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Luka adalah langkah pertama yang pucat, 
sebelum menemukan bahasa untuk menjadi 
karya. Bahasa itu, suatu proyeksi dari sebuah 
garis yang nantinya ditinggalkan: mal.

Farhansiki menguar “m a l” dari luka 
yang dibahasakan lewat garis, warna, dan 
ketidakberaturan, berdebat antara keindahan 
dengan praktik urban, kesibukan dunia 
industry— ditinggalkan atau meninggalkan.

Studiohanafi menyambut baik proses pergulatan 
Farhansiki dalam “m a l” sembari membuka ruang 
presentasi bagi seniman muda yang melakukan 
praktik urban, street art, mural, dan seterusnya. 
Sebelumnya pameran “…marang ibu” dari Ugo 
Untoro yang telah memilih lima perupa muda 
untuk berpameran di galerikertas dalam “ba[ker]
tas”. Maka kali ini Farhan akan memilih perupa 
muda. Semoga lebih banyak yang terpilih, sebagai 
garis pendek regenerasi yang menjadi tujuan 
galerikertas.

Luka akan selalu terbaca jika yang disebut “m a l” 
adalah proses mencari kemungkinan atau pergulatan 
menemukan bahasa melalui kertas. Bahasa yang 
jauh, di luar, dan tak terdengar.

Bandung, 17 Mei 2018
Art Program by Studiohanafi
Adinda Luthvianti

SAMBUTAN 
STUDIOHANAFI
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SALAH CETAK

Heru Joni Putra

“Salah-cetak” adalah anak kandung dunia industri. Namun, 
sebagai anak kandung yang tak terelakkan, ia cenderung tak 
dianggap. Pergantian tenaga manusia ke tenaga mesin, selain 
sebagai kehendak untuk memproduksi barang lebih massif, 
juga sebagai evolusi untuk menghindari salah cetak. Mesin 
lebih patuh pada “kerapian produk”, sedangkan manusia—
karena energinya terbatas, perasaannya tidak diam, begitu 
juga pikiran selalu bergerak, dan tentu saja hidup dalam 
kultur tertentu—sangat berpotensi untuk “merusak” 
kerapian tersebut. Campur tangan manusia, kemudian, 
hanya meneruskan apa yang sudah dikerjakan mesin. 
Namun begitu, bukan berarti mesin telah menyelamatkan 
manusia dari segala keterbatasan khas mahkluk hidup. Justru 
kehadiran mesin-produksi menjadi acuan untuk budaya kerja 
manusia: para pekerja mesti mengejar target produksi dan 
tentu saja tidak boleh memproduksi “salah cetak”.

“Salah cetak” bisa hadir dalam berbagai bentuk: Lelehan 
cat di huruf-huruf pada papan iklan, jahitan benang yang tidak 

sempurna pada celana levis, kancing yang tak punya lobang, 
kaleng makanan yang penyot sedikit, relief batako yang 
tidak akurat, goresan pada pemotongan telapak sepatu dan 
seterusnya. Setiap produk yang mendapat salah cetak seperti 
itu akan masuk ke dalam barang kelas dua dan dijual dengan 
harga yang lebih murah, meski secara kualitas tentu tak 
akan jauh berbeda. Dunia industri terlanjur “malu” dengan 
“cacat fisik” seperti itu, “malu” kepada kelompok konsumen 
tertentu yang diam-diam juga tak sudi menerima catat 
produk tersebab “keterbatasan” kerja manusia, terutama 
bila produk itu ditujukan untuk kelas menengah-atas. “Salah 
cetak” telah lama menjadi momok menakutkan dalam dunia 
industri: semacam luka lebih sering disembunyikan daripada 
disembuhkan. 

Tapi, bagi seniman mural Farhan Siki, “salah cetak” justru 
menjadi sumber energi penciptaannya. Ia sengaja membawa 
“salah cetak” ke tengah gelanggang penciptaan seni rupa 
setelah sekian lama mesin industri meminggirkannya. Bila 
mesin industri menjunjung tinggi repetisi sebagai piranti 
untuk melipatkangandakan “kesempurnaan” produksi, 
maka Farhan Siki menggunakan repetisi untuk menunjukkan 
ataupun mengembalikan jejak-jejak manusiawi pada produk 
cetak via karya seni. Maka, tak heran, bila lelehan cat, garis 
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yang tidak bersih-rapi, huruf-huruf yang saling berhimpitan, 
proyeksi ukuran yang tidak sepenuhnya seimbang dan 
sebagainya, menjadi pemandangan umum dalam karya-karya 
seni rupa Farhan Siki. Bila repetisi mesin industri menjauhkan 
diri dari otentisitas setiap satuan barang, maka Farhan Siki 
dengan kreatif menggunakan “salah cetak” justru untuk 
mengembalikan “hak otentik” setiap benda yang diproduksi 
oleh tangan manusia: tak ada yang benar-benar sama persis 
dalam karya seni Farhan Siki meski ia menggunakan teknik 
cetak yang sama. Di tangan Farhan Siki, “salah cetak” telah 
menyelamatkan kerja manual dari “kesempurnaan” yang 
menjemukan khas mesin industri. 

Dalam kerja seni yang tak henti-henti untuk 
mengartikulasikan “salah cetak”, Farhan Siki kerap 
menggunakan kembali merek-merek produk industri (yang 
juga sering dipasangkan dengan simbol lainnya dalam 
kebudayaan kita). Tentu, kehadiran berbagai merek tersebut 
sebagai anak yang durhaka pada mesin industri. Segala 
merek tersebut tidak untuk mengamini kehendak pasar 
melainkan sebagai momen untuk mempertanyakan ataupun 
menolak keinginan asal-usulnya tersebut. Begitulah, dalam 
karya Farhan Siki, kita tak akan menemukan perayaan meriah 
atas konsumerisme, melainkan kita temukan sisi ironis yang 
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berbeda dari siklus produksi-konsumsi massa, kadang kita 
lihat sisi rusuh dari dunia urban, atau kita rasakan kembali 
bagaimana kuasa tanda-tanda bekerja sampai ke sisi terkecil 
dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila selama ini “salah cetak” 
disembunyikan untuk melegitimasi kesempurnaan mesin 
industri, kini “salah cetak” digunakan untuk menunjukkan 
dimensi MALpraktek dari dunia industri itu sendiri***
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mal berjalan sendiri dengan otoritas penuh, memutus yang 
berguna untuk dirinya dan melepas yang tak. 
mal menyisakan luka dalam berbagai rupa - akara luka.

Benarkah sejak mitologi Yunani melahirkan Gaia - Dewi 
perwujudan dari Bumi, Ibu dari semua. Maka, luka 
mendapatkan wajahnya, rupa-nya? akara luka (akara, 
sanskrit= rupa/wajah).

Mungkin sebab itu, Gaia lahir setelah Khaos, kemudian 
Tartaros (lubang dalam), luka para dewa dewi dimulai dari 
lubang dalam itu. Semua tampak ganjil. 
Namun manusia pasca dewa dewi melanjutkannya dengan 
tragedi juga ironi.
Tak mengherankan akara luka bisa kita temui pada banyak 
hal, menjadi sejarah bersama. Kadang diawali kisah personal 
yang diam-diam menjadi kosmis, tidak sebentar, sampai 
trauma, setelah dendam.

Barangkali itu sebabnya, kenapa Gaia membentuk Sabit 
dari  batu api, ketika uranus menyembunyikan hal buruk 
di Tartaros, yang letaknya pada usus Gaia. Akara Luka 
menemukan wujudnya pada para Titan. serupa warna, 
serupa kita semua yang pandai membuat mal, menjauh, 
luruh, sirna, dan akara!

Farhan Siki
M LA
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Pameran Farhan Siki kali ini mengambil tema ‘perkotaan/
urban’ dan ‘luka’. Pertanyaannya kemudian apa relevansinya 
seorang perupa menyoal isyu perkotaan dan luka sebagai 
tema utama dari karya seninya? 

Kota sebagai hasil dari peradaban manusia modern penuh 
dengan berbagai ambiguitas dan paradoks. Di satu sisi, kata 
itu membangkitkan di benak kita tentang citra penduduk 
kota (bürger/burgher) yang tinggal di balik benteng istana 
para aristokrat, dan berupaya (pada abad ke-11 dan ke-
12) memperoleh kemerdekaan, kesetaraan dan bebas 
dari kungkungan menindas sistem feodalisme Eropa masa 
itu. Dalam sejarah masyarakat Eropa, kelas Bourgeoisie 
inilah yang membentuk apa yang kita kenal sekarang ini 
dengan istilah masyarakat sipil (civil society/bürgerliche 
Gesellschaft). Tentu saja romantisme sekaligus impian akan 
kebebasan, kemerdekaan dan kesetaraan adalah bayangan 
cukup kuat yang melekat pada kata ‘kota’ hingga sekarang. 
Perpindahan sebagian penduduk Irlandia ke benua Amerika 
di masa awal ditemukannya wilayah frontier ini tidak sedikit 
karena didorong oleh impian untuk meraih kebebasan dan 
kemerdekaaan.

Citra lain yang muncul atas kata kota adalah kota bandar 
yang lahir akibat kedatangan bangsa-bangsa Barat ke “Dunia 
Baru” di luar Eropa. Maksud kedatangan mereka adalah dalam 
rangka memperoleh pasar baru di benua Asia, Afrika dan 
Amerika bagi barang-barang komoditas hasil industri. Bahan 
mentah hasil-hasil bumi diolah lebih lanjut menjadi barang 
komoditas yang mahal dan mewah, seperti minyak wangi 
dan lain sebagainya.  Kota dalam konteks sejarah seperti ini 
sangat erat berkaitan sebagai surga pusat belanja di mana 

Kini tangan siang hari yang perkasa terbaring di atas kota
Tirai telak diselak dari jendela dan pintu pun terbuka

Mata yang penat dan wajah lesu para penjahit telah siap di tempat kerjanya
Mereka merasakan kematian telah melanggar batas kehidupan mereka

Dan riak muka yang layu mempamerkan ketakutan dan kekecewaan
Di jalanan padat dengat jiwa-jiwa yang tamak dan tergesa-gesa

Dan di mana-mana terdengar desingan besi
Pusingan roda dan siulan angin

Kota telah menjadi arena pertempuran di mana yang kuat menindas yang lemah 
dan si kaya mengeksloitasi dan menguasai si miskin

Betapa indah hidup ini,
Cintaku,

Seperti dada penjahat yang berdebar-debar karena selalu merasa bimbang dan 
takut (Khalil Gibran)

Aku mendengar anak sungai merintih bagai seorang janda yang menangis meratapi 
kematian anaknya dan kemudian bertanya,

“mengapa engkau menangis, sungaiku yang jernih?

Dan sungai itu menjawab,

“Sebab aku dipaksa mengalir ke kota tempat manusia merendahkan dan 
mensia-siakan diriku dan menjadikanku minuman-minuman keras dan mereka 

memperalatkanku bagai pembersih sampah (Khalil Gibran)

Aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari.
 Hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tak perduli.

Aku mau hidup seribu tahun lagi (Chairil Anwar)

Kehidupan Urban dan Luka Sosial
Tony Rudyansjah
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berbagai kilauan kemegahan barang barang komoditas 
mewah tersedia, dan warga kota dibayangkan dapat dengan 
mudah memperolehnya. Kota adalah Bandar di mana 
berbagai barang mewah dan megah datang dari berbagai 
penjuru dunia, dan para penduduk kota adalah orang-orang 
beruntung karena dengan mudah dapat memperolehnya. 

Sebagai perbandingan, keyakinan akan cargo cult yang 
dibawa ratu adil di dalam banyak masyarakat di kawasan 
Austronesia merupakan satu gambaran yang apik untuk 
menjelaskan gejala keinginan terpendam kita semua untuk 
bisa memperoleh berbagai komoditas mewah dari luar 
tersebut. Tidak sedikit dari kita yang berasal dari desa 
beranggapan bahwa orang kota adalah penduduk surga 
yang tidak perlu membanting tulang, tidak perlu bekerja 
berkeringat di bawah terik matahari mencangkul tanah 
yang keras dan tandus untuk bisa hidup dan mendapatkan 
dengan mudah kemegahan komoditas mewah apapun yang 
mereka idamkan.

Kota dan Seperangkat Luka Sosial
Kata ‘kota’ dalam sejarah umat manusia juga berasosiasi 

dengan berbagai pusat industri Eropa seperti Liverpool, 
London dan Milan. Di kota-kota inilah berbagai produk 
industri dihasilkan dari berbagai bahan mentah yang berasal 
dari berbagai penjuru dunia dan dilipatgandakan secara 
massif dengan tingkat kecepatan yang tak terbayangkan 
sebelum revolusi industri. Dengan kemajuan sains dan 
teknologi, kerakusan manusia untuk meraih keuntungan 
sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkatnya terlayani 
dengan sangat memadai. Efisiensi merupakan kata kunci 

utama untuk kesuksesan usaha di dunia industri. Temuan 
mesin dan alat pengukur waktu memungkinkan kerja 
manusia diatur layaknya baut-baut dari mesin produksi 
untuk menghasilkan barang-barang komoditas seeffisien 
mungkin, sehingga badan manusia juga harus dikelola dan 
didisiplinkan sesuai demi misi itu. Teknologi yang ditemukan 
peradaban manusia digunakan untuk menjadi “pelayan” 
dalam rangka memenuhi kerakusan manusia mengejar 
effisiensi produksi, sedangkan kemajuan ilmu pengetahuan 
seperti psikologi digunakan untuk mengatur mental dan 
pikiran manusia (governmentality dalam istilah Michel 
Foucault) agar tubuh dari warga kotanya dapat didisiplinkan 
melalui sistem panopticisme pengorganisasian masyarakat 
urban agar sesuai dengan tuntutan industri. 

Tak heran apabila banyak ahli perkotaan yang kemudian 
berpendapat bahwa hanya di kotalah pengorganisasian atas 
manusia bergeser menjadi pengadministrasian atas barang. 
Tak ayal tingkat kemajuan manusia mengelola dunia seperti 
itu memakan korban manusia. Anak kecil yang kehilangan 
masa remaja karena terpaksa harus bekerja sebagai buruh 
pabrik dalam lingkungan industri yang penuh dengan 
polusi udara beracun mematikan, daerah slum yang padat 
penduduk dan penuh dengan tingkat pelacuran, kriminalitas 
dan kematian yang tinggi adalah kesan yang mudah sekali 
hinggap di bayangan kita ketika mengingat kehidupan kota 
dalam pengertian ini. Kota dan industri tampak bagaikan 
bangunan pencakar langit dan pabrik yang dibangun di atas 
tumpukan korban manusia yang tidak kurang jumlahnya—
wajah terluka dan sosok berdarah-darah dari manusia di era  
(post) industri ini.
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Singkatnya, kota menampilkan konstelasi akan berbagai 
kontradiksi dan ambiguitas kemanusiaan. Di satu sisi ia 
menampilkan kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, 
kemegahan, namun di sisi lain menampilkan juga korban, 
luka dan pengingkaran kemanusiaan. Lalu apa relevansinya 
Farhan Siki menyoal isyu itu dalam karyanya? 

Lima Argumen
Menurut hemat saya paling tidak ada lima argumen utama 

yang bisa diajukan untuk menjawab pertanyaan di atas.
Pertama, dalam menyoal perkara itu, Farhan Siki tidak 

larut ke dalam romantisme “kembali ke alam” atau “kembali 
ke gemah ripah loh Jinawi kehidupan desa”. Ia tidak 
terperangkap menolaknya, namun tetap memilih bergulat 
secara intens dengan berbagai paradoks kehidupan kota, 
dan berusaha menawarkan pemaknaan atasnya (dan 
bahkan dengan menggunakan kertas, yang merupakan juga 
komoditas hasil industri yang sangat dekat berelasi dengan 
kehidupan kota, sebagai media ekspresi estetisnya). 

Kedua, wajah berdarah-darah penuh luka dari sosok 
manusia di kota, dengan berbagai ruang yang penuh dengan 
“objek-objek tajam” saling berbenturan, ditampilkan 
Farhan Siki dalam karya-karyanya sebagai bagian yang tak-
terpisahkan dari kehidupan urban. Ia adalah bagian tak-
terpisahkan dari totalitas kota. Melalui karya-karyanya, dan 
ini, Farhan Siki berupaya menggeser perspektif kita semua 
agar apa yang acapkali kita anggap “afkir”, “bukan bagian 
yang penting”, “hal-hal lumrah yang layak diabaikan/
diingkari” menjadi focal point dari perhatian estetis kita 
semua.
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Ketiga, dengan menampilkan perkara itu sebagai bagian 
penting dalam karya-karyanya, Farhan Siki mengajak dan 
melatih kita semua agar terbiasakan untuk tidak menerima 
perkara ini sebagai sesuatu yang taken-for-granted, 
melainkan sebagai nutrisi bagi kepekaan estetis dan rasa 
kemanusiaan kita. 

Keempat, melalui pergeseran perspektif dan peningkatan 
kepekaan estetis di atas, karya-karya Farhan Siki 
mendemonstrasikan kepada kita bahwa persepsi estetis 
seharusnya bisa menunjukkan keanekaragaman yang 
lebih luas dan sekaligus susunan bangunan yang lebih 
kompleks atas realitas kehidupan urban dibandingkan apa 
yang bisa ditangkap dan diserap persepsi inderawi sehari-
hari semata. Dalam persepsi inderawi kita biasanya cukup 
puas hanya dengan menangkap corak-corak umum yang 
bersifat tetap dari objek-objek kehidupan kota di sekitar kita. 
Kepekaan estetis jauh lebih kaya. Ia sarat dengan berbagai 
kemungkinan tak terbatas yang sulit ditangkap, kalau tidak 
bisa dikatakan tidak mungkin, oleh pengalaman inderawi 
sehari-hari. Dalam karya-karya Farhan Siki, kemungkinan-
kemungkinan itu dijadikan aktual, diangkat ke permukaan 
dan diberi sosok tertentu. Tersingkapnya hal yang takkan 
tertuntaskan ini, yakni kualitas-kualitas tertentu atas wajah 
kehidupan urban, merupakan salah satu keistimewaan dan 
pesona seni. Ini merupakan alasan keempat, dan hal itu 
(menurut saya) berhasil secara baik dilakukan Farhan Siki 
melalui karya-karyanya. 

Kelima, penyingkapan atas kemungkinan-kemungkinan 
tak terbatas atas realitas perkotaan yang ada sekaligus 
kualitas-kualitas tertentu lainnya yang mungkin ada, 
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menyadarkan kita akan kekurangan dan keterbatasan 
realitas yang ada sekarang ini. Perkara itu bisa saja pada 
akhirnya mendorong kita untuk melakukan koreksi 
terhadap realitas yang ada di sekeliling kita saat ini. 
Meskipun bersifat tidak secara langsung, karya-karya 
Farhan Siki dengan perspektif estetis semacam itu 
mengandung aspek emansipatoris, dan ini adalah alasan 
kelima dan terakhir kenapa karya-karyanya relevan untuk 
dibicarakan dalam konteks kehidupan urban dan sosok 
terluka wajah kemanusian kita semua sebagai warga kota. 

Saya mengapresiasi keberanian dan kelenturan Farhan 
Siki. Saya melihat ada sejumlah kecerdasan, kejutan dan 
liukan dalam pameran kali ini. Kepada anda semua, saya 
ucapkan selamat menyusuri relung-relung kota dengan 
sejumlah memar dan luka sosial, sembari berikhtiar 
menyembuhkan luka itu di antaranya melalui dan atau 
dengan karya dan atau seni, karya seni di milenium yang 
tunggang langgang ini . Selamat menikmati!

Depok , 17 Mei 2018 
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TONY RUDYANSJAH
After receiving my graduate degree in 1987 from 
University of Indonesia, I continued my post-graduate 
education in the field of anthropology at University 
of Chicago. Prior to my study in the United States, 
however, I participated in the post-graduate training of 
the University of Leiden in the Netherlands for three 
years (1983-1986). Returning to Indonesia after this 
pursuit of knowledge at the University of Chicago, I 
taught at University of Indonesia until 1994. In 1999, I 
decided to help establishing the Cybermedia College (a 
multimedia education institute) where he ever resided 
in its Board of Directors. I’ve ever also served as one 
of the first chairman of  Forum Kajian Antropologi 
Indonesia (Forum of Anthropological Studies in 
Indonesia). On July 15, 2008, I was awarded a Doctoral 
degree from the Department of Anthropology, Faculty 
of Social and Political Sciences, University of Indonesia 
with judicium Cum Laude. Curently I serves as the 
chairman of the Department of Anthropology, Faculty 
of Social and Political Sciences, University of Indonesia.

In the past 15 years, I have been involved in major 
national and international workshops, seminars, 
and conferences. I gave workshop on ‘New Law, 
New Villages? Changing Rural Indonesia’ (KITLV in 
cooperation with AMT Research Program, the Van 
Vollenhoven Institute of Leiden University, and the 
Norwegian Centre for Human Rights at the University 

of Oslo-NCHR), Kasteel Oud-Poelgeest, Oegstgeest, The 
Netherlands (May 19-20, 2016), World Anthropologies and 
Privatization of Knowledge: Engaging Anthropology in Public 
(IUAES Inter Congress),  Dubrovnik, Croatia (May 4-9, 2016),   
Artistic Representation in Social Action: the Case of Bali at the 
University of Princeton, New Jersey, USA (July 8-13, 1991), and 
Balinese State and Society at the University of Leiden, Leiden, 
the Netherlands (April 21-24, 1986). I was also a presenter 
in the international conference on the role of Science and 
technology for the Indonesia National Development at the 
Ohio University, Athens, Ohio, USA (September 1989), and 
the Role of Private Sector and Government in Strengthening 
National Resources at the Iowa University, Ames, Iowa, USA 
(August 1991). In addition, I conducted intensive fieldworks 
on various cultures in Indonesia. My area study interests are 
Buton, Bali and Irian; while my themes interests are Diasporic 
Network and Mobilization; Power and Subjectivity; Cultural 
Discourse and Indentity;  Myth, Narative and Peotics; and 
Language and Culture. Besides a number of articles written 
for Kompas, I published books with the title Kekuasaan, 
Sejarah dan Tindakan (Rajawali Pers, 2009), Alam, 
Kebudayaan & Yang Ilahi (Titian Budaya, 2011), Antropologi 
Agama: Wacana-Wacana Mutakhir dalam Kajian Religi 
dan Budaya (ed., UI-Press, 2012), and Emile Durkheim: 
Pemikiran Utama dan Percabangannya ke Radcliffe-Brown, 
Fortes, Levi-Strauss, Turner, dan Holbraad (Penerbit Buku 
Kompas, 2015).
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Catatan Pameran:

Henryette Louise
Moch Yudistira Wididarma

Silvy Linova
Suyatno

Suvi Wahyudianto 

pameran lima perupa muda pilihan Ugo Untoro

Apresiasi Lukisan 
“Membaca Tanda” 
Suyatno Melalui Ilmu Psikologi 
Seni

Oleh: Rizki Asasi

Untuk take home test mata kuliah Psikologi Seni kali ini, saya 
membahas salah satu karya bermedium kertas yang menjadi 
bagian dari pameran bertajuk BA[KER]TAS yang berlangsung 
dari tanggal 5 hingga 15 Mei 2018 di Galerikertas Studio 
Hanafi, yaitu sebuah lukisan berjudul “Membaca Tanda” 
oleh Suyatno, seorang seniman muda yang sempat terlibat 
di berbagai komunitas sketsa yang tersebar di Jakarta dan 
sekarang sedang memperluas wawasan seninya di bawah 
naungan Studio Hanafi. Selain Suyatno, terdapat 4 seniman 
muda lain yang berkontribusi dalam pameran ini, namun 
karya-karya mereka bukan menjadi concern saya pada tulisan 
ini di luar fakta bahwa mereka sama-sama bermedium kertas 
dan dilandasi oleh gagasan yang kurang lebih sama, yaitu 
menawarkan karya yang lekat dengan sifat “mentah” atau 
“prematur” dari medium kertas itu sendiri. 
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Pra Apresiasi:

Sebelum membahas lukisan ini, rasanya penting untuk 
cerita sedikit tentang konsep dari Galerikertas karena ia 
tidak dapat dipisahkan dari karya-karya yang dipamerkan di 
dalamnya. Tidak seperti galeri pada umumnya, Galerikertas 
hanya memamerkan karya seni visual dan seni rupa yang 
menggunakan kertas. Kelompok pendiri Galerikertas merasa 
bahwa kertas sebagai medium kian menipis relevansinya 
dikarenakan media digital yang mulai mendominasi berbagai 
industri serta lingkungan. Dengan memfasilitasi karya-karya 
yang bermedium kertas, mereka berharap dapat menjaga 

“Membaca Tanda” oleh Suyatno

peran kertas dalam proses berkesenian sekaligus merangsang 
ide-ide kreatif yang akan memungkinkan medium kertas 
untuk bersaing dengan medium lain yang lebih modern di 
masa depan. Selain itu, Galerikertas juga ingin menawarkan 
pengalaman mengapresiasi karya seni yang berbeda di mana 
para pengunjung diberi kesempatan untuk mengevaluasi 
persepsi mereka terhadap karya yang bermedium kertas, 
bahwa kertas cenderung dianggap sebagai medium yang 
digunakan seniman untuk “merencanakan” karya sebelum 
menuangkan rencana tersebut pada suatu medium yang 
lebih signifikan, seperti kanvas, dan karya yang dituangkan 
pada kanvas itulah yang akhirnya dipamerkan. Maka dengan 
memamerkan karya-karya bermedium kertas, Galerikertas 
mengajak para pengunjung untuk bersikap open-minded 
terhadap medium-medium yang mereka jarang temukan di 
pameran-pameran pada umumnya, dan untuk menyadari 
bahwa terkadang suatu sketsa mengandung bentuk ekspresi 
yang membuat kita memahami sang seniman lebih dalam 
daripada suatu lukisan di atas kanvas. 

Cerita:

“Membaca Tanda” menarik perhatian saya karena 
komposisi warnanya yang provokatif namun melankolis pada 
saat yang bersamaan. Guratan-guratan berwarna merah 
yang saling menyilang di bagian bawah-tengah lukisan 
mengingatkan saya kepada penampilan luka gores yang kita 
semua pasti pernah alami, ditambah lagi penggunaan warna 
coklat muda di hampir seluruh muka lukisan memperkuat 
imagery “luka” tersebut karena mengingatkan saya kepada 
warna obat betadine atau bercak darah yang memudar 
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pada sepotong pakaian. Objek-objek sferis yang menghiasi 
sekujur lukisan tanpa membentuk pola yang jelas tidak 
terlalu bertentangan dengan 2 elemen yang disebutkan di 
atas dan justru memperkaya perasaan yang timbul di dalam 
diri saya ketika mencoba mengapresiasi lukisan ini; bentuk 
mereka yang menyerupai bebatuan menghadirkan kesan 
“tanah” atau lebih tepatnya suatu playground di mana anak-
anak kerap mengalami luka karena bermain terlalu intens, 
misalnya. Hal lain yang saya catat adalah terdapat area-area 
yang tidak tersentuh warna atau bentuk apapun dan saya 
duga merupakan bagian kosong dari kertas yang digunakan 
Suyatno sebagai medium lukisan ini.

Konstruksi Persepsi:

Dalam bukunya yang berjudul Psychology of Art 
Appreciation (1997), psikolog Bjarne Sode Funch 
mendefinisikan tujuan apresiasi seni dalam 5 kategori, yaitu 
kenikmatan estetis, pemahaman karya, apresiasi emosi, 
pesona estetis, dan / atau peningkatan kesadaran. Reaksi 
inisial saya terhadap “Membaca Tanda” yang didominasi 
oleh imagery yang cenderung gelap seperti luka dan darah 
sekiranya menggolongkan tujuan apresiasi saya terhadap 
karya ini dalam kategori ke-3 yaitu apresiasi emosi. Alasan 
mengapa saya cukup sensitif terhadap hal-hal yang berbau 
luka dan darah adalah karena saya didiagnosis mengidap 
jenis ringan penyakit hemofilia sejak tahun 2012, yaitu faktor 
genetik yang mempersulit proses pembekuan luka di tubuh, 
sehingga saya harus ekstra hati-hati dalam berkehidupan 
sehari-hari agar tidak terkena kecelakaan yang menyebabkan 
luka. Sebelum 2012, saya sama sekali tidak sadar bahwa saya 

mengidap penyakit tersebut kecuali pada suatu insiden di 
mana saya mengalami pendarahan yang cukup parah ketika 
tidak sengaja terkena tendangan bola salah satu teman 
saya waktu berjalan melewati lapangan sekolah. Imagery 
tentang playground yang saya singgung di atas pun menjadi 
menarik karena ia mencerminkan ketidaksadaran tersebut 
selama masa kanak-kanak saya dan mungkin apabila saya 
mengalami luka parah pada masa itu, saya akan didiagnosis 
jauh lebih awal dan kehidupan saya hingga saat ini akan jauh 
berbeda. Maka jukstaposisi imagery luka dan playground 
tersebut menggambarkan perseteruan antara sosok dewasa 
saya yang menyadari bahwa saya mengidap jenis ringan 
penyakit hemofilia dan kenaifan sosok kanak-kanak saya. 
Medium kertas dari lukisan ini juga menyediakan ruang 
untuk interpretasi lain yang berkaitan dengan memori di 
mana penampilan lukisan yang seakan “belum selesai” 
mencerminkan ketidakmampuan kita untuk memperbaharui 
persepsi kita tentang masa lalu dengan informasi yang 
diperoleh di masa kini karena ingatan kita dipenuhi oleh 
detil-detil yang mulai pudar dan koneksi-koneksi yang mulai 
putus. 

Klasifikasi:

Saya teringat salah satu lukisan yang sempat ditunjukkan 
di kelas Psikologi Seni yaitu “Perspektif 01” karya Ay Tjoe 
Christine yang mengandung elemen-elemen yang kurang 
lebih sama dengan yang saya temukan di “Membaca Tanda”, 
lebih tepatnya penggunaan beberapa variasi warna merah 
darah yang cukup prominen dan komposisi yang cenderung 
minimalis. Respons saya terhadap lukisan ini pun mirip, 
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dengan sebagian besar perhatian saya yang tertuju pada 
guratan panjang berwarna merah yang membentang dari 
bagian kiri atas lukisan hingga bagian tengah. 

Interpretasi:

Elemen-elemen dari kedua lukisan di atas yang 
membangkitkan respons spesifik di dalam diri saya berkaitan 
dengan sebuah pengalaman hidup yang telah menjadi 
bagian dari alam bawah sadar saya dan sedikit banyak 
mengatur apa yang saya anggap baik bagi kesehatan fisik 
serta mental saya. Selain perasaan negatif / traumatis yang 
timbul saat saya memproses “Membaca Tanda”, ada juga 
perasaan penyembuhan yang saya rasakan seperti sedang 
menjalankan proses terapi yang diawasi oleh seorang 
psikiater. Saya dituntun untuk “menghadapi” ketakutan saya 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyakit saya dalam 
lingkungan yang aman serta terkontrol sehingga saya dapat 
menginternalisasi gejolak psikis yang timbul dengan cara 
yang lebih tenang dan rasional tanpa harus terluka secara 
langsung. Pelepasan emosi seperti ini mengingatkan saya 
kepada salah satu pemikiran Aristoteles yaitu katarsis yang 
menyatakan bahwa menikmati karya seni dapat membantu 
seseorang untuk melepaskan emosi-emosi besar dengan 
menghubungan pengalaman hidupnya dengan perasaan-
perasaan yang diterima dari karya seni tersebut. 

Reka Ulang:

Membandingkan respons saya terhadap “Membaca 
Tanda” sekarang dan waktu pertama kali berhadapan 

dengannya, perasaan yang sekarang timbul tidak terlalu intens 
dan saya lebih fokus terhadap keseluruhan lukisan ini alih-
alih elemen-elemen spesifik. Saya menyadari bahwa objek 
yang kebanyakan orang mungkin akan anggap dominan adalah 
“bebatuan” dan bukan guratan ataupun komposisi warna, 
maka saya mengambil kesimpulan bahwa pengalaman personal 
berperan sangat besar dalam terbentuknya persepsi seseorang 
terhadap suatu karya. 
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Sebuah Arah Pada Kompas
catatan pameran “batas” 5 perupa. 
Galerikertas

afrizal malna

Beberapa tahun belakangan ini saya cenderung menghindar 
menghadiri pameran-pameran seni rupa. Mungkin karena 
saya bertambah tua. Cepat merasa lelah berada dalam 
ruang pamer. Saya menduga seni rupa kini menjadi terlalu 
visual dan terlalu yakin dengan visualitasnya. Karya seni 
rupa, secara provokatif, seolah-olah memaksa saya untuk 
mengagumi visualitasnya. Secara tak sadar, saya cenderung 
menghindar setiap berhadapan dengan ruang komunikasi 
dengan agresi seperti ini. Kalau saya mengagumi sebuah 
karya, itu terjadi karena memang terjalin internalisasi khas 
antara saya dengan karya, dan saya mulai merasa dilibatkan 
dalam sebuah pengalaman estetis sebagai relasi baru antara 
saya dengan karya yang saya hadapi. Tetapi kalau karya itu 
dengan sadar dibuat untuk dikagumi, saya merasa ini konyol: 
karya itu mau meringkus respon saya dengan visualitasnya 
yang provokatif, dan setelah itu saya merasa kehilangan 
momen sebab-akibat sebelum dan setelah saya berhadapan 
dengan sebuah karya.

Pameran Batas yang ditulis sebagai Ba-(ker)-tas, proyek 
ke dua Galerikertas, Studio Hanafi, Depok, setelah pameran 
Ugo Untoro sebelumnya, memiliki dua eksperimen 
kuratorial untuk program-program yang dijalaninya. Dua 
eksperimen kuratorial itu sudah terlihat pada konstruksi 
judul pameran antara batas dan kertas, lalu batas kertas 
sebagai permainan tifografi antara kertas sebagai medium 
dan materi sekaligus, serta batas sebaga wacana. Perlu 
semacam kesabaran untuk bagaimana ke dua pengertian 
ini mendapatkan pijakan kuratorial yang cukup terpegang 
oleh para perupa yang terlibat dalam pameran ini.  

Eksperimen kuratorial kedua dalam pameran ini, 
adalah seniman yang telah berpameran sebelumnya, yaitu 
Ugo Untoro, melalui program workshop melakukan kurasi 
atas peserta workshop yang akan dilibatkan dalam proyek 
pameran berikutnya, yaitu pameran Ba-(ker)-tas ini. Maka 
pameran ini terjadi dengan 5 seniman yang dilibatkan di 
dalamnya : Henryette Louise, Suvi Wahyudianto, Suyatno, 
Silvy Linova dan Moch Yudistira Wididarma. Mereka 
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“20 Tahun Usia Kesadaran”, karya Suvi Wahyudianto. foto: afrizal malna

berasal dari disiplin dan kota berbeda. Ugo menyebutnya 
sebagai seniman muda yang “dipilih”. Memilih memang 
memerlukan proses panjang untuk mengenali apa yang 
dipilih. Yang terjadi dengan kerja kurasi seperti ini, menurut 
saya tidak semata “memilih” melainkan “bertemu”. Ugo 
Untoro bertemu dengan 5 seniman ini sebagai pertemuan 
estetis antara seniman yang sudah berpengalaman (seperti 
Ugo Untoro) dengan mereka yang masih dini menggeluti 
media seni rupa, kecuali Louise yang memang sudah lebih 
berpengalaman dari yang lain.

“20 Tahun Usia Kesadaran”, karya Suvi Wahyudianto. foto: afrizal malna

Batas dan Kertas

Dalam catatan pameran, kertas dianggap medium yang kian 
tersingkir oleh media digital. Karena itu medium ini perlu 
dilihat ulang dan dihadirkan kembali untuk bagaimana kerja-
kerja artistik masa kini meresponnya. Sementara saya punya 
kesan lain dengan kertas. Medium ini hampir selalu hadir 
dalam dunia sehari-hari saya, entah dalam bentuk tissu, 
bungkusan rokok, kertas lintingan rokok, struk pembelian, 
struk aktivitas menggunakan mesin ATM, tiket pesawat atau 
kereta dll. Kertas mengikuti setiap perubahan tindakan yang 
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saya lakukan. Dalam berbagai perubahan jaman, kertas bertahan 
dan mengikuti bentuk-bentuk performatif dari perkembangan 
industri yang masih melibatkan kertas sebagai mata rantai produksi 
dan paska-produksi setelah masyarakat luas menyentuhnya di 
pasar. Beberapa pabrik yang dengan sadar menghitung faktor 
lingkungan, kembali menggunakan kertas dibandingkan dengan 
plastik yang kini jadi momok pencemaran. Perkembangan mesin 
cetak ikut menantang memproduksi kertas sebagai medium yang 
selalu menawarkan kemungkinan baru pada tekstur, ketebalan 
maupun efek optikal yang dikandungnya, dan selalu merangsang 
kerja desain grafis.

Tawaran lain dalam menyasar keberadaan medium kertas, 
seperti penjembrengan di atas, juga menjadi tantangan tersendiri 
untuk ke lima seniman yang terlibat dalam pameran ini mencari 
batas pada setiap asal-usul kertas, karena asal-usul ini alih-alih 
menjadi sangat majemuk. Kertas tidak selalu harus dikembalikan 
ke berbagai jenis tanaman sebagai materi dasar pembuatan kertas. 

Setiap orang punya asal-usulnya sendiri dalam memandang 
kertas. Kita juga bisa memunculkan pertanyaan sederhana: 
apakah “kardus” sama dengan “kertas”?

Tatapan sebagai tembusan batas

Suvi Wahyudianto menggunakan tatapan sebagai asal-
usul dalam memperlakukan medium kertas. Yaitu dengan 
menggeser aktivitas tatapan menjadi tembusan: menembus 
batas. Asal-usul ini membuat sebuah spektrum baru antara 
reaksi fisikal tubuh dengan jenis kertas yang dipilih. Yaitu 
jenis kertas yang tidak umum digunakan dalam praktek-
praktek menggambar. Suvi memilih kertas tipis yang biasa 
digunakan sebagai bungkus makanan, tetapi kertas ini 
memiliki tekstur yang bisa menghadirkan objek di baliknya, 
dalam skala cahaya tertentu, dan objek di balik kertas terlihat 
sebagai objek yang kabur. 



40 41

Reaksi fisikal atas materi kertas yang dipilih, menjadi 
medan baru untuk bagaimana kerja artistik bisa berlangsung. 
Juga menghadirkan pembayangan atas softwere-effect yang 
lain: Praktek photoshop dari aplikasi grafis yang digital, 
diperlakukan sebagai praktek analog atas materi secara 
manual. Pembayangan ini memang tidak ditempuh Suvi, 
dia lebih memilih mendisplay karya pada 3 meja kaca dan 
menempatkan kertas dengan kaca justru sebagai latar 
depannya, sehingga aktifitas tatapan sebagai tembusan 
berlangsung dalam dua lapis materi: kertas dan kaca.

Untuk saya, membaca karya Suvi seperti ini sudah cukup 
memunculkan berbagai momen puitik antara kertas putih 
tipis, kaca dan spektrum cahaya yang dimunculkannya. Tetapi 
Suvi menciptakan bentuk lain pada bidang kertas dengan 

“20 Tahun Usia Kesadaran”, karya Suvi Wahyudianto. foto: afrizal malna

memainkan garis-garis pulpen pada masing-masing bidang 
kertas, lalu membuat lipatan dalam pertemuan antara kertas 
satu dengan kertas lainnya. 

Mata rantai lain dari kerja artistik itu adalah menghadirkan 
suara ketukan yang direkam saat Suvi bekerja membuat garis 
dengan pulpen di atas kertas. Suara yang juga jadi ambigu, 
apakah ini dilihat sebagai inisial dari suara kertas atau suara 
bidang lain tempat kertas diletakkan saat bekerja. Suara yang 
repetitif itu, memang memberikan dinding visual lain pada 
bagaimana ketiga meja dijejerkan dengan posisi diagonal. 
Sambil mengubah aktifitas tatapan yang biasa ke depan 
(tempat umumnya lukisan digantung sejajar dengan tatapan 
saat kita berdiri), menjadi ke bawah, seolah-olah karya yang 
dipamerkan dihadirkan sebagai dokumen atau arsip.

karya Henryette Louise. foto: afrizal malna
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Karya Suvi memang memperlihatkan tegangan konseptual 
untuk memutuskan bekerja dengan kertas sebagai 
materi utama dan mengubahnya menjadi media, atau 
memperlakukan kertas sebagai medium melukis. Display 
yang digunakan tidak cukup mampu meredam lentingan 
dari adanya tegangan ini. Tetapi hal ini juga menghasilkan 
dialog pada kerja-kerja artistik yang berada dalam spektrum 
bagaimana gesekan antara materi dan media masih bisa 
diikuti setelah karya dihadirkan di ruang pamer. Walau proses 
dari gesekan itu sudah berhenti.

Lentingan lain pada karya Suvi, masih terjadi lagi 
pada bentuk jahitan di tubuh kertas dengan benang yang 
dibiarkan masih tertempel. Jahitan ini membawa hal lain 
di luar praktek seni murni menggunakan medium kertas, 
dengan praktek instalasi yang bisa digunakan untuk menjahit 
elemen-elemen artistik yang belum tentu saling terkait satu 
sama lainnya. Kebutuhan untuk menempelkan pengalaman 
perupa atas peristiwa yang dianggap bermakna (sebagai 
pengalaman terluka), membuat karya yang berwatak hening 

ini berada atau dipaksakan berdiri di atas lantai perspektif 
yang berlapis dengan ruang makna yang berjauhan satu 
sama lainnya sebagai bentuk tegangan laten dalam medan 
kerja representatif dan presentatif untuk menemukan bentuk 
performatif karya yang padu. Sebuah celah yang memang 
ringkih, sensitif dan neorotik dalam kerja-kerja artistik.

Luaran dan Dalaman

Umumnya kita sudah mengetahui bentuk kertas yang 
terkait langsung dengan fungsinya. Kertas adalah objek 
eksternal yang sudah memiliki penjelasan pada dirinya 
sendiri. Tegangan seperti ini juga direspon dalam pameran 
ini dengan mengubah dimensi eksternal dan internal pada 
kertas (kertas sebagai objek eksternal). Kemudian saya ingin 
menyebutnya sebagai luaran dan dalaman.

Karya Henryette Louise, yang menggunakan medium 
kardus dan biasa digunakan sebagai penyanggah bagian 
dalam gulungan kain maupun kanvas, bentuknya mirip pipa, 
memunculkan dialog objek sebagai luaran dan dalaman. 
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Apakah pipa kardus sebagai materi yang pada dirinya sendiri 
sudah eksternal itu, memunculkan dalaman maupun luaran 
baru yang berbeda dengan fungsi sebelumnya? 

Metode disfungsionalisasi atas pipa kardus, tampaknya 
memang lebih bertujuan mencari bentuk-bentuk performatif 
baru atas materi dasar yang digunakan. Dan didisplay pada 
dinding gallery yang cat temboknya memang sudah dibuat 
seperti belum selesai. Display yang ditempuh, menembus 
batas dinding satu dengan dinding lainnya yang berbeda. 
Kesan pertama dari bagaimana pipa-pipa kardus didisplay ini, 
memunculkan kesan tipografi tubuh puisi yang terbuat dari 
pipa kardus. Dan pada masing-masing kardus ada goresan 
hitam memanjang, atau torehan kata-kata. Tetapi display ini 

juga membuat tegangan baru antara karya yang diwujudkan 
untuk merespon bidang dinding galeri, atau memang untuk 
menghasilkan bentuk-bentuk performatif yang memunculkan 
tegangan luaran dan dalaman itu.

Tema luaran dan dalaman memang otomatis menggoda 
saya, sebagai akibat langsung dari materi eksternal yang 
digunakan Louise dalam karyanya: Apakah yang sedang 
ditawarkan Louise? Menemukan dalaman baru untuk objek 
yang sudah eksternal, atau eksternalitas dari objek itu 
memang terlalu kuat dan tidak teratasi?

Karya Louise yang lain, dengan bentuk-bentuk yang 
inisialnya bisa diikuti, seolah-olah bagian terpisah dari 
pameran, dan tidak menjadi perhatian saya untuk 

karya Moch Yudistira Wididdarma. foto: afrizal malna karya Moch Yudistira Wididdarma. foto: afrizal malna
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menjadikannya sebagai bagian dari tulisan ini. Di antaranya 
terdapat buku drawing dari kardus yang memuat lukisan-
lukisan Louise.

Konflik luaran dan dalaman ini tidak aktif pada karya Moch 
Yudistira Wididdarma, karena medium kardus pada karyanya 
memang digunakan untuk menciptakan objek baru. Yudis 
menggunakan tipologi kotak yang kadang tersamar juga hadir 
sebagai panggung-panggung kecil. Atau panggung-panggung 
kecil yang bisa ditutup seperti sebuah kotak kardus.

Karya ini terdiri dari beberapa kotak kardus dengan ukuran 
tidak sama, vertikal maupun horizontal. Objek diletakkan 
di dalam kotak dengan kedalaman yang juga berbeda, ada 
permainan skala penempatan objek yang berbeda, ada 
sisa-sisa teks pada kertas yang dibiarkan hadir. Objek di 

karya Silvy Livano.. foto: afrizal malna

karya Silvy Livano.. foto: afrizal malna
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dalam dibuat seperti tumpukan, beberapa dibuat tergantung. 
Memunculkan kesan dunia mikro yang intim, rapuh, tetapi juga 
sekaligus asing. Vibrasi ruang luaran dan dalaman berlangsung 
hening. Sebuah kotak dibuat seperti rangkaian alat elektronik 
yang cukup kompleks, namun juga tetap menggunakan materi 
dari kelupasan-kelupasan kardus.

Karya Yudis hampir satu-satunya perwujudan karya dengan 
arah berbeda dalam pameran ini. Ada kerja arsitektural, konstruksi 
maupun kerja interior yang teaterikal. Karya dihadirkan hampir 
mirip sebuah maket untuk seni rupa panggung. Namun Yudis 
mampu membuat transformasi minimalis antara teater dan seni 
rupa. Saya membayangkan akan terjadi sebuah aktifisme teater 

karya Suyatno.. foto: afrizal malna

baru, jika karya ini diwujudkan dalam ruang pertunjukan 
teater.

Internalisasi aku: “lihat saja aku pasti bisa terbang”
Kurasi bentuk kertas yang dialami sebagai bagian aktivitas 

sehari-hari, baru muncul pada karya Silvy Livano yang 
melibatkan banyak struk pembelian sebagai bagian dari 
karyanya. Keseluruhan karya dihadirkan sebagai “kesibukan 
kertas” sehari-hari yang sudah menjadi artefak. Ada asbak 
dari kertas, puntung rokok, penjepit kertas, catatan-catatan 
visual yang muncul sebagai kode-kode personal, sebuah kursi 
kayu. Karya yang terkesan dibuat bukan untuk siapa pun dan 
tidak untuk dipublikasi.

Karya Silvy menampilkan semacam aku-internal yang 
berkelindan di dalam tubuh kertas. Kertas menjadi medium 
puitis untuk menyembunyikan aku-internal itu: aku bukan 
sebagai objek tatapan. Imaji-imaji bergerak tanpa memerlukan 
inisial makna apapun. Karya ini seperti bekerja di luar makna, 
tidak perduli dengan makna. Satu-satunya makna eksternal 
adalah bukti pengeluaran, atau sebaliknya sebagai teks yang 
merepresentasi ruang lain melalui ungkapan “terbang”. 
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Ungkapan ini berada pada salah satu Pernik-pernik karya 
Silvy: “lihat saja aku pasti bisa terbang”.

Up a direction on the compass, sebagai salah satu teks 
yang muncul pada karya Silvy, saya gunakan sebagai judul 
catatan ini: Sebuah arah pada kompas. Dan ke empat 
perupa telah memperlihatkan arahnya masing-masing. 
Satu-satunya perupa yang menggunakan arah yang umum 
digunakan dalam seni rupa, adalah karya Suyatno. Karya 
hitam putihnya dengan judul “Belum ada Judul”, dihadirkan 
normatif sebagai lukisan di atas kertas dengan bingkai dan 
dilindungi kaca. 

Ada bentuk seperti lempengan batu segitiga yang 
menyeruak dari atas, menekan bidang dengan garis-
garis hitam tidak beratur. Di antara gesekan bentuk dan 
bidang ini, terdapat bulatan maupun lonjongan kecil untuk 
menghadirkan efek gerak pada karya. Suyatno berusaha 
mengolah tema batas dalam pameran ini melalui tradisi 
dua dimensi kerja seni lukis. 

Pada karyanya yang lain, Suyatno kembali mencoba 
mengolah tema batas menggunakan mix-media dengan 
karya yang dihadirkan sebagai objek yang diletakkan pada 
dinding. Kebiasaan Suyatno bekerja dengan bidang dua 
dimensi seni lukis, tidak bisa dilepaskan ketika mencoba 
menggunakan objek yang berhubungan langsung dengan 
bidang tiga dimensi. Ada bidang kosong di dalam objek, 
dan ukuran yang mirip sama dengan bidang kosong itu, 
dihadirkan sebagai objek putih di luar bidang.

Karya Suyatno yang diberi judul “Batas Kertas” itu 
mengingatkan saya pada bentuk-bentuk mesin. Dan saya 
disadari juga bahwa Suyatno satu-satunya perupa yang 
memiliki latar pendidikan teknik mesin. Bentuk-bentuk 
mesin ini bocor, dan luput dari pengenalan lebih dini untuk 
kemungkinan membawa kertas ke wilayah yang sama sekali 
lain, yaitu wilayah mekanikal dunia mesin.
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Galerikertas merupakan ruang pameran untuk karya 
seni visual dan seni rupa yang menggunakan kertas, 
baik sebagai media, material, atau apapun kemungkinan 
penciptaan lainnya. Maka, karya-karya yang bisa dihadirkan 
di galerikertas mulai dari sketsa, desain komunikasi visual, 
rancang bangunan, bahkan komposisi not musik, sampul 
buku, hingga karya tiga dimensi serupa instalasi, patung, 
topeng, serta segala kemungkinan penciptaan seni visual dan 
seni rupa yang menggunakan 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 
membuat dikotomi keras antara kertas sebagai warisan 
industri cetak yang berhadap-hapan dengan industri digital 
yang menawarkan masa depan dunia bersama berbagai 
varian media elektroniknya sebagai pengganti kertas cetak. 
Isu tersebut, sebagai contoh, sangat semarak dalam dunia 
perbukuan, 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, melainkan mencoba mengambil peranan lain yang lebih 
kompleks melalui jalur dunia seni visual dan seni rupa.  
Sebagai contoh, dalam arena seni rupa kita, karya-karya yang 
dibuat di atas kertas cenderung dipandang sebagai karya 
uji coba sebelum masuk ke kanvas. 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 

Galerikertas

sementara sebelum kanvas menerima gagasan tersebut 
sebagai karya yang  diperhitungkan. Sesungguhnya, karya di 
atas kertas seperti sketsa, sangat  pantas diposisikan sebagai 
karya utuh tanpa harus dianggap sebagai versi “uji coba” dari 
karya kanvas. 

Meskipun begitu, di sisi lain karya sketsa adalah justru 
menjadi pintu alternatif dan penuh gairah untuk memahami 
karya-karya kanvas ataupun tiga dimensi dari seorang perupa. 
Bila tadi karya di atas kertas bisa dipisahkan dari karya 
kanvas, sudut pandang yang sekarang ini justru ingin tetap 
mengaitkan karya kertas dengan karya kanvas atau dengan 
karya tiga dimensi. Dalam hal ini, sketsa misalnya adalah 
semacam pernyataan seorang perupa 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-patung 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 kertas akan menjadi pertimbangan yang tak 
terluputkan. Ini belum lagi, misalnya, 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 aktivitas menanam pohon kertas 
dengan kerja daur ulang kertas yang terbuang percuma di 
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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 begitu kompleksnya isu 
yang dibawa oleh kertas melalui jalur seni visual dan 
rupa ini, galerikertas studiohanafi menampung 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 kiranya bila dikatakan bahwa kertas 
adalah aspek yang mempunyai masa depan dalam arena seni 
rupa dan visual kita. 

Galerikertas merupakan ruang edukasi sekaligus promosi 
yang disediakan Studiohanafi untuk seniman muda di 
Indonesia yang berkarya menggunakan kertas, baik kertas 
sebagai medium, material, atau apapun kemungkinan 
penciptaan lainnya. 

Secara berkala kami akan mengundang seniman 
berpengalaman untuk berkarya dan kemudian berpameran di 
galerikertas. Dalam proses berkarya itu, kami akan mengajak 
beberapa seniman muda yang juga berkarya dengan kertas 
untuk melakukan pengamatan dan dialog intensif bersama 
seniman berpengalaman tersebut secara langsung.  Pada 
gilirannya, karya seniman muda tersebut akan dibahas dan 
dikurasi oleh seniman berpengalaman lalu dipamerkan pada 
bulan berikutnya. Sirkulasi seperti inilah yang menjadikan 
galerikertas sebagai ruang edukasi. 

Selanjutnya, untuk menjalankan fungsi 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 galeri 
kertas pada waktu berikutnya. 

Dengan begitu, galerikertas sebenarnya 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 dalam satu 
ruang dialog menjadi bagian dari proses mempromosikan 
berbagai gagasan atau percobaan penciptaan yang sedang 
berkembang secara dua arah. 

Tujuan Galerikertas
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Tentang Studiohanafi

Studiohanafi berdiri pada tahun 1999, sebagai komunitas 
nirlaba-non profit.  Awalnya Studiohanafi merupakan 
sebuah studio pribadi bagi Hanafi berkarya— terletak di 
bibir sungai Pesanggrahan, Parung Bingung- Depok, Jawa 
Barat. Studiohanafi memulai langkah berkesenian dengan 
pertanyaan, dari mana dan hendak kemana?

Studiohanafi semacam gerakan sosial untuk 
menumbuhkembangkan kesenian melalui studi ekologi 
(mempelajari 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 kesenian, dan 
workshop.

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 disajikan 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, berlatih setiap akhir pekan pada sabtu dan minggu. 

Studiohanafi, masih berjalan, semoga melebar dan jauh, 
dalam keterbatasan banyak hal. Akhirnya, mudah-mudahan 
dapur kreatif studiohanafi mampu 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 manusia, sebagai seniman. Serta bermanfaat 
terhadap siapa saja yang peduli terhadap kesenian. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang kerja studiohanafi, bisa dilihat 
di www.studiohanafi.com
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Agenda Pameran Farhan Siki

28 Mei
2018
16.00 WIB
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Diskusi dan presentasi karya Perupa 
Muda dan komunitas  street art 
bersama Farhan Siki

M LA
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Farhan Siki dan Bujangan Urban
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