






BENTARA BUDAYA BALI





Acara Bali 1928: Memorabilia
ini berangkat dari upaya Dr. Edward Herbs, 

yang dengan tekun selama bertahun-tahun 

mengumpulkan aneka koleksi CD dan piringan 

hitam pada masa Bali sekitar tahun 1928 –

dikumpulkan dari berbagai pusat arsip di 

seluruh dunia.



Sedangkan cuplikan-

cuplikan film yang dimuat 

dalam DVD bersumber dari 

film-fim kuna karya 

Colin McPhee, 

Miguel Covarrubias 

dan Rolf de Maré
pada masa tahun 1930-an.



Hasil upaya yang gigih 

tersebut kemudian 

dihadirkan kembali oleh 

STMIK STIKOM Bali 

dalam lima volume CD dan 

DVD, juga disertai naskah-

naskah hasil penelitian oleh 

Dr. Edward Herbst.



Koleksi Bali 1928 dimaster ulang dari rekaman-

rekaman bersejarah yang dibuat pada tahun 1928 
(dan kemungkinan pada tahun 1929 juga), 

merupakan bagian koleksi pertama kali serta satu-

satunya tentang karawitan Bali yang pada masa

sebelum Perang Dunia Kedua, direkam dan
diluncurkan secara komersial di Bali



Rekaman-rekaman pilihan
beragam pilihan gamelan 

dan tembang Bali, baik lama 
maupun baru, direkam oleh

Odeon dan Beka serta

dipublikasikan sebgai
piringan hitam 78 rpm pada

tahun 1929.



Sejalan dengan kegiatan seminar, 
pada petang harinya, di tempat

yang sama, akan diadakan
pertunjukan atau pementasan, 

antara lain menghadirkan
Bebondresan, Gender Wayang

Anak-anak, Gamelan 
Geguntangan, Seka Genggong, 

Konser Gamelan, Tembang, 
Tetantrian, dan Kidung



BEBONDRESAN



Pertunjukkan seni Bondres
kali ini akan dipentaskan oleh

I Ketut Kodi
I Nyoman Catra

I Gusti Lanang Ardika



Ketiga seniman ini adalah dosen di ISI 

Denpasar, yang kerap tampil melakukan 

pementasan dalam berbagai acara, baik untuk 

kepentingan upacara keagamaan, maupun 

pementasan untuk misi-misi kesenian ke 

berbagai negara di Asia, Eropa maupun 

Amerika.



Pementasan Bondres ini diiringi
gamelan Geguntangan yang 

dibawakan oleh Sanggar
Seni Makaradhwaja di 

bawah pimpinan Dr. Swasthi
Widjaja Bandem



GENDER WAYANG 

SANGGAR SUARA ATANGI



Permainan Gender Wayang anak-anak dari Sanggar Suara 

Atangi pimpinan I Ketut Budha Astra. Adapun gending 

yang akan ditampilkan pertama adalah Gending Sekar Gendot 

sebuah gending Pategak/instrumentalia; yang kedua adalah 

gending Bima Kroda yaitu gending angkat-angkatan untuk 

mengiringi perjalanan; dan yang terakhir adalah gending 

Rebong, sebuah gending untuk mengiringi adegan percintaan.



Sanggar Suara Atarung telah

mewakili Kabupaten Gianyar sebanyak dua
kali untuk lomba Gender Wayang Anak-
anak dan keduanya mendapat Juara I, 
yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2015.



Pemimpinnya I Ketut Budha Astra ini adalah pegawai 

Disbud Gianyar yang selain mengajar anak-anak maupun 

mahasiswa asing, juga sudah melanglang buana ke berbagai 

negara seperti Itali, Denmark, Belgia, Austria, dan Jepang.



KIDUNG

WARGASARI IBU LEPER



Penampilan Ibu Leper dari Banjar Sengguan Singapadu 

yang akan membawakan tembang Wargasari, sebuah 

tembang yang biasa ditembangkan dalam kaitannya dengan 

upacara keagamaan di pura-pura, ketika odalan berlangsung 

dan biasanya ditembangkan  berkelompok.



SANGGAR 

MAKARADHWAJA SINGAPADU



Sanggar Seni Makaradhwaja pimpinan 

Dr. Swasthi Widjaja Bandem menampilkan 

tembang Macapat dan Kakawin yang dibawakan oleh Ni 

Nyoman Candri didampingi oleh Dr. I Komang Sudirga 

sebagai penerjemah.



Menembang ini diiringi gamelan Gaguntangan yang 

dimainkan oleh 

Pande Gde Mardiana,S.Sn., M.Sn

I Ketut Budha Astra

Gst. Ketut Sudana, S.Skar

Wayan Mariana, B.A.

Dewa Artana 

Wayan Kartama 

Wayan Mardika 

I Ketut Kecor



Sanggar Seni Makaradhwaja ini

secara rutin mengisi acara New Year Eve di 
Four Seasons Hotel Jimbaran, berbagai

event kenegaraan, dan sempat pula 
mengikuti Children Folk Festival di Osaka 
Jepang, Petras Festival di Athena Yunani, 

Harare Zimbabwe, Male Maldives, dan
Festival Montpellier di Perancis.



SEKAA

BATUR SARI BATUAN



Gegenggongan yang dibawakan oleh

Sekaa Batur Sari Batuan ini dipimpin

oleh I Nyoman Marcono.



Adapun permainan Genggong yang 

akan ditampilkan  adalah:

Gegineman Suling

Tabuh Telu

Tabuh Angklung Dentyis

Pangecet Angklung

Enggung 



SEKAA 

WERDHI SWARAM



Pertunjukkan selanjutnya adalah konser gamelan oleh

Sekaa Werdhi Swaram dibawah pimpinan

komponis Wayan Gde Yudane, yang akan

menampilkan 2 buah karya dari tahun 1928-an yaitu
Kebyar Busungbiu dari Bali Utara dan selanjutnya akan
ditampilkan karya musik dari Bali Selatan yang berjudul

Kebyar Ding ciptaan Made Regog untuk

Sekaa Gong Belaluan.



AQUIFERS



Karya ini diciptakan atas dasar sebuah puisi

karya Ketut Yuliarsa yang berjudul

“Air”. Konsep karya ini adalah elastisitas
yang berkaitan dengan rentangan melodi

dalam waktu dan tempo, yang 
menampilkan susunan melodi yang lembut

dan sangat lambat dengan alunan yang 
merdu.



Karya ini merespon vibrasi (ombak) dalam gamelan 
Semarandana untuk menciptakan ruang meditasi yang 

menghubungkan nada-nada dari melodi lagu dalam
pikiran pendengarnya. 



Karya Wayan Yudane ini menampilkan sebuah konsep 

baru dalam orkestrasi gamelan Bali dalam memanfaatkan 

suasana sepi serta alunan nafas dalam menciptakan 

karyanya. 



Karya musik seperti ini tentunya akan
membuat gamelan Bali tetap

menggetarkan sebagai karya seni yang 
hidup dan kuat untuk bisa tampil dengan

penuh keyakinan untuk pendengar di abad
ke-21 ini.



W A Y A N  G D E  Y U D A N E



Yudane yang lahir di Bali dan

dibesarkan dalam keluarga
pemusik, telah menamatkan

pendidikannya di STSI Denpasar, 
yang kemudian melanglang

buana tidak hanya di Indonesia, 
tetapi juga berkolaborasi dengan
pemusik di Eropa, Australia, dan

New Zealand. 



Pengalaman berkaryanya telah
membuahkan hasil berbagai

penghargaan antara lain 

Melbourne Age Critics 
Award for Creative 
Excellence dan the 

Helpmann Award for Best 
Original Score.


