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Seperti apa praktek seni grafis yang dilakukan oleh 

seniman muda Bandung dan Jakarta sekarang ini? 

Pameran Out of Register (Yang Bergeser dari 

Acuan) hadir untuk mempertemukan dua kolektif 

dari Jakarta dan lima seniman Bandung dengan 

karya-karya terkini mereka. Pameran ini hendak 

menjejerkan pergeseran-pergeseran yang 

ditawarkan para seniman ini; mengacu dari cetak 

saring, cukil, intaglio, offset hingga aksi performatif 

dari mencetak itu sendiri. 

Sebagai sebuah disiplin ilmu, seni grafis memiliki 

pakem serta kebakuan tersendiri. Pakem-pakem 

inilah yang ingin dilenturkan oleh para seniman ini. 

Faktor utamanya, tentu dengan masalah klise soal 

terbatasnya akses terhadap prasarana mapan yang 

mengakomodir mutu spesifik dari ragam seni 

grafis. Perihal ini bisa jadi malah suatu 

keistimewaan bagi para pegiat seni grafis yang 

menghadapinya. Mereka ditantang untuk menelaah 

secara subjektif proses produksi dari seni grafis, 

untuk kemudian mencari padanan pengganti dari 

acuan-acuan semestinya sebagai gagasan artistik. 

Hasil dari penyiasatan yang subjektif ini bisa 

dihargai secara pesimis, sebagai sebuah 

penyimpangan dalam mengikuti pakem, atau 

secara optimis, sebagai bentuk terobosan dari 

pembuatnya. 

Gesyada Siregar

Pameran ini menampilkan karya-karya seniman 

grafis yang bermotivasi dari konteks teknologi dan 

ekonomi akan masing-masing kota, Bandung dan 

Jakarta. Ketujuh seniman yang aktif berkarya 

pasca 2010 ini menyajikan bermacam modus kerja 

untuk menjelajahi kemungkinan seni grafis; dari 

atribut seperti kertas, plat, kimiawi, dan gestur 

mencetak, baik yang dilakukan secara 

konvensional dan mandiri hingga olahan massal. 

Out of register, gejala dalam percetakan yang 

menyebabkan garis dan warna menjadi tak selaras, 

menjadi tajuk untuk melihat simpangan-simpangan 

dari para seniman dua kota yang panas dan dingin 

ini - mengajak kita untuk mengamati hasil dari 

tahapan-tahapan terencana versus improvisasi 

yang dikerjakan untuk menghadapi berbagai 

kendala di lapangan.





Nyablon Terus 2019

Video

1:15

1

Bremol JKT

Gerombolan Bremol (2013) adalah kolektif yang 

berasal dari studio Seni Murni IKJ. Gagasan mereka 

berangkat dari ketertarikan budaya cetak-mencetak 

tidak seindah yang dibayangkan yang kemudian 

mencoba mengekspresikan keresahan-keresahan itu 

melalui aksi performatif —menggabungkan antara 

musik, aksi mencetak dan keterlibatan penonton 

dalam setiap penampilannya. Melalui jargon “1% punk 

99% printmaking”, mereka mencoba menampilkan 

proses mencetak yang diiringi dengan musik keras, 

lalu membagikan setiap hasil cetakan ke penonton. 

Mendengarkan musik keras, melihat proses mencetak 

dan membawa pulang sebuah karya secara gratis 

adalah beberapa tawaran yang ditawarkan oleh 

Gerombolan Bremol.

Lagu Bremol :

1. Nyablon Terus

2. Cepet Mampet

3. Gak dapet Loker

4. H.I.M (Haji Iman Mabrur)

5. Rakel Miring, Rakel Gradakan





Later in the Bottle #1 2019

Mixed Medium

60 cm x 30 cm x 5,2 cm

Later in the Bottle #2 2019

Mixed Medium

60 cm x 30 cm x 5,2 cm

Later in the Bottle #3 2019

Mixed Medium

120 cm x 120 cm x 5,2 cm

Later in the Bottle #4 2019

Mixed Medium

50 cm x 50 cm x 5,2 cm

Egga Jaya Prasetya BDG

Kekaryaan Egga Jaya (1994) berdasar dari ketertarikannya akan watak 

keintiman tatkala penginderaan manusia dirasakan secara intens. 

Seniman yang menempuh pendidikan di jurusan Seni Grafis ITB ini kerap 

mengeksplorasi gula, oleh karena benda ini karib dalam konsumsi 

keseharian kita dan juga merupakan bahan dalam formula teknik seni 

grafis sugarlift aquatint yang ditekuninya. Pada instalasi Later in the Bottle 

dan Then Comes the (Corn) Essence, Egga menampilkan pengolahan seni 

grafis dengan gula yang ia peroleh dari salah satu pabrik tertua di 

Cirebon. Karya Noong : Sugar-Peek, menghadirkan gulali tradisional, 

jajanan masa kecil yang dijajakan secara berkeliling, namun dilihat secara 

terbatas dalam kotak kelabu —mengajak kita mengintai warna-warni 

karamelisasi buatan ini. Egga menawarkan watak keintiman akan memori 

kolektif serta karakteristik gula, sebagai cairan maupun kristal, melalui 

penggunaan indera: penglihatan, pendengaran, dan sentuhan.

Noong: Sugar-Peek 2019

Mixed Medium

122 cm x 122 cm x 120 cm

Then Comes the (Corn) 

Essence #1 2019

Sugar Aquatint on Paper and 

Sound Installation

34,5 cm x 145 cm

Then Comes the (Corn) 

Essence #2 2019

Sugar Aquatint on Paper and 

Sound Installation

34,5 cm x 145 cm





Peak-Nik 2019

Stensil di atas 
lembar polietilena
359 cm x 324 cm

Grafis Huru Hara JKT

Grafis Huru Hara (2012) adalah kolektif seni grafis yang berawal dari 

studio di Pendidikan Seni Rupa UNJ. Lewat dua karya berskala besarnya, 

mereka memparodikan pengalaman mereka sebagai warga Jakarta yang 

hadir di Bandung. Pada karya CIGEHAHA, mereka memaknai ulang 

sebuah penggalan teks yang banyak ditemukan pada berbagai produk 

grafis kota Bandung, yakni; “Ci” lewat bentuk cetakan sablon multi warna 

pada kertas. Penggalan “Ci” sering ditemukan pada nama daerah serta 

nama-nama panganan asal Jawa Barat yang dibuat dari sagu. Sudut 

pandang sebagai pelancong ini juga dihadirkan pada karya Peak-Nik 

berupa visual cetakan stensil pada bidang terpal yang besar, yang 

menampilkan gambar para anggota GHH yang sedang berlibur. Pemilihan 

media terpal sebagai alternatif bidang cetak dimaknai sebagai sebuah 

media yang sifatnya memasyarakat. Terpal yang berfungsi sebagai 

perlindungan terhadap terik panas matahari maupun derasnya air hujan, 

di sisi lain menjadi sebuah “naungan” berbagai orang yang tak pandang 

bulu. Kedua karya GHH ini mengingatkan pada kebutuhan seni grafis 

yang umum di masyarakat hari ini, sebagai penanda dan reklame cetak 

untuk usaha kecil menengah yang ekonomis. 

Cigehaha 2019

Cetak saring di atas kertas
460 cm x 384 cm





Irfan Hendrian BDG

Sebagai seorang seniman yang bekerja dengan 

media kertas dan praktisi cetak di era digital, Irfan 

Hendrian (1987) menganggap seni grafis dalam 

praktik seni entah bagaimana terlalu membatasi 

dan konvensional. Pencetakan industri di sisi lain 

lebih mementingkan kuantitas dan efisiensi 

produksi. Tumpukan kertas terasa masif, volumetrik 

dan berat, sehingga proses pencetakan di atas 

kertas tidak sehalus seni cetak dalam praktik seni, 

namun pada prinsipnya apa pun yang dapat ditekan 

oleh mesin pada dasarnya dapat digunakan untuk 

"mencetak". Karya Piles of Paper, mengubah 

relevansi dari mencetak gambar dengan mentrans-

formasi tumpukan kertas sebagai bahan, matriks 

menjadi serangkaian pisau untuk memotong tiap 

tepi. Irfan hendak membongkar kembali apa itu seni 

grafis, memiuhkan prasangka akan sifat-sifatnya 

untuk memikirkan kembali hubungan kita dengan 

kertas, dan pengaruhnya terhadap sejarah dan 

alam.  

Piles of paper 2019

Offset lithography & dye cut on 

industrial paper, concrete

Variable dimension





PT Besok Jaya: LAPAN 

Suit Studies #1 – #10 2016

Oil and etching on 

aluminium

100 cm x 70 cm (each)

Celestial Cartographic 

Table #4 2014

Silkscreen on Brass

216 cm x 100 cm 

Nurrachmat Widyasena BDG

Nurrachmat ‘Mas Ito’ Widyasena (1990) adalah seorang 

seniman asal Bandung, lulusan Studio Grafis ITB. 

Karyanya mengeksplorasi gagasan retro-futurisme 

dalam seni, mengangkat tema berlawanan antara 

kenyataan dan mimpi-mimpi dalam peradaban manusia. 

Misal, seri LAPAN Suit Studies yang mencoba mengolah 

rancangan baju luar angkasa dari pandangannya pribadi 

untuk lembaga antariksa yang ada di Indonesia. Karya 

ini dibuat dengan teknik lukis cat minyak di atas plat 

yang telah digurat dengan pengasaman - yang identik 

dengan seni grafis. Sementara karya Celestial 

Cartographic Table #4, Nurrachmat menampilkan sketsa 

konsep teknologi mutakhir di era perang bintang yang 

menggunakan sablon di atas plat kuningan. Terdapat 

kontradiksi yang ditampilkan dengan menggabungkan 

dua teknik yang berbeda dalam tradisinya, seturut segi 

antagonistik dari pandangannya sebagai seorang 

seniman berpokok pada khayalan yang disuguhkan bagi 

generasinya dan negaranya akan teknologi yang 

mutakhir dari negara adidaya pada masa perang dingin.





Bow to Your Sensei 2019

Silkscreen on paper mounted on paperboard, paint, 

CCTV bracket, mesh, wood, screen emulsion, 

polyfilm and inkjet print on vinyl sticker

375 cm x 400 cm

Rega Rahman BDG

Rega Rahman (1988) lulus dari Studio Seni Grafis ITB tahun 2012. 

Mengumpulkan gambar menjadi bagian besar dari kegiatan artistik Rega; 

seperti halnya ketika ia mengumpulkan komik sejak kecil. Baginya, komik 

adalah abstraksi dari kenyataan, lantas, karya-karya Rega ingin 

mengabstraksi lebih jauh lagi citra tersebut dengan memecah dan 

mengulang gambar secara geometris. Karya instalasi Bow to Your 

Sensei, berasal dari permainan kata dan pengandaian bahwa matriks/-

master dalam seni grafis sama halnya dengan seorang mahaguru yang 

mencetak lulusan dari sebuah perguruan. Selain menggunakan teknik 

sablon untuk menggandakan empat puluh dua gambar yang “menunduk” 

kepada sang master, pada bagian bawah instalasi, Rega juga membuat 

regenerasi gambar dengan teknik cetak digital. Master sebagai acuan 

cetak berperan penting dalam proses penggandaan dalam seni grafis, 

yang secara tradisinya melawan segi ketunggalan dalam medium seni.





Bhayangkara, Identifying 

the Dark Side 2019

Hardboardcut print 

matrix, base

95 cm x 95 cm x 85 cm

Bhayangkara, the Premise 2019

Reduction hardboardcut 

print on paper

102 cm x 102 cm x 5 cm

Sigit Ramadhan BDG

Sigit Ramadhan (1989) menempuh pendidikan di Seni Rupa UPI dan 

pascasarjana di Seni Rupa ITB. Kekaryaannya kerap menggunakan teknik 

cukil serta mengambil bentuk-bentuk alternatif dalam penyajian karya 

seni grafis. Wacana penyalahgunaan kuasa oleh aparat dalam supremasi 

hukum negara menjadi kecenderungan di lima tahun terakhir kekaryaan 

Sigit. Lewat karya Bhayangkara, Identifying the Dark Side, Sigit membuat 

ulang alik aksi antara hasil cetak dan plat acuan cetak. Karya ini memberi 

ruang bagi apresiator untuk menyusun teka teki gambar acak yang 

terbuat dari dua puluh empat potongan plat cetak menjadi visual yang 

utuh, dengan melihat hasil cetak sebagai acuan gambar yang hadir di 

dinding. Citraan yang dihadirkan merupakan satir dari makna “bhayang-

kara” yang garang, mengajak apresiator untuk mencoba menerka dalam 

keacakan agar mengenali sosok beratribut, bersenjata dan berwajah 

tengkorak ini dalam potongan-potongan yang gelap. 


