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Kamu Harus (Cepat) Berpameran
Farhan Siki
Secara kebetulan saja saat menulis esai ini pada suatu malam,
terdengar dari radio bututku sebuah lagu picisan “Kamu Harus
Pulang” dari grup band Slank, terasa pas saja jika kemudian saya ingin
menuliskan pengantar perihal pameran perupa muda yang diberi
tajuk “KODE” ini. Dalam lagu yang terasa sangat ringan dan gampang
dihapal oleh siapapun itu ada representasi sikap atau keputusan
bilamana kamu harus bertindak; …kamu harus cepat pulang, jangan
terlambat sampai di rumah, kamu harus cepat pulang walau sedang
nikmati malam ini, bla…bla…bla. Lalu saya rasa judul “Kamu Harus
(Cepat) Berpameran” itu juga mengindikasikan hal yang sama yakni
momen kapan seorang perupa muda itu harus mengambil keputusan
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berani untuk mengkomunikasikan gagasan kerja seninya ke tengah
khalayak. Memang, pernyataan kata-kata “cepat berpameran” disini
bisa disalahpahami sebagai sebuah kalimat penganjuran bagi para
perupa muda untuk menyegerakan proses kreatif berkeseniannya,
yang notabene memerlukan waktu yang relatif panjang untuk
bertumbuh dan berkembang. Namun kata “cepat” disini adalah
pernyataan langkah tepat kapan seharusnya perupa muda itu mulai
berani mengetengahkan gagasan dan praktik seninya ke publik, sebagai
sebuah proses kreatif juga bahwa dalam perjalanan karir keseniannya
yang masih sangat panjang itu memerlukan semacam asupan, vitamin
atau nutrisi yang bersumber dari kritik dan respon publik terhadap
karya-karyanya.
Pameran perupa muda bertajuk “KODE” ini saya analogikan sebagai
cara “Gunting-Batu-Kertas”, sebuah mekanisme penentuan siapa yang
memulai duluan dalam sebuah permainan, atau bisa juga berarti
mekanisme untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam
suatu permainan. Alih-alih untuk menentukan siapa yang menang,
pameran ini justru merelatifkan arti menang-kalah dalam dunia seni
rupa, karena justru pameran ini untuk melatih enduro, daya tahan
kreatif dalam kompetisi seni yang panjang, bahwa kekalahan dalam
suatu etape adalah bahan bakar buat etape selanjutnya, losing is
an energy. Oleh sebab itu analogi “Gunting-Batu-Kertas” yang lebih
tepat pemaknaannya untuk peristiwa pameran ini adalah sebagai
mekanisme untuk menentukan siapa yang lebih dulu berani bermain,
bekerja dan mengkomunikasikan hasil karyanya ke tengah khalayak,
dan begitulah, pameran ini akan menjadi panggung peran seberapa
jauh kontribusi perupa muda dalam turut mendinamiskan dunia
seni rupa di Indonesia karena tentu predikat yang melekat pada diri
orang muda itu adalah eksperimentatif, kebaruan dan kadang radikal.
Pameran ini tentu tak hendak tendensius melontarkan perupa muda
ke sebuah tempat “dunia fantasi” seni rupa yang penuh selebrasi,
pembukaan pameran dengan dandanan keren dan wah para artis
dan pengunjungnya, disertai pesta minum-minum wine atau riuhnya
obrolan transaksi jual beli karya seni yang dipamerkan. Tetapi pameran
ini bisa mengantar para perupa muda ke sebuah pemahaman dunia
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professional seni rupa yang penuh dedikasi dan tanggung jawab, yang
di kemudian hari akan menjadi nilai yang sangat berarti dalam meniti
karir sebagai seorang seniman atau artist.
Saya memilih tiga orang perupa muda ini; Alivion (22 tahun), Vicky
Saputra (21 tahun) dan Eka Apriansah (21 tahun) adalah semata-mata
melihat secara mendasar presentasi karya-karya drawing mereka
beberapa waktu lalu di Galerikertas Studiohanafi Depok, bahwa tiga
dari puluhan perupa yang presentasi tersebut andaikan itu dalam
suatu kelas memasak, merekalah yang memiliki bahan dasar untuk
membuat dan meracik suatu menu masakan, bahan dasar apakah itu?
bahan dasar (modal) bagi seorang perupa dalam mencipta karya-karya
seni rupa itu setidaknya dapat meliputi dua hal yaitu craftsmanship,
kemampuan teknis dalam mengolah aspek artistik visual, dan
metaphorical language, bahasa ungkap dalam merepresentasikan
emosi dan gagasan melalui pilihan tanda-tanda visual, atau
kemampuan membangun makna melalui relasi antar obyek-obyek
visual dalam karya. Modal itulah yang mesti harus dipunyai untuk
proses kreatif selanjutnya, meskipun apabila memasuki dunia seni
rupa sesungguhnya, bahan –bahan lainnya amat diperlukan, seperti
knowledge production dan networking secara global.
Lalu bagaimana mereka bekerja untuk pameran ini?. Pertamatama, ada satu hal penting yang mesti disadari oleh seorang perupa
dalam membuat sebuah pameran seni yaitu bagaimana merespon dan
memaknai ruang sebuah galeri. Galerikertas sejak mula telah diniatkan
sebagai ruang eksplorasi atas segala kemungkinan seni bermediakan
kertas, dengan fasilitas ruang galeri yang representatif tentu galeri ini
bisa memantik semangat eksperimentasi untuk menghadirkan karyakarya yang segar, inovatif dan baru, maka disinilah tantangannya
buat Aliv, Vicky dan Eka yang telah bertandang proses berkali-kali di
Galerikertas untuk dapat mengintimi ruang per ruang galeri, bahwa
mereka bertiga perlu sinergi bersama, bekerja secara kolaboratif
untuk dapat secara jitu menyajikan materi pameran dengan karyakarya terbaiknya. Kemudian dalam suatu kesempatan diskusi
bersama, mereka menawarkan konsep laboratorium, yaitu pameran
ini sebagai ruang eksperimentasi gagasan dan praktik seni, yang lebih
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bisa membuka lebar ruang interaksi antara mereka dan publik, yang
dipandang sebagai arena belajar secara langsung dirinya dalam dunia
nyata seni rupa.
Sebagai pendamping pameran saya tak terlalu masuk pada ruang
gagasan para perupa karena atas nama kebebasan berekspresi mereka
berhak mencari konsep dan bentuk bahasa visual sendiri, diskusidiskusi kami lebih menyoal wawasan dan referensi khazanah seni rupa
global, dan bukankah dunia internet juga telah banyak memberikan
referensi ragam seni dari penjuru dunia, maka disini yang penting
adalah bagaimana para perupa itu menemukan bahasa seninya sendiri,
tubuh, jiwa dan pikirannya sendiri karena dalam apa yang disebut desa
global, globalisasi bahwa yang terlihat tidak berbeda dengan yang lain
adalah sesuatu yang dianggap tidak eksis. Satu hal lagi yang harus
digarisbawahi adalah ruang laboratorium yang bagaimana sedang
mereka gagas tersebut benar-benar optimal menghasilkan praktik dan
pendekatan-pendekatan baru dalam berkarya seni dengan medium
kertas, yang idealnya bisa membuka cakrawala bagi perupa muda
lainnya untuk ikut serta dengan turut serta merayakan kebebasan
berkarya dengan media tanpa batas dan bebas himpitan dari konvensikonvensi berkarya seni yang sudah ada.
Lalu sebagai perupa yang telah lebih dulu mengisi pameran di
Galerikertas, kepada mereka saya lebih berbagi pengalaman tentang
pemahaman dan strategi merespon atas karakteristik empat ruang
galerikertas yang berlainan, ada space yang hanya representatif untuk
menggantung karya-karya drawing atau karya on paper yang flat, ada
juga ruang yang spesifikasinya cocok untuk karya instalasi, lalu ada
ruang dengan karakter display karya yang dilihat secara mata burung
(bird’s view) karena tersedianya meja etalase dalam ruangan, juga
terdapat space besar semacam hall yang memungkinkan memajang
karya-karya berdimensi besar. Dengan begitu para perupa muda
yang akan mengisi pameran di Galerikertas ini mempunyai referensi
menentukan bentuk dan format karya yang akan dipamerkan. Meski
dengan keterbatasan waktu yang relative sangat singkat, tak lebih dari
20 hari menuju pembukaan pameran, huuft, sungguh kerja seni dan
praktik manajerial seni yang fantastik.
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Hari ini kita melihat dunia seni rupa begitu riuh rendah
dengan maksud dan tendensinya masing-masing, melihat
praktik dan wacananya yang juga dengan instrumennya
sendiri-sendiri dari biennale, triennale, art fair, auction,
festival dan berbagai pameran seni di museum pribadi, galeri
komersial hingga proyek seni di ruang-ruang alternatif yang
dikelola mandiri oleh seniman. Ada juga yang amat penting
untuk dicermati dan disikapi adalah fenomena dunia media
sosial yang begitu sangat hyper dan agresif menemani nyaris
24 jam waktu-waktu hidup kita, para warga dunia internet
atau yang disebut netizen ikut merayakan dengan gempita,
pun demikian dengan para seniman, begitu amat sibuk
berselancar dan berburu informasi, mencari grant , peluang
pameran dan aplikasi-aplikasi pengantar karir ke dunia
internasional, tak ada yang salah dengan fenomena ini karena
kemajuan teknologi informasi ini adalah keniscayaan jaman.
Namun Facebook, Youtube, Twitter dan Instagram seperti
kawan dalam selimut, mengasyikan sekaligus meninabobokan
kita untuk tidak berbuat apa-apa , tidak mengakibatkan apaapa dan tentu tidak mendapat apa-apa. Bukankah esensi
dari hidup berkesenian itu adalah mengembalikan harkat
dan martabat manusia dengan sisi-sisi kemanusiaannya.
Cara hidup itu pilihan dan setiap orang bebas melilih caranya
sendiri-sendiri. Freedom of expression!.
Yogyakarta, 8 Juli 2018
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Kemungkinan
Heru Joni Putra
Galerikertas

Karya-karya perupa muda dalam pameran “Kode” ini secara
umum mencoba menghadirkan realitas sebagai sekumpulan
benda, material, ataupun objek yang telah mengalami
distorsi, pemiuhan, peleburan, ataupun kehilangan sifat-sifat
aslinya dan menyerap sifat-sifat benda lain ke dalam dirinya
sendiri. Ini tentu bukan suatu modus baru dalam cara seniman
memproyeksikan gagasan tertentu tentang kenyataan. Karyakarya lukisan yang disebut sebagai surealisme tentu akan
menjadi contoh utama dalam menunjukkan hal tersebut.
Bahkan, sebagian karya-karya dalam pameran ini pun turut
menunjukkan keberlanjutan dari berbagai langgam dalam
khazanah surealisme yang sudah populer bagi kita. Namun
begitu, para perupa muda dalam pameran ini sepakat bahwa
mereka sedang melakukan “eksperimen”. Setiap penciptaan
karya seni tentu selalu berpijak di atas eksperimen sejauh
senimannya sepakat bahwa berkesenian adalah usaha tak
habis-habisnya dalam “menemukan” atas “sesuatu”, yang
bisa saja artinya kebaruan isu, kebaruan bentuk, kebaruan
metode kerja, dst. Toh sejarah perkembangan seni, pada sisi
tertentu, adalah sejarah eksperimen demi eksperimen. Oleh
sebab itu, ketika suatu eksperimen sudah lumrah dalam kerja
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seni, mengapa hal tersebut perlu diberi penekanan dalam
pameran ini?
Eksperimen yang dilakukan para perupa muda tersebut
berada pada tahap “proses”, dalam atian bahwa mereka
sedang melangkah pelan-pelan dari kenyamanan berkarya
sebelumnya. Ketiga perupa muda pilihan Farhan Siki ini
mencoba untuk meninjau kembali jalan yang sudah mereka
tempuh sejauh ini, untuk mencari kemungkinan lain yang
lebih menantang.
Alivion mempunyai suatu kecendrungan untuk membuat
karya-karya pastiche, mengambil potongan-potongan
gambar dari berbagai media, seperti majalah gaya hidup, dan
kemudian merangkai jadi satu komposisi. Keasyikan bermainmain dengan berbagai kode yang dicomot-kumpulkan
dari berbagai produk visual industrial mengikuti kehendak
pemuasaan ekspresi pribadinya atas sesuatu hal. Kehidupan
manusia, dalam karya pastiche-nya, tampak semakin terdesak
dan terjebak di antara berbagai kode-kode dunia urban yang
mencari rujukan tindakan ke berbagai arah. Dari keasyikan
seperti itu, Alivion kemudian bereksperimen untuk mencoba
jalan yang berbeda. Ia tak lagi mengambil sebuah potongan
gambar tanpa beban apap-apa—mencerabut suatu kode dari
konteksnya—dan menggabungkannya jadi suatu “permainan”
kode, melainkan kini dibuatnya sendiri permainan kode
sendiri, dengan tangannya sendiri, untuk menciptakan sesuatu
yang berarti baginya. Karya-karyanya yang dalam ujicoba ini
seakan-akan mencoba untuk bertolakbelakang dengan modus
penciptaan karya pastiche. Bila pastiche tidak lagi berurusan
dengan kepengrajinan—melainkan kesenangan bermain
belaka—maka dalam karya sekarang Alivion berikhtiar tegak
di atas suatu kepengrajinan tertentu—ketekunan membuat
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sketsa, persilangan antar kode, ataupun suatu alur cerita yang
menjadi alusi dari karya-karyanya.
Eka Apriansah pada rentang waktu tertentu menunjukkan
kekuataan drawing-nya pada karya-karya dengan corak
dekoratif dan tentu saja tak berambisi untuk menjadi
pesan tertentu. Secara pelan-pelan, ia mencoba mencari
kemungkinan lain dari perjalanannya berkarya. Kini, tanpa
meninggalkan kekuatan detail dan ketepatan garis yang
selama ini ia limpahkan pada karya dekoratif, ia menunjukkan
kecendrungan untuk membuat drawing yang bercorak super
realis. Tubuh-tubuh atau benda-benda yang ia tampilkan
tidaklah berdiri sendiri sebagai tubuh atau benda itu
sendiri, melainkan menjadi bagian dari tubuh atau benda
lainnya. Modus pemaknaan karya-karyanya tidak dengan
menunjukkan hubungan antara objek yang terpisah satu sama
lain melainkan dengan membuat suatu gambar yang dalam
kacamata-pemandangan-biasa akan tampak sebagai korelasi
objek-objek yang aneh tapi tidak menakutkan melainkan
penuh emosi, lebih mengedepankan corak “ketidaksadaran”
manusia tapi sedikit-banyaknya mempunyai tendensi “politis”.
Dalam bermain kode, Eka tidak berdiri di atas keterhubungan,
tetapi pada ketidakterhubungan dari tubuh atau benda yang
dileburkannya.
Sementara itu Vicky Saputra mempunyai suatu ketertarikan
untuk menampilkan hubungan yang kadang sengit dan kadang
akrab antara bahasa linguistik dengan bahasa visual. Hubungan
kata-kata dan gambar tak pernah selesai, sejak abad-abad
lalu sampai sekarang. Dari era “seni rupa pra-sejarah” sampai
ke budaya meme yang berserakan di media sosial hari ini,
hubungan dinamis antara linguistik dan visual selalu terjadi,
bahkan dengan perkembangan yang menakjubkan. Karya10

karya Vicky pada sisi tertentu menunjukkan sifat-sifat ilustratif
terhadap teks linguistik. Hubungan kata-kata-kata dan gambar
berada pada hubungan yang dijelaskan dan yang menjelaskan
atau hubungan transformatif dari teks ke gambar ataupun
sebaliknya. Dalam pameran ini Vicky mencoba menampilkan
drawing yang lebih minimalis dan kadang liris dengan tetap
mencari kemungkinan lain untuk membuat dinamikanya
dengan kata-kata. Pada suatu momen tertentu, Vicky berkarya
dari teks orang lain dan ada pada suatu masa orang lain yang
membuat kata-kata, seperti puisi, berdasarkan gambarnya.
Vicky, dengan medium kata-kata dan gambar, terus mencoba
bereksperimen mencari kemungkinan hubungan lain. Katakata bisa saja bersifat “melawan” gambar atau sebaliknya.
Atau keduanya bisa menyampaikan sua hal yang berbeda tapi
pada prinsipnya sedang membangun suatu bangunan yang
sama, dan seterusnya.
Begitulah semangat yang diusung oleh pameran KODE ini,
usaha mencoba tak henti-henti untuk mencari kemungkinan
lain, meninggalkan sedikit-demi sedikit kenyamanan terhadap
capaian-capaian sebelumnya, bahkan mungkin meneroka
kemungkinan-kemungkinan yang masih gelap-gulita tapi tetap
terus diterobos melalui berbagai eksperimen. Dan eksperimen
seperti itu tidak berhenti di pameran ini, melainkan akan terus
bergerak ke berbagai arah.
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KODE
Merupakan sebuah pameran bersama dari perupa
muda pilihan Farhan Siki, yakni Alivion, Vicky Saputra,
dan Eka Apriansah. Galerikertas Studiohanafi sudah
menjalankan dua kali pameran tunggal dari perupa
berpengalaman, yakni Ugo Untoro dan Farhan Siki. Di
setiap pameran tunggal tersebut, dibuat program diskusi
bersama perupa muda selama dua sampai tiga hari.
Pameran “Mal” karya Farhan Siki yang sudah dimulai
tanggal 27 Mei 2018 lalu dan diikuti dengan diskusi
dengan para perupa muda (28 – 29 Mei 2018) akhirnya
menghasilkan tiga nama perupa muda tersebut.
Menurut Farhan Siki, karya-karya yang dipresentasikan
Eka Apriansah mempunyai kekuatan desain yang
kuat, dari pemilihan warna, komposisi gambar, dan
objek gambar yang menarik. Sedangkan karya Vicky
Saputra, cukup perfect dari sisi teknik, modal yang
bagus untuk menggapai metafor-metafor bahasa visual
yang lebih lanjut. Selanjutnya, Alivion, karya-karyanya
yang menggunakan pendekatan ilustratif sangat
keren jika ditampilkan secara kompilatif karena akan
menghadirkan narasi seperti cerpen.

berbeda dari karya mereka sebelumnya, tetapi juga dari
segi visi artistik yang ingin ditampilkan bersama-sama.
Dengan mengusung tema “Kode”, pameran perupa
ini mencoba menggali kembali kode-kode umum yang
muncul dari tubuh manusia dan lingkungan, kemudian
diolah menjadi kode-kode “baru”. Pada prinsipnya,
setiap karya seni lukis merupakan sekumpulan kodekode baru/asing/segar yang berdialektika dengan
kode-kode lumrah/populer/klise. Pameran “Kode”
ini mencoba mencapai suatu titik di mana kode-kode
lumrah dalam semesta semiotika kehidupan sehari-hari
bisa memperbarui diri mereka sendiri, menampung
makna yang lebih luas dari makna umum, ataupun
menciptakan makna baru yang tak diduga sebelumnya.
Ketiga perupa muda tersebut, meski mengusung kode
masing-masing, akan mencoba mencari titik temu yang
paling mungkin, untuk dihadirkan dalam satu pameran
bersama.

Dalam pameran bersama ini, tiga perupa muda
tersebut sepakat untuk menciptakan karya yang lebih
mengedepankan eksperimen, tak hanya dalam artian
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Judul: The Diary

Alivion
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”Kertas” adalah salah satu media yang paling sering
kita jumpai dan merupakan salah satu media yg paling
mudah didapatkan. Kertas seringkali kita gunakan
sebagai media untuk menuangkan apapun yang ada di
kepala kita.
Aku sendiri seringkali menggunakannya untuk
menuangkan sesuatu yang mengganggu kepalaku,
sesuatu yang tak ingin aku pendam tapi juga sulit aku
utarakan. Orang sering mengatakan bahwa menulis
adalah salah satu cara untuk menghilangkan semua
pikiran mengganggu yang ada di kepala kita
tapi aku tak pandai menulis, juga tak pandai merangkai
bahasa. Orang juga seringkali mengatakan bahwa jika
kita punya sesuatu yang mengganggu di pikiran kita, kita
bisa bercerita kepada orang terdekat dan berbagi hal ini
dengan orang-orang di sekitar kita, tapi
aku merasa ini bukan sesuatu hal yang perlu aku
ceritakan kepada orang-orang dan mungkin orangorang juga akan merasa hal ini adalah hal yang tak
penting untuk mereka dengarkan. Di suatu sore saat aku
sedang berselancar di dunia maya dan melihat sesorang
yang bisa menuliskan perasaan dan pikiran nya dengan
bahasa visual. Lalu aku pun tertarik untuk mencoba nya
dan coba untuk membuat visual diary.
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Aku sangat senang dengan sejarah dan mitologi tentang
dewa-dewi Yunani, sehingga cerita visual yang aku
buat banyak yang aku kaitkan dengan cerita dewadewi Yunani. Ternyata, tanpa kuduga penggabungan
ini menjadi hal yang nyaman aku lakukan dan cukup
menarik menurutku secara visual.
Aku rasa mengapa aku bisa merasa nyaman dengan
hal ini karena aku tak perlu menyampaikan ha yang
aku rasakan secara langsung. Orang bisa saja punya
intepretasi lain tentang karya yang aku buat.
Dari sini lah aku mulai sering untuk bercerita apapun
dengan cara memvisualisasikan nya, tidak hanya dari
cerita dari diriku saja, tapi juga cerita-cerita entang
orang-orang di sekelilingku yang menginspirasiku.
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Judul: ICARUS
Dalam kisahnya, Ikarus terbang melebihi batas dari yang
ditentukan oleh ayahnya, Daedalus. Sebagai pembuat
sayap, Daedalus memerintahkan anaknya untuk terbang
tidak terlalu dekat ke laut atau terlalu dekat ke matahari,
dan mengikuti jalur yang dipakai Daedalus. Namun apa
daya, Ikarus tidak mematuhi perintah tersebut dan terbang
mendekati matahari, untuk kemudian jatuh ke laut karena
kehilangan sayapnya yang dihancurkan oleh sinar matahari.
Ikarus menurutku merupakan sebuah simbol kebebasan.
Kebebasan dalam artian, tidak hanya dalam perbuatan tapi
juga pemikiran.
Daripada harus mengikuti standar atau status quo yang aman
(yang ditawarkan oleh pihak yang lebih berpengalaman,
dalam hal ini dilambangkan oleh ayahnya sendiri),
Ikarus lebih memilih untuk menjalani kehidupannya dengan
dituntun oleh keingintahuan dan keterpesonaannya
terhadap semesta. Ia mengeksploitasi kebebasannya untuk
keluar dari jalur-jalur yang membosankan, yang walaupun
pada akhirnya mengancam nyawanya.
Melalui pemaknaan di atas, dapat aku katakan bahwa Galileo
merupakan salah satu tokoh yang terwakili oleh Ikarus.
“Kegilaannya” untuk keluar dari sistem yang diciptakan
oleh gereja membawanya pada masa-masa tersulit dalam
hidupnya.
Namun toh kematiannya tidak sia-sia. Begitu juga dengan
Ikarus, kematiannya bukan sekedar momen dimana tubuhnya
tak lagi bernafas. Melainkan pembuktian pencapaian
sebuah manusia dalam menantang hal-hal yang berada di
luar dirinya. Ia menetapkan batas terluar dari kemampuan
manusia.
Batas itulah yang seharusnya menjadi pedoman bagi
manusia lainnya untuk memecahkan misteri kehidupan.
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Judul: ABRAXAS
“Burung sudah sepatutnya keluar dari telur. Telur itu adalah
dunia. Barang siapa yang akan terlahir harus lebih dulu
menghancurkan sebuah dunia.”
—Hermann Hesse, ‘Demian’

22

23

Judul: It’s Me..SINCLAIR

Sinclair mendengarkan lebih dekat pada ucapan yang
diucapkan oleh wajah yang tidak kenali yang tampak gelap
dan sulit dipahami itu. Namun demikian kesadaran ini
menciptakan retakan yang penting untuk membantunya
melarikan diri dari telur yang menguncinya di dalam. Dan
pada akhirnya dia “merasakan” identitas dari seseorang
dalam lukisan tersebut. “Perlahan aku mulai merasakan
bahwa ini bukanlah Beatrice ataupun Demian namun
diriku sendiri. Bukannya (dalam artian) gambar itu mirip
denganku—aku tidak merasa harus mirip—namun itu
adalah apa yang menentukan hidupku, hal itu adalah
bagian dalam diriku, takdirku atau iblis dalam diriku.”
—Hermann Hesse, ‘Demian’
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Judul: The Free Bird
Dan ketika seseorang terbebas dari telurnya, dia terbang
menuju dunia yang dipenuhi bahaya dengan sayapnya. Masa
muda, ketidak stabilan, kecemasan, guncangan, ketakutan,
kerinduan mendalam, kebulatan tekad, kecurigaan.
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Mas Sultan Alif Akbar (ALIVION)

Lahir di Malang, Jawa Timur, 10 Oktober 1995. Tinggal di
Bekasi dan bekerja di SMOY Art and Design Studio yang ia
dirikan di Depok bersama Jinggam28 & Paypaypow
Lulusan Design Grafis, Politeknik Negeri Media Kreatif
(POLIMEDIA) pada tahun 2016.
Selected Group Exhibitions
2018 : “Kode” , As one of Farhan Siki and Studio Hanafi’s
choosen young artist, Studio Hanafi, Depok, Indonesia
2015 : “KMDGI XI” , As a Leader of the delegation and project
leader from Polimedia , Institute Of Art Indonesia, Bali,
Indonesia
2015 : “Gerilya Visual 3”, State Polytechnic of Creative Media,
Depok Indonesia
2014 : “Gerilya Visual 2”, State Polytechnic of Creative Media,
Depok Indonesia
2014 : “Surat Rupa”, State Polytechnic of Creative Media,
Depok, Indonesia
2013 : “Dies Natalis” , As one of Polimedia’s Choosen Artist ,
State Polytechnic of Creative Media, Depok, Indonesia
Projects :
2018 : “BREAKAWAY” , as a Merchandise Designer for
American Music Festival Breakaway
2017 : “Mardial and friends”, as an album art Designer for
Indonesian Music Producer Mardial
2015 : “NAIF 20th Anniversary” , as a Merchandise Designer
for Indonesian Band NAIF
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Vicky Saputra
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Bereksperimen awalnya hal yang ‘tanpa sadar’ dihindari
dalam proses berkarya. Saat itu saya terus mencoba
bahwa dengan teknik dan cara berproses pada saat itu
bisa mencapai potensi yang paling maksimal, namun
sampailah saya di titik stuck.
Pameran ini saya tidak secara keseluruhan mengangkat
sebuah isu, tapi lebih kepada perjalanan pencarian
berkarya ini, mengangkat sisi personal, bereksperimen,
berkolaborasi dengan tulisan, merespon garis tangan
sendiri secara spontan, lalu bersinggungan dengan
hal yang belum pernah dialami sebelumnya. Dalam
spontanitas dan rasa yang dibangun lewat gambar
dan tulisan ini tanpa sadar membangun jembatan dari
pencipta dan audience.
Dari beberapa karya saya ada yang bercerita seperti
manusia memiliki gesture sudut, ia akan menumpul
saat sudut tumpul, dan akan tajam saat sudut runcing,
dan lain sebagainya. Ada juga yang bercerita tentang
persimpangan persimpangan yang sudah dilalui dalam
sebuah pencarian dan akan terus mencari dengan
menyingkirkan indera indera yang logis. Di sini lah
peran tulisan yang di mana berkolaborasi dengan Arleta
Rachma menjadi kaya akan pertanyaan dan jawaban
yang tumbuh di selembar kertas.
Kode bisa saja berarti petunjuk, petunjuk apa yang ingin
disampaikan. Dalam pencarian tentu kita menemukan
kode kode dalam beberapa pilihan atau keputusan yang
kita ambil. Ada kode yang merujuk pada resiko atau
sebaliknya. Saya mencoba mentransfer kode kode ini
salam bentuk visual, dalam bentuk objek yang selama
ini melekat pada diri sendiri maupun benda terdekat.
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Kode tidak semata mata menawarkan petunjuk yang sudah
terlihat kepastiannya. Ia adalah sesuatu yang berubah
ubah kepastiannya. Namun kode kode yang dtawarkan
hendaknya kita telusuri lebih sejauh mana disaat sebuah
kode tidak lagi kode.
Vicky Saputra
2018
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Vicky Saputra
Lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,, 4 Agustus 1996.
Tinggal dan bekerja di Jakarta.
Education:
2014 Graduated from Multimedia Major, Sungailiat
Vocational High Schools , Bangka, Indonesia
(present) Studied Visual Communication Design, University
Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia
Exhibition :
2016
Mixed Feelings 01 : Illustration Exhibition at That’s Life
Coffee
Hutan itu masa depan : Morning Drawing at Kopi Manyar
Kreavi 17 at Merak Hall, JCC
Jakarta 32C : Tarung kampus at Gudang Sarinah Ecosystem
Corat - Coret vol.2 at Ruang Artspace PIK
Kreavi X Tempo : Boeng Ajo Boeng at Gedung Tempo
2017
ARTCOLABS : Spectrum 2017 at Space Galery + Workshop
Rupa Reka : Utopia at Pasar Seni Ancol
2018
All the small things 2 : Simple Sih! at Qubicle
Award :
Kreavi 17 (2016-2017)
Best Artwork at Tarung Kampus: Jakarta 32c (2016)
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Eka Apriansah
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Proses itu indah
Dengan kertas, aku goreskan, aku lukiskan, aku tentukan
kemana tujuanku, kemauanku, isi kepalaku, kadang
berjalan dengan sendiri nya mengikuti kata hati.
Dengan kertas, aku ingat pada saat itu, awal
perkenalanku, menyenangkan sekali, awalnya, di
mana aku bebas melakukan apa saja dengan kertasku,
berimajinasi ria, bermain, memarahinya, mengutarakan
isi hati, aku ingat tulus sekali perasaan saat itu, aku
masih sangat murni.
Sangat manis jika diingat kertas itu tergores kartunkartun yang entah kemana juntrungannya, dan itu terus
menerus berjalan hingga saat ini. Sekarang aku harus
sangat cermat menentukan goresan-goresan kertasku.
Menyenangkan memang terasa batin ini terpenuhi
hanya dengan kertas, malah kadang aku merasakan
kekenyangan. Sangat menyebalkan juga, aku tak
sebebas seperti kanak-kanak dulu, membosankan, di
mana aku harus menghadapi sebuah-sebuah aturan,
deadline , komentar, hinaan, dan lain-lain. Tapi ini adalah
bagian dari proses, proses bagiku adalah perjalanan di
mana terpampang tembok-tembok berdiri, yang makin
38
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kesanah tembok-tembok itu semakin kuat, dan tugasku
adalah menerobos, menabrak, menghancurkan temboktembok itu, dan sampai pada saatnya tembok itu telah
habis, dan situ lah kemenanganku, dan saat itu lah aku
mengenang perjalanan hidup ku, dari kecil, mengenang
proses-proses ku yang sangat indah. Aku sangat percaya
bahwa proses itu sangat indah.
Karya-karyaku bercerita tentang proses-proses manusia
yang ingin menempuh perjalanan. Hidup adalah proses.
Proses itu indah. Melalui karya-karya yang kulukiskan,
aku ingin memberikan motivasi agar orang tidak mudah
menyerah, sekaligus menyikapi apa yang kurasakan
terhadap orang lain dan begitupun sebaliknya. Karyakaryaku merupakan bentuk simbiosis mutualisme. Kita
harus belajar untuk hidup dengan sesama makhluk
hidup.

Eka Apriansah

Lahir di Bogor, 17 Juli 1996. Mahasiswa Design
Komunikasi Visual, Universitas Indraprasta
(UNINDRA) Jakarta. Pameran terakhirnya
“Resah” bersama Lingkar Visual, 2018.
Bergabung dengan komunitas Anak Tangga.
Karya-karya Eka mempunyai kekuatan desain
yang kuat, dari pemilihan warna, komposisi
gambar, dan objek gambar yang menarik
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Mantrakama
Mantrakama adalah Kiata (vokal), Aldi (gitar), Manson
(biola), dan Andri (keyboard). Perjalanan dimulai sejak
tahun 2014, di bawah naungan sebuah komunitas
kampus bernama Komunitas Pecinta Seni (KOMPENI).
Lahir dengan nama MAKA, (4 personil dengan 2 gitar
dan tanpa keyboard) barulah di 2017 mantap dengan
formasi Mantrakama di atas.
Menyajikan musik apa saja. Mantrakama tampil dalam
benih musik pop lengkap dengan ragam eksperimen,
balutan etnik, folk, progressive, ambient dan lainnya.
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PROFIL KOMPENI JAKARTA

Komunitas Pecinta Seni ( KOMPENI ) adalah sebuah
komunitas yang bergerak dan berkegiatan di bidang
kesenian yang mencakup seni visual atau mural, seni musik,
kesenian sandiwara atau teattrical dan perkusi. Keempat
divisi kesenian mempunyai kegiatan yang sesuai dengan
divisinya masing - masing. MARMUKO adalah sebutan untuk
Masyarakat Mural Kompeni, MASMUSKO sebutan untuk
Masyarakat Musik Kompeni, Teater Merah adalah nama
yang kerap dibawa pada setiap aksi yang di lakukan oleh
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divisi Teater Kompeni dan juga KOPER sebutan untuk
Kompeni Perkusi. Kompeni kerap menggelar acara
atau event baik di dalam lingkup Politeknik Negri
Media Kreatif maupun di luar area.
Politeknik Negri Media Kreatif ialah tempat
dimana Kompeni hidup dan berkembang dan dikampus
ini pula banyak aktifitas serta pergerakan kesenian
yang dilakukan oleh Kompeni.
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Galerikertas
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.

berbeda; ia seakan hanya tempat menumpang gagasan
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.

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

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
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paling awal sekaligus paling krusial; bagaimana ia bertarikulur 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
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mencoba menggabungkan aktivitas 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 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.
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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.

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

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.
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Pengurus Studiohanafi

Hanafi Muhammad
Perupa sekaligus pendiri Studiohanafi. Dalam programprogram Studiohanafi, ia sering melakukan kolaborasi dengan
seniman lintas disiplin dan memberikan pendampingan
program seni rupa di daerah-daerah pemekaran.

Adinda Luthvianti
Kelahiran Purwakarta 30 Agustus. Menyelesaikan pendidikan di
Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Sejak kanakkanak berkesenian, melewati masa remaja, kuliah, bekerja,
berkomunitas di Bandung.
Teater Bel rumah kesenian pertamanya, selain secara pribadi
memasuki banyak ruang kesenian di Bandung. Menjadi aktor
teater, sutradara, dan membuat komunitas teater anak-anak di
Studiohanafi sampai sekarang.
Saat ini bergabung dengan Dewan Kesenian Jakarta di Komite
Teater, sambil terus menjalankan program studiohanafi.
Ratu Selvi Agnesia
Lahir di Bandung, 30 Nopember 1986, lulusan Magister Antropologi,
Universitas Indonesia. Kini, tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai
penulis lepas Seni Budaya dan art manager. Selvi kerap terlibat dalam
manajemen seni pertunjukan diantaranya, Teater Kubur Laboratory di
Imagine Festival Basel-Swiss, Stage Corner Community, Teater Studio
Indonesia (TSI) sebagai Manager Produksi TSI di Festival Tokyo 2012
dan Festival Tokyo 2013.
Pada tahun 2015, ia bergabung dengan manajemen Studiohanafi
sebagai manager produksi pameran Hanafi “The Maritime Spice Road”
April 2017 di New York-USA.
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Milliya
Lulusan Komunikasi Jurnalistik UIN Bandung, pernah mengikuti kelas teater di Studiklub Teater Bandung. Ia bergabung di
Studiohanafi pada tahun 2014 untuk mengelola Teater Anak
Studiohanafi. Dan menjadi bagian dari tim pekerja pameran
seni rupa Hanafi diantaranya: Derau Jawa (2016) dan Fertil
Barokat Ayom (2017).
Kini, ia bertanggungjawab pada kesekretariatan manajemen
dan keuangan Studiohanafi dan Galerikertas.

Semi Ikra Anggara
Semi Ikra Anggara, lahir di Surabaya 28 Desember 1985.
Menulis puisi, bermain teater, menyutradarai, dramaturg dan
menjadi stage manager di beberapa pameran Hanafi, di antaranya “Oksigen Jawa” (2015) dan “Derau Jawa (2016). Tiga
tahun terakhir tinggal dan mengkoordinir program kesenian
di Tubaba, Lampung. Dua program terakhirnya Festival Teater
Tubaba (2017) dan Festival Teater Anak Tubaba (2018).

Heru Joni Putra
Heru Joni Putra lahir 13 Oktober 1990 di Payakumbuh
(Sumatra Barat). Lulusan Sastra Inggris Universitas Andalas
dan kini bergiat Pascasarjana Cultural Studies Universitas
Indonesia. Buku puisi-naratifnya Badrul Mustafa Badrul
Mustafa Badrul Mustafa (2017) beroleh daftar pendek Kusala
Sastra 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.
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Agenda Pameran KODE
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Senin

16

Juli
2018
16.00 - 18.00 WIB
Diskusi Karya Pameran Bersama
Farhan Siki & Peserta Pameran
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Galerikertas Studiohanafi
Mengucapkan Terima Kasih Kepada:
Komunitas Pecinta Seni (KOMPENI) Jakarta
Mantrakama
Farhan Siki
Merahputih.com
Depok24jam.com
Tim Studiohanafi

Depok

Seluruh Pihak yang telah membantu terselenggaranya pameran KODE

Studiohanafi

management

Narahubung:
Ratu Selvi Agnesia
085721941986
www.studiohanafi.com
galerikertas

galerikertas_art

Galerikertas dibuka Selasa-Minggu | Pukul 10.00 WIB – 17.00 WIB.
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