
OPEN CALL: KOMPOSISI MUSIK DAN VIDEO TARI PENDEK  
Lokasi: Haus der Indonesischen Kulturen - Rumah Budaya Indonesia - Berlin (Jerman) Tang-
gal: 16 -18 Desember 2022 
Batas waktu pengiriman karya: 20 November 2022 23:59 (WET - West European Time)  

Kepada rekan-rekan seniman dan seniwati,  

melalui open call ini, kami, rubarb dance & art, kelompok tari dari Berlin, ingin terhubung den-
gan rekan-rekan dari Indonesia. Kami mencari karya electronic dance music dari bermacam 
genre (durasi antara 3-5 menit) dan video tari pendek (durasi 3-5 menit).  

Tema yang diangkat adalah "Kehidupan dan Harapan": Bagaimana cara menemukan harapan 
setelah kehilangan orang yang kita kasihi? Bagaimana kita membentuk perspektif masa depan 
yang baru setelah pandemi yang demikian merusak? Pementasan karya baru dari rubarb 
dance & art akan mengangkat beragam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, 
baik di Eropa maupun di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan harapan dan 
mendapatkan kembali keceriaan hidup, di hadapan rasa kehilangan dan ancaman eksistensial, 
dalam bentuk kolaborasi tari, visual, dan musik antarbudaya.  

Karya yang terpilih akan diintegrasikan ke dalam pementasan musik dan tari kami yang 
berikutnya, "Perpetuum Mobile of Life" yang akan berlangsung di Haus der Indonesischen Kul-
turen - Rumah Budaya Indonesia di Berlin. Karya ini berkisar pada ide akan "perpetuum mo-
bile", sebuah alat yang akan terus-menerus bergerak. Pementasan perdana akan berlang-
sung pada tanggal 16 Desember 2022, disusul pementasan pada tanggal 17 dan 18 Desember 
2022.  

Akan ada empat karya yang dipilih: dua komposisi musik dan dua video tari pendek. Masing-
masing akan mendapat honor sebesar 250,- Euro. Empat orang juri akan memilih karya yang 
akan diikutsertakan: Ruben Reniers (koreografer/penari), Barbara Steinitz (ilustrator/
penulis/seniman kertas), Konstantin Heuer (komponis), dan Bilawa Ade Respati (musisi). Karya 
yang terpilih akan diumumkan di akhir November 2022.  

TENTANG RUBARB DANCE & ART  

rubarb dance & art adalah kolaborasi panjang antara koreografer/penari Ruben Reniers 
dan ilustrator/penulis/seniman kertas Barbara Steinitz. Ansambel ini telah bekerja sejak 
2002, berkolaborasi dengan para seniman tamu internasional dari berbagai disiplin, dalam 
bermacam konfigurasi. Ketertarikan utama kami terletak pada persinggungan artistik dengan 
berbagai bentuk seni, terutama seni tari, gambar, teater boneka, dan musik. Keberagaman, 
persamaan derajat, dan individualitas adalah nilai-nilai utama dari rubarb dance & art. Kami 
melihat manusia lewat keutuhan individualitasnya, bukan lewat gender, agama, kebangsaan, 
atau orientasi seksualnya.  



CARA MENDAFTAR  

Krimkan karya, deskripsi karya, dan curriculum vitae (CV) melalui WE Transfer (https://we-
transfer.com/) ke alamat applications@rubenreniers.com . Keterangan lebih lanjut sebagai 
berikut.  1

Deskripsi karya yang dibuat dan pernyataan seniman. Cantumkan juga:  

• Data pribadi  

• Cita-cita profesional  

• Pencapaian dan penghargaan  

• Pameran dan karya sebelumnya (jika bisa, dengan foto, tautan ke website, dsb.)  

• Pengalaman profesional dan magang  
Curriculum vitae (CV):  

• CV aktual, memuat titik-titik biografis penting  

• Disusun secara kronologis terbalik (tahun terakhir ada di paling atas) 
Pertanyaan dapat ditujukan ke alamat open_call_indonesian_artist_2022@rubenre-
niers.com. Kami nantikan kiriman karya rekan-rekan sekalian! 
Salam hangat, 
rubarb dance & art 

 





 WEBSITE | FACEBOOK | INSTAGRAM


https://www.rubenreniers.com/rubarb-dance-art-gbr.html
https://www.facebook.com/RubenReniersRubarb/
https://www.instagram.com/rubarb_dance_and_art_/
mailto:applications@rubenreniers.com
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