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MALANG- Keberagaman,
toleransi, dan rasa nasional
bisa diwujudkan dengan seni
dan budaya. Hal tersebut
diungkapkan Didik.  Nini
Thowok ditemui usai mengisi
workshop di Fakultas Sastra
(FS)  Un ivers i tas  Neger i
Malang (UM), Minggu malam
lalu. Seniman agal Yogyakarta
tersebut juga merhbeberkan
mengenai keprihatinannya
terhadap kebudayaan yang

menjadi bagian dari bangsa
indonesia.

"seharusnya saluran televisi
tidak hanya memajang acara
geng motor sajakarena itu.akan
berdampak pada kontaminasi
pedanaman berfi kir masyarakat.
Lebih baik televisi diisi dengan
kesenian dan kebudayaan
Indones ia .  Te r l eb ih ' j i ka
sekolah-sekolah juga mampu
menanarnkan seri d"n budava
sebagai pelajaran rutin untirk
murid," beber Didik kepada

teqpacu pada satu agenda yat4!, "
pelaksanaanya setahun sekaii:. .
Jika hal itu dilakukan'ntaka.,
secara tidak langsung dafiat _
mengedukasi masyaralcas;. -
Karena masyarakat  akai r '  .
lebih terbiasa melihat lalit '  .
mulai penasaran dan beralhin
mereka depat megamati untuk,
selanjutnya mencoba. Didi*l
berbagi ilmunya di GedrmgArra' .
dan lab drama FS UM dengan.
tema Pengembangan Tata Rias-.
dan Kostum Berbasis Topeng'
Malangan. Acara ini diprakarsai
oleh Program Studi'Sehi Tari "

.1 dqtinya tatarias dikembangfsn,
dqhn merujuk pada salah,satu
kalakter Topeng MalangE_ ..,

. ;filJntuk pengenal,an pada,
- generasi muda bahwa Topeng
MalSng itu tidak hanya. dapat
diSajikan sebagai bentuk tata
riir$",yang konvesional tbpi
jdga bisa dikembangkan dalam
bddfuk fashion yang berbasis
Malang dengan dengari tidak
menghilangkan rasa atau wujud
dari topeng-ifir sendiri," beber
Dra. Endang Wara, M.Pd,
Kr,epala Program Studi PSTM
Jurusan Seni dan Desain FS

k u r a n g  t e r e k s p o s  p a d a
masyarakat. Padahal jika
seni dan budaya dapat terus

muda renjadi

-----------1
lebih suka dengan tradisi untuk menglreasikan tata rias I
sehinggamenjadi acuanuntuk dan busana lentunya," Dapar
pelesiliian seni dan budaya. Ika wahyu widyawati, S.Pd,- 

Pada pelaksanaanya peserta M.Pd ketua pelaksana.
workshop melakukan tata rias Ika juga menjelaskan untuk
langsung. Satukelompokberisi sekarangini sangatdibutuhkan
enJm oiang dengan sumber pengenalan-pengenalantentang
iOe Oari satu topeng yang bisp budaya. SehinggauntukP.-ro$res
dikembangkan. Rancangan tata-.. - ke depan pada bulan April, akan
rias lalu dievaluasi langsung diadakanlombataritingkatSD
oleh Didik. Setelah ada danSMP.Lalutatariasdantata
perbaikandanmasukanbarulah busana kreasi berbasis tradisi
kembalidikembangkandengan malang untuk SMP dan SMA
tatabusananya. 

-' 
dengan mengacu pada hasil

"Peserta yang datang sangat desain rancanganan tata rias
brragam dan dari berbagai dantatakostumpadaworkshop
&prah. Ada mah*siswa, tadi. Itulsh salah satu upaya
atc*iv.isu-p ernr$te+ an ggm hd*-ii * tr t*' rir qicga agm "sai &n'
dan guru. Mereka antusiasl tetap eksis. (mgb/oci)


