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SALAM
Newsletter C2O diterbitkan tiap
awal bulan sebagai media berkala
yang memuat informasi acara, ulasan buku & film dari koleksi kami,
dan berita-berita lainnya. Unduh
gratis dari situs C2O, http://c2olibrary.net atau dapatkan di C2O.

KONTRIBUSI TULISAN | C2O menerima kiriman tulisan ulasan/tinjauan
(buku/film/musik), reportase acara, artikel (hasil observasi, terjemahan, dll.). Panjang tulisan min. 400
kata. Sertakan sumber acuan, foto/
ilustrasi, dan biodata singkat.
C2O
Pusat informasi dan kegiatan di
mana pengunjung dari beragam
kalangan dapat menggunakan media informasi demi keterbukaan
pikiran dan budaya. Tersedia lebih
dari 4,000 buku pilihan dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan
tema utama sastra, sejarah, sosial
budaya, seni & disain. Tersedia juga
beragam komik, dan lebih dari 900
film penting beserta literaturnya.
ALAMAT
Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264
(jln kecil seberang konjen Amrik)
Tel: (031) 77525216
HP: 081515208027 / 085854725932
Web: http://c2o-library.net
Email: info@c2o-library.net
JAM BUKA
Senin, Rabu-Jumat 11.00 - 21.00
Selasa tutup
Dicetak di PINK Photocopy
Jl. Dharmahusada Dalam Selatan 48
(belakang Perpus Unair kampus B)
Surabaya

S

ebelum memasuki bulan Februari, kami menerima
beberapa tawaran acara, dengan tema yang
berhubungan dengan—tidak lain lagi—hari
Valentine. Afternoon Talk, band folk indie dari Lampung
hadir bersama Silampukau, Soenarsoepratman, Taman
Nada, Bagus Dwi Danto, Karnivorus Vulgaris dan
Handoko Suwono dalam tour mereka Love Letter to Java
(hal. 6). Affan Hakim, filmmaker dan desainer Surabaya,
akan memutar film pendeknya, Invitation (hal. 7). Mari
datang menikmati dan berbincang langsung dengan
mereka! Untuk menyemarakkan, kami putar pula filmfilm bertema senada untuk menemani akhir pekan (hal.
8-9). Klab Baca kali ini pun mengangkat kumpulan cerita
erotik Anais Nin, Delta of Venus.
Selain itu, kami juga mengundang teman-teman
untuk hadir dalam acara diskusi dinamika pengetahuan
perkotaan bersama Rujak Center for Urban Studies dan
Anwar Jimpe Rachman. Detilnya, silakan membaca di
hal. 3.
Imlek barusan, kami memutar film dokumenter pendek
Giri Prasetyo, Rumah Leluhur Naga, mengenai kelenteng
tertua di Surabaya, kelenteng Hok An Kiong. Terima
kasih kepada Giri, Bu Shinta Devi, Ardian Purwoseputro,
dan Anitha Silvia yang sudah membantu melaksanakan
pemutaran. Reportasenya bisa dibaca di: http://c2olibrary.net/2012/01/reportase-rumah-leluhur-naga/
Sebelum pemutaran, Manic Street Walkers, klab
pejalan kaki, kembali melangsungkan rute kedua mereka
menelusuri beberapa jejak Tionghoa di Surabaya. Silakan
baca reportasenya di hal. 4-5.
C2O berkomitmen untuk mendukung karya, aspirasi
dan literasi lokal. Jika Anda adalah seorang penulis,
filmmaker, musisi, atau Anda mempunya karya/gagasan
yang ingin Anda presentasikan di C2O, Anda dapat
menghubungi kami di info@c2o-library.net untuk
mendiskusikan format acara selambat-lambatnya 30 hari
sebelumnya. Terima kasih.
SAMPUL: Foto oleh Erlin G., Chimp Chomp Design.

SUPPORT THE LIBRARY! Newsletter ini, beserta seluruh kegiatan, situs dan koleksi Perpustakaan C2O, ada karena dukungan dan kontribusi anggota, teman, dan pengunjung C2O dari berbagai latar belakang.
BCA KCU Darmo No. 0885268191 (A/N: Kathleen M. Azali). Untuk sumbangan buku, lihat hal. 12.
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Presentasi & Diskusi

Let’s talk about

Urban Knowledge Dynamics
Jakarta . Makassar . Kendari

Desember lalu, Rujak Center for Urban
Studies mengajak kami turut serta dalam workshop “dinamika pengetahuan
perkotaan” (urban knowledge dynamics).
Workshop ini dilangsungkan di tiga kotawilayah Indonesia—Surabaya, Makssar
dan Kendari—sebagai dasar pembentukan
jejaring yang berguna untuk menciptakan
kondisi yang memperbanyak kesempatan
bagi prakarsa melakukan perubahan.
Minggu, 12 Februari 2012 ini, RCUS
bersama teman-teman dari Makassar dan
Kendari, akan berkunjung lagi ke Surabaya untuk menindaklanjuti workshop
ini, sekaligus untuk berbagi pengetahuan
dinamika pengetahuan perkotaan di kota
masing-masing.
Bagaimana mengelola suatu komunitas
yang organik? Kendala, hambatan, dan
taktik atau strategi apa yang diterapkan
masing-masing komunitas untuk melampauinya? Bagaimana kita menciptakan
kondisi untuk memperbanyak kesempatan bagi prakarsa melakukan perubahan?
Bagaimana meningkatkan produksi-bersama dan berbagi pengetahuan perkotaan oleh dan bagi kalangan luas warga?
Bagaimana warga dapat menggunakan
pengetahuan perkotaannya dalam meningkatkan mutu partisipasi dalam prosesproses perkotaan?
Itu hanyalah segelintir pertanyaan yang
akan bersama-sama kita bahas. Mari
bergabung dalam diskusi terbuka ini untuk kemudian dapat saling memperkaya
wawasan kita semua dalam penerapan
pengetahuan yang selalu berbeda-beda di
tiap kota!

Minggu, 12 Februari 2012
pk. 18.00 - 21.00
Bersama:
• Marco Kusumawijaya
(RCUS)
• Elisa Sutanudjaja (RCUS)
• Dian Tri Irawaty (RCUS)
• Anwar Jimpe Rachman
(Penerbit Ininnawa & Kampung Buku)
• pembicara lainnya dalam
konfirmasi—nantikan updatenya di situs C2O
Terbuka untuk umum, tapi tempat terbatas. Mohon mendaftar
terlebih dahulu untuk memastikan jumlah peserta. Donasi
sukarela untuk menjaga kelangsungan program C2O.
Pendaftaran:
info@c2o-library.net
031-77525216
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Manic Street Walkers #2

Manic Street Walkers #2

Merayakan Imlek dengan Berjalan Kaki
Oleh Anitha Silvia. Peserta MSW#2 : Mirna, Ayos, Lukman, Ardian, Idha, dan Danto
Manic Street Walkers adalah klab pejalan kaki yang baru dilahirkan tahun
baru lalu! Jika rute perjalanan pertama
kami menelusuri Strenkali Jagir di Wonokromo (lihat newsletter Januari),
rute kali ini—untuk merayakan Imlek—
adalah menelusuri berbagai situssitus yang berkaitan dengan budaya
Tionghoa di Surabaya. Berikut adalah
liputannya dalam bentuk catatan harian Anitha Silvia. Untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut mengenai acaraacara Manic Street Walkers, hubungi
Tinta di anithasilvia@gmail.com
Catatan iseng: Sebenarnya, mungkin
daripada Manic Street Walkers, bisa
juga Johnnie Walkers. Dari Surabaya
Johnny! :)
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Sabtu, 21 januari 2012. Dari C2O kami
menuju jalan cokroaminoto, jalanan di
kawasan permukiman darmo cukup lenggang, udara cukup cerah sama dengan
kondisi hati saya, cukup cera. Kami hanya
berjalan beberapa blok saja dan sudah
tiba di kelenteng ‘kong tik tjoen ong’, destinasi pertama kami. Lebih akrab disebut
kelenteng cokro karena berada di jalan
cokroaminoto, sama dengan kelenteng
‘hok an kiong’ lebih sering disebut sebagai
kelenteng coklat karena berada di jalan
coklat, dan kelenteng ‘hong tiek hien’ lebih sering disebut kelenteng dukuh karena
berada di jalan dukuh. Kelenteng cokro
adalah kelenteng tridharma (khonghucu,
taoisme, buddhis), kelenteng yang unik
karena juga terdapat altar Dewi Sri. Saya

Klab Pejalan Kaki Surabaya

selalu kagum dan nyaman saat berada di
kelenteng, aroma hio yang menenangkan,
ornamen yang semarak tapi gak norak,
dan cara sembahyang yang unik. Warna
merah yang mendominasi kelenteng memang selalu membawa semangat dan
harapan bagi setiap pengunjung (termasuk saya).
Kami lanjut berjalan kaki di trotoar jalan
raya darmo yang lenggang, dan mulai ramai ketika memasuki jalan urip sumoharjo.
Karena trotoar jalan urip sumoharjo berbatasan langsung dengan kampung keputran dan rumah susun urip sumoharjo,
maka trotoar ramai dengan tukang jualan,
toko kecil, motor yang lalu lalang—tapi
cukup menghormati para pejalan kaki–di
trotoar yang besar nan bersih. Ini adalah
trotoar favorit saya! Memasuki jalan basuki rahmat, melewati gedung2 perkantoran
dan mall, kami menyeberang ke jalan tunjungan melalui jembatan penyeberangan,
menuju destinasi kedua: hotel majapahit.

Hari ini adalah hari terakhir pameran
wayang potehi di Hotel Majapahit. Saya
dan Ardian sudah kesini saat pembukaan
pameran. Idha, Danto, Ayos, Lukman, dan
Mirna semangat melihat koleksi wayang
potehi yang memang mengagumkan.
Sayang tidak ada keterangan per boneka
maupun katalog! Kebetulan ada upacara
pernikahan disana, kami memperhatikan
wajah mempelai laki-laki yang lumayan
tegang. Ardian memperkenalkan kami seorang dalang wayang kulit yang beretnis
tionghoa, saya lupa namanya, kebetulan
beliau sedang ada sesi wawancara dengan sebuah koran harian yang paling
populer di surabaya. Sempat ngintip ke
toilet, wuapik dengan ornament vintage,
yah memang hotel majapahit bekas hotel
kolonial.
Karena keterbatasan halaman reportase ini kami persingkat. Selengkapnya, kunjungi: http://c2o-library.
net/2012/01/manic-street-walkers-2-imlek/
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Live Music

Afternoon Talk adalah band indie pop
folk asal Lampung dengan musik akustik yang pendek dan manis, menampilkan Sofia (Vocal) Osa (Guitar,Bass)
Ridwan (Guitar, Drum), Bagas (Guitar).
Yang unik mereka juga memakai Ukulele, Harmonika dan bebunyian lain
untuk mendukung musiknya.
“Absolutely sweet and brilliant!”
SEA INDIE
“Lagu – lagu mereka sangat enak
didengarkan pada siang/sore hari. Notasi yang catchy, hook -hook membius,
aransemen simpel, sound yang pas, dan
karakter vokal yang kuat menjadi senjata mereka. Untuk pendengar musik
Folk, akustik dan indie pop, Afternoon
Talk layak untuk didengarkan!”
MAJALAH HAI
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Di bulan Februari 2012, Afternoon Talk
akan mengadakan Afternoon Talk: Love
Letter to Java Tour di 5 kota (Jakarta,
Bandung, Jogja, Surabaya dan Malang).
Di Surabaya, mereka akan hadir:
Minggu, 19 Februari 2012, pk. 17.00
Perpustakaan C2O
Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264
Terbuka untuk umum. Donasi sukarela
untuk mendukung kelanjutan C2O.
Bersama:
Silampukau
Soenarsoepratman
Taman Nada
Bagus Dwi Danto
Karnivorus Vulgaris
Handoko Suwono
INFO:
info@c2o-library.net / 0856 4543 8964

Pemutaran Film

Invitation | Affan Hakim, 2012
Sabtu, 18 Februari 2012
pk. 18.00 - 21.00
bersama Affan Hakim
Terbuka untuk umum. Donasi untuk mendukung kelanjutan program C2O.

Sutradara: Affan Hakim
Tahun produksi: 2012
Asal: Indonesia
Genre: Romance/Drama
Durasi: 30 menit
Bahasa: Bhs Indonesia | English Subtitles
Produksi: Kata Pictures
(www.katapictures.com)

Metha berusaha meyakinkan sahabatnya
Alya, untuk membuat janji bertemu dengan
Erga. Seorang pria yang pernah ditaksirnya
dulu semasa kuliah. Metha berpendapat,
bahwa Alya harus menyampaikan perasaannya, jikapun tidak terjadi apa-apa, ya
sudah. Erga akan menikah, setidaknya itu
yang tertulis di undangan pernikahan Erga
yang disampaikan Metha kepada Alya.
Setelah perdebatan Alya dan Metha yang
melibatkan feminisme, gendersentris, dan
berbagai hal lainnya, Alya dengan hatihati dan penuh keraguan membuat janji
bertemu Erga. Erga datang, namun mereka
berdua kemudian dihadapkan pada sebuah
situasi yang canggung dan kaku. Apalagi
obrolan mereka selanjutnya, ternyata membahas sesuatu yang jauh melenceng dari
apa yang sebenarnya mereka rencanakan.
Pemutaran perdana Invitation di Surabaya setelah sebelumnya diputar di Malang.
Jangan lewatkan pemutaran dan diskusi
bersama filmmakernya!
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Film

Bulan ini kami mendapat
kesempatan untuk merayakan Afternoon Talk: Love
Letter to Java Tour (19 Februari), dan memutar film
pendek ‘Invitation’ (18 Februari) karya Affan Hakim,
salah satu filmmaker muda
Surabaya. Untuk meramaikan akhir pekan Anda, kami
memutar berbagai film lainnya dengan tema senada.
Kami menerima tawaran
pemutaran dari para filmmaker. Hubungi kami di
info@c2o-library.net selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pemutaran.
Terima kasih.
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Atonement

Sutradara: Joe Wright
1980 | USA | 75m | Warna | Inggris, teks Inggris

Sabtu, 4 Februari 2012, 18.00
1935. Ketika Robbie Turner, putra dari pembantu rumah
tangga Tallis menaruh hati pada kakaknya, Cecilia, dan
Briony melihat keduanya bercinta, Briony kemudian
menuduh Robbie suatu tindakan kriminal yang tidak
dilakukan Robbie. Cecilia dan Robbie saling mencintai
satu sama lain, tapi tuduhan palsu Briony mengubah
nasib dan kehidupan ketiganya, selamanya.

Film

LIH
hal AT
.7

Happy Together

Invitation

Sabtu,11 Februari 2012, 18.00

Sabtu, 18 Februari 2012, pk. 18.00

Yiu-Fai dan Po-Wing tiba berlibur ke Argentina dari
Hong Kong, tapi di sana hubungan mereka malah merenggang. Yiu-Fai bekerja di sebuah bar tango untuk
mendapatkan uang kembali pulang. Ketika Po-Wing
muncul kembali dalam kondisi penuh luka, Yiu-Fai
merasa kasihan, tapi tidak mampu lagi membina
hubungan yang lebih intim, mengingat Po-Wing sendiri
tidak siap untuk komitmen jangka panjang. Yiu-Fai kemudian bekerja di rumah makan Cina dan bertemu
dengan Chang dari Taiwan.

Metha berusaha meyakinkan sahabatnya Alya, untuk
membuat janji bertemu dengan Erga. Seorang pria
yang pernah ditaksirnya dulu semasa kuliah. Metha
berpendapat, bahwa Alya harus menyampaikan perasaannya, jikapun tidak terjadi apa-apa, ya sudah. Erga
akan menikah, setidaknya itu yang tertulis di undangan pernikahan Erga yang disampaikan Metha kepada
Alya.

Melancholia

L’enfant

Sabtu, 25 Februari 2012, 18.00

Minggu, 26 Februari 2012, 18.00

Dalam film indah mengenai kiamatnya dunia ini, Justine dan Michael sedang merayakan pernikahan mereka di rumah saudara perempuan mereka, Claire, dan
suaminya, John. Meskipun Claire berusaha sekuat
mungkin, pernikahan tersebut berlangsung kacau,
dengan ketegangan keluarga dan relationship. Sementara sebuah planet bernama Melancholia sedang meluncur menabrak bumi...

Bruno, 20 tahun dan Sonia, 18, bertahan hidup dengan
tunjangan negara dan kriminal-kriminal kecil. Bruno
kemudian menjual bayi mereka ke pasar gelap untuk
mendapatkan uang tunai. Sonia yang shock membuatnya berusaha memperbaiki kesalahannya dan
membeli kembali bayinya, tapi penolakan Sonia, serta
hutang-hutang dan keputusasaannya membawanya ke
terali penjara...

Sutradara: Wong Kar-Wai
1997 | Hong Kong | 96 menit | Cantonese, English subs

Sutradara: Lars von Trier
2011 | Denmark / France | 130m | English, English subs

Sutradara: Affan Hakim
2012 | Indonesia | 30 m | B. Indonesia, English subs

Sutradara: Jean-Pierre & Luc Dardenne
2005 | Belgium | 91m | Warna | Prancis, English subs
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Klab Baca C2O : Februari 2012

Klab Baca
Klab Baca #5
Delta of Venus
Jumat
24 Februari 2012
pk. 18.00

Ulasan di samping disunting dari
ulasan Ary Amhir. Lengkapnya:
http://othervisions.wordpress.
com/2012/01/15/di-balik-erotikadelta-of-venus/

Ada 15 cerpen bertema erotik dalam buku ini.
Hampir semua berkisah tentang pengalaman
erotik sang tokoh. Kisah yang dihasilkan dari
fantasi penulisnya.
Pada ‘The Hungarian Adventurer’ digambarkan seorang lelaki tampan bangsawan abad
pertengahan, yang menghabiskan hidupnya
bertualang cinta dengan para perempuan
pemujanya. Tak merasa cukup liar, lelaki ini
mengakhiri masa tuanya dengan berpetualang
cinta bersama dua putri kandungnya. Lukisan
adegan dalam kisah ini yang nampak ‘beda’,
misal pada adegan permainan ‘jari’ di dalam
selimut.
Dalam ‘The Boarding School’ Nin menggambarkan asrama Jesuit abad pertengahan. Ketika
membayangkan seorang gadis adalah dosa,
maka lelaki muda yang penuh gairah ini memuaskan nafsunya pada kawan mereka dengan
ciri-ciri fisik lebih feminin, mirip perempuan.
Dalam ‘Mallorca’, sebuah kota tempat George
Sand dan Chopin pernah tinggal, Nin berkisah
tentang asmara yang dimulai pada sebuah gua
tersembunyi di suatu malam. Bagaimana gadisgadis tempat itu yang puritan akhirnya mengenal sentuhan lelaki dan bercinta di kegelapan
malam, dalam gua-gua tertutup, di antara kecipak air tempat mereka berenang. Membaca
kisah ini, sejenak saya teringat fantasi tempat
yang dituturkan Marguerita Yourcenar dalam
bukunya ‘Cerita dari Timur’.
Masih banyak lagi kisah erotik menarik dalam
buku ini. Kisah yang berawal dari penuturan ala
fantasi, bukan semata vulgar untuk menjelaskan bagaimana hubungan badan berlangsung.
Jadi membaca kisah Nin tak akan menghasilkan sensasi mirip membaca novel-novel petualangan panas Nick Carter, tapi menimbulkan
gairan akan imajinasi yang lain. Bisa sangat
liar bisa menusuk halus. Seuah fantasi seksual
yang kadang tak pernah kita pikirkan. Selamat
membaca Delta of Venus.
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Klab Baca C2O
PRO
G
BUL RAM
ANA
N

Jadual pertemuan Klab Baca:
Jumat keempat tiap bulan, pk. 18.00
24 Februari 2012: Delta of Venus
23 Maret 2012: Raja, Kawula, Priyayi

Apa saja yang akan dibaca?

Klab Baca

K

lab Baca C2O adalah program bulanan membaca bersama yang
diselenggarakan tiap Jumat keempat, pk. 18.00-21.00. Klab ini terbuka untuk
umum, dengan maksud untuk berbagi,
menghargai pengalaman dan pemahaman
membaca judul yang sama dalam suasana
yang akrab dan seru.
Ide klab baca ini sebenarnya sudah lama
direncanakan. Sebelumnya, karena pengalaman-pengalaman dengan klab-klab baca
lainnya yang umumnya berusia pendek,
tidak membahas satu judul tertentu (karena
keterbatasan jumlah buku), kami menjadi
sedikit keder. Setelah mempertimbangkan
beberapa alternatif, akhirnya digagaslah
program membaca ini dengan bentuk berbayar (Rp.5.000), santai, luwes dan variatif.
Sejauh 3 bulan perjalanannya, program
ini terbukti menyenangkan dan sangat
berguna dalam menambah pemahaman
kita mengenai buku dan pengalaman tiap
orang dalam membacanya. Buku yang
dibahas pun variatif karena berdasarkan
usulan peserta. Ada etnografi orang Rimba
Jambi (penulis, Adi Prasetijo, hadir), Harry
Potter, dan kisah penjajahan Jepang, Saksi
Mata (penulis, Suparto Brata, hadir). Klab
ini pun bisa dibangun sebagai wadah untuk
mengenal penulis lokal dengan lebih dekat.
Untuk bergabung, silakan datang ke salah
satu pertemuan kami. Keterangan di kotak
samping kanan.

Macam-macam, diajukan oleh anggota
untuk kemudian dipilih bersama-sama
di saat pertemuan. Boleh dari berbagai
genre: novel, sastra, misteri, sci-fi, detektif, cerpen, jurnal, buku anak, komik,
biografi, sejarah, budaya, desain, sains,
travelling, masak, dll. Jika ada versi
eBook/audiobooknya, akan kami pasang
di http://c2o-library.net

Pembahas:
Yang mencalonkan bukunya! :)

Variasi kegiatan:
•
•
•
•
•

Membahas buku
Literary games
Role-playing
Nonton film
dsb.

Siapa saja yang boleh gabung?
Terbuka untuk umum, pada siapapun
yang tertarik. Tidak masalah meski belum membaca bukunya.
Iuran Rp. 5.000/pertemuan, mendapat:
• Freeflow kopi/teh
• Snack atau handout
• Sewa gratis buku yang akan dibaca
bulan tersebut (harus menjadi anggota C2O)
INFO: info@c2o-library.net
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Agenda

Februari 2012 @

Coming this March

Sabtu 4 Februari pk.18.00
FILM: Atonement

di Institut Français d’Indonesie (IFI)
Surabaya

14-20 Maret 2011

Minggu 5 Februari 2012
LIBUR MAULUD NABI
Sabtu 11 Februari pk.18.00
FILM: Happy Together
Minggu 12 Februari pk. 18.00
PRESENTASI:
Urban Knowledge Dynamics
Jakarta . Makassar . Kendari
Sabtu 18 Februari pk.18.00
PEMUTARAN & DISKUSI FILM:
Invitation
Bersana Affan Hakim (filmmaker)

PAMERAN & PRESENTASI:
DIY Report
Catatan Design It Yourself 2011

Minggu 19 Februari pk.17.00
MUSIK: Afternoon Talk: Love Letter to Java Tour 2012
Jumat 24 Februari pk.18.00
KLAB BACA: Delta of Venus
Sabtu 25 Februari pk.18.00
FILM: Melancholia
Minggu 26 Februari pk.18.00
FILM: L’enfant
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PAMERAN:
Surabaya Illustrated Travel
bersama
Hifatlobrain Travel Institute

