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Trio “Monohero” tampil di konser

Alur Bunyi
Sebagai bagian dari konser serial Alur Bunyi, Monohero, group musik
dari Malang, Jawa Timur, akan tampil pada tanggal 19 Oktober 2017 di
GoetheHaus, Jakarta.
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Serial pertunjukan musik Alur Bunyi mengeksplorasi dinamika dan batasan dari
musik elektronik dengan mengundang musisi dari negara dan latar belakang
bermusik yang beragam untuk berkolaborasi ke dalam sebuah pertunjukan.
Dikurasi oleh Aksan Sjuman, beberapa musisi seperti Jevin Julian, Adra Karim,
Gerald Situmorang dan LINNEA dari Jerman telah hadir di edisi sebelumnya dan
berkesperimen bersama dengan beberapa aliran musik berbeda di ranah
elektronik. Diadakan setiap bulan, penonton diberikan kesempatan untuk
berinteraksi dengan musisi dan memberi pertanyaan di sesi Tanya-jawab dan juga
workshop yang menyertai di beberapa acara. Dengan konsep interaktif, Alur Bunyi
bukan hanya memberikan kesempatan untuk merasakan dinamika dari genre ini,
tapi juga membuka wawasan yang lebih dalam tentang materi pertunjukan dan
peralatan di baliknya, Di bulan Oktober ini, Goethe-Insitut dengan bangga
menampilkan trio “Monohero” dari Malang sebagai bagian dari edisi Alur Bunyi.
Setelah sebelumnya tampil di beragam panggung di Indonesia termasuk event
prestisius ArtJog Festival, Monohero memaknai dirinya sebagai grup performing
arts. Beranggotakan tiga personil dengan MF Wafy sebagai komposer utama, Arie
W. Omen di vocal, dan Alfian Roesman sebagai visual artist, trio ini mengambil
akar yang sangat jelas pada psychedelic ambient. Bereksperimen dengan suarasuara elektronik, lagu-lagunya bercerita tentang kecemasan dan ketidakpastian,
sementara pertunjukan cahayanya menampilkan sinergi di setiap nada
instrumennya. Petunjuk visual ini dikombinasikan dengan suara yang gelap namun
lembut dari instrumennya, membiarkan penonton memulai perjalanan musikalnya
yang jauh dari pengalaman musik pada umumnya. Monohero akan tampil pada
tanggal 19 Oktober jam 8 malam. di GoetheHaus, Jakarta sebagai bagian dari
rangkaian musik Alur Bunyi.
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