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7, XYCLO

XYCLO (dibaca: “syaiklo”) adalah semacam siklus yang mau 
memerankan dalam waktu singkat--selama sepuluh hari 
durasi pameran--evolusi gestur atas modus pemanfaatan 
ruang (galeri) dari visualisasi yang tampil sebelumnya di tema 
gambaur ke XYCLO. Di tataran itu, terlihat jelas bukan hanya 
perbedaan model gagasan antara karya-karya dan kerja-kerja 
yang diproduksi sebelumnya, tapi juga fakta tentang proses 
memaknai. Yang pertama masih menyisakan residu dari 
ragam definisi seni rupa sedangkan yang kedua ke imajinasi 
yang relatif lebih terbebas dari beban itu. Kami lalu berkumpul 
dan mengundi judul-judul usulan untuk menemukan nama 
yang pas. Betapa rumitnya ketika seni dikurung dalam 
pembicaraan--sebab apa yang diproduksi sebenarnya hanya 
sesuatu yang terlanjur disebut seni. Padahal, seni makin 
tidak terbatas. Ia kian ada di luar cara-cara metode dan 
kategorisasi sehingga saat itu cukup ricuh buat menentukan 
istilah yang benar-benar bisa dengan kena menjelaskan 
pameran ini tanpa bluffing blah blah blah. Nama itu penting. 
Tapi posisinya kini sama kalau kita bikin hastag tiap hari. 
Begitulah, fokus pameran lanjutan di tangan tujuh perupa 
muda ini mengeksekusi genus dari bagian-bagian bukan 
kehidupan tiap perupa tapi lingkup fragmenter dari kultur 
bersama mereka. Bukan bekerja lewat anggapan seni itu self 
portrait senimannya, ketujuh mereka lebih berperan sebagai 
produser yang memproduksi--malahan mereproduksi--

dan menjauhkan ide the creation, mencipta. Karenanya, 
putaran evolusi itu di sini ditulis bukan dengan “Siklus” atau 
“Cyclo” atau “Siklo” dengan alasan mendasar munculnya 
efek penggunaan huruf X dan Y pada nama “XYCLO”. 
Mirip representasi genera X dan Y yang asal-usulnya 
keluar dari berbagai ingatan psikosomatik pada produk-
produk mimikris. Melewati ranah konsensual, mereka 
masuk ke konsensus baru. Sama seperti kecenderungan 
tipografi kontemporer tidak lagi perlu huruf-huruf vokal 
sebab huruf-huruf konsonan ternyata juga punya bunyi 
atau bisa dibunyikan. Desain kata tertentu juga sudah 
tidak lagi peduli pada ritme sukukata tetapi lebih ke 
komposisi visual. Mereka sadar, dunia kini yang ditatap 
boleh tidak lagi bertahan pada disiplin formal bahasa: 
penulisan dan pembagian sukukata. Performativitas 
mereka secara otomatis jadi bagian dari perayaan 
bersama aktifitas-aktifitas budaya keseharian pada ragam 
produksi yang lalu disebut seni. Seni itu sekarang, pada 
dasarnya, adalah suatu kesenangan, sejenis kegembiraan 
yang merepresentasikan imajinasi tentang apa adanya. 
Mereka relatif memainkan peran signifikan--seremeh apa 
pun-- di situasi global lewat pilihan-pilihan performatif 
ketimbang tampak merenung dicekam kemurungan. Jika 
yang sebelumnya jelas merupakan bagian dari survival 
bergaya eksistensial, yang berikutnya adalah keriangan 
dalam perayaan komunal. Begitulah budaya kontemporer 
memainkan model-model fungsionalnya lewat kasus seni 
sebagai contoh dan pemicu dalam pameran ini. Karya-
karya mereka tidak perlu tampil diri sebagai bagian dari 
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Ikhtiar Mengolah 
Karakteristik Kertas

Heru Joni Putra

Pameran perupa muda pilihan Ugeng T. Moetidjo yang 
berjudul XYCLO merupakan pameran perupa muda yang tak 
kalah variatif bila dibandingkan beberapa pameran perupa 
muda sebelumnya di galerikertas. Tujuh perupa yang dipilih 
olehnya tak hanya berasal dari kelompok yang berlainan, 
tetapi juga menunjukkan modus penciptaan serta cara yang 
berbeda dalam memperlakukan kertas. 

Mulai dari karya-karya sketsa yang menampilkan serba-
serbi aktivitas manusia di berbagai sudut Jakarta sampai 
dengan modus pengolahan visual menggunakan instrumen 
digital. Mulai dari karya yang lahir dari suatu kehendak 
untuk terlibat dalam isu-isu sosial sampai ke karya yang 
mencoba meneruskan ataupun memperpanjang langgam-
langgam visual dari seni populer di kawasan Asia Timur, dan 
sebagainya.  

wacana historis seni rupa entah lokal entah regional, tapi 
dengan santainya malah menunjukkan atensi kuat pada yang 
global yang sama-sama digiatkan anak-anak muda lainnya 
di berbagai penjuru dunia. Mereka melapangkan jalan bagi 
saat ketika seluruh penghuni kelak sudah benar-benar jadi 
warga satu negara bersama. Jadi, di sini dalam hal ini, seni 
itu bukan instrumen tapi elemen. Maka, cara kita menatap 
harus diubah, digeser dari yang nilai ke yang fenomen. 

Ugeng T. Moetidjo
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Dari berbagai corak itu pun kita bisa selanjutnya melihat 
bagaimana para perupa muda memperlakukan kertas. 
Tampak jelas, secara umumnya, mereka tidak lagi memaknai 
kertas sebatas medium belaka atau sekedar wadah bagi 
pewarna atau material lain yang mereka gunakan. Di tangan 
mereka, kertas pelan-pelan terasa lebih fungsional, paling 
tidak secara estetik. Sisi lentur, rapuh, ringan, dst. dari 
kertas—yang jelas berbeda signifikansinya dengan material 
lain--tampak diolah sedemikian rupa. Karena adanya ikhtiar 
untuk mendalami kertas sedemikian rupa itulah yang 
membuat keberadaan kertas dalam karya mereka tersebut 
menjadi satu pertimbangan penting dalam memaknai 
keseluruhan karya tersebut. 

Bila kita lihat, dari berbagai pameran di berbagai 
tempat, tidak semua karya seni rupa menggunakan kertas 
yang berhasil bermain-main dengan karakteristik kertas 
itu sendiri. Sehingga, tak jarang kita merasa bahwa ketika 
kertas itu diganti dengan bahan lain, seakan-akan tak akan 
mengubah apa-apa. Bahkan, mungkin, dalam kasus tertentu, 
penggunaan kertas bukannya malah memberi “suara” pada 
karya, malah membuat karya itu sendiri menjadi “sunyi-sepi 
sendiri”. 

Paling tidak, para perupa muda pilihan Ugeng T. Moetidjo 
kali ini, sudah mencoba menggali karakteristik kertas dalam 
karya mereka. Tentu ini bukan capaian terakhir ataupun 
yang paling baik, tapi pameran ini adalah awal-mula yang 
pantas dilanjutkan: usaha mengolah karakteristik transparan 
dari kertas dengan memanfaatkan proyeksi visual yang 
dibuat melalui mekanisme digital, usaha untuk mengolah 

karakteristik ringan dari kertas dengan memanfaatkan 
material yang membuat karya bisa digantung dengan mudah, 
usaha untuk mengolah karakteristik rapuh dari kertas dengan 
menjadikannya potongan-potongan yang bisa dimanfaatkan 
menjadi semacam pemandangan atas fragmentasi, dan 
begitu banyak lagi yang bisa kita telisik dengan saksama di 
mana para pemirsa bisa menemukannya sendiri di XYCLO. 

Akhir kata, kita tak bisa melepaskan segala percobaan 
yang dilakukan para perupa muda tersebut dari partisipasi 
aktif Ugeng T Moetidjo dan perupa muda. Sesuai prinsip 
galerikertas, mereka membangun suatu kerja yang dialogis, 
penuh tantangan dan tentu saja senantiasa mengasyikan. 
Berbagai diskusi di beberapa kali pertemuan yang tiada lelah, 
paling tidak, menjadi penerusan bagi watak kerja Ugeng 
yang lintas media. Bagaimanapun juga, ia tak hanya berlaga 
di tengah gelanggang seni rupa, tetapi juga partisipan aktif 
dalam dunia seni lain seperti seni pertunjukan, seni media, 
dan seterusnya. Itulah kiranya yang membuatnya sangat 
antusias dengan keberbagaian modus penciptaan seni yang 
ditawarkan para perupa muda kepadanya. Dengan beragam 
langgam penciptaan itulah kemudian dapat dimunculkan 
lebih dari satu variasi cara mengolah karakteristik kertas. 
Antar perupa muda pun bisa saling belajar bagaimana setiap 
mereka memperlakukan kertas. Sampai di sini, galerikertas 
mendapatkan ruhnya, sebagai tempat belajar dan berproses 
tiada hentinya. 
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Asmoadji

Judul karya:

Kamu yang mana
(drawing/sketsa tinta pada kertas)
instalasi, dimensi beragam
2018

Ide karya:
Dalam transportasi publik Jabodetabek seperti KRL, bus dan angkot-
angkot lainnya pada jam-jam sibuk. Orang-orang selalu memaksakan 
apa pun untuk masuk. Bagaimana caranya pun mereka lakukan 
walau sudah tidak memungkinkan. Seperti dikejar-kejar waktu. 
Mereka rela desak-desakan tanpa ada rasa mengalah dan saling 
memaksakan diri terhadap sesamanya. Situasi ini mengakibatkan 

tumpukan orang di dalamnya akan menjadi pertanyaan: “Kamu 
yang mana?” Dari gambaran di atas saya membuat sketsa 
beragam figur penumpang KRL dalam ukuran (mendekati) satu 
banding satu pada kertas art karton yang saya potong outline-
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nya saja dan akan saya gantungkan. Ada beberapa yang saya tempel di 
dinding tetapi saya tampilkan bukan seluruh figurnya melainkan hanya 
separuh bahkan hanya kepalanya. Karena di saat mereka berdesakan 
mereka akan merasakan kakinya di mana?, badannya di mana?, bahkan 
kepala dan tangannya di mana? Itulah yang pada akhirnya akan menjadi 
“kamu yang mana”. Saya juga menambahkan sejumlah sketsa keadaan 
tersebut yang saya garap pada dinding untuk latar suasananya. 

Gilang Mustofa
 
Judul karya:

Silang 
(bilah bambu, kertas wajik, cat poster) 
instalasi, dimensi beragam 
2018

ide:
Silang. adalah penggambaran tentang pengalaman yang saya 
dapat di dalam mimpi yang tumpang tindih, narasi yang acak, 
dan hanya muncul visual benda-benda domestik di dalam sebuah 

Asmoadji
Lahir di Jakarta, 25 Mei 1995. Pendidikan dasar hingga menengah dan atas di 
Madrasah Jamiat Kheir, lulus tahun 2013. Spesialis penggambar sketsa dengan 
media tinta pada kertas yang rajin menyambangi berbagai spot keramaian 
maupun lokasi-lokasi ikonik kota Jakarta. Sebagai sketser, aktif mengikuti 
sejumlah pameran sketsa secara kelompok sejak tahun 2016-2018. Antaranya 
dalam pameran sketsa “Jejak Garis Kota” bersama komunitas SketchAlcoholic 
di Galeri Cipta III, TIM (Taman Ismail Marzuki); Pameran “Hitam Putih Akhir 
Tahun” bersama seniman se-Jabodetabek di Balai Budaya, Jakarta; Pameran 
“Jakarta Bro Carnival” bersama komunitas Bengkel Pelukis Militan Indonesia 
di Senayan, Jakarta; Pameran “Aku Indonesia” bersama Bentara Muda dan 
beberapa komunitas, di Bentara Budaya, Jakarta; Pameran “Hasil Workshop 
KamiSketsa” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran yang diikutinya 
di tahun 2018 yaitu dalam “Remblong #2 Tabrak Lari” (Sarang Penyamun) di 
Thee Huis Gallery, Bandung; Pameran “Sketsa Tepi Jalan” oleh gerombolan 
4 Sketchers di CFD Sudirman - Thamrin, Jakarta; Pameran 50 Karya Ilustrasi 
“Keberagaman Dalam Keyakinan” oleh Komunitas Sketchers; Festival Merah 
Putih di Cibinong City Mall dan Botani Square, Bogor; dan Pameran Sketsa 
“[Re]kreasi Garis” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Berkarya dan menetap 
di bilangan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 
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ruangan. Menariknya, di dalam mimpi itu saya tidak bertemu atau 
menemukan sosok orang satu pun di sana. Saya pikir, mungkin 
bentuk mimpi ini muncul karena sifat saya yang lebih senang 
menyendiri. Saya tidak mencoba mencari permasalahan apa yang 
ada di dalamnya tetapi saya mencoba bermain dengan objek 
benda-benda lewat satu komposisi antara memainkan ruang 
yang nyata dan yang tidak nyata. Lalu, saya tarik pengalaman itu 
ke dalam sebentuk instalasi rumah sebagai analogi ruang dan 
objek benda-benda yang menumpuk sebagai analogi dari narasi 
yang acak dan tumpang tindih. 

Gilang Mustofa
Lahir di Karawang, 29 Oktober 1997. Mahasiswa Jurusan Seni Patung 
tahun 2017 Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Antara tahun 
2015-2017 telah ikut serta dalam beberapa pameran seni rupa di kota 
Bandung, semisal pameran fotografi “Tidak(bebas)” oleh UKM Glosari-
um Fotografi di gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK); pameran fo-
tografi seni “Resemblance Here Me Now” di Titik Temu Space; Pameran 
“Still Life” di Ruang Gerilya; pameran “Go Low” oleh DKV UNIKOM di 
Loop Station; “Pulang” di Galeri Kolekt. Pada ahun 2018 ikut-serta da-
lam pameran “Time Machine”, Babakan Siliwangi, Bandung; pameran 
“Hanya Teks”, Rumah Proses, Bandung; pameran mini “Panglawungan”, 
Sawaden Art Space, Cijaura; pameran mini “Jirangan ka 2” di Sawaden 
Art Space, Cijaura; pameran drawing eksperimental “Anomali” di Galeri 
212 ISBI Bandung, dan dalam “BDG 19 OKT” di Galeri 212 ISBI Bandung. 
Pada 2018 pameran seni rupa “Di atas kertas”, di North Art Space, Pasar 
Seni Ancol - Jakarta.
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Ivan Oktavian

Judul karya:

Rekonstruksi Sentimen
(puing, foto digital dan drawing)
instalasi, dimensi beragam
2018

Ide karya ini beranjak dari peristiwa pembangunan kereta cepat 
Jakarta-Bandung di mana negara membeli setengah tanah 
kampung halamanku sehingga mau tak mau menggusur rumah-
rumah di tanah yang negara beli tersebut. Warga-warga yang 
notabene lahir dan dibesarkan di rumahnya di kampung itu 
berangsur-angsur berpindah mencari tempat huni yang baru. 
Dalam karya ini saya mencoba melakukan rekonstruksi sisa-sisa 
bengunan rumah teman, para tetanggaku dan saudaraku dengan cara menggambarnya, yang dalam prosesnya begitu mengundang 

rasa sentimen yang berlebihan. Rekonstruksi ini memiliki harapan 
jadi sesuatu yang bersifat nostalgia tentang kampung halaman, 
bagi diriku, teman, saudara, dan para tetanggaku. Bahwa semua 
orang punya cerita nostalgis tentang kampung halamannya.

Ivan Oktavian, lahir di Bandung, 17 Oktober 1998. Saat ini 
menempuh Pendidikan Seni Rupa di Institut Seni Budaya Indonesia 
(ISBI) Bandung. Ivan seringkali terlibat dalam aktivitas kesenian di 
kampusnya. 
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Jinggam

Judul karya:

Koneksi
(visual mapping dan lukisan cat akrilik dan spray paint 
pada kardus)
instalasi, dimensi beragam
2018 

ide: 
Karya ini merupakan kombinasi antara lukis pada media kardus 
dengan visual mapping. Kardus sebagai media lukis dipilih 
untuk menjawab tantangan Galerikertas, yaitu memanfaatkan 
kertas sebagai dasar penggarapan karya. Lukisan-lukisan yang 
saya buat dibentuk dengan pola terpisah dan memiliki jarak 
antar setiap pola lukisan. Ini untuk menggambarkan setiap 
individu dengan dunia mereka sendiri, serta adanya jarak 
untuk menjalin koneksi. Visual mapping saya garap sebagai 
media koneksi antara setiap lukisan, yang dimaksudkan guna 
menggambarkan diri kita sebagai manusia sekaligus sebagai 
makhluk individual yang bergerak atas dasar diri sendiri. Namun 
pada kondisi tertentu, masing-masing individu saling butuh 
individu yang lain untuk menjadi bagian dari kehidupannya. 
Sedangkan jarak dan waktu antar setiap individu terkadang 
jadi penghalang terciptanya koneksi dan komunikasi secara 
langsung. Maka, media teknologi  yang menghubungkan 
antar-individu muncul sebagai solusi kemudahan komunikasi 
tanpa rintangan jarak dan waktu. Karya ini hadir untuk 
merepresentasikan seperti apa kita sebagai manusia saat 
berdiri sendiri, dan seperti apa kita dengan adanya media 
teknologi komunikasi dalam koneksi sosial antar-individu.
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Jingga Mujiburrahman a.k.a. Jinggam
Lahir di Bogor, 1 Juni 1994. Lulusan D3 Desain Grafis POLIMEDIA 
(Politeknik Negeri Media Kreatif) Jakarta tahun 2016. Tinggal 
di Depok dan berprofesi sebagai desainer grafis dan ilustrator 
di Expart Club (Merch Illustration Design Studio) dan SMOY 
(Art and Design). Aktif ikut serta pameran “Gerilya Visual” 
dan “Surat Rupa” yang diadakan oleh kampus POLIMEDIA 
sejak 2014-2017. Pada 2015 ia wakil kampusnya pada even 
“KMDGI (Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia) XI” di 
Bali. Sebagai desiner grafis, merchandiser, pelukis mural dan 
seniman visual mapping, sejumlah even seni visual diikutinya 
sejak 2012 - 2018. Antaranya dalam “ASIAN GAMES, Asian 
Fest 2018” Mural pada Scratch Skateboard Ramps yang 
disponsori AIRWALK Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta; 
“TWILOSAURUS VOL.2”, BARA Complex, Blok M, Jakarta; 
dan berpartisipasi pada “Young Guns Series 2018”. Pada 
2017 ia mengikuti tour bersama “PROJAM Festival” dengan 
menggarap mural dan graffiti bersama Herzven & Ezha pada 
PROJAM Skateboard Ramps di kota Bali dan Malang, serta 
pengisi workshop bersama Herzven di 10 kota di Indonesia; 
Pameran “Indocomiccon” bersama Nameless Collective di 
Jakarta Convention Center; Pameran “All The Small Things 
#1”, Qubicle, Jakarta; Pameran “Bekasi Butuh Seni” di KOMA 
Junkyard, Bekasi. Pada 2016 ikut pameran “Deck Construct” 
Graphic Skateboard Exhibition di The Parlor, Bandung. Karya 
desain grafis dan merchandisenya kerap mengisi berbagai 
pentas musik seperti pada “TIESTO”, Netherland Electronic 
Dance Music Artist, BREAKAWAY American Electronic Dance 
Music Festival. Pada 2012-2015, karya ilustrasi dan desainnya 
menjadi kover album “Coast To Coast - Lesson Learned”, 
band punk asal Jepang; “ATREYU” dari American Post-
hardcore Rock Band; “MISS MAY I”, American Metal Rock 
Band; “Ice Nine Kills” American Post-hardcore Rock Band; 
“Bless The Fall”, American Post-hardcore Band; “Chunk! 
No, Captain Chunk!” dari band post-hardcore punk Prancis; 
“MEMPHIS MAY FIRE”, American Metal Rock Band; “MISS 
MAY I”, American Metal Rock Band “A DAY TO REMEMBER”, 
American Post-hardcore Rock Band; “PARKWAY DRIVE”, 
Australian Heavy Metal Band. Karya desainnya juga masuk 
clothing brand Amerika,”HONOUR OVER GLORY”. Pada 2018, 
ia menjadi salah satu pembicara pada even “Mural Dalam 
Dunia Digital” di Mediakom Universitas Trisakti, Jakarta. 
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Kevin Nathaniel
 
Judul karya:

Seen/Unseen Known/Unknown
(pesawat kertas, benang, pasir dan lampu LED)
instalasi
2018

ide:
Karya ini hendak merefleksikan pendekatan antropologis 
dengan mengeksplorasi ruang liminal dan interaksi kehidupan 
sebagai konsepnya. Yang dimaksudkan dengan liminal itu 
sendiri di sini, selain berari ruang liminal dalam bentuk (fisik) 
aktualnya, tapi juga ruang liminal di keadaan pikiran manusia. 
Yaitu tentang bagaimana ketika berhadapan atau mengalami 
sesuatu hal tertentu individu merasakan keadaan tidak nyaman 
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atau berada dalam suatu situasi yang asing atau berbeda 
daripada biasanya. Dan saat di mana kondisi mental seperti di 
ambang itulah ruang liminal berada, yaitu keadaan perasaan 
di antara kehilangan kesadaran akan kenyataan dan kesadaran 
yang terperangkap dalam khayal. Karya ini ditampilkan seolah 
sebuah taman--atau area publik--dengan berbagai kemungkinan 
skenario yang sudah dirancang untuk diperlihatkan, dirasakan, 
dipahami dan dijelaskan dalam berbagai konteks untuk 
menunjukkan bahwa ruang liminal benar-benar memengaruhi 
kondisi mental setiap individu.  

Amiiko 

Judul karya:

An Alterego Minded
(tujuh boks, boneka kertas, 16 ilustrasi) 
instalasi, dimensi beragam
2018

ide:
Analogi dari kehidupan sehari-hari dan interaksi antar-
manusia sering menjadi fokus utama dalam karya-karyaku. 
Dalam kesehariannya, manusia melakukan berbagai aktivitas 
dan melalui berbagai macam peristiwa. Hal-hal menarik 
yang dirasakan mereka kemudian terekam sebagai kesan, 
dan hal itulah yang lalu menjadi dasar pembentukan karya-
karyaku. Dalam setiap karyaku ada tiga warna dominan yang 
masing-masing memiliki arti khusus. Warna hitam dan putih 
mengartikan masa lalu, sedangkan penggunaan warna merah 
menjadi analogi aksentuasi karakter dari setiap cerita. Kali ini 
aku membuat 7 buah diorama. 7 macam kisah di dalamnya 
mewakili 7 hari dalam 1 minggu, yang menggambarkan 

Kevin Nathaniel Christianto Gunawan 
atau biasa dipanggil Anel. Lahir di Jakarta, 10 Desember 1992. 
Pengalaman berpameran dan berkesenian Anel diantaranya: Pameran 
amal kolektif lemaribukubuku di Perpustakaan Nasional (2018), 
Residensi “Workshop Seni Media” di Studiohanafi (2018), Residensi 
“Srawung Moro” di Kersan Art Foundation, Yogyakarta (2018), dan 
kini Pameran “Xyclo”, perupa muda pilihan Ugeng T. Moetidjo di 
galerikertas-studiohanafi, Depok (2018). 
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adanya perubahan suasana hati yang ditimbulkan oleh aktifitas sehari-
hari. Sedangkan karyaku yang kedua di pameran ini berupa ilustrasi 
yang disusun  secara acak, menggambarkan interaksi manusia pada 
satu lingkup yang sama dan di dalam interaksinya itu setiap manusia 
mengalami konflik. Selain itu ada pula instalasi si tangan merah yang 
melambangkan masalah dan intrik yang dihadapi manusia sehari-hari. 

Amiiko, lahir 27 Mei 1987, tinggal di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan. Menempuh Pendidikan di Universitas Paramadina, Fakultas Falsafah 
dan Peradaban, Ilmu komunikasi; Advertising (2005-2009). Sedangkan 
Pendidikan formalnya antara lain: Anggra Septa Makeup (2017), Erasmus 
Taal Centrum at Erasmus Huis (2013), Roemah Roepa Kemang (2007-2009), 
Rumah Merah (2005) dan English Program at LBPP LIA (2003).

Amiiko bekerja sebagai  MakeUp Artist, event Decorator  dan event Organizer.

M Raka Septianto

Norþ

(16 boks paper cuts, lampu LED)
instalasi, dimensi beragam
2018 

Dalam kisah Norþ (Mitologi Nordik) yang pada awal 
kemunculannyaa di dataran Eropa Utara dongeng 
itu merupakan kepercayaan masyarakat sebelum 
kedatangan agama Kristen di sana. Mitos itu berisi 
kisah-kisah tentang makhluk supranatural dan 
tentang penciptaan dunia yang seluruhnya terangkum 
dalam Edda. Dongeng atau mitos tersebut sampai 
saat ini masih eksis dan sering digunakan sebagai 
inspirasi bagi film fiksi dan juga beberapa serial game, 
yang di dalam Norp (Mitologi Nordik) di kenal dengan 
Sembilan Semesta (nine worlds) :

Asgard : Dunia para dewa-dewi yang 
keberadaan mereka dipercaya ada di puncak 
pohon yggdrasil
Vanaheim: Dunia para vanis
Alfheim : Dunia para elf
Midgard : Dunia manusia
Jotunheimer : Dunia para jotun atau raksasa
Svartalfheim : Dunia para Svartálfar

 Niddhavelir : Dunia para Dwarf
 Nilfheim : Dunia bawah tanah
 Muspell : Dunia api
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Mitologi Nordik mempunyai keterkaitan dengan beberapa hal yang 
dapat ditemukan pada zaman sekarang. Nama-nama hari dalam 
bahasa Inggris, misalnya, diambil dari nama-nama dewa-dewi Nordik. 
Dalam pameran kali ini saya tidak secara keseluruhan mengangkat 
cerita mitologi Nordik tersebut. Tetapi, lebih tepatnya, karya ini lebih 
untuk menggambarkan setiap negeri dari kesembilan negara Nordik 
itu sendiri. Menariknya, dari kesembilan negara itu telah diangkat ke 
dalam serial game ( God of War) yang berlatarbelakang mirip dengan 
legenda Nordik itu.

Muhamad Raka Septianto a. k. a. Jamet
Lahir di Bekasi, Jawa Barat, 3 September 1995. Lulusan 
POLIMEDIA (Politeknik Negeri Media Kreatif) Jakarta. 
Sejumlah pameran seni visual yang diiuktinya sejak 2014-
2018 yaitu “Surat Rupa” yang diadakan oleh POLIMEDIA 
Jakarta; KMDGI XI, Bali; WWF 4, IBN, Jakarta; “Road To 
Sondrenaline” di Jakarta, Bogor, Bekasi; “All the small 
things”, Qubicle Jakarta; “Sub urban”, Koma Jungkyard, 
Bekasi. Tinggal di Bekasi dan bekerja di agency design 
Bolasalju. 
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Thedyingsirens 

thedyingsirens merupakan proyek musik kolektif asal Jakarta, 
mereka kembali  merilis Mini Album “Tumpah Darah Kita”, setelah 
terakhir merilis single “The One” pada tahun 2017 lalu. 

Lagu “Tumpah Darah Kita” diciptakan oleh Pugar Restu Julian (Uga) 
dan Dhendy Mawardi dalam rangka menyambut Hari Sumpah 
Pemuda yang dirayakan tiap tanggal 28 Oktober. 

Personil yang terlibat di lagu “Tumpah Darah Kita” antara lain Pugar 
Restu Julian (vocal), Dhendy Mawardi (guitar, vocal), Pronky (bass), 
Raveliza (drums), dan Rini Harsono (vocal). Ini merupakan kali kedua 
thedyingsirens berkolaborasi dengan Rini, setelah sebelumnya ia 
ikut terlibat di lagu “The One”.

thedyingsirens sendiri saat ini sedang dalam proses rekaman album 
terbaru yang sudah dimulai dari Maret 2017 dan dijadwalkan rilis di 
tahun 2019. Album ini rencananya berisikan 10 lagu terbaru yang 
juga ditulis oleh personil thedyingsirens. Dalam album mendatang 
thedyingsirens masih berada di dalam jalur indie rock dengan 
konsep kolaborasi.

More info about thedyingsirens:
http://thedyingsirens.com
http://facebook.com/thedyingsirens
http://instagram.com/thedyingsirens
http://twitter.com/thedyingsirens
http://youtube.com/thedyingsirens
uga@thedyingsirens.com
Uga +62 817-8032-93
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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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Galerikertas Studiohanafi Mengucapkan 
Terima Kasih Kepada:

FUgeng t.moetidjo

Thedyingsirens

Depok24jam.com

Info Pensi

Smoy

Riverbank

Arttheraphy Movement

Keluarga Para Perupa Muda

Seluruh Pihak yang telah membantu terselenggaranya pameran Xyclo
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