Swara Sonora

Aryo with rehearse
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Living In The Desert of America
Nama outsider : Aryo Wicaksono
Usia : 26 tahun
Profesi : Musician
Lokasi tempat tinggal sekarang : Tucson, Arizona.
Lama tinggal : 10.5 tahun

Bermain musik berpemandangan area gurun,
itulah yang seringkali dilakukan oleh Aryo
Wicaksono, musisi Indonesia yang kini tinggal di
Tucson, Amerika Serikat. Apa saja suka dukanya?
Disinilah ia berbagi cerita.
Sejak kapan tinggal di US?
Dari Surabaya, pertama kali saya tiba di Los Angeles tahun
1999, untuk melanjutkan dan menyelesaikan SMU saya di University of Southern California Magnet School, yang juga menjalin
kerjasama dengan the Colburn Conservatory. Hal itu memudahkan saya untuk focus pada bidang yang hendak saya ambil setelah
lulus SMU. It was a great time, and great luck, I should say. And to this
day I am very thankful for it.
Mengapa memilih tinggal di Tucson?
I got the scholarship, and I continued my studies (graduating
with Bachelors in Music – with Honors in 2004, and Masters in Music

in 2006). And then, I continued to work with
my current work right now, Tucson Unified
School District – Opening Minds Through
the Arts program. Tucson ataupun kota
kecil di Amerika adalah tempat yang
menyenangkan untuk bersekolah ataupun
kuliah. Nyaris tidak ada ancaman dari kehidupan malam ataupun glamor seperti di
kota besar. Meski menyenangkan, sejumlah akses disini agak terbatas juga.
Ceritakan dong apa saja aktifitas Anda
sehari-hari.
Sehari-hari saya mengajar selama
5-6 jam di Tucson Unified School District
– Opening Minds Through the Arts program. Ini adalah program dimana kita
mengimplementasikan seni yang kita
sukai (bermain piano, opera, dan musik)
pada sistem sekolah umum. Kami (saya
dan tim) mengajarkan pada anak tentang
language structure, vocabulary, synthesis,
mathematics, and sequencing melalui
musik. Ini kombinasi yang menarik antara
musik – pengetahuan – seni. Setelah itu,
saya berlatih piano selama 3-7 jam, to keep

up the repertoire, and to keep learning new
works / repertoire. Saya juga punya waktu
untuk hang out bersama teman-teman
setidaknya sekali atau dua kali dalam seminggu di akhir pekan.
Apa culture shock yang pertama anda
alami ketika pertama kali tiba di US?
Saking fokusnya pada studi, saya nyaris tidak merasakan gegar budaya. Perhaps
I was just too young and naïve (being 16 and
being exposed to all of these music, great
performances, CDs, and books), hahaha…..
Apa saja pengalaman yang menarik
dan berkesan selama tinggal di sana?
A lot of things that are interesting. Saya
banyak bertemu dengan musisi dan artis
besar, and know them personally are great.
I think a lot of my memorable times have
always been people interaction, and simple
discussion with people, with interesting
honest people, will always be meaningful.
Pernah tinggal di kota lain sebelum
Tucson?
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Hanya setahun di Los Angeles, untuk
menyelesaikan SMU saya.
Ingin tinggal di kota lain selain Tucson?
Well, I could consider New York City as
a third home. Saya dan grup saya sering
tampil disana, dan biasanya kami tinggal
cukup lama (antara 1-2 bulan). Saya juga
menyukai Fort Worth, Texas, tempat dimana saya kerap melewatkan musim panas. I
met lots of wonderful warm, big warm Texan
hospitality there.
Apa tantangan tinggal di US dan bagaimana Anda menghadapinya?
Kita harus melakukan semuanya sendiri, no helper! Terkadang sulit juga untuk
mengurus semuanya sendiri, sementara
pada saat yang bersamaan kita juga harus
membangun koneksi. Things are sometimes a bit too fast.
Apa saja hal yang menarik dari Tucson?
Wilayah Tucson terkenal dengan gurunnya. Pemandangan yang indah dan
alami, tetapi juga panas pada saat musim

With Nial Djuliarso

panas. Tucson memiliki kebun binatang gurun yang dinamakan
Desert Museum. Tempat ini merupakan salah satu dari 20 kebun binatang terpenting di dunia. Habitat dan vegetasinya masih unik untuk dilihat, but can be dangerous too hahaha. Don’t
forget cactuses are sharp, and lots of rattlesnakes (very poisonous),
or tarantula, or scorpions!
Lebih suka mana, tinggal di indonesia atau di US?
I think I will try to live anywhere and adapt to wherever I
am living or working. Saya suka filosofi “dimana langit dijunjung
di situ bumi dipijak”. Setiap tempat memiliki sisi positif dan
negatif.
Bagaimana Anda mengekspresikan rasa nasionalisme
Anda terhadap indonesia?
Beberapa tahun terakhir ini, saya sering memasukkan komposisi karya musisi Indonesia dalam repertoire konser saya. Seperti Trisutji Kamal, Ananda Sukarlan, ataupun Jaya Suprana. So
more and more public would know about Indonesian music and
Indonesian musicians. Dari situ, banyak orang yang bertanya
pada saya tentang musik-musik Indonesia, baik melalui email
maupun secara langsung. Kebanyakan menyukai Tembang
Alit-nya Jaya Suprana. I love that piece, I think it’s simple and deep

at the same time. It’s a sign of a masterpiece.
Both simple and complex.
Ceritakan dong tentang grup Swara
Sonora Trio yang Anda bentuk.
Selain saya sebagai pianis, dalam grup
ini juga ada Kathryn Mueller (soprano) dan
Nathan Krueger (bariton). Grup ini sudah
terbentuk beberapa tahun yang lalu, dan
kami sering tampil di konser-konser besar
di Amerika. Yang terbaru, Swara Sonora Trio
akan bergabung dengan UNICEF Peace
Tour 2009 untuk berkeliling menggalang
dana di sejumlah negara. Debut pertama
kami adalah di Indonesia pada bulan Agustus mendatang di Erasmus Huis. Kami juga
akan membawakan komposisi terbaru
Ananda Sukarlan, “Love and Variations”. All
the funds and proceeds from our concert in
Indonesia will go towards charity, towards
UNICEF Indonesia, and other similar children
/ women’s organization initiative. I think it’s
important to keep fostering for the future.

Bila Anda memiliki saudara, teman, kenalan, atau bahkan diri Anda sendiri yang tinggal di luar negeri selama lebih dari 5 tahun,
kirimkan cerita singkat beserta foto-foto ke : redaksi@measiaonline.com atau ke: elizabeth.fang@measiaonline.com.

31

030-031 OUTSIDER ME100.indd 31

5/28/09 5:06:52 PM

