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Pengalaman Pribadi

Bagaimana seniman mengelola “pengalaman pribadi” 
dalam penciptaan suatu “karya untuk publik”? Tak ada karya 
seni yang bisa terbebas dari pengalaman pribadi senimannya. 
Tidak semua pengalaman pribadi seniman yang kemudian 
muncul sebagai aspek dominan dalam suatu karya, meskipun 
ada juga yang memilih untuk menghidupkan suara karyanya 
berdasarkan pengalaman pribadi seniman itu sendiri. 

Pengalaman pribadi bisa muncul sebagai pemicu dari 
proses penciptaan karya, lalu dalam perjalanan penciptaan 
tersebut, pengalaman pribadi ikut terseret ke belakang 
layar, sementara karya itu terus berevolusi menemukan 
suaranya sendiri, yang mungkin tidak lagi identik dengan 
pengalaman pribadi senimannya. Dalam hal ini, pengalaman 
pribadi mungkin hanya jadi salah satu elemen kecil dari 
komponen-komponen yang menyusun suatu karya. Dan 
pengalaman pribadi pun bisa juga tetap bertahan, dari 
sebagai pemicu untuk penciptaan suatu karya sampai ke 
suara dominan ketika karya tersebut sudah dianggap selesai 
oleh senimannya. Suatu karya seni, dengan begitu, ditujukan 
sebagai “loudspeaker” dari pengalaman pribadi. 

Apapun modus keberadaan pengalaman pribadi dalam 
suatu karya seni, tampaknya tidak mudah bila pengalaman 

pribadi itu akan hadir seutuhnya sebagaimana ia rasakan 
senimannya. Ketika suatu peristiwa terjadi, maka tubuh 
kita sekaligus menjadi medium pelibatan (aksi tubuh) dan 
medium penyimpanan pengalaman (memori tubuh). Bila 
yang pertama berurusan dengan “pengalaman otentik” maka 
yang kedua berkaitan dengan “reproduksi pengalaman”. 
Kedua peran tersebut dijalani oleh tubuh kita dan penciptaan 
karya seni berbasis pengalaman senantiasa memicu kembali 
munculnya kedua peran tubuh tersebut dengan cara yang 
tidak gampang. Ketika “memori tubuh” dicoba untuk menjadi 
jalur utama untuk memanggil “aksi tubuh”, usaha tersebut 
tak selamanya berhasil. Atau ketika “aksi tubuh” diharapkan 
muncul sepenuhnya kembali, “memori tubuh” menahan 
atau memiuhkan sedikit-banyaknya. 

Oleh sebab itu, penciptaan karya seni yang berbasis 
pengalaman pribadi tampaknya menjadi tegangan yang tak 
pernah selesai antara tubuh yang merasakan pengalaman 
otentik dan tubuh yang mereproduksi pengalaman tersebut 
ke berbagai medium, suatu relasi yang saling memperkarai 
antara “aksi tubuh” dan “memori tubuh”. Ketegangan serupa 
itu sangat mungkin terjadi, salah satunya karena tubuh tidak 
selamanya menyimpan pengalaman otentik. Dalam hal 
memori sebagai suatu “konstruksi sosial”, tubuh kita sangat 
mungkin untuk menyimpan peristiwa yang tidak kita alami 
sendiri, tapi peristiwa yang sudah jadi “memori bersama” 
yang mana kemudian tubuh kita dilumrahkan untuk 
menyimpannya sebagai/seakan-akan pengalaman otentik 
kita sendiri. Seperti peristiwa politik yang menghasilkan 
trauma tertentu, ingatan akan peristiwa itu disimpan oleh 
tubuh orang-orang yang mengalami langsung, tapi dengan 
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suatu dan lain cara seringkali tak dapat dielakkan bahwa 
tubuh-tubuh yang berada di luar ruang dan waktu peristiwa 
tersebut kemudian turut menyimpan memori-memori 
yang muncul karenanya.  Mungkin ini semacam tubuh yang 
terdisiplinkan oleh memori kolektif—entah itu memori 
negara, memori kelompok, dst. Yang jelas, tubuh selalu 
berpotensi untuk menyimpan “memori” yang tak selamanya 
dirasakannya sendiri. 

Dalam berhadap-hadapan dengan persoalan tersebut, 
seorang seniman  tak jarang merasa karya yang dibuatnya 
masih belum cukup untuk menyampaikan pengalaman 
pribadinya (atau mungkin senimannya cemas belaka bila 
pengalaman yang sudah direproduksi dalam karya seni 
itu justru berpotensi untuk bergerak liar dari pengalaman 
otentik), maka biasanya seniman tersebut ikut bersuara 
menjelaskan maksud karyanya kepada publik. Kadangkala 
“maksud” tersebut ditujukan sebagai “maksud sebenarnya” 
dan ada juga yang sekedar “maksud awal-mula” yang tidak 
berpretensi menjadi “maksud sebenarnya”. Dalam kasus 
seperti itu, biasanya seorang seniman menjadikan karya-
karya sebagai representasi paling dekat dari berbagai 
pengalamannya. 

Dalam berurusan dengan pengalaman pribadi, selain 
seperti contoh di atas, para seniman lain biasanya 
menjadikan pengalaman pribadi tak lebih sebagai pemicu 
belaka atau pada akhirnya membiarkan terciptanya jurang 
pemisah antara pengalaman pribadi dan ekspresi utama yang 
muncul dari karyanya. Mungkin, kalau merasa diperlukan, 
ia akan menyeberang dengan hati-hati, melewati jurang 
itu, dari “karya untuk publik” ke “pengalaman pribadi” 

dan kemudian balik lagi dengan tak kalah hati-hatinya. 
Barangkali seniman dalam kasus seperti ini mencoba untuk 
lebih mengandalkan “memori tubuh” daripada “aksi tubuh”, 
berpijak pada reproduksi pengalaman daripada bersikeras 
untuk menghadirkan pengalaman otentik seutuh mungkin. 
Karena tubuh menyimpan banyak memori, yang tidak saja 
dari satu peristiwa, tetapi juga menyimpan memori bersama, 
maka seringkali seniman berpikir bahwa penghadirkan 
kembali pengalaman otentik menjadi mustahil. Justru yang 
diharapkan oleh seniman tersebut adalah suatu gejala 
yang mencuat dari akumulasi berbagai memori tersebut. 
Kerja mencipta karya seni kemudian menjadi ikhtiar untuk 
mengabstraksikan segala jaling-kelindan dan silang-sengkarut 
memori, pengalaman, pikiran, dst. ke dalam suatu konsep 
penciptaan. Dengan begitu, pengalaman pribadi—yang 
otentik itu—seringkali menjauh dari potensi suara dominan 
dari suatu karya. Senimannya, oleh sebab itu, merasa 
tak perlu lagi terlalu banyak bicara tentang pengalaman 
pribadinya. Mungkin ia merasa karyanya telah punya suara 
sendiri, yang tak harus diidentifikasi melalui pengalaman 
pribadi yang memicu lahirnya karya tersebut, meskipun di 
saat yang sama kadang ia mempersilahkan pemirsa karyanya 
menelusuri jejak personal dalam karyanya. 

Begitulah setidaknya dua modus kehadiran pengalaman 
pribadi dalam karya seni. Tentu keduanya tidak berkaitan 
dengan persoalan baik ataupun buruk suatu karya. ini hanya 
soal cara seniman memperlakukan pengalaman pribadi. 
Sejak dahulu sudah banyak seniman memperlakukan 
pengalaman pribadinya dengan cara kedua tersebut dan 
sama-sama menghasilkan karya terbaik darinya, meski tentu 
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banyak pula yang bekerja di luar kedua modus penciptaan 
tersebut. Yang jelas, pameran “Plotting” oleh delapan 
perupa muda pilihan Fiametta Gabriela ini menunjukkan 
kedua hal tersebut.  Sebagai sebuah proses panjang dalam 
menciptakan berkarya selanjutnya, kedua hal tersebut 
tentu mesti dicoba sebaik-baiknya. Barangkali ada yang 
nyaman dengan salah satu cara atau mungkin ada yang ingin 
keluar dari kedua modus penciptaan tersebut. Seniman 
yang tidak ingin cepat mati tentu sering mengevaluasi cara 
kerjanya sendiri, baik lewat jalur diri sendiri atau lewat jalur 
pandangan orang lain. Selamat untuk delapan perupa muda 
yang sangat bersemangat. Perbedaan pengalaman pribadi 
dan orientasi berkarya akhirnya bisa di-plotting dalam satu 
ruang dan waktu. Selamat memamerkan proses. 

Plotting dan Angkot Depok
Oleh flametta gabrela dan afrizal malna

Galeri Kertas membuat platform terbuka dan tertutup 
sekaligus dalam kerja kurasi yang mereka lakukan. Tertutup 
untuk tim kurasi mereka memilih seniman yang akan 
memproduksi karya pameran tunggal. Dan terbuka, karena 
seniman yang sedang pameran berdasarkan kurasi tertutup 
ini, harus melakukan transformasi pengetahuan melalui 
lokakarya maupun sharing. berdasarkan lokakarya dan 
sharing inilah kemudian berlangsung proses kurasi terbuka 
yang dilakukan seniman yang sedang berpameran terhadap 
peserta yang mengikuti platform terbuka ini. Dan kali ini 
adalah giliran Flametta Gabrela yang sedang melakukan 
pameran dengan isu “setengah isi setengah kosong”.

Sore itu, para perupa yang akan mengajukan 
konsep pameran mereka untuk platform terbuka yang 
diselenggarakan galeri Kertas, sudah berkumpul di ruang 
utama Galeri Kertas. Mereka membawa karya yang akan 
dipresentasikan. Fiametta Gabrela, yang akan menemani 
mereka melakukan presentasi, mulai melirik kanan-kiri. 
Konon, beberapa perupa ini, yang sebagian baru pertama 
kali “akan” melakukan pameran, bahkan presentasi karya, 
agak gugup. (Masak gugup, sih. Gimmick kali ya). Hanafi juga 
sudah berada di antara hadirin lainnya. 

Mereka, delapan orang yang mengikuti platform terbuka 
ini (Ade kurniawan, Alin Sugiar, Dzikra Afifah Nurrasyidah, 
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Charisa Adria Rizanti, Fairly Apriani, Paypaypow, Reza F 
Abiyyu dan Teguh Kurnia ramadhan) adalah perupa yang 
rata-rata masih berusia 20-an, sebagian besar berbasis 
pendidikan formal. 

“Dalam keluarga kami, dimana percakapan sering terjadi 
di meja makan, sendok menjadi perhatian saya. Karena 
sendok sedang mendesak tradisi makan bagi mereka yang 
masih menggunakan tangan untuk menyuap makanan 
langsung ke mulut. Sendok jadi medium yang memprantarai 
munculnya narasi-narasi etis dari orang tua untuk apa yang 
boleh dan tidak-boleh-kami-lakukan.”

“Burung gagak adalah lambang kesetiaan dan kuat” -  
“Kuning adalah lambang harapan” -  “Kolase berbagai materi 
kertas pada karya saya ini menggambarkan kegembiraan” -  

“Kenapa ada perang? Saya ingin di masa depan, perang tidak 
ada lagi”.

Apa hubungannya antara sendok, nilai-nilai yang sedang 
bergeser, dengan bentuk-bentuk abstrak geometri dan 
arsitektural pada karya? Apa hubungannya antara warna 
kuning dengan repetisi bentuk dan pembelahan bidang 
pada karya, ketika kita sedang membicarakan harapan atau 
kegembiraan? Mana yang harus dipilih antara mata (sebagai 
tatapan subjektif terhadap objek-objek tertentu) dengan 
godaan shoftware untuk memanipulasi effek-effek visual? 

Beberapa kata kunci mulai bermunculan dalam presentasi 
mereka. Sebuah presentasi dimana sebagian perupa melihat 
medan representasi berlangsung sebagai semacam otoritas 
penuh yang dimiliki seniman; alih-alih seorang seniman 
merasa bisa mewakili medan sosial-politik yang berlangsung 
di sekitar mereka. Siapakah yang memiliki otoritas 
penciptaan? Dari mana datangnya otoritas ini?

Semi Ikra Anggara yang juga hadir dalam forum ini, ikut 
mengingatkan: medan representasi seperti apa yang sedang 
berlangsung dalam proses presentasi karya? Sebuah medan 
yang terkesan tidak terjadinya sirkulasi eksternal-internal 
sebagai proses logika penciptaan, yaitu ketika seorang perupa 
menghadapi isu-isu sosial-politik dari realitas yang dihadapi 
dan dijadikan sebagai titik-tolak berkarya. Atau logika ini 
cenderung terlewatkan oleh otoritas penciptaan yang terlalu 
dini untuk diterima begitu saja.

“Kertas” dan kemudian “tubuh”, merupakan dua medium 
yang cenderung saling menghadirkan satu sama lainnya, 
menjadi hal yang fundamental dalam platform terbuka yang 
diinisiasi galeri Kertas. Karena itu pula skala terpendek dalam 
medan representasi merupakan premis yang tidak bisa 
dilewatkan begitu saja. Spektrum penciptaan yang terlalu 
melebar, dan membuat goyah sebuah gagasan yang terlalu 
besar, ditarik kembali agar bisa dialami tubuh.

Di sisi lain, beberapa perupa justru bertolak dari 
ruang internal mereka. Terutama ruang internal tubuh 
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perempuan. Di antaranya dalam bentuk proses biologis, 
seperti menstruasi. Apakah darah menstruasi itu? Kenapa 
proses biologis ini oleh kepercayaan-kepercayaan tertentu 
dikonstruksi ke dalam makna-makna yang sama sekali tidak 
lagi berhubungan dengan fakta biologis itu sendiri. Misalnya, 
perempuan yang sedang menstruasi harus diasingkan dalam 
kehidupan sosial maupun spiritual. Menstruasi, alih-alih 
menjadi medan fiksi yang terbuka untuk dimanipulasi oleh 
berbagai praktik politik pembacaan.

Konstruksi kekuasaan atas tubuh perempuan tidak hanya 
berlangsung dalam soal menstruasi, tetapi juga pada tubuh 
kodrati perempuan dan menjadi bagian dari politik identitas 
yang sensitif. Misalnya, kenapa ketelanjangan juga harus 
dikonstruksi ke dalam bangunan makna yang menegatifkan 
tubuh perempuan? Sikap etis yang seksist dan rasis ini 
membuat tubuh perempuan menjadi medan politik identitas 
sekaligus medan komoditi yang laten dalam berbagai 
dimensinya. 

Apakah cairan tinta berwarna merah bisa merepresentasi 
darah menstruasi perempuan, seperti pada karya Charisa 
Adria Rizanti di atas? Apakah bau bisa dilibatkan sebagai 
bagian spesifik dari aktivasi medan visual?

Perupa lain memunculkan beberapa karya dari ruang 
internalnya sendiri, sebagai sebuah pergulatan batin yang 
berlangsung dari dunia pekerjaan, keluarga dan rumah sakit 
jiwa. Ruang ini menghasilkan sebuah medan tatapan yang 
bisa mengubah dimensi ruang. Yaitu munculnya sosok-sosok 
dengan mata tertutup. Dan realitas tidak lagi ditempatkan 
di luar tubuh, melainkan di dalam tubuh. Sementara sang 
tubuh dikonstruksi sebagai mata terpejam yang bisa dibaca 
sebagai “mata-yang-menatap-ke-dalam”. 

Ketika mata dipejamkan, tatapan berhenti, maka proses 
objektivasi tidak berlangsung. Dan ruang di dalam mata 
yang terpejam itu berubah menjadi ruang baru: dibukanya 
ruang internal sebagai tatapan ke dalam. Memejamkan mata 
menjadi pendekatan khas untuk menghentikan agresi dari 

objektivasi yang umumnya berlangsung melalui tatapan. 
Medan politik identitas di sini bergeser menjadi reflektif dan 
puitis. Medan ini berbeda dengan lukisan-lukisan Amedeo 
Modigliani yang mengubah mata menjadi lubang hitam, 
bahwa tatapan tidak diperlukan lagi ketika kita mulai masuk 
ke dalam alam jiwa seseorang. Mata sebagai lubang hitam, 
dalam seni lukis indonesia juga bisa kita temukan pada 
karya-karya Jeihan (di antaranya juga untuk “menghadirkan” 
tubuh-puitis perempuan).

Menggunakan tatapan sebagai representasi terhadap 
setiap agresi yang datang dari politik identitas, merupakan 
formula yang bisa dimainkan antara tatapan hadirin yang 
melihat karya, dan sebaliknya: representasi mata pada karya 
yang memberi tatapan “khas” kepada penonton. Mata 
realitas dipertemukan pada mata fiksi yang terdapat pada 
karya. Medan representasi politik identitas melalui tatapan 
ini juga berlangsung pada karya Fairly Apriani. Memunculkan 
pertanyaan: Apakah identitas, yang melahirkan teritori 
arkhaik atas asal-usul dan dibekukan oleh tatapan, masih 
terus tetap kita gunakan, padahal kita ingin melawan setiap 
agresi sebagai effek dari aktivasi medan politik identitas yang 
beku dan keras?

godaan-godaan kecil dimunculkan dalam proses 
presentasi karya dari 8 perupa ini. Termasuk menggunakan 
pandangan Dea Widyaevan yang ikut menulis responnya 
atas karya Flametta Gabrela pada katalog pameran. Dea 
mempersoalkan bahwa kerja akivasi visual dalam seni rupa, 
tidak selalu harus dibaca sebagai sesuatu yang fisikal. Godaan 
kecil dilanjutkan dengan menghadirkan kecenderung lukisan-
lukisan realis Paula Modersohn Becker.

Karya Paula tidak semata merepresentasi sosok seorang 
gadis muda, tetapi juga ada gelombang kesunyian yang 
bergerak diam, bayangan kematian yang menyeruak dan 
alih-alih menguasai kita. Lukisannya tidak berhenti pada 
sosok sang gadis muda itu. Tatapannya juga tidak berhenti 
pada mata, melainkan terus bergema melalui proses tatapan 
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ke depan dari sang gadis, dan memunculkan objektivasi-
tak-hadir: apa dan siapakah yang sedang ditatap sang gadis 
dalam lukisan Paula itu?

Objektivasi-tak-hadir itu, membatalkan lukisan menjadi 
potret dan membatalkan tubuh perempuan dari pesona 
fisikalnya. Pusar, di luar tubuh, gencetan, tersungkur, mata-
mata gentayangan, hendak kemana aku tidur? Di dalam 
awan, terlalu jauh.

Di tempat tidur, terlalu nyaman. Satu- dua melihat  lagi 
ke dalam, Yang lainnya, menelanjangi jejak tanpa tahu itu 
siapa.

Pengalaman tubuh, pencarian identitas, alienasi menjadi 
persoalan, berhadapan dengan informasi / data-data yang 

Amedeo Modigliani: Anna 
Zborowska). https://
curiator.com/art/amedeo-
modigliani/portrait-of-
anna-zborowska

bertabrakan, banjir; data yang mempertanyakan data, 
berlarian dan dihilangkan. era kontemporer yang berlapis-
lapis mempertanyakan kembali, siapa, dimana, aku? 
memerlukan upaya-upaya lebih kritis untuk penemuan diri 
tersebut. Fenomena meminjam “aku” dari objek lain (yang 
dipililh dari kesadaran/tidak) menjadi lebih mudah diambil 
daripada melihat aku sebagai aku sendiri. Diri menjadi asing, 
dan perlunya persetujuan yang komunal.

Plotting: - a secret plan or scheme to accomplish   
 some purpose.
 - also called storyline.

Plotting dalam bahasa indonesia: merencanakan, 
berkomplot, bersekongkol. Dalam plotting ini, ada yang 
menjadi tujuan dalam pameran ini. Melihat fenomena yang 
terjadi saat ini, perlunya me-plotting untuk menciptakan alur 
kembali dari luar ke dalam tubuh. Menggunakan media dan 
latar belakang yang berbeda-beda dialog yang diciptakan 
akan beragam. ini akan jadi menarik, dilihat dari percakapan-
percakapan yang akan terjadi. Salah satu tujuannya, tubuh 
tidak lagi bermusuhan, dia sudah mengangkat bendera putih. 

Tatapan pada gilirannya bisa dilihat sebagai penempatan, 
plotiing. Penempatan bisa berarti politis (otoritas) atau 
literasi (tradisi kritis). Plotting juga bisa berarti bagaimana kita 
menempatkan sebuah kerangka berpikir dalam bungkusan 
dan pada tempat yang membuatnya berdiri dan mengalir.

Angkot (angkutan kota) juga sebuah plotting dalam 
lalulintas kota di Depok. Tetapi juga sebuah un-plotting 
dalam banyak perilaku lalulintas yang gelap mereka di jalan, 
untuk mengejar penumpang dan memadatkan penumpang 
ke dalam tubuh angkot yang kecil. Hiruk-pikuk lalulintas dan 
tradasi lisan sebelumnya masih meramaikan tubuh angkot 
melalui penumpang yang tidak saling mengenal, tetapi saling 
menyapa. Supir angkot, karena masih bisa merasakan surplus 
melalui penumpang yang selalu memenuhi “setorannya”, 
masih sering berekspresi dengan menghias angkot mereka, 
memasang sound system untuk “musik angkot”, hiasan 
pada kaca jendela angkot, tulisan maupun sticker yang segar 
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tertulis pada bagian belakang badan angkot: “Ayah sangat 
merindukan kamu, anakku …” yang memunculkan bayangan 
sebuah perantauan dengan meninggalkan keluarga jauh di 
kampung untuk mencari penghidupan (mata pencarian).

Kini, tubuh angkot itu kian sunyi, tidak hanya karena 
penumpangnya kian sedikit, terdesak oleh munculnya 
aplikasi-aplikasi baru dalam pelayanan transportasi kota. 
Para penumpang juga kian asyik dengan smartphone mereka 
masing-masing. Plotting berhadapan dengan un-plotting 
yang dihadapi angkot, dan tidak terbayangkan 10 tahun 
yang lalu. Bahkan kini, pemerintah kota Depok akan sedang 
membranding bahwa kota Depok merupakan kota di mana 

anak-anak mudanya banyak memproduksi berbagai aplikasi 
dalam pelayanan digital native.

Proses pameran ini, dari presentasi ke produksi, bisa 
diandaikan sebuah proses yang berlangsung antara plotting 
dan un-plotting kemudian plotting kembali. 

Kota Depok yang sedang menggeliat sebagai urban-desa 
juga sebagai urban-post-kolonial ikut memberi spektrum 
bagaimana plotting dan un-plotting dilihat sebagai dinamik 
bahwa sebuah penempatan berarti juga bagaimana 
mengalirkan sesuatu agar penempatan tidak berarti berhenti 
dan ikut memacetkan yang lain.

Bayangkan, pameran berlangsung dalam tubuh angkot 
yang berkeliling selama 3 hari di Depok.###

Paula Modersohn 
Becker: © Bildarchiv 
Preußischer Kulturbesitz 
/ nationalgalerie, SMB / 
Jörg P. Anders. Original: 
nationalgalerie, Staatliche 
Museen zu Berlin
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Di pameran ini saya membawa kisah pengalaman hidup 
saya yang pernah sakit akibat kecanduan narkoba dan harus 
direhab di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor yang biasa 
di sebut RSJ Cilendek. Saya di sana selama 12 hari. Banyak 
pengalaman yang saya rasakan di sana, dari kebiasan harus 
minum obat yang dosisnya sangat keras, disuntik penenang, 
memakai sikat gigi beramai-ramai, bahkan sampai harus 
dikurung di dalam ruangan seperti sel. “Saya ingin pulang 
saya ingin pulang”, teriak saya kepada penjaga dan perawat 
di sana.

Bertemu dengan orang sakit jiwa yang berbeda-beda 
karakter. Ada yang  melinting daun kering untuk dihisab 
seperti rokok, teriak-teriak, menangis, bahkan memukul 
dirinya sendiri. Meskipun mereka punya karakternya masing-
masing, tetapi diperlakukan dengan cara yang sama oleh 
perawat disana. Mereka diberi kebiasaan harus bangun 
subuh, olahraga, makan teratur, minum obat, disuntik, 
menghardik untuk menghilangkan halusinasi, dan melakukan 
kegiatan-kegiatan positif lainnya.

Dengan menggambar—walaupun hanya sebatas coretan 
garis—sudah sangat cukup menjadi  proses penyembuhan 
diri saya. Suatu gambar, bagi saya, adalah identitas diri. 
Gambar yang identik dengan diri saya adalah ayunan. Saya 
suka sekali dengan ayunan sejak kecil. Ayunan adalah tempat 
untuk menyendiri, berfikir, berimajinasi, mengingat memori 
masalalu, masa anak-anak, mengeluarkan emosi, menangis, 
tertawa, merenung, dan masih banyak lagi. 

Saya suka sekali dengan ayunan sejak kecil. Ayunan adalah 
tempat untuk menyendiri, berfikir, berimajinasi, mengingat 
memori masalalu, masa anak-anak, mengeluarkan emosi, 
menangis, tertawa, merenung, dan masih banyak lagi. Saya 
suka membuat gambar ayunan. gambar ayunan adalah 
pemicu saya untuk menggambar objek lainnya: Dari garis 
demi garis ayunan itu kemudian terbentuklah karakter wajah 

Ade Kurniawan

Anatomi , acrylic on papper, 42x59,4 cm
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dengan mata tertutup. Karakter wajah itu saya namakan 
CruT. nama itu terinspirasi dari vokalis + gitar nirvana, 
Kurt Cobain, sebuah band favorit saya asal Amerika serikat. 
Kebetulan sekali nama panggilan saya sejak kecil adalah 
Kukung di mana nama akhir KUNG itu diganti berevolusi 
menjadi Cung - CruT. Sering kali di tembok jalan saya sering 
tagging tulisan “#crutvd” untuk menunjukan identitas si 
senimannya, yang artinya Crut Van Dalis, Van itu sendiri sudah 
tidak asing menjadi nama di bagian tengah oleh masyarakat 
Belanda untuk jenis kelamin laki-laki. Maka apabila Van itu 
berbenturan dengan Dalis dia akan berubah menjadi vandalis 
atau vandalisme.

Selain itu, saya juga membuat patung dari bubuk kertas. 
Patung berkarakter itu saya ibaratkan pasien dalam rSJ. Baik 

Penjara 2, acrylic spray on 
papper, 42x59,4 cm

Kardus, pappercraf, patung bubur kertas, acrylic on papper, 2018

Untitled 2018 , acrylic on papper, 42x59,4 cm
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badan ataupun jiwa si patung tersebut diperlakukan dengan cara yang sama 
oleh si dokter, yang diibaratkan dengan si senimannya sendiri. Pengunjung 
yang datang di pameran pun bisa ikut berpartisipasi dalam karya yang saya 
buat. Menghapus luka lama dengan pilox berwarna putih.

Ade Kurniawan lahir di Depok, 18 Agustus 1994. 
Mahasiswa Politeknik Tugu Jakarta Masterdepok, Jurusan 
Teknik Komputer. Seorang peminat Desain Komunikasi 
Visual. Pernah bekerja sebagai Desainer Grafis di CV. 
Pandawa pada tahun 2012. Selain itu, Ade juga pernah 
menjadi Freelance Film Crew di PH. SINEMAART sebagai 
Loader, Ass Editor dan Art Desain Grafis. Saat ini menjadi 
pekerja lepas di ARTCRT. ARTCRT adalah projekan yang 
dibuatnya sendiri dimulai sejak tahun 2017

Alin Sugiar

Gunting batu kertas sebagai representasi saya untuk membuat 
kebisingan pada memori ingatan saya. Memberikan celah di setiap 
layernya untuk terus memicu memori saya di waktu dan keadaan 
tertentu. Ingatan bisa di picu dari emosional, warna atau objek 
yang pernah melekat erat pada diri saya sendiri. Tapi terkadang 
visual bisa berasal dari ingatan bawah sadar yang mungkin terlintas 
begitu saja. Tujuannya agar bisa menjadi sebuah pengingat 
(introspeksi) ataupun sebuah ide yang mungkin bisa menjadi celah 
ruang untuk berekspresi di kemudian hari.

Gunting Batu Kertas
Akan selalu ada ruang untuk batu-batu besar di kepala saya.
Takut jika kertas kehabisan cara untuk menutupi bentuknya.
Takut jika kertas tak mampu lagi bertahan akan usang(?)
Celah akan selalu ada.

Plotting , acrylic spray on papper, 
42x59,4 cm

Penjara, acrylic spray on papper, 
42x59,4 cm
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Year: 2018
Size: 87,5 x 61 cm
Acrylic & Cutting on paper

Alin Sugiar adalah lulusan Desain Komunikasi Visual di 
Yayasan Administrasi Indonesia. Lahir di Jakarta pada 
tanggal 7 Oktober 1992 dan saat ini menetap di Kota 
Depok. Alin pernah beberapa kali mengikuti Exhibition 
Group diantaranya “Get Real Exhibition” oleh Gardu 
House Jakarta pada tahun 2016, “Bekasi Butuh Seni 1 
& 2 Exhibition” oleh Koma Junkyard Bekasi pada tahun 
2017, “Grilya Visual 5” oleh Polimedia Jakarta 2017, 
dan yang terakhir “Happy Fine Art Exhibition” oleh Koi 
Kemang Gallery Jakarta pada tahun 2017. Saat ini ia 
bekerja sebagai Freelancer Graphic Design dan projek 
mural di berbagai gerai Starbucks dan lainnya.
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Dzikra Afifah Nurrasyidah

Dalam karyaku ini aku mengambil tubuhku sebagai 
tanda. Kemudian, tanda tersebut aku sajikan 
kembali pada ruang dan waktu yang berbeda. Dalam 
prosesnya, aku berdamai antara aku, tubuhku, 
serta garis yang aku tarik. Saling membaca antara 
aku dan tubuhku, membiarkan garis yang aku tarik 
mencatatnya, seperti mengawasi mampukah aku jujur 
ketika dihadapkan dengan diri sendiri. Dalam kertas-
kertas ini aku bercermin.
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gerbang memulai seluk beluk tubuhnya. Diuraikan dalam bahasa 
sembunyi, disajikan seakan makna berdialog menyeringai 
sebagaimana bisik.

Caption karya:
Year  : 2018
Size  : 70,5cm x 100,5cm
Material  : China ink on tracing paper 

Dzikra Afifah lahir di Bandung pada tanggal 
18 Agustus 1994. Saat ini sedang menempuh 
pendidikan sebagai sebagai mahasiswa aktif 
program Studi Patung di Kampus Institude Seni 
Budaya Indonesia, Bandung. Sebagian besar 
karyanya adalah tentang perempuan dan 
eksplorasi tubuh. Pada tahun 2018 Dzikra terpilih 
sebagai pemural dalam Pekan Seni Media yang 
bekerja sama dengan Kemendikbud dan Studio 
Hanafi.
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Charissa Adria Rizanti

“Merah kemana-mana”

PREMIS
Menstruasi merupakan proses biologis yang terjadi pada 
setiap perempuan sehat. Siklus ini terjadi sebagai tanda 
siap ya tubuh perempuan untuk melakukan reproduksi 
dan aktifitas seksual proaktif. Muncul nya darah merah 
disebabkan oleh luruh nya selaput dinding yang menyiapkan 
perempuan untuk mengandung. Namun banyak stigma 
social negative yang menempel pada keadaan menstruasi 
baik dipengaruhi oleh norma-norma dan kultur social 
yang berlaku dan ini terjadi dari perempuan dalam masa 
kanak-kanak. 

Secara keseluruhan, perempuan dari masa kanak-kanak 
sudah di tekankan bahwa menstruasi merupakan urusan 
rahasia perempuan. Sehingga  dari kecil, perempuan 
terbiasa untuk mengurus keadaan menstruasi nya sendiri 
dan secara diam-diam. Hal ini memupuk rasa malu bagi 
perempuan dan menganggap itu sebagai hal tabu. Asosiasi 
akan keluarnya benda atau cairan dari dalam tubuh pada 
umum nya dikaitkan dengan proses ekskresi, kotoran atau 
vulgar. Hal ini pula yang mendorong dan menjustifikasi 
respon perempuan untuk tidak mau membahas soal 
periode menstruasinya. Contohnya, perempuan malu bila 
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darah menstruasi nya bocor dan terlihat oleh orang lain atau 
menutupi keadaan ketika dia sedang menstruasi.

Sedangkan ketika menstruasi, perempuan berada didalam 
keadaan ekstrim. perubahan komposisi hormone perempuan 
mempengaruhi psikis perempuan secara alami. Perempuan 
menjadi lebih tempramen, lebih sensitive atau adalapun yang 
merasakan rasa sakit karena adanya luka atau peluruhan yang 
terjadi di dalam dirinnya. Hal ini terjadi tanpa wanita mau 
dan terjadi semata-mata untuk mempersiapkan keturunan. 
Kebutuhan wanitapun jadi semakin bertambah karena 
diharuskannya menjaga kebersihan alat vital dan menjadi 
supaya darah itu tidak kemana-mana dan menjaga aktifitas 
mentruasi tersebut diwilayah private

Konsep Karya

Berdasarkan premis diatas karya “Merah Kemana-mana” 
hadir  sebagai pertanyaan sekaligus pernyataan akan stigma-
stigma  tersebut. Bagaimana perempuan harus menyikapi 
menstruasi? Lalu bagaimana pengaruh psikologis dan social 

yang terjadi pada perempuan, baik dari luar maupun dari 
dalam, mempengaruhi persepsi kita terhadap menstruasi? 
Karya ini mengambil aspek-aspek serta  merepresentasikan 
menstruasi untuk memberikan pengalaman estetis, serta 
membangkitkan memori dengan asosiasi apresiator.  

Dengan memunculkan aspek menstruasi yang menetes 
kebawah dan menyerap kedalam tissue toilet yang bertumpuk. 
Memberikan waktu bagi tissue untuk menyerap dan atas dan 
secara perlahan-lahan menjalar ke bawah. Sesuatu hal seperti 
membersihkan menstruasi atau menstruasi itu sendiri terjadi 
di ruang ruang personal, dan tissue toilet sebagai representasi 
privasi, hygiene dan care yang dibutuhkan perempuan saat 
itu untuk membersikan dan menghilangkan kotoran (darah) 
malah akhirnya memuncul menunjukan dirinya. 
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CAPTION
“Merah Kemana-mana” 
Watercolor solution  on toilet paper 
2018

Charissa Adria R yang lebih dikenal dengan nama Icong 
lahir di Jakarta, 31 Maret 1995. Menyelesaikan S1 di Telkom 
University Fakultas Intermedia Art. Icong pernah beberapa 
kali berpameran, di antaranya adalah “Postcard Exhibition-
Buah Zaman Tunas Unggul #3” di Ruang Atas Solo pada 
tahun 2016 dan “Capture” di Roemah Seni Sarasvati, 
Bandung , 2015. Selain itu, Icong juga pernah menjadi tim 
kuratorial di pameran “Bandung Youth Academic Painter 
Platform 3” pada tahun 2016.

Fairly Apriani

Identitas tidak pernah berdiri sendiri. Alih-alih singular, 
identitas individu manusia justru sangat kompleks, dalam, 
dan rumit. Namun begitu, di dalam masyarakat—dengan 
adanya tuntutan, konflik, dll—identitas-identitas individu 
tersebut kemudian berubah perlahan-lahan.

Saya ingin bicara tentang identitas perempuan. Bagi 
saya, identitas perempuan adalah identitas yang rapuh, 
karena posisi perempuan di dalam masyarakat selalu 
diguncang-guncang, seperti anggapan bahwa perempuan 
adalah gender nomor dua, suatu pandangan yang jamak 
dari paradigma patriarki dalam masyarakat kita. Hal itu, 
bagaimanapun juga, telah melemahkan perempuan di dalam 
masyarakatnya sendiri. 

Sulit sekali bagi perempuan dalam membangun identitas 
sendiri karena sulit lepas dari konflik posisi dan juga 
tuntutan di dalam masyarakat, di mana setiap identitas 
perempuan selalu dinegosiasikan dengan alasan “kodrat” 
dan hal semacamnya. 

Pada karya ini saya ingin memberikan ketegangan-
ketegangan terhadap audiens, di mana audiens harus 
merespon karya saya dengan cara melewatinya. Medium 
yang dipakai adalah kertas kalkir yang nantinya akan 
saya lukis dengan tubuh perempuan anonim. Audiens 
diminta untuk melewati karya instalasi ini, sehingga 
medium kertas kalkir yang rapuh itu dapat merekam jejak-
jejak gesekan audiens terhadap karya, sebuah metafora 
identitas perempuan yang diubah ataupun dekonstruksi 
oleh masyarakat. Dengan menyadarkan kembali audiens 
terhadap identitas perempuan. 
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The List, 2016
Kalkir Paper on Resin
40x40 cm (3 pieces)

My Phone Just died, 2017
Mix Media
15x15 cm

Fairly Apriani, biasa disapa Pepei, lahir di Cirebon, 13 
April 1995. Ia adalah lulusan Seni Rupa Intermedia 
jurusan Lukis di Universitas Telkom, Bandung. Sejak tahun 
2015 Pay telah aktif berpameran. Pameran pertamanya 
“Capture” diadakan di Roemah Seni Sarasvati, Bandung. 
Selanjutnya Pay pernah berpameran di Gedung Indonesia 
Menggugat, Bandung “Collective Juncture Exhibition” 
(2016), di Gudang Sarinah Jakarta “Glued Party #3” 
(2017) dan di Galeri Idealoka, Bandung “Final Project 
Exhibition” (2017).
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Paypaypow

Ketika semua manusia membahas tentang kenyataan, 
yang ada  di pikiranku ialah suatu bentuk yang belum 
jelas dan tak bisa ditebak. Sebelum kenyataan itu muncul, 
ada harapan di belakangnya, sesuatu yang diingkan oleh 
setiap manusia, yang baik untuk diri mereka sendiri, 
dan biasanya berujung dengan kesenangan, senyum, 
bahagia, tertawa. Tapi, harapan juga bisa membuat 
manusia itu sendiri menjadi jahat ketika harapan-harapan 
yang mereka inginkan tersebut tidak terwujud dan tidak 
sesuai kenyataan. Seandainya semua manusia memiliki 
kenyataan dan harapan yang berjalan bersamaan dengan 
mulus, mereka pasti akan menjadi manusia yang paling 
bersinar hari itu. 
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Paypaypow kelahiran Bogor, 23 September 
1994. Berhasil menyelesaikan S1 di Politeknik 
Negeri Media Kreativ (Polimedia), Jurusan 
Desain Grafis. Aktif berpameran di setiap tahun 
mulai dari tahun 2012, diantaranya adalah 
“Exhibition with Me Fest” di 1/5 Coffee Shop, 
Jakarta (2012), partisipan di GPfest, Politeknik 
Negeri Jakarta (2013), partisipan di pameran 
“Surat Rupa” State Polytechnic of Creative 
Media (2014), partisipan di pameran “DAKUPA” 
Jakarta Selatan (2015), partisipan di pameran 
“Gerilya Visual 4”, Basement State Polytechnic 
of Creative Media  (2016).

Reza F Abiyyu

Semua yang tercipta pasti memiliki awal dan akhir. Di 
antara keduanya terdapat suatu siklus. Lengkap ataupun 
tidak dan disengaja ataupun tidak, sebuah siklus adalah 
jalan yang menghubungkan antara  yang awal dan yang 
akhir.  Kehidupan di dunia adalah siklus  yang mengantarkan 
suatu makhluk hidup dari suatu awal (kelahiran) ke suatu 
akhir (kematian). Fokus utama saya adalah pada “yang 
awal” tersebut. Seberapa panjang siklus yang akan dilalui, 
dan seperti akhir yang akan ditemui, semuanya tak bisa 
dilepaskan dari “yang awal”: ia selalu menjadi bagian dari 
perjalanan menuju akhir. “Ibu” adalah suatu awal yang 
seperti itu. Bagaimanapun juga, ia selalu menghubungkan 
kita dengan siklus kehidupan.  Selama siklus itu kita tempuh, 
apapun bentuknya dan seberapapun jauhnya, ibu sebagai 
sang awal akan selalu menyertai, tak hanya dalam bentuk 
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sosok, tetapi juga dalam bentuk doa—tak hanya sebagai 
“subjek” tetapi juga sebagai “makna”. Ibu—sang awal—
mengaitkan kita ke siklus kehidupan, tak hanya sebagai 
“badan” melainkan juga “jiwa”. 

Abiyyu lahir di Depok, 23 Juni 1998. Ia adalah mahasiswa 
aktif fakultas Seni Rupa dan Desain Institude Teknologi 
Bandung, Program Studi Kriya. Aktif berpameran sejak 
2017 di antaranya adalah Pameran Kolektif “Youth 
Creative” di Green Corner Jakarta (2017), Pameran 
Kolektif “Pabrik Persepsi” di Loop Station, Yogyakarta 
(2017), Pameran Kolektif “Crava” di Institude Teknologi 
Bandung (2017), Pameran Desain Interior “Metamorph” 
di ISI Yogyakarta (2018), Pameran Kolektif “ART Week: 
AsaRasa” di The Brees, BSD (2018), dan Pameran 
Nasional Kriya “Metafora #4” di Museum Keris Nasional 
Surakarta (2018)

“Satu kata, seribu anggukan Tuhan”
Kanvas fabric, thread,tea, oil, and charcoal o paper
43.5 x 41.5 cm
2018

“Apa yang tampak dan sengaja tak ditampakkan”
Tea, glass.
Variable dimension, 4 series
2018
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Teguh Kurnia Ramadhan

Banyak orang yang terlalu fokus dengan dirinya dan cenderung 
abai dengan sekitarnya. Padahal, begitu banyak hal menarik, 
tapi kemudian terlewat begitu saja. Hal itu yang mendasari saya 
untuk mendokumentasikan hal-hal di sekitar saya yang mungkin 
lebih sering diabaikan oleh orang lain. Setelah objek-objek yang 
terabaikan itu dijepret oleh lensa kamera, saya kemudian mencoba 
untuk menambah nilainya, yaitu dengan mencari berbagai 
kemungkinan bentuk lain dari objek tersebut, mengutak-atiknya, 
melalui manipulasi digital. Hasilnya, sebuah objek sederhana bisa 
jadi lebih menarik. 

Bentuk-bentuk yang dihasilkan melalui manipulasi itu pun 
merupakan hasil yang bisa dibilang bentuk yang abstrak. Hasil 
manuplasi tersebut tidak selalu merujuk ke sebuah bentuk 
tertentu. Tapi, saya tidak melupakan bentuk aslinya. Bentuk asli 
dan bentuk manipulatifnya akan saya sandingkan. Orang bisa tahu 
dari mana bentuk tersebut tercipta dan bisa  memaknai dari sudut 
pandang mereka sendiri.

Pada proses manipulasi yang biasa saya tekankan adalah kontras 
cahaya agar lebih menampakan bentuk garis dan sudut dari 
hal-hal yang saua foto. Lalu menggunakan efek-efek yang dapat 
membantu saya menemukan bentuk baru dari bentuk awal, 
seperti menggunakan efek cermin, cembung, dan bawah air. 
Kemudian saya beri pewarnaan yang dapat menunjang bentuk 
baru tersebut.

Pada pameran ini, hal terabaikan yang akan saya tampilkan 
adalah kertas-kertas yang terbuang dari limbah perdagangan. 
Saya berasal dari keluarga pedagang dan sangat dekat dengan 
limbah perdagangan tersebut. Dalam membuat karya ini, 

Benih, 2018. Manipulasi dari foto rak telur kertas dan 
kertas koran. Art paper 29.7 x 42.0cm



46 47

selain memanipulasi,  saya juga akan menampilkan kertas-
kertas terabaikan tadi dengan mengemasnya menjadi suatu 
gambaran tentang hal-hal penting dalam perjalanan hidup: 
mulai dari embrio, usaha mencari arah, kehendak menemukan 
rasa, dan kemudian pembungkus—sebagai akhir dari 
perjalanan hidup tersebut.  

Teguh K. Ramadhan lahir di Jakarta, 3 Januari 1997. 
Tercatat sebagai mahasiswa aktif Desain Komunikasi 
Visual Semester 3 di Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta 
Selatan. Menyukai fotografi sejak SMP, terutama street 
photography. Saat ini ia bergabung di Komunitas Ruang 
Keji dan Motus sebagai Art Director. 

Menggeliat, 2018. 
Manipulasi dari foto 
macam-macam 
pembungkus. Art paper 
29.7 x 42.0cm

Pembungkus, 2018. Manipulasi dari foto kertas 
bungkus nasi padang. Art paper 29.7 x 42.0cm

Siap terbang, 2018. Manipulasi dari foto kertas 
bungkus dan tusuk sate. Art paper 29.7 x 42.0cm
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ramah Tamah merupakan sebuah kelompok musik yang terbentuk 
pada awal tahun 2014, dengan format dua buah gitar dan vocal, 
ramah Tamah memiliki konsep bermusik sederhana bernuansakan 
pop folk yang dikemas dalam suasana ramah dan menyenangkan, 
yang berasal dari kota Jakarta. Bertemu dan bernaung dalam satu 
komunitas yaitu Komunitas Pecinta Seni Jakarta atau lebih dikenal 
sebagai Kompeni Jakarta. ramah Tamah merupakan sebuah 
transformasi dari band sebelumnya yang bernama Senyawa Bahagia. 
ramah Tamah adalah Tika pada vocal, Akhmal pada lead gitar dan 
Ombol pada rhythm gitar dan vocal.

Ramah Tamah diambil dari bahasa Indonesia yang berarti pertemuan.
Dengan musik yang sangat sederhana, kami ingin bermah tamah 
dengan kalian.

Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan lain waktu.
Salam hangat, ramah Tamah

more info
mail: ramahtamah.musik@gmail.com
ph: +62 859 2226 7272 (ombol)
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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 
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 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 
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.

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

Adinda Luthvianti 
Adinda Luthvianti, lahir di Purwakarta, 30 Agustus 1962. 
Aktif berkesenian sejak remaja di Bandung. Sarjana Farmasi 
ini bergabung dengan group teater Bel Bandung pada tahun 
1982. Mendirikan Studiohanafi bersama suaminya, Hanafi 
pada tahun 1999. 

Pengurus Studiohanafi

Membuat komunitas teater anak Studiohanafi pada tahun 2006. Menulis naskah 
teater anak, menyutradarai, sekaligus melatih teater anak. Pada tahun 2013 – 2015 
tiga tahun berturut-turut memenangkan Festival Teater Anak di Taman Ismail 
Marzuki. 2013 naskahnya berjudul “Hujan Mencari Kali” menjadi naskah terbaik 
Festival teater anak, group terbaik, sutradara terbaik, musik, dan penata artistik 
terbaik. 

Menghadiri Primavera Sound Festival 2014, Parc Del Forum, Barcelona. Pada tahun 
2016 menyutradarai pertunjukan (instalasi teks 1 tahun Sitor Situmorang) “Pasar 
Senen, Sitor dan Harimau Terakhir” mengenang wafatnya Sitor Situmorang di Teater 
Kecil Taman Ismail Marzuki. Di tahun yang sama bergabung di Dewan Kesenian 
Jakarta, komite teater, sambil menjalankan program Studiohanafi sebagai konseptor 
program studiohanafi.

Menyelenggarakan pameran Hanafi di dalam dan di luar negri sejak tahun 1994 – 
sampai sekarang. Pada tahun 2015 bersama teman-teman di Studiohanafi membuat 
ekosistem kesenian di daerah pemekaran baru di Tubaba-Lampung, sampai saat ini 
masih berjalan. Atas undangan dari British Council Indonesia menghadiri Edinburgh 
Festival Fringe 2017.

Heru Joni Putra 
Editor, penulis dan pengelola galerikertas Studiohanafi.

Milliya
Sekretaris dan bendahara di Studiohanafi. 

Ratu Selvi Agnesia 
Art management di Studiohanafi, penulis seni budaya, 
Humas dan Publikasi di hampir setiap program Studiohanafi 
dan pengurus galerikertas. 

Semi Ikra Anggara 
Stage manager dalam setiap program Studiohanafi. Selain itu 
ia juga berlaku sebagai pembina kelompok teater di daerah 
Tulang Bawang Barat (Tubaba)-Lampung dalam program 
Studiohanafi semenjak 2015. 
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09September
2018
16.00-18.00 WIB

Minggu

Workshop Plotting Karya Media 
Kertas 8 perupa muda pilihan 
Fiametta Gabriela 
Untuk Siswa-Siswi SMK

Agenda publik:

Galerikertas Studiohanafi Mengucapkan 
Terima Kasih Kepada:

Fiametta Gabriela

Afrizal Malna

Keluarga 8 Perupa Muda

ramah Tamah

indonesian Street Art Data Base (iSAD)

www.MUGOS.tv

radio Prambors

Provoke

Depok24jam.com

C.J. napiun

Tim Studiohanafi

Seluruh kawan-kawan yang telah membantu terselenggaranya 
pameran PLOTTing
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Media partner


