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Otok-otok Enrico

Hari ini kapal otok-otok dari kaleng 
yang menjadi pemantik bagi kerja  
Enrico Halim masih eksis. Tentu 
bukan di mall. Di pasar tradisional 
anak-anak masih berjongkok,  
memperhatikan kapal-kapalan ini 
berputar-putar dalam semesta ember. 
Ya, dia berbunyi “otok-otok”, dan 
anak-anak yang sebenarnyalah tidak 
peduli mainan menarik itu harganya 
berapa akan sangat menyukainya. 
Mainan itu sungguh kreatif bukan 
karena murahnya, tetapi karena 
dengan segala kemurahannya menjadi 
mainan yang imajinatif. Bukankah 
terbukti Enrico mengembangkan 
gagasannya, dari segala kemungkinan 
yang diberikan kapal otok-otok itu?
                  
Maka, yang menarik tentu bagaimana 
proses kreatif berlangsung sebagai 
bagian dari gejala kebudayaan yang 
berkelanjutan. Kapal otok-otok 
memang masih ada, tetapi konteks 
Enrico adalah kapal otok-otok 
dalam kepalanya sendiri, baik sebagai 
kenangan, maupun sumber gagasan. 
Bukan lagi sebagai mainan kanak-
kanak atau barang dagangan, tetapi 
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membawanya ke wilayah dimensional 
baru dalam dunia penciptaan seni 
kontemporer. Bukan berarti terangkat 
menjadi lebih “tinggi”, sebaliknya 
justru mendapat penghargaan sesuai 
dengan daya gugahnya.
                   
Dalam pengertian inilah kebudayaan 
menjadi gelanggang terbuka, yang 
membongkar konstruksi sekat-sekat 
hirarkisnya sendiri.

Salam,
                   
Seno Gumira Ajidarma

Jumat, 1 Februari 2019. 18:25.
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Pameran Otok-otok

Sebermula adalah sebuah mainan 
anak-anak yang dikenal sebagai otok-
otok, perahu kecil dari kaleng atau 
metal yang biasanya dilayarkan di 
sebuah baskom besar berisi air. Dari 
mainan anak-anak yang namanya 
berupa onomatope itulah 
Enrico Halim mulai mengembangkan 
pikirannya untuk meneliti seluk-
beluk yang berkaitan dengan jenis-
jenis bentuk, pembuatan, pemasaran, 
dan ekonomi keluarga pembuatnya. 
Pameran ini menunjukkan sebagian 
dari hasil penelitian yang dikembang-
kannnya ke berbagai penjuru yang 
kemudian mendorongnya ke arah 
kegiatan kesenian. Kegiatan kreatif 
yang dilakukannya pada gilirannya 
menghasilkan karya-karya unik yang 
mengajak kita untuk merenungkan 
hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah kesenian maupun 
ekonomi kreatif.

Sapardi Djoko Damono
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Enrico dan Kapal Otok-Otok

Saya bertemu langsung dengan seorang 
Enrico Halim ketika ia harus mengikuti 
wawancara dalam rangka seleksi 
mahasiswa baru Angkatan 11 di Sekolah  
Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta (IKJ) 
tahun 2016. Sebelumnya kami sudah beber-
apa kali bekerja sama dalam relasi pemberi 
dan penerima pekerjaan terjemahan.  Saya 
yang menjadi penerima pekerjaan itu. Saya 
tidak pernah membayangkan akan terus 
bekerja sama dengan Enrico sampai sejauh 
ini. Saat ini kami sedang mempersiapkan 
penerbitan tesis magister seninya menjadi 
buku yang lebih populer sehingga 
pembacanya bisa lebih luas. 

Ketika Enrico mengirim WA kepada saya 
untuk meminta kesediaan pembimbing 
tesisnya (SDD) dan saya untuk menuliskan 
sesuatu untuk dimasukkan dalam katalog 
pameran, saya langsung ikut bersemangat 
dan ada perasaan bahagia. Melalui WA ia 
juga bilang bahwa sudah mendapat dukugan 
dari Mas Seno (rektor IKJ) yang juga 
bersedia menulis untuk katalog 
pamerannya. Karena ada dua nama besar 
itu, saya jadi perlu bertanya kepada seniman 
muda ini, apakah saya pantas ikut dimasuk-
kan dalam katalog. Jawabannya membuat 
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saya bahagia, ia bilang, “Mbak kan yang 
mengajar saya menulis.” Benar atau tidak, 
saya tidak bisa memastikan, tetapi yang 
pasti adalah ketika Enrico kuliah di Sekolah 
Pascasarjana IKJ, kami sering berkomuni-
kasi tentang tugas-tugas mata kuliah 
Proposal dan Seminar Tesis. Sekolah 
Pascasarjana IKJ ingin mengubah image 
bahwa seniman tidak mau dan tidak mampu 
menulis. Enrico telah membuktikan bahwa 
menulis yang baik dan runtut juga perlu 
diperjuangkan oleh siapa pun yang ingin 
menyampaikan dan membagi pengetahuan-
nya kepada orang lain. 

Pameran ini adalah tindak lanjut dari topik 
penelitian kapal otok-otok yang telah men-
jadi tesis dan telah memperoleh nilai san-
gat baik. Dalam studi magisternya, Enrico 
akhirnya memilih pengkajian seni. Dalam 
proses penelitian dan penyusunan tesis, 
Enrico jelas sekali sangat terlibat dengan 
topik penelitiannya. Hal ini barangkali ada 
hubungannya dengan passion-nya yang 
selalu ingin bekerja untuk membela ses-
uatu yang diyakininya penting. Tahun 1994 
ia menggagas media Aikon dan bersama 
teman-teman yang memiliki semangat dan 
mimpi yang sama, mereka berhasil 
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menerbitkan [aikon!] yang out of the box 
dan memperjuangkan isu lingkungan 
selama beberapa tahun. Dari beberapa 
karya yang sudah dikerjakannya, kita tahu 
bahwa Enrico selalu bekerja keras untuk 
passion-nya bukan untuk uang, tetapi untuk 
keyakinannya. Jalan yang dipilihnya ini, 
saya yakin sama sekali tidak mudah. Akan 
tetapi, kita memerlukan sosok seperti 
Enrico Halim, manusia yang memperjuang-
kan apa yang diyakininya dan berusaha 
keras untuk mewujudkannya meski harus 
menghadapi banyak kendala demi alasan 
kemanusiaan. 

Selamat untuk pameran “Oom Otok-Otok 
Oom” di Galeri Kertas. Semoga terus 
bersemangat dan selalu berbagi gagasan 
yang tidak biasa dengan para penggiat seni, 
pembela lingkungan hidup, dan 
menginspirasi siapa saja untuk berbuat baik 
bagi sesama. 

Sonya Sondakh
Sekolah Pascasarjana IKJ
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Pada Mulanya Otok-Otok

Heru Joni Putra

Tahun 1983, penyair Sapardi Djoko 
Damono (SDD) menerbitkan sebuah buku 
puisi berjudul “Perahu Kertas”. Sampai 
sekarang, berpuluh-tahun kemudian, buku 
itu tetap menjadi bacaan wajib para pecinta 
puisi di Indonesia. Puisi yang menjadi judul 
buku itu, bagi saya, adalah salah satu puisi 
terbaik yang pernah ditulis SDD. Berikut 
saya salin seutuhnya:

Perahu Kertas

Waktu masih kanak-kanak kau membuat perahu kertas 
dan kau layarkan di tepi kali; alirnya sangat tenang, dan 
perahumu bergoyang menuju lautan

“Ia akan singgah di bandar-bandar besar,” kata seorang 
lelaki tua. Kau sangat gembira, pulang dengan berbagai 
gambar warna-warni di kepala. Sejak itu kau pun 
menunggu kalau-kalau ada kabar dari perahu yang tak 
pernah lepas dari rindumu itu.

Akhirnya kau dengar juga pesan si tua itu, Nuh, katanya, 
“Telah kupergunakan perahumu itu dalam sebuah banjir 
besar dan kini terdampar di sebuah bukit.”
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Puisi di atas tak hanya menunjukkan  
pelayaran sebuah perahu dari kali menuju 
lautan, tetapi juga pelayaran dari suatu  
imajinasi ke imajinasi yang lainnya. 
Sebuah perahu kertas, secara material, tak 
hanya sekadar menjadi perkakas bermain, 
tetapi juga menjadi piranti untuk mem-
bayangkan dunia yang lebih luas; tak hanya 
sekadar mengingatkan kita tentang bumi 
melalui siklus air, tetapi juga menunjukkan 
bahwa sebuah perahu kertas yang sederha-
na menjadi titik-temu bagi berbagai narasi 
yang sudah ada sejak zaman para pendahulu 
bumi ini, dari alusi sebuah kapal layar sam-
pai ke bayangan tentang kehidupan bandar, 
dari simbolisasi tentang petualangan sampai 
ke alusi kisah banjir di zaman nabi Nuh, 
dan seterusnya.

Bagaimanapun juga, negeri ini lebih 
panjang usianya sebagai peradaban laut dan 
oleh sebab itu, ingatan kultural kita tentang 
kehidupan maritim begitu berlimpah-ruah. 
Kehidupan maritim selalu membuat kita 
terpukau. Entah berapa peribahasa yang 
menggunakan proyeksi kehidupan laut. 
Entah penyair Indonesia, dengan suatu dan 
lain cara, yang gemar menggunakan anasir 
laut dalam karya mereka, mulai dari pantai, 
gelombak, ombak, pelayaran, kapal, perahu, 
nelayan, karam, karang, samudra, buih, dan 
seterusnya. Entah berapa lagu-lagu rakyat 
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yang menggambarkan semesta maritim. 
Entah berapa mitologi di negeri ini yang 
berasal dari kehidupan laut. Begitu juga lu-
kisan-lukisan, apalagi yang klasik, berusaha 
menampilkan kehidupan maritim kita, baik 
dalam pengertian kehidupan rakyat kecil 
di lautan ataupun kehidupan makhluk lain 
yang menjadi penghuni dunia lautan.

Dalam konteks itu, pameran “Oom Otok-
otok Oom” dari Enrico Halim dapat menye-
bakan mencuatnya kembali berbagai memo-
ri kita, entah itu memori individu ataupun 
memori kolektif, perihal semesta maritim 
negeri ini. Pada mulanya otok-otok, tapi 
akhirnya menjadi narasi bercabang-berke-
lindan. Sekalipun tidak semua kita dibe-
sarkan dalam kultur maritim, namun setiap 
orang cenderung punya memori tersendiri 
tentang semesta laut, baik memori yang 
sifatnya personal ataupun memori yang 
diturunkan dari generasi ke generasi, dari 
satu orang ke orang lain, dan sebagainya. 
Atau paling tidak, negara ini mempunyai 
memori tersendiri - memori nasional -  
tentang dunia maritim, memori yang terus 
disebarkan ke masyarakat menggunakan 
berbagai instrumennya, memori yang bisa 
saja tidak sepenuhnya dekat dengan memori 
kita, atau mungkin bertolak belakang 
sekalipun.
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Pada satu masa, negara menghadirkan dunia 
maritim kepada kita sebagai sebuah 
ancaman seumur hidup serta ketakutan 
tiada tara: Kisah para pejuang yang dibunuh 
dan dibenamkan di dasar laut, kisah  
tenggelamnya kapal perang usang yang 
dipaksa jadi kapal angkutan penumpang, ki-
sah keberangkatan jemaah haji yang terka-
tung-katung, dan sebagainya. Di lain masa, 
negara muncul dengan cerita yang berbeda 
dan heroik: Cerita kekuataan militer kita di 
laut dengan segala perkakas perangnya,  ki-
sah penenggelaman kapal-kapal asing yang 
mencuri di laut kita, kisah nenek- 
moyang kita yang seorang pelaut, dan 
seterusnya.

Begitulah, setiap memori selalu bersitegang 
di sana sini, antara yang kita inginkan dan 
yang kita hindari, antara yang ingin kita 
abadikan dan ingin kita lupakan, antara 
yang memukau dan yang mencekam, dan 
seterusnya. Sebagaimana otok-otok, bila 
puisi pun diposisikan sebagai pengampu 
memori, maka puisi yang disampaikan di 
awal tadi mengampu lebih banyak pukau 
dari dunia laut. Dan kini, tulisan singkat ini 
ditutup dengan sisi yang mencekam dari 
dunia laut, melalui puisi “Rumah di Atas 
Gelombang” karya penyair Esha Tegar 
Putra tahun 2014 lalu: 
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Rumah di Atas Gelombang

Rumah kami 
rumah di atas gelombang gadang
getar lantai, getar badai
dingin palang, dingin retakan karang
hempasan pintu, hempasan lambung perahu.

Dinding dengan jarum jam
berputar seiring nafas pemburu hiu

Kelambu tua dengan nganga lubang
serupa pukat siap menerima amuk mangka

kamar dengan angin yang terus berpiuh hebat
pijar lampu menghamburkan sisik ikan. 
Sembulan kapuk dari bantal
seakan kiriman gatal dari asin air dangkal.

Rumah kami
rumah di atas gelombang
tempat kami meramu obat
segala demam tak tertanggungkan.
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Oom Otok-otok Oom

Mainan kapal otok-otok adalah sebuah 
benda yang sudah sejak lama berada di 
kebudayaan populer Indonesia. Mainan 
ini adalah sebuah contoh komoditi yang 
memiliki nilai guna maupun estetika yang 
rendah, namun (pernah) dekat dengan mas-
yarakat Indonesia. Mainan kapal otok-otok 
dapat dianggap kitsch. Sesuatu yang ada 
hanya untuk memuaskan naluri kesenangan 
semata. Kesenangan memang adalah tujuan 
dari bermain. Setidaknya itulah tujuan 
bermain menurut Johan Huizinga, 
sejarawan Belanda yang menulis buku 
Homo Ludens pada 1949.

Dalam konteks pameran di GaleriKertas - 
StudioHanafi, gagasan yang ingin 
disampaikan adalah memosisikan kembali 
pikiran-pikiran dan kerja-kerja sederhana di 
dalam kepala kita. Meruwat pikiran dan hati 
dengan sesuatu yang remeh-temeh yang ada 
di sekitar kita. Memperhatikan sesuatu yang 
biasa diabaikan, bisa jadi sebuah kegia-
tan yang dibutuhkan untuk membongkar 
kesadaran palsu yang selama ini kita adopsi 
dengan lekat. 
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Kertas sebagai medium yang (hampir) 
purba diposisikan menjadi teman bagi 
mainan kapal otok-otok yang juga tidak 
memiliki masa depan yang jelas. Di dalam 
pameran ini, kertas menjadi medium untuk 
menampilkan pembesaran dari berbagai 
aspek, detail dari mainan bermaterial kaleng 
itu, yang diharapkan kehadiran manusia 
pada mainan itu akan makin terasa. Pada 
beberapa karya, kertas dipertemukan 
dengan kawat dan komponen-komponen 
elektronika - material yang juga berangsur 
menghilang dari daftar kegiatan ekstrakuler 
pelajar sekolah menengah di Indonesia - 
menyodorkan gagasan untuk saling men-
guatkan dalam perjalanan menuju revital-
isasi - atau kematian - bersama.

Memang sesuatu yang sederhana,  
seperti kapal otok-otok itu, cenderung 
terlewati ketika narasi-narasi besar sedang 
dibicarakan. Narasi besar bisa jadi memang 
diperlukan untuk menjadi acuan ke mana 
kita menuju, namun tidak berarti ia boleh 
dianggap sebagai satu-satunya hal yang 
perlu diperhatikan. Perhatian kepada 
berbagai elemen sederhana pun tetap perlu 
ditempatkan pada kehidupan kita, sehingga 
narasi besar itu menjadi padat berisi - 
berakar pada kehidupan yang sederhana. 
Di posisi itulah pikiran-pikiran, kerja-kerja, 
dan benda-benda yang sederhana - 
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seperti mainan kapal otok-otok itu - 
menjadi penting untuk hadir dan 
mengoncang narasi-narasi besar yang 
kadang terlalu banyak berisi sofistikasi.

Bermain adalah hal yang manusiawi dan 
bila dilakukan dengan melibatkan 
kesenangan yang membebaskan orang lain, 
maka ia akan sedikit banyak mengingat-
kan diri kita sebagai subyek yang sedang 
transit di dunia ini. Banyak hal sederha-
na yang dapat dilakukan untuk menolak 
‘bujuk-rayu’  era modern, agar demi sedikit 
mewujudkan kita menjadi manusia otentik - 
manusia yang tidak direpotkan dengan adu 
citra dan beragam topeng. 

Secara sederhana, pameran ini menghadir-
kan benda yang bernama kapal otok-otok. 
Mainan yang sudah lama hadir di berbagai 
pojok kehidupan masyarakat Indonesia itu 
dihadirkan untuk sedikit meruwat pikiran 
dan jiwa. Siapa tahu ia dapat membantu kita 
kembali ke kehidupan nyata yang semestin-
ya sederhana.

Enrico Halim
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Enrico Halim

Setelah menyelesaikan pendidikan 
formal pada 1993 dan bekerja di  
beberapa biro desain, pada 1994 ia  
mulai menerbitkan media aikon. 
Pararel dengan itu, ia bekerja di biro 
desain grafis, yang melayani  
perusahaan komersial maupun 
lembaga nirlaba dunia.

Sejak 2004 hingga kini ia mengelola 
berbagai program aikon.org. 
Pada 2016, ia mulai mengumpulkan 
dan mencatat berbagai hal tentang 
mainan kapal otok-otok di Desa 
Jemaras. 

Kini, di antara kegiatan remeh temeh 
lain,  ia sedang belajar elektronika 
tingkat dasar.
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GaleriKertas

GaleriKertas merupakan ruang pam-
eran untuk karya seni visual dan seni 
rupa yang menggunakan kertas, baik 
sebagai media, material, atau apap-
un kemungkinan penciptaan lainnya. 
Maka, karya-karya yang bisa dihadir-
kan di galerikertas mulai dari sketsa, 
desain komunikasi visual, rancang ba-
ngunan, bahkan komposisi not musik, 
sampul buku, hingga karya tiga di-
mensi serupa instalasi, patung, topeng, 
serta segala kemungkinan penciptaan 
seni visual dan seni rupa yang meng-
gunakan kertas. 

Menjadikan kertas sebagai sorotan 
utama galeri ini dikarenakan berbagai 
silang kondisi yang membuat kertas 
kian menepi dari khazanah seni kita. 
Ini tak sebatas merespon persoalan isu 
global yang terlanjur lantang mem-
buat dikotomi keras antara kertas se-
bagai warisan industri cetak yang ber-
hadap-hapan dengan industri digital 
yang menawarkan masa depan dunia 
bersama berbagai varian media elek-
troniknya sebagai pengganti kertas ce-
tak. Isu tersebut, sebagai contoh, san-
gat semarak dalam dunia perbukuan, 
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yang kemudian menjadi perdebatan 
tak hentinya dalam industri sastra hari 
ini mengenai masa depan buku cetak 
dan buku digital.

GaleriKertas tak hendak berdiri di 
atas isu dikotomis seperti itu, melain-
kan mencoba mengambil peranan lain 
yang lebih kompleks melalui jalur 
dunia seni visual dan seni rupa.  Se-
bagai contoh, dalam arena seni rupa 
kita, karya-karya yang dibuat di atas 
kertas cenderung dipandang sebagai 
karya uji coba sebelum masuk ke kan-
vas. Sketsa di atas kertas, misalnya, 
seakan-akan tak lebih berguna dari 
tumpukan kertas lain yang menunggu 
hari untuk digunakan dengan berbeda; 
ia seakan hanya tempat menumpang 
gagasan sementara sebelum kanvas 
menerima gagasan tersebut sebagai 
karya yang  diperhitungkan. Sesung-
guhnya, karya di atas kertas seperti 
sketsa, sangat  pantas diposisikan se-
bagai karya utuh tanpa harus dianggap 
sebagai versi “uji coba” dari karya 
kanvas. 
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Meskipun begitu, di sisi lain karya 
sketsa adalah justru menjadi pintu al-
ternatif dan penuh gairah untuk me-
mahami karya-karya kanvas ataupun 
tiga dimensi dari seorang perupa. Bila 
tadi karya di atas kertas bisa dipisah-
kan dari karya kanvas, sudut pandang 
yang sekarang ini justru ingin tetap 
mengaitkan karya kertas dengan karya 
kanvas atau dengan karya tiga dimen-
si. Dalam hal ini, sketsa misalnya ada-
lah semacam pernyataan seorang peru-
pa atas kepengrajinannya paling awal 
sekaligus paling krusial; bagaimana 
ia bertarik-ulur dengan pola hingga 
bagaimana berperkara dengan gegaris. 

Kompleksitas wacana kertas dalam 
seni rupa dan visual tak sekedar dalam 
pandangan di atas. Bila kita bawa ke 
medan penciptaan karya tiga dimensi 
seperti patung, kertas sebagai material 
mungkin tak terlalu populer dibanding 
material lainnya. Di tengah patung-pa-
tung yang masih berambisi mencari 
“keabadian”, mungkin kertas bukan 
material yang tepat. Namun, kalau 
kita arahkan ke tempat di mana karya 
patung sedang bermain-main dengan 
kesementaraan, maka barangkali ker-
tas akan menjadi pertimbangan yang 
tak terluputkan. Ini belum lagi, mis-
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alnya, bila kita mengambil titik pijak 
suatu karya tiga dimensi melalui seni 
kriya tradisional serupa topeng atau 
suatu bentuk gerakan seni dan sosial 
yang mencoba menggabungkan akti-
vitas menanam pohon kertas dengan 
kerja daur ulang kertas yang terbuang 
percuma di mana-mana. Dengan kata 
lain, dalam berbagai model kerja di 
atas saja,  kertas semakin tampak 
membawa isu yang semakin beragam 
daripada sekedar dikotomi industru 
cetak dan industri digital. 
 
Oleh sebab itu, dengan melihat begi-
tu kompleksnya isu yang dibawa oleh 
kertas melalui jalur seni visual dan rupa 
ini, galerikertas studiohanafi menam-
pung apa saja modus penciptaan yang 
mungkin dilakukan. Masih banyak 
kemungkinan penciptaan karya seni 
yang belum banyak bermain dengan 
kertas dan kita masih punya harapan 
untuk menunggunya. Tak salah kiran-
ya bila dikatakan bahwa kertas adalah 
aspek yang mempunyai masa depan 
dalam arena seni rupa dan visual kita. 
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Tujuan GaleriKertas

GaleriKertas merupakan ruang eduka-
si sekaligus promosi yang disediakan 
StudioHanafi untuk seniman muda 
di Indonesia yang berkarya menggu-
nakan kertas, baik kertas sebagai me-
dium, material, atau apapun kemungk-
inan penciptaan lainnya. 

Secara berkala kami akan mengun-
dang seniman berpengalaman untuk 
berkarya dan kemudian berpameran 
di galerikertas. Dalam proses berk-
arya itu, kami akan mengajak beber-
apa seniman muda yang juga berkarya 
dengan kertas untuk melakukan pen-
gamatan dan dialog intensif bersama 
seniman berpengalaman tersebut se-
cara langsung.  Pada gilirannya, karya 
seniman muda tersebut akan dibahas 
dan dikurasi oleh seniman berpengala-
man lalu dipamerkan pada bulan beri-
kutnya. Sirkulasi seperti inilah yang 
menjadikan GaleriKertas sebagai ru-
ang edukasi. 
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Selanjutnya, untuk menjalankan fung-
si sebagai ruang promosi, dialog antar 
seniman di GaleriKertas diperdalam 
dalam bentuk penciptaan karya yang 
kemudian dilakukan oleh seniman 
muda itu sendiri. Karya-karya mereka, 
pada gilirannya, akan didiskusikan dan 
dikurasi oleh seniman berpengalaman 
tersebut dan kemudian dipamerkan di 
GaleriKertas pada waktu berikutnya. 

Dengan begitu, GaleriKertas sebe-
narnya sedang berusaha mencari jalan 
yang tak terlalu kusut dari jalan umum 
yang selama ini memposisikan ruang 
edukasi dan ruang promosi terlalu jauh 
sehingga tampak berada di dua wilayah 
yang sangat bertolak belakang.  Maka, 
di GaleriKertas, keterlibatan seniman 
berpengalaman dan seniman muda da-
lam satu ruang dialog menjadi bagian 
dari proses mempromosikan berbagai 
gagasan atau percobaan penciptaan 
yang sedang berkembang secara dua 
arah. 
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Tentang StudioHanafi

StudioHanafi berdiri pada tahun 1999, 
sebagai komunitas nirlaba.  Awaln-
ya StudioHanafi merupakan sebuah 
studio pribadi bagi Hanafi berkarya 
- terletak di bibir sungai Pesanggra-
han, Parung Bingung, Depok, Jawa 
Barat. StudioHanafi memulai langkah 
berkesenian dengan pertanyaan, dari 
mana dan hendak kemana?

StudioHanafi semacam gerakan sosial 
untuk menumbuhkembangkan kese-
nian melalui studi ekologi (mempela-
jari interaksi antara organisme dengan 
lingkungannya) dengan pendekatan 
kultural.

Visi misi StudioHanafi adalah berjalan 
bersama dalam kesenian dan ihtiar 
melakukan regenerasi lewat kesenian 
dan kebudayaan. Dengan memakai 
pola residensi, diskusi, pendekatan 
masalah untuk konsep, festival kese-
nian, dan workshop.
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Datangnya reformasi sebagai  
koreksi terhadap Orde Baru, gaungnya  
seperti suara yang menghormati  
kebebasan manusia dan sebagai  
modal utama untuk dapat bergerak maju 
secara terbuka.  

StudioHanafi makin ramai dengan 
datangnya berbagai kelompok lintas 
disiplin. StudioHanafi lebih terasa 
sebagai “dapur kreatif” tempat segala 
ramuan diolah-matangkan, siap disa-
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jikan di panggung-panggung, galeri-
galeri, lembaga-lembaga kesenian dan 
komunitas.

Tahun 2005, StudioHanafi membuka 
perpustakaan dan tempat belajar tari, 
teater, musik, menulis dan melukis 
bagi anak-anak dan remaja. Sebuah 
komunitas anak-anak dan remaja, ber-
latih setiap akhir pekan pada sabtu dan 
minggu.

StudioHanafi, masih berjalan, semoga 
melebar dan jauh, dalam keterbatasan 
banyak hal. Akhirnya, mudah-muda-
han dapur kreatif studiohanafi mam-
pu menjalankan fungsinya sebagai 
penghormatan terhadap kebebasan 
berkarya. Kebebasan bukanlah hadiah 
dari pemerintah, bukan jua pemberian 
yang harus diminta kepada Negara, 
tetapi merupakan hak yang melekat 
dalam kodrat seseorang sebagai manu-
sia, sebagai seniman. Serta bermanfaat 
terhadap siapa saja yang peduli terha-
dap kesenian.
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GaleriKertas - StudioHanafi

Hanafi
Perupa sekaligus pendiri StudioHana-
fi. Dalam program-program Studio-
Hanafi, ia sering melakukan kolabora-
si dengan seniman lintas disiplin dan 
memberikan pendampingan program 
seni rupa di daerah-daerah pemekaran. 
Hanafi secara formal belajar seni rupa 
di SSRI Yogyakarta tahun 1976-1979. 
Ia termasuk Top 10 Phillip Morris 
Award tahun 1997. Sejak 1992, ia tel-
ah melakukan pameran tunggal dan 
bersama lebih dari 100 kali, baik di 
dalam ataupun di luar negeri. 

Adinda Luthvianti
Adinda Luthvianti, lahir di Purwakar-
ta, 30 Agustus 1962. Aktif berkesenian 
sejak remaja di Bandung. Bergabung 
dengan group teater Bel Bandung pada 
tahun 1982. Mendirikan Studiohanafi 
bersama suaminya, Hanafi pada tahun 
1999. Membuat komunitas teater anak 
Studiohanafi pada tahun 2006. Menu-
lis naskah teater anak, menyutradarai, 
sekaligus melatih teater anak.

Bergabung di Dewan Kesenian Jakar-
ta, komite teater, sambil menjalankan 
program Studiohanafi sebagai kon-
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septor program studiohanafi. Menye-
lenggarakan pameran Hanafi di dalam 
dan di luar negeri sejak tahun 1994 
– sampai sekarang. Pada tahun 2015 
bersama teman-teman di Studiohanafi 
membuat ekosistem kesenian di daerah 
pemekaran baru di Tubaba-Lampung. 
Atas undangan dari British Council 
Indonesia menghadiri Edinburgh Fes-
tival Fringe 2017.

Ratu Selvi Agnesia
Lahir di Bandung, 30 November 
1986, lulusan Magister Antropologi,  
Universitas Indonesia. Bekerja sebagai  
penulis lepas seni budaya dan art  
manager. Sejak 2015 bergabung  
dengan manajemen Studiohanafi se-
bagai asisten manajer program, hu-
mas, dan pengelola GaleriKertas Stu-
dioHanafi.

Semi Ikra Anggara
Semi Ikra Anggara, lahir di Surabaya 
28 Desember 1985. Menulis puisi, 
bermain teater, menyutradarai, dra-
maturg dan menjadi stage manager di 
beberapa pameran Hanafi, di antaran-
ya “Oksigen Jawa” (2015) dan “Der-
au Jawa (2017). Empat tahun terakhir 
tinggal dan mengkoordinir program 
kesenian di Tubaba, Lampung.
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Milliya
Lulusan Komunikasi Jurnalistik UIN 
Bandung, pernah mengikuti kelas 
teater di Studiklub Teater Bandung. 
Ia bergabung di Studiohanafi di tahun 
2014 untuk mengelola Teater Anak 
StudioHanafi. Kini, ia bertanggung-
jawab pada kesekretariatan manaje-
men dan keuangan StudioHanafi dan 
GaleriKertas.

Heru Joni Putra
Lahir 13 Oktober 1990 di Payakum-
buh (Sumatra Barat). Lulusan Sastra 
Inggris Universitas Andalas dan kini 
bergiat Pascasarjana Cultural Stud-
ies Universitas Indonesia. Buku pui-
si-naratifnya Badrul Mustafa Badrul 
Mustafa Badrul Mustafa (2017) 
beroleh daftar pendek Kusala Sas-
tra Khatulistiwa untuk kategori Buku 
Pertama dan kategori Buku Puisi, dan 
mendapat penghargaan Tokoh Seni 
2017 oleh Majalah TEMPO, serta 
diikutkan dalam London Book Fair 
2018. Heru menjadi penanggungjawab 
galerikertas studiohanafi. 

Tiara Sasmita
Lahir di Solok, Sumatera Barat, 31 
Desember 1991. Lulusan Sastra  
Inggris, Universitas Andalas. Tiara 
merupakan pengelola GaleriKertas. 
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Pembukaan pameran
 Sabtu,
 16 Februari 2019
 16.00 WIB
 Di GaleriKertas - StudioHanafi
 
 Dibuka oleh:
 Hanafi 
 Heru Joni Putra
 Dede, Ketua RT.02 RW.13

 Dimeriahkan oleh:
 Lomba kapal otok-otok
  seRT.02 RW.13.
 Angklung Perkusi Depok.
 Dangdut Gerobak. Pameran

Pameran
16 Februari - 15 Maret 2019
GaleriKertas
 Buka: Selasa - Minggu
 10.00 - 17.00 WIB

Diskusi dan Presentasi
Karya Perupa Muda bersama 
Sapardi Djoko Damono,
Sonya Sondakh, dan Enrico Halim
 Sabtu
 23 Februari 2019
 16.00-18.00 WIB
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GaleriKertas - Studio Hanafi 
mengucapkan terima kasih kepada

Masyarakat RT 02 RW 13,
 Parung Bingung, Depok
Komunitas Peduli Kali Pesangrahan,   
 Depok
Faber-Castell
Indoartnow
Depok24jam.com
Sapardi Djoko Damono
Seno Gumira Ajidarma
Sonya Sondakh
Isyana Widiyati
Ria Halim
Sari Wulandari
Hendro Joewono
Bakin
Rasini
Dede Sulaeman, RT 02 Rw 13.
 Parung Bingung
Napiun
Dedeng
Ibra Aghari

Seluruh pihak yang membantu
dalam pameran 
“Oom Otok-Otok Oom”



Narahubung 

GaleriKertas - StudioHanafi
 Selvi Agnesia
 +62 857 2194 1986

Lomba kapal otok-otok
 Dede, Ketua RT.02 RW.13
 +62 8129 631 5976

   www.studiohanafi.com 
Facebook : Galerikertas 
Instagram : galerikertas_art 
E-mail : kontakgalerikertas@gmail.com


