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Tarantino, Abstraksi, dan Film Terbarunya 

 

Bereksperimen dengan alur cerita, berani melakukan sesuatu di 
luar tren, dan tak segan ‘membunuh’ karakter utamanya. Apa 
lagi ciri khas dari Quentin Tarantino? 

Mungkin bagi beberapa muda-mudi masa kini, dahsyatnya sinema 
“Kill Bill” adalah pengantar untuk mengenal lebih jauh tentang 
sosok di balik layar tersebut, setelah menemukan nomor-nomor 
lain macam “Pulp Fiction”, “Reservoir Dogs”, dan sebagainya. 
Ya, bernama lengkap Quentin Jerome Tarantino, pria berumur 52 
tahun tersebut adalah seniman yang terlalu ‘seniman’ lewat 
sejumlah karyanya. 

Setiap kalangan mengenal Tarantino dengan alasan yang berbeda: 
Pertama, karyanya anti-mainstream dibanding sineas lainnya. 
Kedua, sering dijadikan bahan penelitian mulai dari skripsi 
hingga disertasi pada ranah perguruan tinggi. Ketiga, ia 
terlalu cult pada zamannya. Kiprahnya di dunia perfilman tak 
melulu sutradara, namun juga posisi lainnya mulai dari 
produser, penulis skenario, bahkan aktor sendiri. 

Dikutip dari Wikipedia, Tarantino dicerminkan sebagai sosok 
yang eksentrik, dan saya coba menyimpulkan dirinya sebagai 
perwujudan abstrak seorang sineas. Konon ia tak terinspirasi 
dengan sutradara komersil macam Martin Scorsese atau Steven 
Spielberg sekalipun. “Ketika orang-orang menanyakan di mana 
aku belajar ke sekolah film, aku menjawab tidak, aku belajar 
di bioskop” ujarnya, dalam sebuah wawancara. 

Tarantino terinspirasi dengan bumbu eksploitasi, Mandarin, 
Spaghetti Western, dan Italian Horror, yang dipadukan dengan 
musik tahun 70-an. Sebagai contoh, saya tunjukkan dance & 
cutting ear scene yang dilakukan oleh Mr. Blone a.k.a Vic Vega 
(Michael Madsen) pada polisi tawanan dalam film “Reservoir 
Dogs”. 

Ia memang dikenal dengan hobinya yakni menciptakan kekerasan 
di beberapa plot. Alih-alih penuh kekejian, namun Tarantino 
menyelipkan humor sarkas sebagai intermezzo sehingga tak 
nampak kejam sepenuhnya. Ya, gore dicampur dengan backsound 
ceria dari grup musik 70-an Stealer’s Wheel bejudul “Stuck in 
The Middle With You” adalah paduan yang absurd namun unik. 

Yang Terbaru 

Konon di tahun ini, Tarantino akan segera merilis film 
terbarunya yang telah diproses sedari beberapa waktu lalu. 



Diberi judul “The Hateful Eight”, film tersebut konon 
merupakan yang keenam kalinya bagi Samuel L. Jackson untuk 
tampil sebagai aktor di film garapan Tarantino. 

Film terbarunya seolah masih memiliki kemiripan dengan yang 
sebelumnya, yakni Django Unchained. The Hateful Eight 
bercerita seorang pemburu bayaran bernama John Ruth (Kurt 
Russell) yang membawa seorang penjahat bernama Daisy Domergue 
(Jennifer Jason Leigh) untuk diadili. 

Dalam perjalanan, Ruth bertemu dengan dua orang asing. Mereka 
adalah Maquis Major Warren (Samuel L. Jackson), seorang mantan 
prajurit Amerika dan Chris Mannix (Walton Goggins) yang 
mengaku sebagai seorang Sheriff baru di kota. Di perjalanan, 
mereka terjebak dalam sebuah badai salju yang pada akhirnya 
memaksa mereka untuk berlindung sampai cuaca kembali normal. 
Tetapi saat itu, Ruth malah terlibat dalam plot pengkhianatan 
dan penipuan. 

Link: 

http://anjzine.com/2015/09/02/tarantino-abstraksi-dan-film-
terbarunya/ 

 


