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FUTUWONDER adalah kolektif lintas disiplin yang bekerja dalam platform pengembangan kesenian dan wacana seni 

visual serta mendukung terjadinya aktifitas seni bagi perempuan.

Mengenai PROYeK Masa subuR
Masa Subur adalah proyek seni yang kami dedikasikan untuk perempuan pekerja seni yang bekerja dan berkarya di 
ranah seni. Masa Subur bertujuan mengangkat produktivitas perempuan seniman yang aktif berkarya tidak hanya 
sekedar sebagai ekspresi personal namun aktif juga dalam pergerakan dan memproduksi gagasan dalam karya-
karyanya. Proyek Masa Subur akan mengaktivasi peran dan posisi perempuan seniman di Indonesia dalam format 
pameran yang melibatkan seniman lintas disiplin, digerakkan oleh Futuwonder.

Pameran ini akan menjadi pemantik kemunculan dan tumbuhnya keterlibatan perempuan seniman dalam 
penyelenggaraan acara seni di Bali yang selama ini masih didominasi seniman laki-laki. Secara program, proyek 
Masa Subur akan memantik isu seputar seni dan politik perempuan melalui kegiatan penulisan, diskusi, lokakarya 
dan pencatatan basis data seni rupa oleh perempuan. Cara kerja pameran ini adalah melalui kurasi dan panggilan 
terbuka, untuk perempuan seniman Indonesia yang berbasis di Bali maupun di luar Bali, terbuka untuk ragam 
disiplin seni, dengan batasan umur 18 tahun ke atas. Dengan panggilan terbuka ini kami bermaksud menjalankan 
pameran ini secara kolaboratif yang akan mengkonstruksi sebuah atau banyak diskusi terhadap ke-masa subur-an 
perempuan seniman dan situasi kesenian di Bali. 

Jadwal

Tanggal Deskripsi

20 Agustus Pendaftaran Open-call dibuka

20 September Batas waktu mengajukan pendaftaran

1 Oktober Pengumuman peserta terpilih

15 Oktober Batas waktu pengumpulan karya untuk yang berdomisili luar Bali

18 Oktober Pemasangan karya- Seniman wajib datang untuk display karya. 
Batas waktu pengumpulan karya untuk yang berdomisili di Bali.

20 Oktober Pembukaan Pameran Masa Subur



TeMa PaMeRan: efeK saMPing
PAMERAN: 20 Oktober-9 November 2018 di Karja Art Space, Ubud.

Estetika dalam karya-karya perempuan seniman cenderung diasosiasikan dengan ungkapan emosional dan 
merepresentasikan hal-hal yang bersifat personal dari seorang perempuan maupun perempuan seniman 
yang membuat karya tersebut. Gagasan-gagasannya menjadi sulit diperhitungkan karena dianggap tidak bisa 
menghadirkan wacana besar di luar pembahasan tubuh dan kesadaran personalnya sebagai perempuan. 

Dalam buku DANGER! Women Artists at Work (BAHAYA! Perempuan Seniman saat Kerja) oleh Debra N. Mancoff dikatakan 
bahwa sejarah seni yang cenderung tertulis adalah perayaan talenta laki-laki saja - maka hanya ada ‘Old Masters’ dan 
tidak ada ‘Old Madames’. Untuk seorang perempuan mendapatkan tempat di dominan laki-laki ini perlu keberanian, "a 
woman had to be willing to court danger", seorang perempuan harus mau menghadapi bahaya. 

Sepanjang sejarah dikatakan bahwa perempuan seniman telah dikucilkan dengan segala cara: diberikan pilihan 
yang terbatas, kemarahan publik, cibiran profesi, kutukan dan sensorship. Maka perempuan seniman memilih 
beraksi secara berani daripada bermain aman, entah lewat ekspresi politik, subjek yang provokatif, memberikan 
suara kepada yang dipinggirkan, bahkan menulis kembali sejarah seni yang sudah kanon tersebut. Dengan itu, 
Futuwonder melihat ini seperti efek samping dari kanon yang kita ketahui itu, kekaryaan perempuan bagaikan 
diskursus keberanian yang berbahaya sehingga harus dihindari atau dihalangi, lalu mempertanyakan apakah 
perempuan seniman begitu menakutkan dan membahayakan di dunia kesenian yang masih cenderung dominan 
laki-laki?

Jika kita belajar dari kekaryaan dan perjalanan hidup perempuan seniman Indonesia, seperti Dolorosa Sinaga, ia 
tidak hanya menghadirkan kekuatan dan personalitas melalui statement yang terefleksikan dalam karya-karyanya. 
Contohnya terlihat tegas keberpihakannya kepada perempuan melalui karyanya yang berjudul "Solidaritas", 
yakni karya monumental penanda perjuangan perempuan dapat menyelesaikan kekerasan bahkan sejak dalam 
kandungan. 

Ada pula perempuan seniman Amerika, Judy Chicago, dengan karyanya ‘Dinner Party’ yang merupakan karya yang 
mengangkat nama-nama pahlawan perempuan dalam pergerakan internasional yang tidak pernah dibicarakan. 
Karya tersebut juga merayakan kerja jerih payah dan kekaryaan seni perempuan dengan mengukir suatu ruang 
untuk perempuan di dalam narasi sejarah tersebut. Kode-kode visual yang muncul dalam karya termasuk 
representasi dari alam bawah sadar, berupa mimpi atau visi seorang kreator, juga merupakan perjalanan hidup yang 
bisa dikaitkan dengan kehidupan siapapun di masyarakat luas. 

PAMERAN MASA SUBUR: EFEK SAMPING

efek sampingefek sampingefek sampingefek samping



sYaRaT dan KeTenTuan PendafTaRan
1.  Karya yang didaftarkan Open Call merupakan karya orisinal.
2. Jumlah karya yang boleh didaftarkan maksimum dua (2) karya.
3. Karya yang didaftarkan merupakan karya dua dimensi.
4. Ukuran karya yang diterima maksimal 50 cm (panjang) x 50 cm (lebar) x 10 cm (ketebalan).
5. Media karya diberikan kebebasan selama mengikuti ukuran yang disebut di atas.
6. Melampirkan foto karya yang didaftarkan.
7. Jika karya yang terpilih berbasis di Bali, biaya pengiriman karya ditanggung oleh seniman atau dibawa ke tempat 
pameran 2 hari sebelum pameran. Pengembalian karya akan ditanggung oleh seniman.
8. Jika karya yang terpilih berbasis di luar Bali, biaya pengiriman karya ditanggung oleh seniman. Pengembalian 
karya akan ditanggung oleh Futuwonder.
9. Perempuan pekerja seni, 18 tahun keatas.

fORMuliR aPliKasi
Dalam formulir, kami akan meminta:
1. Informasi Kontak
2. Artist Bio (maksimal 200 kata): Tuliskan biografi singkat. Jika ada informasi yang relevan mengenai pameran 

yang pernah diikuti, pendidikan yang relevan, publikasi, dan sebagainya. 
3. Mengapa mengikuti Open Call Masa Subur (maksimal 500 kata)
4. Keterangan dan foto karya dengan resolusi tinggi, minimal 150dpi.

Formulir dikirim ke alamat surel kami, futuwonder@gmail.com dengan subjek Pendaftaran Open Call Masa Subur.

infORMasi TaMbahan

Ada banyak faktor yang mendukung suksesnya sebuah pameran open-call, komponen yang berperan kritis dalam 
proses evaluasi pendaftaran diantaranya:
• Karya seni: kuat dan menggugah. Karya tampil kohesif dan menunjukan komitmen mengikuti tema pameran 

yaitu, efek samping.
• Tulis deskripsi karya, biodata dan alasan mengikuti pameran menggunakan tata bahasa yang baik.
• Ikuti syarat dan ketentuan dengan saksama.

• Pendaftar yang terlambat atau tidak mengikuti syarat dan ketentuan tidak akan diikutsertakan dalam seleksi.

naRahubung
Jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan kontak Futuwonder melalui surel kami 
futuwonder@gmail.com. Atau kontak Savitri +62818 0538 8683

                    instagram @futuwonder | facebook  facebook.com/futuwonder | website  futuwonder.wordpress.com 
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