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TEATER Pelangi Univer-
sitas Negeri Malang (UM)
menggelar hajatan tahunan.
penlas produksi ke 23
lewat lakon Bekisar Merah
Enigma Cinta Lasi. dari
novel Bekisar Merah karya
Ahmad Tohari, Rabu-Kamis
(8-9/3) di Gedung Sasana
Budaya UM.

Seperti biasanya, Teater
Pelangi menyajikan pemen-
tasan yang realis. Semua
adegan sama seperti kegi-
atan yang dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari.

Tokoh-tokoh dalam
cerita dituntut untuk tetaP
berakting di atas panggung
berbentuk arena. Penonton
mengelilingi panggung
persegi, sehingga setiap
gerak pemain dapat dilihat
penonton dari segala arah.

Mengusung kisah

kehidupan rumah tangga
lengkap dengan segala
kemelut yang ada di dalam-
nya, mulai dari penghasilan,
utang, kesetiaan, hingga
ketridupan sosial.

Panggung dibentuk
menyerupai petak-pietak
rumah yang disiasati
sedemikian rupa. Tiang-
tiang mirip bingkai pintu
dibiarkan berdiri dan tokoh
harus bisa memanfaatkan
pintu itu seakan-akan
nyata.

Pemain berakting dengan
totalitas tinggi mampu
menghidupkan cerita dan
menarik perhatian penonton
yang sukses dibuat tal{ub
dengan adegan-adegan yang
bahkan tak pernah terpikir-
kan akan dilakukan di atas
panggung.

Disutradarai Izul Mutho,

aktor senior Teater Pelangi,
alumnus UM, Bekisar
Merah disimak bukan hanya
dari kalangan internal
mahasiswa UM saja.

Banyak pelajar SMA dan
guru, bahkan dosen yang
antusias menyaksikan
pementasan ini.

Di akhir acara, ditutup
dengan sarasehan untuk
evaluasi dan diskusi
bersama penonton. pemain.
dan awak Teater Pelangi
lainnya.

(http : / / sur q,b og a. tribun'
neuss.com/2o1ilO9/24/
bekisar-mer oh-teater-
pelangi)
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