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Compressed Object of Commodification #1

Lukisan Gapilan

Selasar Sunaryo Art Space (SSAS)
mengundang Anda untuk menghadiri:



15 Mei –

30 Juni 2019

Ruang B & Ruang Sayap, 

Selasar Sunaryo Art Space

Tampaknya, bagi beberapa perupa muda dalam pameran 

ini, lukisan tidak lagi harus dihadirkan seperti lazimnya 

selama ini. Lukisan misalnya, tidak lagi harus hadir dengan 

terpajang di dinding atau dinikmati dengan berdiri tepat di 

hadapannya. Malahan, lukisan juga tidak mesti 

berhubungan dengan permukaan kanvas. Ia bisa terwujud 

di atas plat stainless, lembar akrilik atau permukaan cermin. 

Tambahan lagi, lukisan juga tidak lagi mesti tampil sebagai 

sebuah “ruang” yang berbatas bingkai.

Di tengah-tengah iklim penciptaan karya yang getol 

terhadap eksperimen dan eksplorasi, berbagai hal di atas 

dapat dilihat sebagai dampak yang wajar. Namun, apakah 

percobaan-percobaan pada lukisan-lukisan semacam di 

atas mungkin menawarkan pengalaman yang lain dari 

lukisan yang lazim..? Apakah pada lukisan-lukisan semacam 

itu terdapat sifat-sifat yang khas..? Boleh jadi.

Satu hal yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan unsur 

gapilan di dalam lukisan-lukisan semacam itu (gapilan dapat 

diartikan sebagai: campur tangan atau intervensi). Unsur ini 

boleh jadi menyebabkan hadirnya beberapa sifat khas di 

dalam lukisan–yang mungkin agak berbeda dengan lukisan 

pada lazimnya.

Pameran ini adalah usaha untuk menandai dan 

mengidentifikasi gejala-gejala khas dalam karya lukisan 

beberapa perupa muda di Bandung belakangan ini. 

Gejala-gejala yang dalam khazanah seni rupa kita, boleh jadi 

bukan sesuatu yang benar-benar baru.

Pembukaan

15 Mei 2019

16.30 WIB 

Bale Tonggoh



Jl. Bukit Pakar Timur No. 100

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Christine Toelle

Program Manager

program@selasarsunaryo.com

0813 2000 9997

Bandung 40198 Indonesia
T.  +62 22 2507939
F.  +62 22 2516508

E.   selasar@bdg.centrin.net.id
W.  www.selasarsunaryo.com

Kurator

Danuh Tyas Pradipta, Axel Ridzky

Wicara Seniman

Condro Priyoaji, Galih Adika Paripurna, Hilmy P. Soepadmo, 

Patriot Mukmin, Putra T. Anugrah Adiningrat, Puri Fidhini, 

Restu Taufik Akbar, Zico Albaiquni

Tur Pameran

Sabtu, 18 Mei 2019 15.00 WIB 

Sabtu, 15 Juni 2019 15.00 WIB

Diskusi

Pembicara: Seniman dan Kurator

Sabtu, 22 Juni 2019 15.00 WIB

Bale Handap


