatnya tangan kanan ke atas. Sound yang dipakai
sangat elektronik dan cenderung 'robotik' karena lagunya
dinyanyikan dengan menggunakan vocoder.
02. #1 // Lagu khusus yang dibuat Goodnight Electric untuk fans
mereka, yang dikenal dengan sebutan good.friends. Sangat upbeat
dan terdengar sangat ”sintetis”.
03. Art School Flying Object // Awalnya sedikit gelap dan
terdengar seperti lagu Eurythmics yang ”Sweet Dreams”, karena
synth sounds yang dipakai cenderung berat termasuk sound digital
drumnya. Namun ketika masuk chorus, baru terdengar elektronikpop nya.
04. Laser Gun Electro Boy // Lagu ini dipilih jadi single pertama
mereka, karena sepertinya menjadi lagu yang paling bisa mewakili
keseluruhan dari album ini, selain mungkin karena catchy bagi
pendengar awam. Video klipnya sendiri sudah mulai ditayangkan
di tv swasta, disutradarai oleh rekan kerja Batman di Jadugar,
Anggun Priambodo. Lagu ini terdengar pop dan ringan, walaupun
masih terdengar sound electronic/new wave-nya. Liriknya juga
cukup menarik (atau bahkan cenderung lucu) karena
menceritakan tentang seorang cowok yang curhat kepada seorang
electro boy. Apakah electro boy ini seorang robot? Atau hanyalah
mahasiswa Teknik Elektro? Hahaha...
05. Interval // Seperti lagu SKJ '88 atau lagu breakdance awal 90an/akhir 80-an, yang lebih afdhol dinikmati dengan head band
warna ngejreng dan legging super ketat. Intro yang sangat
”breakdance” itu kemudian digabung dengan electronic pop di
bagian chorus. Perpaduan yang sangat bagus, bahkan menurut
saya ini menjadi lagu terbaik di album ini.
06. Rain In My Room // Salah satu lagu yang sangat pop. Diawali
dengan beberapa potongan suara radio yang diubah-ubah
frekuensinya, kemudian lagu masuk dengan nuansa yang
cenderung dingin, dengan sounds yang cenderung terdengar
atmospheric dan paduan synth-strings. Lirik dan soundnya sesuai
sekali dengan keadaan Jakarta yang baru-baru ini dilanda banjir
dan angin puting beliung.
07. This Is For You // Ini juga salah satu lagu yang cenderung
sangat pop. Terdengar elektronik karena sound melodinya saja dan
penggunaan vocoder pada backing vocal.
08. Solid Gold // Lagu GE yang paling eksploratif. Pada awalnya
tidak terdengar seperti lagu GE pada umumnya, dengan looping
yang merupakan paduan digital beat drum dan sekitar tiga atau
empat lagi looping synth, saling bertumpuk namun tetap
harmonis. Sound yang digunakan juga cenderung berbeda, seperti
terkena sedikit nuansa musik soulnya C&C Music Factory dan lagu
techno pop 90an.
09. Super Visor Go // Salah satu lagu dengan tempo yang cukup
tinggi. Beat dan looping synth-nya juga cukup catchy, dengan
suara drum digital segi enam yang sangat kental. Perpaduan
musik elektronik tapi masih tetap humanize, karena part-part
melodic yang dimainkan sangat baik oleh Bondi. Sementara dari
segi lirik, menurut saya lagu ini paling kreatif.
10. I'm OK // Terdengar seperti lagu pop Indonesia di akhir 80an
yang genrenya juga dibawakan oleh Club Eighties, namun
dengan lebih banyak sentuhan elektronik. Atau terdengar
seperti campuran lagu pop yang dibawakan artis-artis Inggris
80an yang diorbitkan oleh Stock/Aitken/Waterman dengan new
romantics yang dibawakan oleh band-band
transgender/androgyny di masa yang sama. Pada lagu ini GE
dibantu oleh Isabelle Patrice pada backing vocal.
11. V.S. // Lagu ini seperti musik 8 bit yang dikemas dengan
elektronik pop. Upbeat, tapi masih sangat pop. Sebetulnya lagu
ini lebih cocok dijadikan lagu terakhir, seperti yang dilakukan GE
saat launching, menutup penampilan mereka dengan lagu ini,
featuring tiga personil Polypony.
12. Automatic Heart // Musiknya lebih enteng dan pop. Awalnya
saya mendengar lagu ini seperti lagu disco padang hahaha...
Tapi lagu ini cukup menyenangkan memang. Liriknya seperti
curhatan seorang robot yang lagi jatuh cintrong, haha...

//410
bystanders01//11

gig review Penikmat musik di Indonesia kembali dipuaskan oleh satu
event musik besar. Yup, pada Jumat, 23 Februari 2007
yang lalu digelar konser Muse di Jakarta.
Dengan disponsori oleh satu produk rokok ternama,
konser ini bisa dibilang sukses walaupun tiket tidak soldout. Harga tiket yang cukup mahal sepertinya tidak
menjadi halangan bagi mereka yang haus live gig.
Tiket kelas festival yang dilepas dengan harga Rp 500.000
telah terjual habis sejak dua minggu sebelum konser,
sementara tiket kelas tribun seharga Rp 400.000 hingga
satu hari sebelum konser masih bisa didapatkan di ticket
boxes.
Acara yang rencananya dimulai pada pukul 8.00 molor
hingga 35 menit. Hal yang biasa memang, tapi menunggu
Matt Bellammy, Chris Wolstenholme dan Dominic Howard
keluar dari back-stage merupakan saat-saat yang
mendebarkan. Sampai akhirnya tiba-tiba lampu
dimatikan, dan spontan penonton histeris. Ketiga
personil Muse yang mengenakan baju serba hitam
setengah berlari naik ke panggung..
Lagu pertama yang dibawakan oleh mereka, Knights of
Cydonia disambut penonton dengan riuh. Terlebih saat
masuk ke lagu kedua, Hysteria, salah satu hits mereka,
hampir semua penonton ikut bernyanyi bersama Matt.
Demikian juga waktu lagu ketiga, Supermassive Black
Hole, salah satu hits di album terakhir mereka.
Suasana berubah saat masuk lagu ke empat, Butterflies
and Hurricanes yang relatif slow. Di tengah lagu Matt
berpindah dari gitar ke piano putih, dan melanjutkan
lagu dengan bermain piano. Beberapa lagu yang
dimainkan dengan alunan piano setelah itu antara lain
Assassin, Citizen Erased, Hoodo, Apocalypse Please dan
Feeling Good.
Malam itu Muse benar-benar menghipnotis penonton.
Saat Matt mengatakan “This is a song called Starlight”,
rasanya tidak ada yang tidak ikut serta menyanyikan lagu
tersebut. Pada lagu-lagu dengan hentakan dan dentuman
drum yang kuat, penonton kelas festival berloncatloncat.

introducing...

otak and chair

Perpaduan musik elektronik seorang DJ dengan
rock yang penuh sabetan gitar? Itu sih biasa...
Atau perpaduan metal sama orkestra? Haha…
itu sih Metallica di album S&M atau band progrock lagi bereksplorasi dengan lagu berdurasi
puluhan menit. Tapi kalau yang ini, baru
perpaduan yang kreatif dan menarik, bahkan
cenderung menggelitik.
Adalah Uga (thedyingsirens) dan Acha yang keduanya
bergabung di komunitas puisi bunga matahari yang
mendapatkan ide untuk membacakan puisi-puisi mereka
dengan cara yang tidak biasa. Dengan mengajak Aan
(drummer D'Zeek dan thedyingsirens) serta Ichsan
(bassist D'Zeek), mereka membentuk kuartet yang
memadukan pembacaan puisi dan permainan perkusi
bernama Otak and Chair.
Keempat orang ini pertama kali tampil pada sebuah
acara bernama Kebun Kata, acara pembacaan puisi yang
digagas oleh Bunga Matahari di West Pacific. Setelah
sempat lama tidak tampil di depan umum, Otak and Chair
kembali tampil membuka peluncuran album Planet Bumi
di Plaza Semanggi awal Maret lalu. Mereka membawakan
empat komposisi mereka, termasuk salah satu yang
dijagokan yaitu “Teman Baikku Mati Bunuh Diri”.
Otak and Chair kembali mengisi acara Bunga Matahari,
yaitu saat “Banjir Puisi di Stasiun!”, kerja sama antara
komunitas puisi online tersebut dengan Pusat
Kebudayaan Perancis (CCF) Jakarta. Mereka
membawakan dua komposisi untuk pembukaan dan dua
lagi untuk penutupan acara. Selain membacakan puisi,
mereka juga sempat berkolaborasi dengan salah satu
pendiri Komunitas Bunga Matahari, Anya. Pada
kesempatan itu Anya membacakan puisi karya Subagio
Sastrowardoyo berjudul “Manusia Pertama di Luar
Angkasa”, diiringi oleh perkusi oleh Acha, Aan, dan
Ichsan. Sedangkan Uga, bergantian dengan Anya yang
membaca puisi, menyanyikan lagu David Bowie berjudul
“Space Oddity”. //pix/otakandchair//words/410//

Penonton juga dihibur dengan balon-balon putih besar
yang dijatuhkan dari samping panggung ke arah
penonton festival, yang kemudian dipantul-pantulkan
oleh penonton hingga satu persatu meletus dan
mengeluarkan serpihan2 kertas berwarna-warni. Tapi
sebenarnya konsep balon-balon ini sudah pernah
diaplikasikan pada konser mereka di le zenith, paris.
Setelah lagu Sunburn, Muse turun dari panggung.
Penonton pun berteriak “We want more… we want more”
sampai akhirnya kemudian mereka naik lagi dan
membawakan tiga lagu, yaitu Maps of the
Problematique, Stockhlom Syndrome dan Take a Bow
yang menutup konser itu. //foe
bystanders01//12
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otak and chair
Setelah setia menonton tiap penampilan Otak and Chair, bystanders merasa 'wajib'
untuk mewawancara kuartet puisi/perkusi itu. Berikut adalah hasil wawancara
bystanders dengan Uga, walaupun sayangnya hanya via e-mail, karena sewaktu bertemu
dengan keempat personilnya, bystanders malah terlena mendengarkan puisi-puisi
mereka, haha..

Kenapa pertama kali idenya memadukan puisi ama
perkusi?
Ide awal dari Acha. waktu itu thedyingsirens abis
manggung, trus Acha menawarkan gue untuk membuat
sebuah musikalisasi puisi. lalu ada usul dengan
menggunakan perkusi saja. Tadinya mau berdua saja.
tapi kebetulan waktu itu ada Aan dan Ichsan. Jadi
ditariklah mereka untuk bermain perkusi juga. dan tidak
ada diantara kita yang benar-benar bisa bermain perkusi!
yang pasti ya asal pukul aja! Kekekekek
Pernah terpikir untuk memainkan alat perkusi lain
selain djembe? atau alat musik lainnya mungkin?
Pernah. Cuma mungkin secara bertahap. Kita harus solid
dulu berempat. Baru nanti bisa masuk instrumen lain.
tadinya malah Ichsan main bass juga. Uga main synth
juga, bahkan pake bag pipes. Tapi itu semua masih
wacana, kita lihat nanti saja. Semua kemungkinan itu
bisa terjadi di kemudian hari. Yang baru terwujud kita
feat teman baik kita Anya, foundernya bungamatahari.
bawain puisi dia dan dia ikutan juga bawain manusia
pertama di luar angkasa (subagio sastrowardoyo) di mix
sama space oddity (david bowie). Harap ditunggu
kolaborasi lainnya!
Dapetin ide untuk bikin beat-beat perkusinya gimana?
Sejujurnya susah juga buat bikin beat-beat perkusinya.
Apalagi kita cuma bener-bener djembe doang. Untung
ada 3. kalo cuma 1? Hehehe… sejauh ini saya selalu
mengambil dari beat-beat musik yang saya dengarkan
atau lihat lalu diterapkan di djembe. Tergantung dari
puisinya juga. Mau modelnya gimana? Mau
progresif...atau djembe berfungsi sebagai latar saja.
Oiya, yongkru yo'a yombre itu artinya apa ya?
Sebenernya itu gak ada artinya... Cuma supaya menarik
aja judulnya hehehe.
Mungkin kalo jaman dahulu itu kata-kata yang ngetop itu
"yongkru", "yo'a", dan "yombre". Semuanya artinya tuh
"iya"...atau "bener"... ya gitu.. anyway.. apalah artinya
nama hehehe... cuma mau ngasih judul yang catchy aja.
Sedangkan liriknya sendiri itu berisi ajaran-ajaran
tentang kehidupan, bahwa kita harus selalu berusaha
untuk menjalani hidup ini dengan benar, patuhi orang
tua, kerjakan tugasmu, cari cewek yang bener, dan lain
sebagainya.

Kenapa logonya monyet?
Sebenernya ini dari Acha. Gue juga kurang tau
analoginya. tapi kalo gue boleh sok tau, mungkin karena
monyet adalah species yang paling deket sama monyet.
Dan monyet itu termasuk binatang yang pintar selain
lumba-lumba. Tadinya mau milih lumba-lumba, cuma
karena beberapa personil ada yang gak bisa berenang,
jadinya monyet aja. Kan monyet binatang
darat..hehehe.
Terus kenapa headline myspace-nya "monyet aja
bisa"?
Karena kami terinspirasi dengan monyet-monyet itu,
mereka kalau berkumpul bisa membuat suara-suara
bising tapi bisa terdengar menjadi suatu komposisi.
Komposisi monyet! begitulah otak and chair... Membuat
komposisi seperti kalau monyet lagi berkumpul... Cuma
masih kurang berisik sih... Kalo terlalu berisik nanti
orang jadi bingung kita mau menyampaikan apa....
Pesannya nanti gak nyampe.... Padahal pesan-pesan
yang kita mau sampaikan....ya gak ada! Hahahaha
Apa tanggapan orang-orang mengenai otak and chair?
Ada yang bilang gila, ada yang bilang lucu, ada yang
bilang kreatif, macem-macem sih... Ada yang bilang
bagus.. Ada juga yang bilang jelek.... Yah namanya juga
manusia, gak pernah puas... Hahaha apaan sih?!
Sampe saat ini udah ada berapa komposisi?
Sampai saat ini dah ada 7 komposisi. Semuanya kita
bawakan di acara printemps de poetes ccf-buma di
stasiun gambir 17 maret 2007 kemaren. 7 komposisi itu
termasuk puisi Anya dan Subagio Sastrowardoyo/David
Bowie.
Berencana untuk bikin EP?
Yup. Sudah dipikirkan. Harap ditunggu. Sedang dalam
proses pengumpulan materi. Mudah-mudahan bisa
diterima di masyarakat. Karena puisi perkusif seperti
otak and chair ini belum banyak yang
terdokumentasikan.
Harapan-harapan untuk otak and chair ke depannya
apa?
Harapan muluknya bisa menjadi penghasilan sampingan
bahkan tetap buat para personilnya! Hehehehe yah....
Semoga otak and chair bisa tetep ada dan bisa
mengeluarkan komposisi-komposisi yang bisa dinikmati
oleh semua orang. //words/410//
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album launch of
EVERYBODY LOVES IRENE

Setelah sempat tertunda karena banjir dan tur ke Singapore-Malaysia, band trip-hop asal
Jakarta, EVERYBODY LOVES IRENE, akhirnya menggelar launching party untuk album
mereka “TheVery First Thing You Must Learn About Flying is Gravity, 15 Maret lalu.
Judul “The Lullaby Show” sepertinya sangat tepat
dipakai Everybody Loves Irene saat meluncurkan album
perdana mereka. Selain start acara yang cenderung lebih
malam dibandingkan acara launching album biasanya,
venue yang dipakai juga sesuai untuk mengantarkan
pengunjungnya beristirahat malam.
Public di bilangan Taman Ria Senayan yang dipilih ELI
memang sangat cozy. Ratusan lampu bohlam yang
digantungkan sebagai sumber cahaya yang temaram,
memperkuat suasana gloomy yang dibangun oleh ELI.
Pukul sembilan malam acara dibuka dengan penampilan
thedyingsirens. Band yang kini hanya berempat itu
langsung menambah kelamnya suasana dengan lagu
“Sometimes”. Kali ini penampilan Uga dkk dilengkapi
dengan background video yang projectornya tepat
diarahkan ke Uga sang vokalis. Hasilnya adalah potonganpotongan video dengan siluet Uga di tengahnya, suatu
ide yang cukup kreatif buatan Andri Lemes.
Mundurnya Fino dari band tersebut ternyata membuat
thedyingsirens semakin terdengar galau, karena tidak
ada lagi suara dentingan sintetis keyboard dan tds pun
menjadi lebih bernuansa akustik. Memang sangat
berbeda penampilan tds secara live dibandingkan dengan
album mereka, “Sketches of A Humming”. Setelah
membawakan sekitar lima lagu, termasuk dua lagu
mereka yaitu ”The Fall of the Idiots” dan ”The Rain
Song”, penampilan thedyingsirens pun ditutup dengan
versi baru “Kapalku Telah Pergi”, yang terdengar sangat
gelap saat dibawakan secara akustik karena memang
versi asli dari lagu ini sangat didominasi oleh suara
keyboard.
Waktu jeda digunakan ELI untuk mempromosikan video
klip terbaru mereka, “Memento Mori”, sembari para
personilnya mempersiapkan alat di panggung. Band yang
terdiri dari Yohana Erine Siregar (Irene) pada vokal, Yudhi
Arfani pada gitar, Dimas Anindityo pada bass, Mulyadi
Triharsono (Adi) pada drums, Aulia Naratama pada
synthesizer dan sampler, Nurendro Siwiaji (Aji) pada
keyboard malam itu memakai setelan jas dengan sedikit
nuansa pink pada kemeja ataupun dasi mereka. Video
klip yang bernuansa gelap (sesuai sekali dengan lagunya)
itu disutradarai oleh Andri Lemes.

Penampilan mereka dibuka dengan lagu yang judulnya
juga dijadikan tema launching albumnya, ”The Lullaby
Show”. Suatu pengantar tidur ke alam yang lebih gelap,
ke dunia Everybody Loves Irene. Dibantu dengan empat
orang di strings section (cello, dua biola dan clarinet),
sound orchestral yang dibawakan secara live membuat
bulu kuduk semakin berdiri. Gelap. Kelam. Dingin.
Terutama mungkin saat membawakan “Uncertainty
Anxiety”. Rasanya ingin menerawang dan ikut melayang
ke dunia gelap mereka
Saat memainkan “Gravity Always Wins”, mereka sempat
memutar sample yang digunakan dalam versi demo
album mereka. Sebuah puisi yang diambil dari salah satu
film, dimana sang pembaca puisi pada akhirnya menangis
terisak-isak. Sungguh sample yang menyayat hati.
Apalagi kemudian masuk bagian intro lagu tersebut, yang
berupa dentingan-dentingan suara mirip xylophone dan
noise-noise dari sampler Aulia.
Di sela-sela penampilannya, ELI sempat membagikan CD
yang berisikan dua video klip dari single mereka ”Crop
Circle Me” dan ”Memento Mori”. Selain itu ada pula file
remix dari ”Gravity Always Wins” dan ”Hybrid Moments”
yang masih berbentuk wav.
ELI juga membawakan lagu dari album mereka yang
merupakan cover dari lagu milik The Misfits berjudul
”Hybrid Moments”. Menurut Irene, ELI sengaja
mengcover lagu dari band punk Amerika karena menurut
mereka, sudah terlalu banyak band punk yang mengcover
lagu punk, ataupun band metal mengcover lagu metal.
Jadi ELI ingin melakukan semacam gebrakan dengan
membuat versi trip hop dari satu lagu punk.
Selama sekitar satu jam dibuai dengan lagu-lagu
pengantar menuju kelamnya mimpi, sampai juga pada
”Hate Sunday”, yang dibawakan untuk menutup
penampilan mereka malam itu. Tidak terasa sembilan
lagu sudah dibawakan oleh Everybody Loves Irene, dan
lagu-lagu merekapun terus terngiang di kuping
pengunjung malam itu, menemani mereka hingga ke
lelapnya tidur. //pix/words/410
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EVERYBODY LOVES IRENE

DEAR NANCY

THE VERY FIRST THING YOU MUST
LEARN ABOUT FLYING IS GRAVITY

2006 // demajors
If you Hate Sunday, having Uncertainty Anxiety, and
always assume that “Gravity Always Wins”, then you
better listen to Everybody Loves Irene's latest album,
“The Very First Thing You Must Learn About Flying is
Gravity”.
Selamat datang di dunia kelam Everybody Loves
Irene. Sepertinya itulah yang mau dikumandangkan
mereka dalam album ini. Sepuluh lagu yang mampu
mengantarkan kita ke mimpi-mimpi yang mungkin tak
pernah terpikirkan sebelumnya. Lebih baik apabila
didengarkan sebelum tidur di malam hari, saat hujan
mengguyur deras hingga aroma rumput dan tanah yang
basah tercium hingga ke dalam rumah. Sambil
mendengarkan suara samples yang tercampur dengan
orchestral sounds namun masih terasa live bandnya.
Suara bass dan drum (bukan loops) juga masih terdengar
kental, sehingga terdengar lirih dan dingin di satu sisi,
namun masih terasa berat dan gelap di sisi lainnya.
Aransemen dan mixing yang sangat baik didukung dengan
vocal Irene yang membuat bulu kuduk berdiri, ELI benarbenar menyuguhkan musik yang gloomy. Totally.
Dibuka dengan “The Lullaby Show”, lalu dilanjutkan
langsung dengan dua lagu singles mereka, “Crop Circle
Me” dan “Memento Mori”. Keduanya memang terdengar
lebih catchy atau mungkin less gloomy dari delapan lagu
lainnya. Secara musikalitas, dua lagu ini juga sepertinya
mendapat perhatian lebih dari ELI, karena terdengar
lebih 'terkemas' dengan baik. Untuk “Memento Mori” atau yang berarti mengingat kematian - lagu yang satu
ini memang unik, karena walaupun terdengar sedikit
'rumit' namun masih sangat enak untuk didengarkan.
Apalagi di dalam perjalanan pulang kantor saat gerimis
rintik-rintik.
Sayangnya pada lagu berikutnya, “Gravity Always
Wins”, sample yang sebelumnya digunakan untuk
membuka lagu ini pada EP mereka “Uncertainty, Anxiety,
and All The Sorrows in The World” tidak ada di album ini.
Padahal pembacaan puisi oleh seorang perempuan yang
terisak-isak itu benar-benar menambah kekelaman lagu
yang sepertinya memang menjadi titik gravitasi album
ini. Tempo yang digunakan juga lebih cepat dibandingkan
versi lagu ini pada EP ataupun demo mereka sebelumnya.
Tiga lagu lainnya yang mungkin sudah tidak asing
(karena bisa didownload gratis dari myspace hehe) yaitu
“Try ,Try, Try”, “Uncertainty Anxiety” dan “Hate Sunday”
juga diikutsertakan ke dalam album ini, dengan
aransemen yang tidak terlalu jauh berbeda. Selain itu
ada pula lagu dari The Misfits “Hybrid Moments” yang diremake menjadi bernuansa trip hop ala Everybody Loves
Irene. Hanya saja, pada album ini lagunya menjadi
instrumental, minus vocal Irene.
Setelah mendengarkan lagu-lagu dalam album ini,
masihkah kita memimpikan ada hari esok yang cerah?
Mungkin lebih baik hujan saja. //410

MY LITTLE STORY EP
2006 // PAVILIUN RECORDS
Sesuai sekali dengan covernya, EP Dear Nancy “My Little
Story” sepertinya pas untuk menjadi teman piknik di hari
yang cerah. Enam lagu dimasukkan ke dalam EP ini,
termasuk satu lagu outro yang berjudul “Lullaby”.
Sayang memang, hanya ada lima. Apalagi durasi tiap
lagunya hanya berkisar tiga menitan, jadi dengan waktu
18 menit saja kita sudah bisa mendengarkan seluruh lagu
dalam albumnya. Andaikan betul-betul digunakan untuk
menjadi teman piknik, pasti akan bosan apabila lagulagu yang sama berulang tiap 18 menit.
Musik yang diusung Dear Nancy adalah seperti melakukan
kawin silang antara The Beatles dengan Ballads of The
Cliché. Atau mungkin seperti BOTC versi minimalis, tapi
lebih banyak unsur Beatlesnya. Coba saja dengar lagu
pertama mereka di EP ini, “Me and You”, dimana
permainan gitar dan drumnya terdengar 'Beatles' sekali.
Sedangkan lagu lainnya lebih ke folk-pop dengan
sentuhan sound-sound woodwind dan sedikit strings
lewat keyboard.
Mendengarkan musik Dear Nancy juga seperti
bernostalgia ke masa anak-anak, saat dunia masih terasa
indah, dan pikiran juga belum terbebani dengan
masalah-masalah yang menimpa negara. Sebuah piknik
keluarga di tahun 70-an, udara cerah, dan langit biru
belum terkena polusi udara. Atau saat bersepeda di sore
hari bersama sahabat baik di waktu kecil, menyusuri
jalan-jalan kecil di dalam komplek rumah, lalu saat lelah
beristirahat di bawah pohon sambil minum es tung-tung.
Hehe.
Satu lagu yaitu “Bonnie and Clyde” [jadi inget lagunya
Beyonce ama Jay Z, hehe] dimainkan secara akustik,
sedangkan lagu terakhir “Lullaby” dimainkan secara solo
oleh Ellisabeth. Sekilas lagu ini mirip sekali dengan
“Brahm's Lullaby”, dengan suara xylophone yang ringan.
Sebuah penutup yang manis dari Dear Nancy, yah
mungkin bisa dijadikan pengantar tidur saat beristirahat
di bawah pohon tadi, ditemani angin sepoi-sepoi. //410
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gig review -

album launch of Dear Nancy

Dear Nancy, band folk-pop acoustic yang berbasis di Jakarta/Bekasi akhirnya menggelar
launching party untuk EP mereka yang berjudul “My Little Story”.
Walaupun EP-nya sendiri sudah dirilis sejak 24
November tahun lalu, mereka baru dapat
menggelar launching party tahun ini. Launching
party pertama diadakan di Nic's Café Bekasi, 23
Februari lalu. Berikut adalah review dari
launching kedua mereka di Toko Buku Aksara,
Kemang, tanggal 8 Maret 2007.
Suasana The Beatles terasa sekali malam itu.
Saat DeBecause membuka acara malam itu,
penonton yang belum pernah mendengarkan
musik mereka juga pasti sudah mulai menduga
bahwa band tersebut akan membawakan lagulagu The Beatles. Dan memang benar, band yang
personilnya 'berseragam' setelan jas hitam itu
adalah cover band The Beatles. Sayang karena
pengaturan sound yang kurang baik, atmosfer
The Beatles yang ingin mereka bangun jadi
sedikit buyar. Namun dari segi penguasaan
musik, mereka memang benar-benar The
Beatles fan. Sejumlah lagu The Beatles yang
kurang awam pun sempat dibawakan, walaupun
akhirnya mereka juga membawakan lagu-lagu
Beatles yang cukup terkenal seperti “Twist and
Shout” dan “And I Love Her”.
Saat jeda, Dear Nancy mulai memperkenalkan
salah satu video klip mereka, yaitu “My Little
Story”, buatan Nol Kecil Production. Setelah itu
acara pun dilanjutkan dengan penampilan band
yang namanya saja sudah menggambarkan jenis
musiknya [hehe..], yaitu Karon N' Roll. Memang
ketika band ini tampil, suasana awal yang cukup
santai dan tenang seperti berubah 180 derajat.
Mereka langsung menghentak penonton dengan
beberapa lagu andalan mereka yang diambil
dari EP (yang juga beru dirilis) berjudul “Infra
Bercinta”. Mungkin yang sedikit aneh adalah
ketika vokalisnya yang bertampang sangar,
berbadan gelap, dan berambut keriting tak
beraturan itu tampil dengan baju berwarna
kuning cerah dengan lollypop merah di tangan.
Tapi tetap saja hal itu tidak mengurangi ke“rock n roll”an band buatan jebolan mahasiswa
IKJ ini.
Jeda kedua kembali diisi dengan pemutaran
video klip Dear Nancy, “Bonnie and Clyde”.
Video klip ini dibuat oleh Irine, seorang
mahasiswa ITB, dan rencananya lagu yang
judulnya mirip dengan lagunya Beyonce itu akan
dijadikan single pertama dari Dear Nancy untuk
EP mereka.

dear nancy

white shoes and the couples company

karon n roll

deBecause
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Venue semakin sesak ketika White Shoes and the Couples
Company mulai memasuki panggung. WSTCC pun
langsung membuka penampilan mereka dengan
membawakan remake lagu dari album pertama yang
berjudul “Nothing to Fear”. Lagu ini terdengar lebih
ceria sekarang, dibanding dua versi yang ada di album
tersebut. Berikutnya mereka membawakan lagu
“Kampus Kemarau” yang baru kedua kalinya mereka
bawakan di depan umum. Pertama kalinya adalah ketika
acara Acoustic Set di Café au Lait tahun lalu. White Shoes
juga memperkenalkan dua lagu baru mereka pada
kesempatan tersebut.
Jeda terakhir, dan video klip terakhir dari Dear Nancy.
Kali ini dibuat oleh Indra Ameng, berjudul “Brother and
Sister”. Video hitam-putih ini bersetting di daerah
Jakarta dan Bandung, termasuk kereta api Parahyangan
dan beberapa tempat-tempat khas Bandung.
Acara ditutup dengan penampilan yang punya acara,
Dear Nancy. Dibuka dengan intro, band yang
beranggotakan Wemmy Lopulalan (vokal, gitar akustik,
perkusi), Ralmond Karundeng (bass, harmonika), Alam
Wijaya (gitar elekrik), Ellisabeth Listyarini
(keyboard,vokal latar), dan Christo Putra (drum, vokal
latar) itu kemudian membawakan sekitar 11 lagu,
termasuk enam lagu yang mereka masukkan ke dalam EP
mereka, “My Little Story”. Inspirasi The Beatles memang
terdengar sekali di lagu-lagu mereka, terutama di bagian
drums dan gitar pada lagu “Me and You”. Lagu-lagu
mereka juga cukup santai dan ringan, dan sangat enak
untuk didengarkan di Minggu sore yang cerah.

Band yang berawal dari vocal grup gereja ini juga sempat
membawakan beberapa lagu dengan akustik, dimana
drummer Utha ikut memainkan gitar sedangkan Ralmond
mengistirahatkan bass-nya dan memainkan harmonica.
Sayangnya, mungkin karena jadwal launching yang
sempat ngaret satu jam ataupun karena beberapa orang
mendengar kabar mengenai kedatangan Club 8 di Casa
yang terletak di atas toko buku itu, sehingga pada
sepertiga akhir acara, penonton mulai berkurang. TIdak
lagi berdesakan hingga ke depan dan berhadapan
langsung dengan pemain band-nya seperti pada saat
Karon N Roll ataupun White Shoes & The Couples Co. Tapi
untungnya masih ada beberapa orang dan teman-teman
mereka yang menonton hingga akhir pertunjukkan.
Lagu “Brother and Sister” akhirnya dijadikan penutup
acara malam itu, saat jam sudah menunjukkan sekitar
pukul 22.30. Secara keseluruhan, ini adalah salah satu
acara launching yang sangat menyenangkan penuh
dengan lagu-lagu ringan dan santai. Band di bawah
naungan Paviliun Records itu berhasil membuat
launching yang cukup apik, tapi mungkin akan lebih
menyenangkan apabila launchingnya diadakan di
semacam pesta kebun kecil-kecilan hehe.
//pix/words/410//
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so last year!
Sayang, Bystanders baru mulai
terbit tahun ini. Karena ternyata,
editor dan reporternya sudah punya
‘stok’ review beberapa album tahun
kemarin. Jadi daripada hanya
dijadikan seonggok tulisan tak
terbaca, atau hanya bisa diakses ke
blog masing-masing penulis, ada
b a i k n y a ka l a u d i i k u t ka n k e
Bystanders edisi perdana.

album
review
HOMOGENIC
ECHOES OF THE UNIVERSE

2006 // ffwd records
Mungkinkah Anda adalah manusia yang paling kesepian
di dunia ini karena Anda adalah manusia paling jujur dan
naif yang pernah ada. Sementara kawan-kawan Anda
memikirkan diri sendiri, berlomba-lomba memperkaya
diri dan menggombali gadis-gadis. Anda sibuk membaca
buku dan berdiskusi tentang perkembangan peradaban
dunia hari ini. Hari demi hari semakin sepi karena
masing-masing sudah memiliki petak rumah, pasangan
hidup, dan anak yang lucu. Sementara Anda masih tidur
dari satu kamp pengungsian ke kamp pengungsian lain.
Hingga akhirnya Anda tiba pada sebuah pertanyaan,
"Apakah guna semua ini?" Terbayanglah raut wajah Kurt
Cobain di benak Anda. Anda mencari pistol tapi tak
ketemu. Yang Anda temukan hanyalah sebuah CD asing
yang berjudul "Echoes of The Universe" dari band yang
tak pernah Anda dengar namanya yaitu Homogenit eh
salah Homogenic maksudnya. Anda pikir ini akan
menjadi pengantar akhir yang bagus. Berputarlah sang
cakram di CD player melantunkan tembangnya satu per
satu. Tapi apa lacur lagu demi lagu mampu membunuh
diri Anda pelan-pelan dan sekaligus menyuntikkan darah
segar kehidupan yang begitu biru sehingga raga Anda
menggeliat dan menari bagai balerina kecil di tengahtengah hujan rintik. Dan mulailah Anda memikirkan
kembali revolusi baru.

track by track
01. Transmutasi // Welcome, the electrofiction trio will now
transmute your imagination. Just relax and enjoy your self. Let go
those imaginations that you've always held in mind, let the echoes
guide them wandering across the universe. Now you're ready to
start your new realities.
02. Walk in Silence // Don't be afraid. The echoes will always be on
your side day by day. We'll walk through the silence of you. The
silence that's filled with hope. Show your self and let the universe
know you as you are. In the silent we've found each other.
03. Lovespell // The spell will do no harm to you physically. It'll
only make you do all the impossible things that you've always
wanted to do. It'll only make you be the one that you've always
wanted to be. It'll make you sway with the echoes. See that the sky
is blue.
04. Utopia // Let’s sing the echoes for peace and harmony to
celebrate life. When things didn't happenned as the way you
expected. Well, it's time to be the new colorful you. See the sun,
seize the day and follow your dreams. No need to worry, the world
is turning.
05. Yang Terpisah // Take a time and ask your self. Shall we stop
walking together or shall it be different path we cross. Each of us
must choose or someone else will choose it for us, it's a matter of
time. It's the same echoes that moved us together.
06. Confession of Emptiness // Do you feel lonely? Does it sound
empty inside your soul? Scream out confession and let it be the
echoes crawling around the universe. Tears are falling but never
reach any ground, your emptiness just like a blackhole. Release it
or be lost in it.
07. Guitar Song // Where is the guitar? I guess it blend in the noise
and distortion. There go the echoes tumbling in your ear. Will it be
the real you whom appear in my harmony. How long must I wait for
you to understand me. Is this pursue will soon be over. I just want
to hold you in my mind.
08. Trust // Are you furious with this song. Don't be too sentimental
just because once you try to end your life while listening to it, it's
just a song. When there is nothing left in this world, this song and
you are the only one. Would you hold on to.
09. Untukmu, Duniaku // Give your sincerity and the world will
come to you in an honest way. Spent your time in simplicity then
you'll find every answer for your questions. Cruising the day
together and holding hands with the one you love. It's the echoes of
a beautiful world.
10. Unfolding Sympathy // Rainy day is hard to let go when you
like to hide your self beneath the dark cloud. For whom your heart
cry nobody knows. Haunted by the past, your tears belong to
someone that never there for you. Learning hard from your
sympathy.
11. Lirih // Soft echoes whispering the back of every ear. Searching
the gifted to tell its stories. The tale of those that trap alone in
uncertainty. Trying hard to escape but there is no one to help. A
gentle narration of solitude.
12. Faraway Dreamer // Angels falling from the sky like tears.
Dreamers swimming in the sea of reality. Can passion be stopped.
No matter how far your dreams are, it echoes in reality. And it can't
be stopped by no one. Only your self can stop your own dream.
13. Artificial Humanity // Well, life is offering so many spectrum
of colours and dimensions. We're revolunized our selves from
analog to digital sophisticated realities. But what is the meaning of
all that artificial pleasure without compassion and humanity. The
echoes of the universe gives a sense of humanity in an artificial
world.//pemudagalau
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album
review
PET SHOP BOYS
F U N D A M E N TA L
2006 // Parlophone/EMI
Sepertinya penggemar setia Pet Shop Boys dapat
tersenyum lega ketika album ini akhirnya dirilis. Setelah
hampir dua tahun tidak mengeluarkan album - dan album
sebelumnya pun sebetulnya adalah album kompilasi
'Back To Mine' - 'Fundamental' menjadi album yang
menandakan kembalinya Pet Shop Boys ke kancah musik
internasional.
Dalam album ini duo Neil Tennant dan Chris Lowe kembali
ke akar mereka, 12 lagu penuh dengan disco beat yang
cukup menghentak, diselilingi beberapa lagu ballads
dengan lirik khas ciptaan Neil Tennant. Semuanya dibalut
apik dengan iringan synthesizer dan aransemen yang
kental dengan musik 80-an. Nuansa seperti ini tentu
terdengar sangat 'Pet Shop Boys', setelah sempat
'melacur' ke musik yang lebih pop dan penuh petikan gitar
ala Johnny Marr di album 'Release'.
Atmosfer 80-an memang sangat terasa dalam album yang
dirilis bulan Mei 2006 ini. Hal tersebut sedikit banyak
mungkin mendapat pengaruh dari produsernya Trevor
Horn, yang telah lama malang melintang di dunia musik
Inggris di tahun 80-an. Horn-lah yang bertanggung jawab
dengan kesuksesan beberapa album yang menjadi hits di
dasawarsa itu, antara lain milik Frankie Goes to
Hollywood, Simple Minds, dan ABC.

"Psychological" sebagai lagu pembuka dari album ini
menjadi pilihan tepat yang mengantarkan pendengarnya
ke dunia Pet Shop Boys, band yang telah eksis di dunia
disco-pop sejak tahun 1982 itu. Lagu-lagu berikutnya
memiliki nuansa yang tidak jauh berbeda, seperti "The
Sodom and Gommorah Show", "Minimal", dan "I'm With
Stupid", yang dipilih menjadi single pertama mereka.
Namun bagi mereka yang lebih menyukai sisi lembut Pet
Shop Boys, masih dapat menikmatinya di lagu-lagu
seperti "Luna Park", "I Made My Excuses and Left" (yang
sepintas mirip dengan "The Night I Fell in Love" di album
'Release'), dan "Numb", lagu gubahan Diane Warren.
Sayangnya di album ini alur lagu-lagunya cenderung
sangat fluktuatif. Di antara kedua lagu yang cukup pelan,
"Minimal" dan "Luna Park", duo asal London, Inggris ini
sempat-sempatnya menyelipkan cuplikan musik dengan
beat disco melalui "God Willing". Atau setelah mulai
'pendinginan' di "Indefinite Leave to Remain" pendengar
kembali dikejutkan dengan "Integral", misalnya.
Sementara itu secara lirik, kekuatan merangkai katakata yang dilakukan oleh Tennant masih tidak jauh
berbeda dari album-album sebelumnya. Masih banyak
menceritakan kehidupan kaum gay, dan ditulis dari
berbagai sisi; baik dari sisi pelaku, penderita, ataupun
orang ketiga yang sekedar menjadi pengamat kejadian.
Album ini juga membicarakan masalah yang lebih politis,
seperti terorisme, politik dalam negeri, hingga hubungan
bilateral Inggris-AS.
Secara keseluruhan, album ini menjadi album wajib bagi
para penggemarnya. Album yang bisa dijadikan
pengantar nostalgia para pecinta musik disco-pop/synthpop, namun di saat yang sama dapat memberi suatu
penyegaran dengan sound-sound mereka yang
eksploratif. //410

Selain itu, seperti halnya sampul albumnya yang hitam,
album ini juga terkesan lebih gelap dan dekat dengan
kehidupan malam, walaupun tidak seperti 'Nightlife' yang
cenderung bernuansa 'techno' akibat terkena sentuhan
Rollo dan Sister Bliss dari band Faithless.

bystanders01//19

gig review -

planet bumi album launch
Band yang sudah lama melintang di musik (indie) Indonesia, Planet
Bumi, melancarkan serangkaian launching party untuk album terbaru
mereka “Working Class Zero” di Jakarta dan Bandung bulan Maret lalu.
Terlihat sejumlah 'senior' indie pada acara tersebut, serta keluarga
(anak-istri) dari personilnya, mengingat umur band ini yang sudah
lebih dari sepuluh tahun. Berikut adalah liputan singkatnya
>> jakarta:
soho plaza semanggi, 02/03/07
Baru saja memasuki hari kedua di bulan Maret, Planet
Bumi sudah mulai menggelar acara mereka. Rangkaian
launching party diawali di Soho, Plaza Semanggi, yang
lebih seperti reuni mantan-mantan personilnya. Uga
yang dulu menjadi drummer Planet Bumi, saat launching
tampil dengan bandnya thedyingsirens dan kelompok
perkusi Otak and Chair. Sedangkan Aroel (gitaris) tampil
akustik dengan bandnya yang sedang naik daun,
Stereomantic. Sayangnya sound dari pihak penyedia
tempat kurang memuaskan, bahkan pada titik tertentu
terasa mengganggu. Venue yang terlalu terbuka dan
'umum' juga mengganggu kenyamanan penonton yang
memang ingin menikmati acara. Penonton pun tidak
dapat terlalu mendekat ke panggung karena pengunjung
mall yang memang sering dijadikan meeting point itu
seliweran di depan panggung.
Acara yang seharusnya dimulai pukul 18.00 ngaret hingga
sekitar satu setengah jam. Otak and Chair langsung
membuka acara malam itu, dengan empat komposisi
puisi/perkusi mereka. Kuartet yang terdiri dari Uga
(thedyingsirens), Acha, Aan (thedyingsirens & D'Zeek)
dan Ichsan (D'Zeek) itu sepertinya berhasil menarik
perhatian pengunjung yang seliweran di mall itu, yang
kebetulan karena Jumat malam jadi banyak sekali orang
yang datang. Uga dan Acha bergantian membacakan
karya-karya mereka, total empat komposisi dibawakan,
termasuk “Sendiri” dan “Teman Baikku Mati Bunuh Diri”.
Walaupun hanya 'berbekal' tiga djembe, Otak and Chair
dapat membawakan komposisi-komposisi yang harmonis.

Efek Rumah Kaca mendapat giliran berikutnya. Dengan
tiga orang saja, mereka membawakan lagu-lagu mereka
yang cenderung sedikit gelap dengan lirik bermuatkan
kritik mengenai isu-isu lingkungan. Sesuai sekali dengan
nama bandnya. Namun sayang memang, karena sound
yang disediakan pada saat mereka main naik turun.
Bila dilihat dari pendukung acaranya, launching kali ini
mengingatkan pada launching album thedyingsirens
akhir tahun lalu yang menampilkan Efek Rumah Kaca dan
Planet Bumi. Kali ini gantian thedyingsirens yang tampil
untuk launching album Planet Bumi. Band yang baru saja
ditinggalkan keyboardisnya Fino itu bermain lebih
akustik, terutama bila dibandingkan dengan album
mereka yang lebih elektronik. Malam itu thedyingsirens
juga tampil tanpa basis mereka, Siska, dan digantikan
dengan Ichsan. Seperti Otak and Chair minus Acha tapi
digantikan dengan Nouri di gitar haha.. Sound kembali
tidak keruan pada saat mereka main, mungkin pihak
penyelenggara tidak terlalu serius dalam
mempersiapkannya sehingga pada beberapa lagu mereka
sound (terutama pada bass) terdengar aneh.
Berikutnya adalah duo Stereomantic, yang
'berkamuflase' menjadi nama Stereocoustic karena saat
itu mereka membawakan lagu-lagu mereka dengan
format akustik. Lagi-lagi, sound yang tidak dapat
diandalkan mengurungkan niat Maria (vokalis) untuk
memainkan xylophone. Untungnya sound gitar Aroel
tidak terlalu bermasalah. Stereocoustic tampil sangat
sederhana malam itu, memainkan beberapa lagu dari
album perdana mereka, termasuk hitsnya, “Takut”.
Mereka juga membawakan lagu Bob Marley “Redemption
Song” yang dimainkan cukup apik secara akustik.
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Acara dilanjutkan dengan penampilan Room V. Mereka
membuka penampilan dengan lagu “Catch”, selanjutnya
penonton dimanjakan dengan sederetan lagu-lagu The
Cure. Mulai dari “Boys Don't Cry” yang dibawakan
bersama Maria Stereomantic dan Uga thedyingsirens
pada drum, lalu berturut-turut “Just Like Heaven”, “A
Letter to Elise”, dan “Love Song”. Perhatian penonton
juga tertarik pada seorang anak bule berbaju punk yang
dengan semangatnya mengikuti acara, dan duduk di
ujung panggung. Tidak lupa ia ikut berteriak-teriak
menyanyikan beberapa lagu The Cure yang dibawakan
Room V, terutama saat bagian “Show Me Show Me Show
Me” pada “Just Like Heaven”. Room V juga sempat
membawakan lagu hits lawas Planet Bumi, “Rindu”.
Puncak acara akhirnya dimulai sekitar jam setengah
sepuluh, saat Planet Bumi naik ke atas panggung. Mereka
benar-benar seperti sejumlah karyawan yang baru
pulang kerja, dengan setelan kemeja dan jas hitam,
mungkin memang disengaja supaya sesuai dengan judul
album mereka. Mereka pun langsung membawakan lagulagu dari album baru mereka seperti “Jimmi Pemenang”,
“Bulan dan Bintang”, serta “Kau dan Aku” yang sudah
dapat didengar di radio-radio. Band yang kini diperkuat
Nyoman (vocal), Molli (bass), Eky (guitar), Helmi
(guitar), Yudi (drum), dan Ari (keyboard) itu mendapat
sambutan yang cukup meriah dari penonton, dan terlihat
sejumlah musisi dan pelaku indie yang bisa dibilang
cukup 'senior'. Planet Bumi juga membawakan lagu
“Untuk Semua Yang Tersiksa”, dimana Nyoman berduet
dengan Vijey, vokalis dari Soulfullsonic. Penampilan
merekapun ditutup dengan lagu “Mama”, yang pada
album mereka diaransemen oleh mantan gitaris mereka
Aroel. //410
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>> bandung:
soho cihampelas walk, 16/03/07
Acara di Bandung sama ngaretnya dengan di Jakarta,
yang akhirnya baru mulai pukul 19.30, dan itupun venue
masih terbilang sepi. Yang mendapat kehormatan
membuka acara malam itu adalah Elemental Gaze, band
shoegaze/dream pop Bandung. Kali itu Elemental Gaze
tampil tanpa vokalis utamanya, Fuad, sehingga untuk
vocal digantikan oleh gitarisnya Lhutfi. Elemental Gaze
juga berkolaborasi dengan vokalis Hollywood Nobody,
Dian, dan vokalis A Stone A, Akbar. Empat lagu dibawakan
oleh Elemental Gaze, termasuk “To Leave After the
Memories are Full” dan “Love Your Love, Death Your
Love”.
Selanjutnya giliran band folk-pop asal Jakarta, Dear
Nancy. Band yang baru saja menggelar launching party
untuk EP mereka “My Little Story” itu membawakan
sejumlah lagu dari EP tersebut, seperti “Beautiful
Sunday”, “Brother and Sister”, dan “Me and You”.
Mereka juga sempat membawakan cover dari lagu
'pahlawan' mereka The Beatles yang berjudul “If I Fell”
Band ketiga yang tampil malam itu adalah The Milo. Band
yang cukup 'legendaris' di kota Bandung itu sepertinya
memang telah ditunggu-tunggu oleh penonton, karena
mungkin karena mereka memang sudah jarang tampil.
The Milo pun berhasil memuaskan penonton yang datang
dengan membawakan sejumlah lagu mereka seperti
“Malaikat”, “Cool”, dan “So Regret”. Aji dkk juga sempat
membawakan remake dari lagu The Beatles yang
berjudul “Tomorrow Never Knows”.
Acara mencapai puncaknya saat Planet Bumi tampil.
Pada malam itu band yang sudah malang melintang di
musik Indonesia selama 10 tahun itu membawakan
sekitar lima lagu yang semuanya diambil dari album
terbaru mereka, “Working Class Zero”. Lagu “Teman”
dijadikan pembuka, dilanjutkan dengan lagu “Pencaci”
dan “Jumpa Lagi”. Planet Bumi juga membawakan lagu
hits mereka yang sudah sering didengar di radio Jakarta
yaitu “Kau dan Aku”. Penampilan mereka pun ditutup
dengan lagu “Bulan dan Bintang”.
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>> jakarta:
timeout café, pasar festival, 24/03/07
Ini adalah launching party ketiga yang digelar Planet Bumi bulan ini. Sebelumnya acara launching
ketiga ini akan diadakan di café Eastern Promise, Kemang. Namun sekitar seminggu sebelumnya
diberitahukan kalau venue dipindah ke Timeout Café di Pasar Festival, Kuningan. Tidak jauh
berbeda dengan launching yang di Soho, launching kali ini juga ngaret cukup lama.

Soulfullsonic membuka acara malam itu, dimana masih
belum terlalu banyak penonton yang datang. Sejumlah
orang yang datang pun sempat dibingungkan dengan
adanya acara musik di café yang bersebelahan dengan
Timeout. Akhirnya sempat ada jeda setelah soulfullsonic
main, dan acara baru dilanjutkan sekitar pukul delapan.
Band yang tampil berikutnya adalah Revolusi Pop, yang
dari gaya dan penampilan vokalisnya, sudah dapat
ditebak bahwa band yang satu ini sangat terinfluence
oleh The Cure. Dan benar saja, selain membawakan lagulagu mereka sendiri, Revolusi Pop juga membawakan
lagu The Cure, “Cut Here” dan “Caterpillar”. Bahkan
lagu mereka yang dijadikan penutup penampilan band
itu terdengar mirip sekali dengan “Pictures of You”.
Mereka juga mengakui bahwa lagu tersebut mirip dengan
lagu The Cure. Mengingatkan pada Room V yang pada
launching pertama yang tidak tanggung-tanggung
membawakan empat lagu hits dari The Cure.
Acara dilanjutkan dengan penampilan Dhendy, yang kata
Uga adalah 'the next rising star'. Dhendy dan
produsernya, Made, tampil full akustik, hanya dengan
dua gitar saja. Walaupun tampil serba minimalis, mereka
bermain dengan sangat rapi dan apik. Membuka
penampilannya dengan lagu Duran Duran “Ordinary
World”, Dhendy kemudian membawakan beberapa
lagunya “Go Away” dan “Life”. Kedua lagu tersebut
rencananya akan dimasukkan ke dalam EPnya yang akan
dilaunch bulan depan. Penampilan Dhendy kali ini juga
jauh lebih baik dibanding penampilan perdananya pada
acara Quarter Life Crisis yang gelap gulita awal Februari
lalu.
The Kucruts yang tampil berikutnya langsung disambut
meriah oleh penonton. Tampaknya mereka datang
dengan massanya sendiri, karena pada saat mereka
bersiap untuk tampil, café yang tadinya cukup sepi dan
pengunjungnya malu-malu untuk masuk ke tengah
langsung penuh dan berdesakan. Penampilan mereka
juga cukup unik, seperti sekumpulan anak SMIP dengan
dasi hitam yang bermain campuran rock n roll ringan dan
elektronik pop. Omo sang vokalis juga langsung menarik
perhatian penonton dengan gayanya yang khas, didukung
dengan kacamata hitam dan topi Union Boy berbentuk
kucing, lambang The Kucruts. Penampilan langsung
dibuka dengan lagu “Remaja Pesta”. Kemudian band asal
Jakarta ini memainkan empat lagu lagi, termasuk yang
sangat ditunggu-tunggu penonton “Cinta Waria”, dan
lagu baru mereka “Dengkulku Masa Depanku”.
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Setelah dihangatkan oleh penampilan kocak The Kucruts, band triphop Everybody Loves Irene seketika merubah suasana menjadi dingin
dan sedikit kelam. Band yang baru saja meluncurkan albumnya “The
Very First Thing You Must Learn About Flying is Gravity” itu adalah line
up terbaru dari acara launching itu, karena sebelumnya mereka tidak
dimasukkan ke daftar pengisi acara. Penampilan band yang terdiri
dari Irene (vocal), Yudhi (gitar), Dimas (bass), Adi (drums), Aulia
(synthesizer, sampler) dan Aji (keyboard) itu dibuka dengan cover
lagu The Misfits “Hybrid Moments”. Kemudian mereka membawakan
lagu hits Planet Bumi “Rindu” yang diaransemen ulang dengan nuansa
trip-hop khas Everybody Loves Irene. Dilanjutkan dengan single
mereka “Memento Mori” yang terdengar kelam, dan ditutup dengan
lagu “Hate Sunday” yang rencananya akan menjadi single mereka
berikutnya.

Band pembuka terakhir adalah band veteran asal Jokja,
Bangkutaman. Timeout café pun menjadi semakin penuh dan
penonton mendesak ke dekat panggung (walaupun sebetulnya
tidak ada panggungnya hehe), dan hanya beberapa orang saja yang
masih bisa duduk-duduk santai, karena sebagian besar lainnya
berdiri di sepanjang café. Setelah dibuka dengan intro,
Bangkutaman langsung membawakan lagu mereka “Trapped in the
Middle”. Suasanapun makin memanas ketika mereka
membawakan lagu hits The Stone Roses “Elephant Stone” (yang
guitar version, bukan drum intro). Dan penampilan mereka malam
itu ditutup dengan lagu dari The Who, “Substitute”. Sayang sekali
mereka hanya membawakan empat lagu, karena sebagian besar
penonton masih ingin mendengarkan lebih banyak lagu lagi dari
mereka.

Planet Bumi yang tampil pada puncak acara juga akhirnya hanya memainkan sebagian lagu dari set list yang
aslinya karena keterbatasan waktu. Bahkan Bangkutaman yang dijadwalkan tampil pada pukul 20.30, baru
tampil pada sekitar pukul 22.40. Kali ini Planet Bumi membawakan lagu mereka dari album terdahulu,
“Rindu” yang juga sempat dibawakan Everbody Loves Irene malam itu. Setelah itu mereka membawakan
lagu-lagu dari album terbaru mereka, “Working Class Zero” seperti “Jimmi Pemenang”, “Jumpa Lagi”, “Kau
dan Aku”, serta “Bulan dan Bintang”. Acara pun ditutup sekitar pukul setengah dua belas, yang sekaligus
menutup rangkaian launching Planet Bumi bulan itu. //pix/words/410//
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thedyingsirens //
living the Dave Grohl dream
Tidak semua orang dapat menjalani mimpi untuk hidup
seperti musisi inspirasional mereka. Uga mungkin adalah
salah satu orang yang beruntung. Frontman dari band
thedyingsirens ini kini kurang lebih mulai menjalani
mimpinya menjadi musisi favoritnya, Dave Grohl.
Drummer bernama lengkap Pugar Restu Julian ini
memang sudah lama malang melintang di beberapa band
indie lokal seperti Vessel, Pop Up, Planet Bumi, dan
C'mon Lennon. Ia juga sering mendapat tawaran untuk
menjadi additional drummer di sejumlah band lainnya.
Hingga akhirnya tibalah saat dimana Uga pernah
menyatakan sebagai ”the lowest point of his life” di
tahun 2002 yang akhirnya menginspirasinya untuk
membuat sebuah proyek rekaman bernama
thedyingsirens.
Bila Dave Grohl ditinggal mati Kurt Cobain malah sukses
bersama band barunya Foo Fighters, Uga juga kini
mencoba sukses [jadi kayakjudul albumnya the
Changcutters hehe...] dengan thedyingsirens. Dan
mungkin sedikit mirip dengan Foo Fighters, band ini juga
telah beberapa kali mengalami pergantian personil.
Awalnya the dying sirens adalah proyek tiga orang, yaitu
Uga, Bin, dan Ebbe. Namun kemudian Bin dan Ebbe lebih
berkonsentrasi di proyeknya masing-masing tinggallah
Uga seorang diri yang tetap bersemangat membuat lagulagu the dying sirens, dengan PC dan beberapa alat musik
pinjaman.
Bantuan datang ketika beberapa teman menawarkan diri
untuk membantu proyek tersebut. Yang pertama kali
datang membantu Dan yang paling setia menemani Uga
dalam proyek ini adalah Hersubkhan Erdien atau Aan dari
band D'zeek yang mengisi posisi drum. Kemudian ada
Novan yang mengisi posisi keyboards dan backing vocal,
Hana pada bass, dan Zulner Muhammad Nourradine
(Nourie) di gitar elektrik. Formasi ini kemudian berubah
dengan digantikannya Novan dengan Arafino Zaini (Fino,
Ballads of The Cliche) di keyboards dan backing vocal
serta masuknya Tania Ranidhianti yang menggantikan
Hana pada bass.

Setelah dua kali tampil dalam formasi ini, Tania
memutuskan untuk mengundurkan diri dari the dying
sirens dan digantikan oleh Fransiska Nadya (Siska) dari
Silent Sun. Namun setelah itu Tania sempat menjadi
additional keyboardist apabila Fino berhalangan.
Yang unik dari band ini adalah, semua personilnya juga
aktif di band mereka masing-masing. Nourie di The
Sweaters, Aan di D'Zeek, dan Siska di Silent Sun.
Sedangkan Uga juga masih aktif menjadi additional
drummer bagi band-band yang membutuhkan
[hehehe...]. Namun saat diwawancara beberapa waktu
lalu, para personil thedyingsirens merasa tidak merasa
terbebani dengan bergabungnya mereka di band
tersebut. Bahkan menurut Aan, ia dapat menjadi lebih
mengembangkan keahliannya sebagai drummer, karena
perbedaan genre musik antara yang dibawakan
thedyingsirens dengan D'zeek. Aan juga menambahkan,
dengan masuknya ia ke thedyingsirens bahkan memberi
keuntungan juga bagi bandnya, karena dapat membuka
jaringan yang lebih luas di dunia musik indie lokal.
Bulan Februari lalu, Fino mengundurkan diri dari
thedyingsirens. Dan sejak itulah thedyingsirens mencoba
untuk lebih bermain akustik dan mengurangi porsi noiseelektronik seperti yang ada di album perdana mereka,
”Sketches of a Humming”. Memang berbeda sekali bila
mendengar live performance mereka dibandingkan
dengan mendengar rekaman albumnya, namun mereka
berempat masih bisa saling mengisi kekosongan noise
keyboard walaupun memang jadi terdengar lebih galau.
Kini thedyingsirens bertahan dengan formasi berempat,
yang kalau diperhatikan, memang tidak seperti formasi
Foo Fighters, tapi lebih mirip seperti Smashing
Pumpkins. Jadi sebetulnya Uga telah menjalani
mimpinya menjadi dua orang musisi inspirasionalnya,
yaitu Dave Grohl dan Billy Corgan. Lucky you!
//pix/words/410

bystanders01//25

art events -

EKSPOSISI KOMIK DI:Y

Orang Jokja memang suka bahasa plesetan. Kalau di salah satu acara televisi SBY diubah singkatannya jadi Si Butet
(dari) Yogya, kali ini falsafah hidup yang dikenal dengan DIY atau Do-It-Yourself diganti menjadi Daerah Istimewa
Yourself, pada pameran Eksposisi Komik DIY di Taman Ismail Marzuki, 3-17 Maret lalu.
Pameran yang hanya berlangsung selama dua minggu itu menampilkan puluhan komik karya sebelas komikus asal
Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Komikus yang diikut sertakan umumnya adalah yang telah lama aktif berkreasi di
bidang komik dan mengenalkan karya mereka (baik kepada publik ataupun komunitas tertentu) secara do-it-yourself.
//pix/words/410

[athonk]

[iwank]

[tita]

[eko nugroho]

BANJIR PUISI DI STASIUN
Banjir kembali melanda Jakarta. Kali ini Stasiun Gambir yang kena banjir. Namun bukan banjir yang
membahayakan, malah banjir yang sangat positif, karena mengajak masyarakat umum untuk mencintai puisi. Pada
Sabtu pagi, 17 Maret yang lalu, Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) Jakarta bekerja sama dengan komunitas puisi online
Bunga Matahari menggelar acara “Banjir Puisi di Stasiun!”.
Secara bergantian anggota dari komunitas puisi yang berawal dari mailing list itu membacakan karya puisi
mereka. Masyarakat umum yang datang juga tidak mau kalah untuk ikut membacakan puisi mereka, mulai dari
seniman, pengamen, hingga portir. Acara dimeriahkan dengan tampilnya Otak and Chair, kuartet yang memadukan
puisi dengan iringan perkusi. //pix/words/410
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