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tentang karya 

gambaur adalah gabungan yang seasyiknya dari 
kata gambar dan baur, yang diartikan sebagai 
gambar yang baur atau cukup—gambar baur—
saja. Kata gambar pada gambaur, sebenarnya, 
cuma terlewati oleh satu huruf ‘u’ yang menyisip 
di antara kata ‘baur’. Pada gambaur, kata gamba(r) 
yang tertunda harus mengambil ‘r’-nya dengan 
melompati tiga huruf ‘b-a-u’ dari kata ‘baur’ 
yang sementara itu tidak berubah meskipun 
menampung huruf ‘r’ yang bisa membentuk 
kata gambar dari susunannya. Mekanisme yang 
kurang-lebih serupa, berlangsung selama proses 
produksi gambar-gambar yang dipertunjukkan 
kali ini. Awalnya, sebagian gambar merupakan 
gambar-gambar tersendiri, yang untuk kebutuhan 
pameran lantas dibaurkan dengan gambar-
gambar lepas lainnya. Sebuah pameran, pada 
dasarnya, adalah membaurkan berbagai gambar 
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dalam satu ruang. Pada gambaur, gambar-gambar lepas itu 
kemudian terolah sebagai gambar yang baru dari bauran 
ragam gambar. Dengan baur, pengertian gambar juga 
ingin diperluas ke beberapa segi yang bertalian dengan 
peristilahan gambar. 

Gambaur terdiri dari rupa-rupa gambar: yang ini dan 
yang itu; yang begini dan yang begitu. Tapi, prinsip dasar 
medianya adalah pada kertas, terserah ragam jenisnya. 
Sementara itu, pengertian akan gambar juga berkembang, 
dari sekadar rupa atau bentuk yang dihasilkan oleh kerja 
tangan individual dan yang diproduksi oleh mesin atau 
oleh massa pekerja anonim. Dalam kata gambar ada 
gambaran, sesuatu yang tidak semata-mata tercitrakan 
lewat bentuknya sendiri tapi juga oleh apa yang berpusing 
dalam khayal. Gambar-gambar yang dikerjakan secara 
manual oleh tangan pengarya diniscaya sebagai gambaran 
personal, sementara gambar-gambar atau sesuatu 
gambaran yang diproduksi melalui mesin dianggap sebagai 
hasil kerja non-emosional. Padahal, gambar-gambar dari 
produk industri terhubung dengan banyak orang karena 
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guna dan mekanisme sensibilitas yang dimunculkannya. Seni 
merelatifkannya dengan mengasingkan guna itu ke kalangan 
terbatas dan mengembalikan benda-benda produksi industri 
ke unsur-unsur visual terdasarnya. Padahal, bentuk, warna 
dan komposisi—yakni gambaran—yang dikira berasal dari 
naluri terdalam pengarya; emosi yang disangka dipunyainya 
sendiri itu, sebenarnya, juga dimiliki produk-produk industri. 
Kaum pengarya seringkali tanpa sadar meminjamnya, atas 
nama seni. Gambaur berada di keduanya dengan kadang 
seperti itu tapi kadang juga tidak. 

ugeng t. moetidjo

Gambar, baur, pengkarya, permainan 
dan akumulasi

oleh Cecil Mariani

gambaur oleh Ugeng T. Moetidjo adalah reka permainan 
mengurai-sandikan rangkaian pengalaman realitas di 
kota hingga pengasingannya di peristiwa pameran. Judul 
ini sebuah karya yang harusnya paling kentara di ujung 
tombak pameran, namun di praktik-praktik pameran pada 
umumnya sering dianggap non-karya atau tak langsung 
kentara sebagai karya’. gambaur adalah judul sekaligus 
salah satu perkakas cerap kita untuk menemukan ragam 
permainan yang Ugeng dan yang non-Ugeng di antara 
agen benda-benda, agen subjek, agen makna maupun 
agen pengalaman dan agen loakan majalah dan kemasan. 
Dari gambaur, yaitu reka-bahasa, yang kentara kita 
bisa menjelajah tak hanya ke karya-karya Ugeng dan 
karya-karya non-Ugeng yang diimplikasikan olehnya di 
peristiwa ruang galeri. Hal yang tak kentara tapi hadir dan 
ditawarkan, barangkali juga perlu banyak dibicarakan. 

Seperti janji yang terkandung pada judul, kita menemukan 
rupa-rupa gambar di galeri dikemas dalam sebentuk 
akronim judul. Gambar bisa jadi bentuk reka-tanda 
permainan yang umumnya diharapkan untuk dihasilkan 
disiplin tubuh seorang pengkarya atas medium kertas. 
Yang umumnya diharapkan selayaknya akronim, bisa 
mensinyalkan rambu generalisasi yang menjangkiti realitas 
asumsi kita dalam memirsa pameran tetapi sekaligus 
bisa menopang pameran-pameran tetap limpah ada dan 
terselenggara. gambaur menawarkan tak hanya kategori 
terduga di luar objek ‘gambar’; ia juga menawarkan 
kontradiksi bawaan dalam reka keterhubungan karya, 
berkarya dan pengkarya serta sosialitas di sekitarnya. 
Kontradiksi yang ‘baur’ berpotensi otonom untuk mereka 
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eksperimentasi keterhubungan untuk bisa berfungsi kerja 
sebagai sistem yang utuh. Di atas itu semua, yang penting 
dari permainan adalah bentuk interaksi, insentif agar 
interaksi berkesinambungan, insentif afektif; barangkali 
kepuasan, kegembiraan, keceriaan yang bisa diumpan 
balik ke sistem permainan sosial serta ketekunan dan 
keseriusan sukarela menjalaninya.

Bila permainan adalah karya, maka tiap objek karya 
adalah tawaran sistemik, dan sebaliknya, sistem adalah 
permainan rekaan karya dan akumulasi karya-karya 
permainan. Kerja-karya-bermain ini adalah mekanika 
yang ‘baur’ dengan keseharian pengkarya dan kita. 
Hal yang seringkali kita tak pertanyakan. Persis seperti 
polaritas pembedaan antara hidup dan kerja, antara 
kerja dan non-kerja, karya dan non-karya, seni dan non-
seni. Keterhubungan dan keutuhan antar ketegangan, 
antar kontradiksi, dan hal-hal yang menopang persistensi 
pembedaan selalu pasti merupakan bentuk-bentuk 
permainan yang berkesinambungan. Permainan yang 
terus produktif akibat ‘ketegangan’. Alih-alih kita terpaku 
pada simpul objek benda seni dan sifat kebendaan dari 
gagasan di ruang pamer, kita bisa tak mengabaikan reka 
produksi keterhubungannya—yang sejatinya tak kurang 
juga dari bentuk karya, rangkaian sistem permainan yang 
digagas pengkarya bersama-sama dengan keterhubungan 
sosial dan laku kultural tubuhnya. Pertanyaannya 
kemudian, permainan-permainan apa yang kentara dan 

ulang keterhubungan agen, benda fisik hingga ke wacana gagasan. 
Bagaimana praktik mereka-reka ini merangkaikan subyektifitas, 
kerja dan peristiwa menjadi tatanan pengasingan makna baru 
yang menawarkan imajinasi?

Ciri ‘baur’ dalam gambaur adalah yang kentara dan yang tak 
kentara. Rangkaian keterhubungan dan proses reka yang tak 
hanya berkelindah namun juga tak terbedakan (undifferentiated). 
Peristiwa antara kerja dan benda-benda sejak pra hingga pasca 
pameran. Yang tak terbedakan tapi meniscayakan keterhubungan 
dan mereka-reka keterhubungan lain. Reka keterhubungan antara 
aktor dan agen di sistem produktifitas kota, galerikertas, studi 
waktu di bingkai gambar dan yang dibingkai oleh jendela, gambar 
bersubjek kawan dan yang karib bagi pengkarya pada balik sampul 
DVD, juga yang asing dan tak asing dari pilihan-pilihan sampul, 
kemasan, dan produk-produk karya industri di atas kertas dan 
karton yang akan kita temukan di pengalaman pameran.

Di sini benda gambar-gambar—baik yang diimposisi pengkarya 
maupun gambar yang diterakan salinan identitas produksi 
industri, panduan manual komoditas, majalah lama dan rekaan 
origami dan objek-objek termasuk para agen yang ‘baur’yang 
terhubung dan terakumulasi sejak sebelum pameran, selama 
pameran hingga purna-peristiwanya. Yang tak terbedakan bukan 
karena keterhubungan ini tidak ada namun justru karena ia begitu 
produktif sebagai sistem makna dan sistem kerja ia beresiko tak 
diidentifikasi dalam keseluruhan pengalaman kita.  Bagaimana 
yang ‘baur’ (undifferenciated) antara artefak kebendaan 
sehari-hari dan benda pameran kemudian bisa ditiriskan dari 
kebaurannya? Saya kira motif pertanyaan yang sama mendorong 
Ugeng menggabungkan kata ‘gambar’ dan ‘baur’ sebagai tak 
terpisahkan dalam ‘gambaur’, sekaligus yang bisa disiangi bentuk 
asal pemisahan baurnya. 

Bermain yang ‘baur‘

Ugeng lebih suka menyebut berkarya sebagai bermain. Ia tahu 
betul bahwa permainan adalah reka-cipta sistem, bahwa semua 
sistem mengasumsikan ragam bentuk permainan aturan/ 
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yang tak kentara—karena kita menjalaninya seperti sesuatu 
yang normal dan alamiah?—ataukah seperti Ugeng, kita 
memilih, memilah, menyadari, kemudian mengekstrapolasi 
permainan-permainan baru?

Permainan yang ‘baur’: antara pengasingan atau 
penormalan? 

Perkakas permainan berpikir yang kentara berikutnya adalah 
praktik memilih, menyortir, mengoleksi material yang tidak serta 
merta kentara sebagai material pengkarya. Memulung dengan 
niatan sebagai praktik pengasingan (alienasi). Mensyaratkan 
asumsi terhadap “yang normal” atau mencari “yang umum”; 
konteks penyebab apa yang kentara menjadi tak kentara 
dan sebaliknya. Praktik biasa yang membaur di antara kaum 
pengkarya, pemirsa karya, penggiat realitas karya, termasuk 
kurator, penyelenggara pameran dan pemilik galeri dan insan-
insan seni lain melakukannya, tak ubahnya praktik pemulung 
namun dengan agenda yang berbeda. Bagaimana mengalami 
peristiwa seni sebagai jelajah ketegangan antara mengasingkan 
atau menormalkan objek dari satu pengalaman ke pengalaman 
lain.

Permainan Ugeng mengalienasi objek-objek materinya adalah 
permainan kompetensi disiplin artistik. Permainan membangun 
keseluruhan rangkaian gambaur di atas pijakan tantangan 
untuk media kertas, dari baur gambar ke praktik memilih media 
dan kombinasi keduanya, merekakan-sintesis keterhubungan 
memori neuro-motor jemarinya dengan teknik origami dan 
merekakan keterhubungan dengan benda-benda yang dipilih 
hingga mengalienasi penyajiannya di galeri.  Dari alienasi ‘baur’1 
ketika  mencari, memilih mengkoleksi materi, koleksi mainan, 
mengoleksi, menculik kemasan karton, dan benda-benda dari 
sirkuit komoditi asalnya. Sirkuit yang menguasai sistem keluarga, 
kota, kerja, sekolah—‘ke ‘yang baur’2 yaitu reka keterhubungan 
kenang terkait dan origami.  Ekspresi afektif seniman pada 
materi antar-muka kota dan relasi-relasinya terhadap ruang, 
waktu dan sosial adalah sesuatu yang produktif dengan 
menggunakan alienasi sebagai modus atau jalan. 

gambaur Ugeng mengimposisi material yang dilekati fungsi-fungsi 
komunikasi industri. Bahan-bahan yang pernah atau dimaksudkan 
menjadi antarmuka konsumsi masyarakat kota. Gambar-gambarnya 
pun ‘asing’ untuk benda-benda tersebut. Sebagaimana benda-benda 
industri yang dijumputnya terpilih karena ia tak asing di keseharian 
namun sekaligus ia agen ‘asing’ yang dibutuhkan untuk permainan 
pengkarya. Benda ‘asing’ ini mendapat pengasingan baru di rangkaian 
makna yang baru di bingkai narasi pengkarya. Alienasi berikutnya tentu 
adalah proses mereka-rekakan rangkaiannya di galeri

Tak hanya mengalienasi dengan gambar, di karyanya yang lain ia 
menawarkan praktik melipat dan mengkonstruksi sebagai alienasi. 
Praktik alienasi lewat lipatan, memisahkannya dari kondisi awal 
ke tatanan tubuh karya yang dirakit keterhubungannya antara 
karya, ruang, sosialitas dan pengkarya. Dalam hal ini, pengkarya 
melakukan proses intervensi asing. Yang saya maksud intervensi 
asing di sini bahwa kertas tidak bisa (atau belum bisa) menggambar, 
mengonstrukasikan atau mengorigamikan dirinya sendiri tanpa 
encounter dengan yang asing (manusia). Intervensi manusia atas 
perekaan zat atau benda bukan hal yang baru dan bahkan yang 
normal. Tapi sudut pandang pengasingan ini justru keserta-mertaan 
bias manusia dalam menyeleksi yang kentara. Bias kita menggerhanai 
agensi non-manusia, benda dan vitalitas materi yang berperan 
mengarahkan corak intervensi manusia terhadapnya. Beberapa 
contoh untuk dibayangkan, bagaimana kita menutup kemungkinan 
bahwa bukan tumpukan majalah lama yang membujuk Ugeng untuk 
menjadikan mereka bagian dari gagasan karya “After Crantz and 
Stern are dead?”. Kemasan keyboard pun punya operasi “baur” yang 
dalam gestalt negatifnya ia bisa membujuk gambar tertentu untuk 
digambarkan di situ—dan bahwa gestalt sebuah kemasan keyboard 
juga pada awalnya dihadirkan oleh rangkaian alienasi rancangan 
industri—sebuah permainan panjang yang lain yang di dalamnya 
kita semua juga pemain. Realitas pameran di galerikertas ada 
karena kerjasama benda-benda seni, fondasi bangunan dan setiap 
bata yang menyusunnya. Objek atau benda dipisahkan dari tatanan 
keberadaannya, berproduksi dengan sifat materialnya, dipekerjakan 
oleh pengkarya dan sosialitasnya sehingga ia mampu beraksi sebagai 
“benda seni” yang bermakna dan mungkin berjender.
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Akumulasi permainan alienasi oleh akumulasi yang 
‘baur’

Permainan karya-karya yang non-Ugeng lalu dimungkinkan 
untuk bermunculan dari akumulasi permainan alienasinya di 
tatanan yang sebelumnya. Ini proses riak baur 2 yang muncul 
sebagai alienasi ‘yang baur’ ke 3 di mana kita bisa melihat 
agensi permainan karton dan kemasan, yang poten dengan 
jejak fetis komoditas, narasi dominan, antarmuka kota dan 
rantai alienasi ikut menyelipkan makna dan performatifitas 
di tatanan baru keterhubungan tempat mereka direka/ 
dibongkar-rakit ulang. Kita bisa saja menemukan diri kita 
meresponsi materialitas pilihan atau pada jenis teks teraan pada 
materi-materi pembentuk objek pameran. Bahan atau objek 
tertentu punya daya ‘memanggil’ dan ‘muncul’ secara acak di 
luar maksud dan niatan pengkarya selaku pelaksana realitas 
pameran. 

Bila kerja diasumsikan sebagai hal yang memaknai manusia, 
kerja apa yang dilakukan objek sehari-hari sehingga kemudian 
ia dimaknai sebagai objek karya (identitasnya kemudian 
bergantung pada pengkarya)? Bagaimana objek seni memaknai 
balik kerja manusia: kaum pengkarya, penyelenggara peristiwa 
seni dan pemirsanya?  Bila kerja berkarya diasumsikan sebagai 
hal yang melekatkan makna kaum pengkarya terhadap 
subjek pelakunya, kerja apa yang dilakukan kertas dalam 
ragam manifestasi bentuknya hingga ia dimaknai sebagai 
objek seni? Bagaimana kerja non-berkarya bisa kentara di 
dalamnya? Bagaimana objek-objek berbasis kertas sehari-hari 
memaknai balik keberkaryaan Ugeng, memaknai program 
galerikertas—yang menyoal objek kertas sebagai media—juga 
memaknai pemirsanya kelak selama pameran dan seusainya? 
Bagaimana interaksi dan tatanan relasi ini menawarkan tatanan 
keterhubungan baru? Bagaimana tatanan relasi bisa direka cipta 
dari objek-objek itu.

Lewat yang asing dan yang baur ini, pengasingan di subjektifitas 
pengkarya dan non-pengkarya menciptakan pengalaman 

kebendaan, juga pengalaman menjadi manusia, 
menawarkan antarmuka makna baru terhadap realitas 
atau menawarkan realitas baru sekaligus. Alienasi 
mengasumsikan ada laku kekuasaan yang bergerak ke arah 
pemisahan/ pengasingan tertentu—di konteks ini dari 
ketegangan kontradiktif tatanan keseharian dan tatanan 
galeri yang dialienasi sekaligus dibaurkan. 

Dalam konteks keseluruhan, gambaur beroperasi dengan 
productive power yang bermain ke segala arah terlepas 
dari ekspektasi normatif kita atas ruang galeri yang justru 
seringkali mengekang produktifitas semacam itu. Yang 
‘baur’, yang tak kentara dari yang kentara pada praktik 
seni tentu akan kita ulangi dan reproduksi lagi selepas 
pameran. Dengan ‘yang baur’ sebagai perkakas bermain, 
kita bisa turut membongkar pasang hasil akumulasi 
permainan Ugeng sekaligus menyiangi permainan lebih 
besar yang juga mengakumulasi kita semua. Bagaimana 
bentuk permainan meloloskan diri dari keniscayaan yang 
ada di sistem yang lebih raksasa—karena masifnya jumlah 
agen yang bersedia turut bermain—dan apa misteri 
dari yang non-produktif? Bagaimana bentuk permainan 
label seni, kerja seni, atau pemisahan terbedakan antara 
yang seni dan bukan seni, antara yang permainan dan 
keseriusan? Sesuatu yang baur dan asing seakan tak 
bisa kita kendalikan permainannya tapi kita juga yang 
memperkuatnya dengan ikut bermain. 

Mengafirmasi ‘keterasingan’ jadi salah satu jalan keluar. 
Praktik alienasi sebagai prasyarat kemungkinan reka-reka 
baru keterhubungan, menjaga yang kontradiktif sebagai 
operasi kuasa yang produktif, mencipta tawaran realitas-
realitas baru yang cukup mendesak sekaligus permainan 
yang menyenangkan tapi sangat serius. Bagaimana 
menggunakan alienasi untuk mereka-cipta keterhubungan 
di keseharian kita selepas peristiwa pameran-pameran? 
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Catatan Pameran Gambaur 
Karya Ugeng T Moetidjo

Heru Joni Putra

Pameran gambaur karya Ugeng T. Moetidjo mengusung 
gagasan tentang pembauran. Kerja pembaruan itu 
sudah terjadi sejak mulai dari judul itu sendiri. Kata 
“gambar” dan “baur” dipadukan menjadi “gambaur”. 
Kerja pembauran serupa yang ia praktikkan pada judul 
itu tampak lebih kompleks pada karya-karya kertasnya 
dalam pameran di gßalerikertas kali ini.

 Modus pembauran dalam karya Ugeng tidak sekadar 
mengutak-atik beberapa potong gambar menjadi satu 
ikatan visual saja. Ia justru menunjukkan kepada kita 
berbagai modus pembauran. Ada bentuk yang berbaur, 
sifat yang bercampur, atau corak yang bersatupadu. 
Dengan begitu, gambar-gambar tersebut memberikan 
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kepada kita pembauran yang sesungguhnya tidak 
sesederhana sebagaimana terlihat sekilas.

Kertas bekas produk industri tertentu digunakan 
Ugeng sebagai salah satu medium karyanya. Pada 
kertas bekas itu terdapat keterangan produk 
tersebut. Bila pada fungsi awal-mulanya, tulisan 
yang dicetak secara digital pada kertas itu hanya 
digunakan sekadar sebagai instrumen informasi 
belaka, maka ketika ia membaurkannya dengan 
polesan manual yang menjadi corak tertentu, tulisan-
digital itu mau tak mau memperluas fungsinya 
menjadi elemen estetik karya itu secara keseluruhan. 
Sehimpun tanda-tanda yang melekat pada kertas 
tersebut turut menjadi bagian penting dalam 
sistem pemaknaan atas karya itu sendiri. Mungkin 
pertemuan dua corak visual itu akan berselisih atau 
bersepadan; yang jelas, keduanya telah membangun 
konteks yang baru, de-label-isasi—sesuatu yang 
cenderung ingin dituju oleh kerja pembauran. 

Begitu juga material lainnya yang digunakannya 
dalam karya-karyanya kali ini. Ia tak hanya 
membaurkan sesama material dua dimesi, tetapi 
juga antara dua dimensi dan tiga dimensi. Hal 
yang seperti itu juga berlaku pada pembauran 
yang dilakukannya pada barang-jadi dan barang 
olahan. Kedua kerja pembauran ini mengajak 
pemirsa untuk keluar dari pola kerja pemisahan 
barang sebagaimana yang lazim dilakukan dalam 
kerja pengelolaan industrial, dan di saat yang 

sama berusaha menunjukkan kepada kita bahwa 
persoalan utama dalam seni rupa bukanlah semata-
mata soal material, tetapi lebih bagaimana cara 
memperlakukan material tersebut. Dengan kata 
lain, seni rupa dalam karya-karyanya tidak lagi 
memberatkan diri pada kecanggihan alat, melainkan 
lebih kepada kemampuan memberikan kualitas 
tertentu pada sehimpun benda-benda tersebut. 

Konsep pembauran yang digunakan dalam pameran 
ini tak cuma mengafirmasi kehadiran berbagai 
karya Ugeng T. Moetidjo tersebut, melainkan juga 
memunculkan relasi pemaknaan yang menantang 
kita sebagai pemirsa karyanya. Dengan begitu, 
di pameran gambaur ini, kita dihadapkan pada 
sehampar sensibilitas dalam memproyeksikan 
“kenyataan”. Dengan melihat bagaimana ia 
memperlakukan garis, warna, komposisi, dst., kita 
bisa keluar-masuk dari suatu sensibiltas ke sensibiltas 
lain, berhilir-mudik dari suatu proyeksi ke proyeksi 
lain, dst. 

Pembauran pada dasarnya adalah ikhtiar 
meniadakan sifat ekslusif dari suatu entitas, entah itu 
entitas abstrak maupun konkret, baik yang material 
ataupun non-material. Bila suatu watak ekslusif 
muncul, salah satunya dari lelaku tak henti-henti 
mencari “kemurnian”, maka pembauran bisa menjadi 
tindakan sebaliknya: usaha untuk menjauhkan diri 
dari ambisi untuk menjadi “murni” tersebut.  Tentu 
masih banyak modus pembauran yang bisa kita 
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temukan dari sehimpun karyanya pada pameranya 
sekarang. Apa yang dijabarkan di atas hanyalah 
sedikit belaka. Namun begitu, ia berhasil mengikis 
watak ekslusif dari suatu benda, waktu, sensibitas, 
dst. Sekadar contoh, kertas produk industri—yang 
dipakai pada salah satu karyanya—yakni kardus 
kemasan dan amplop, jadi tak ekslusif lagi laiknya 
kertas amplop biasa yang juga jadi tak sekadar kertas 
biasa, goresan yang hanya menggunakan warna 
hitam sama-sama bisa “berbunyi” daripada polesan 
yang menggunakan berbagai warna. Mungkin 
pada taraf ini ia sedang menstabilkan pemaknaan 

atas benda ataupun non-benda: sesuatu yang 
mulanya berat-sebelah secara pemaknaan, kini 
disejajarkannya kembali. 

Lebih lanjut, corak serupa itu juga bisa kita lihat 
pada penciptaan karya-karya seni yang mencoba 
melangkah jauh dari dikotomi “seni tinggi” dan 
“seni rendah”. Dalam karya-karya dari seniman 
tertentu, kedua elemen estetika dari “dua dunia” 
tersebut dibaurkan menjadi sehimpun estetika 
yang tak bisa lagi dilihat dengan logika oposisi 
biner. Pembauran “yang tinggi” dan “yang rendah” 
tersebut bukan berarti bahwa ia menjadi seni 
tinggi dan seni rendah sekaligus. Dengan cara 
men-desakralisasi-kan “yang tinggi” dan men-
estetikaisasi-kan “yang rendah”, pembauran 
tersebut dengan begitu lebih menunjukkan suatu 
ikhtiar untuk meneroka definisi baru. 

Kini kita bisa mengajukan berbagai pertanyaan. 
Namun, pertanyaan itu nantinya tidak untuk 
dijawab dalam tulisan ini, melainkan hanya 
mengajak pemirsa untuk menemukan sendiri 
makna dari pembauran yang diusung oleh Ugeng. 
Apa kira-kira visi pembauran yang dilakukannya 
dalam pameran gambaur ini? Apakah dengan 
modus pembauran ini ia justru ingin membangun 
relasi pemaknaan yang tidak terputus antar 
berbagai ranah visual di kehidupan kita? Apakah 
pembauran itu bisa dilihat sebagai usaha untuk 
mengikis “nilai-lebih” yang terlanjur diberikan 
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industri pada suatu benda dan di saat yang sama 
mengembalikan suatu benda pada “nilai-gunanya”? 
Apakah pembauran tersebut menihilkan nilai 
suatu benda dan dengan begitu pemirsa bisa 
memberi makna secara arbiter terhadap benda 
tersebut? Pembaruan apa yang dimungkinkan dari 
pembauran? Selamat memasuki gambaur. 
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tentang ugeng t. moetidjo

ia ada antara kata dan gambar. kata dan gambar 
tumbuh dalam dirinya bersama kehidupan kota. 
jakarta adalah tempatnya melulu tinggal. kadang ia 
berdiam dalam kata bersama gambar dan sebaliknya, 
tetapi kadang pula tidak kedua-duanya. angan-
angannya dan tubuhnya bergerak menaja kata atau 
menaja gambar tapi seringkali juga bersimpangan. 
padanya, kata tak hendak menggantikan gambar, 
begitu sebaliknya, gambar selalu urung menjadi 
kata. keduanya acap saling memuskilkan diri hingga 
ternafi meski masing-masingnya mungkin saling 
membayangkan diri. ia terpana oleh keajaiban 

gambar, pun terpesona oleh sihir kata. tapi kata 
dan gambar telah bergerak sedemikian jauh dari 
cakrawala yang selama ini dikenalnya. ulang-alik kata 
dan gambar atau sebaliknya tak pernah membuatnya 
benar-benar jenak dalam mengenali terus-menerus 
imajinasi dan realitas. ada saat-saat di mana kata 
atau gambar menjelma agresi yang mencemaskan 
dan menghasilkan sensor diri yag ketat. sebab, 
kata dan gambar tidak hidup sendiri di tubuhnya. 
mereka acap mengikutkan pihak lain di dalamnya. 
walau begitu, bekerja dengan keduanya, ia kerap 
tercengang, betapa kata dan gambar bisa benar-
benar mengakses kenyataan atau imajinasi dan 
membuat hidupnya bertahan di situ. 
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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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Diskusi dan Presentasi 
Karya perupa muda bersama ugeng t. moetidjo
16-17 Oktober 2018 | pukul 16.00 WIB 
di galerikertas- studiohanafi

Diskusi karya ugeng t. moetidjo
Pembicara: Cecil Mariani, desainer grafis 
Minggu, 21 Oktober 2018 | pukul 16.00 wib

Diskusi terbuka untuk umum
Apresiasi untuk kehadiran anda. Terima kasih

ugeng  t. moetidjo
Ucapan terima kasih

- Jurnal Karbon

- Indoartnow

- Depok24jam.com

- Cecil Mariani

- Ramboy trumpet dan Abirama Glokenspiele

- Berto Tukan

- Hafidh Ahmad Irfanda

- Bapak Napiun

kepada sejumlah nama: teman-teman, orang-orang, benda-
benda, dan tempat-tempat, terimakasih telah membuat 
gambar-gambar dan pameran ini menjadi ada. 
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