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Om Swastiastu,

Saya ingin memberi sambutan hangat kepada hadirin sekalian dalam pembukaan 
pameran Masa Subur: Efek Samping di Karja Art Space, Ubud ini.

Nama saya Sinta Tantra, saya seorang seniman yang bekerja diantara London dan Bali. 
Hiraukan logat saya yang sangat ‘ke-Inggris-an’, saya orang Indonesia asli yang berasal 
dari Bali. 

Masa Subur: Efek Samping   — sebuah pameran seniman perempuan Indonesia, 
menampilkan karya-karya hasil seleksi open call dari lebih dari 100 submisi. Para 
seniman, yang totalnya berjumlah 25, menunjukan adanya lintas generasi—umur peserta 
pameran antara 20 hingga 51 tahun, dari seluruh Indonesia, mulai dari Samarinda hingga 
Denpasar. Mereka menggunakan material dari keramik, lukisan, ilustrasi, fotografi, 
tekstil, instalasi bahkan obyek sehari-hari.

Pameran ini dikurasi oleh perempuan Indonesia, untuk perempuan Indonesia.

Seni mungkin tidak memberi kita jawaban, namun seni membuahkan pertanyaan. 
Melalui seni, kita membagi harapan, mimpi, cinta dan ketakutan. Melalui wacana, kita 
membangun komunitas, dan melalui komunitas, laku terpantik dan perubahan terjadi.

Mari kita tanya diri: Bagaimana cara menumbuhkan seniman perempuan? Apa yang ada 
di masa depan putri-putri bangsa? dan bagaimanapula  dengan generasi selanjutnya?

Saya ucapkan terima kasih kepada tim Futuwonder: Ruth, Savitri, Citra dan Putu; 
sungguh impresif semangat dan gairah kalian dalam bergerak. 

Dan yang paling penting, ucapan selamat kepada para seniman yang berpameran 
hari ini. Dari seorang seniman ke seniman lain, saya ingin berpesan: jangan berhenti 
membuat sesuatu, tumbuhkan kepercayaan dan jangan pernah menyerah!

Om Santi, Santi, Santi Om

Sambutan (Dari Pembukaan Pameran)

Sinta Tantra
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Suasana pembukaan pameran di Karja Art Space, 20 Oktober 2018.



EFEK SAMPING

8

Puan Empu Seni, pelatihan penulisan entri Wikipedia, tanggal 7 Juli 2018.

Futuwonder merupakan  kolektif  lintas disiplin yang bekerja dalam  
platform pengembangan kesenian dan wacana seni visual serta 
mendukung terjadinya aktifitas seni bagi perempuan. 

Diinisiasi oleh Citra Sasmita (seniman visual), Ruth Onduko (manajer 
seni), Savitri Sastrawan (kurator seni) dan Putu Sridiniari (desain 
visual) untuk menjawab tantangan dan dekadensi yang selama ini 
disematkan kepada perempuan pekerja kreatif. 

Adapun program Futuwonder yang telah dijalankan adalah  Puan 
Empu Seni; Edit A Thon Wikipedia yang bekerjasama dan didukung 
oleh Wikimedia, sebuah pelatihan menulis tentang perempuan 
pekerja seni di Bali pada laman Wikipedia. Tujuannya adalah selain 
menambah jumlah entri perempuan pekerja seni, namun memperluas 
juga akses informasi dan arsip mengenai proses kesenian mereka. 
Focus On, sebuah upaya mendokumentasikan pemikiran seniman 
perempuan dalam bentuk rekaman video wawancara.

Futuwonder lahir dari inisiasi gotong royong yang berkomitmen untuk 
mendukung dan membuka peluang kolaborasi bagi perempuan 
pekerja seni secara khusus di Bali sehingga dapat menghadirkan 
skena seni rupa yang progresif.

Tentang Futuwonder
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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. 

Mengenai Proyek Masa Subur

@futuwonder futuwonder@gmail.com futuwonder.wordpress.com





MASA SUBUR PROJECT

11

Citra Sasmita - merupakan perupa otodidak 
kelahiran Bali yang sempat mengambil studi 
Pendidikan Fisika. 

Namanya mulai dikenal dalam seni rupa Indonesia 
melalui karya-karyanya yang tidak hanya berupa 
lukisan, seni instalasi dan performance art dan telah 
dipamerkan di dalam dan di luar negeri. 

Citra merupakan salah satu penerima penghargaan 
Gold Award Winner dalam kompetisi seni lukis 
UOB Painting of The Year 2017 kategori seniman 
profesional. 

Karya-karya Citra banyak merepresentasikan isu-isu 
perempuan terutama mengenai identitas kultural, 
posisi perempuan dalam kultur patriarki dan realitas 
sosial dan budaya.

Putu Sridiniari - Desainer grafis, konsultan lepas, 
pegiat seni budaya, sempat menjadi asisten dosen 
di almamaternya, Universitas Pelita Harapan 
(Tangerang) jurusan Desain Komunikasi Visual dan 
asisten kurator (2013-2015). 

Putu yang sekarang berdomisili di Bali, sempat 
bekerja sebagai konsultan dan data analyst di 
lembaga swadaya masyarakat Lensa Masyarakat 
Nusantara serta mengajar desain grafis dasar kepada 
anak-anak remaja untuk tujuan advokasi di daerah 
Bali timur.

Kini selain bekerja sebagai konsultan dan pengelola 
penginapan serta ruang Karja Art Space , Putu 
juga ikut menerbitkan zine dwibulanan ‘Belok Kiri 
Jalan Terus’, mengembangkan art merchandise 
bersama rekan Citra Sasmita, ‘Mademoihell’, dan 
mengembangkan proyek kesenian  bersama kolektif 
lintas disiplin Futuwonder.



EFEK SAMPING

12

Ruth Onduko – manajer seni dan event di Bali. 
Memiliki minat dan ketertarikan terhadap 
manajemen seni & kreatif dan menjadikan profesi 
utamanya selama 10 tahun terakhir. 

Berpengalaman sebagai Public Relation Museum 
Kartun Indonesia Bali, Manajer Tonyraka Art Gallery, 
Program Manager Ketemu Project dan juga terlibat 
di berbagai proyek dan event seni sejak 2008. 

Sejak dua tahun terakhir menggarap proyek 
berbasis instagram bernama #senidibali yang 
berfokus pada penyebarluasan informasi seni dan 
kreatif di Bali. Saat ini selain menjadi bagian dari 
Futuwonder ia adalah Community Manager di Uma 
Seminyak dan tim dari Art Bali 2018.

Savitri Sastrawan - merupakan kurator 
dan penerjemah kelahiran Bali yang telah 
menyelesaikan studinya di Goldsmiths University 
of London. 

Savitri tertarik dalam mengeksplor kemungkinan-
kemungkinan antar disiplin di kesenian dan 
bahasa dalam kebudayaan dan masyarakat kita 
saat ini. Tidak terkecuali rekoleksi narasi-narasi 
yang ada dalam sejarah, geografi dan budaya 
visual yang ada di atau tentang Bali dan Indonesia. 

Pernah mengkuratori pameran Merayakan Murni di 
Sudakara Art Space, sebuah pameran tribute untuk 
pelukis Murniasih yang dalam karya-karyanya 
banyak mengangkat persoalan seksualitas dan 
narasi identitas, pameran Perjamuan Terakhir oleh 
Syafiudin Vifick di Uma Seminyak dan SOULID oleh 
Komunitas 09.
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TULISAN KURATORIAL
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Proyek Masa Subur adalah kegiatan berkesenian bersama yang didedikasikan untuk perempuan 

pekerja seni. Proyek Masa Subur mencoba menghadirkan produktivitas perempuan pekerja 

seni yang tidak hanya aktif berkarya namun aktif juga dalam memproduksi ide dan gagasan. 

Digerakkan oleh Futuwonder, Masa Subur mengambil format pameran lintas disiplin yang 

melibatkan perempuan pekerja seni di Indonesia. Dalam kegiatan Masa Subur perdana ini, 

diadakan Panggilan Terbuka (Open Call) untuk perempuan pekerja seni yang tinggal di Bali 

maupun di luar Bali, dengan tema pameran: Efek Samping.

Efek Samping lahir dari estetika dan wacana kekaryaan perempuan pekerja seni kerap 

diasosiasikan dengan ungkapan emosional dan representasi hal-hal yang sifatnya personal 

dari seorang perempuan. Karena asosiasi itu, kekaryaan perempuan pekerja seni dianggap 

terbatas sehingga sulit diperhitungkan untuk dikaitkan ke wacana lainnya maupun 

dikembangkan ke wacana yang lebih besar. 

Tetapi, apakah benar terbatas, atau malah, dibatasi?

Futuwonder melihat pertanyaan ini bagai Efek Samping dari narasi seni rupa yang tertulis atau 

tutur dari generasi ke generasi, baik itu di Bali, Indonesia, maupun di luar Indonesia. Tidak 

diketahui apakah jawaban dari pertanyaan itu akan didapatkan, namun diharapkan Pameran 

Efek Samping dapat mengangkat permasalahan yang telah menggerutu ini ke permukaan dan 

dibahas bersama, oleh siapapun dan apapun gendernya. 

Untuk memulai mencari jawaban itu dan membahas kekaryaan pameran Efek Samping, kami 

merasa perlu membaca kembali Sejarah Seni Rupa dan eksistensi perempuan di dalamnya. 

Dalam runut Sejarah Seni Rupa Indonesia menurut buku IVAA (Indonesian Visual Art Archives) 

berjudul SeriKatalog Data IVAA #1, Rupa Tubuh: Wacana Gender Dalam Seni Rupa Indonesia (1942-2011), 

diceritakan banyak peristiwa yang sudah terjadi terhadap wacana gender dan berkesenian 

dalam durasi 70 tahun itu, termasuk terhadap perempuan. Akan ada beberapa poin yang 

diangkat dari buku ini.

Poin pertama adalah kehadiran seni rupa modern di Indonesia yang melahirkan beberapa 

posisi perempuan di seni rupa.

Cerita seni rupa modern atau seni rupa Indonesia yang baru (memisahkan diri dari apa 

yang dikatakan seni tradisional) ternyata hadir dari transfer nalar modern dalam konteks 

kolonialisme. 1
Transfer nalar modern tersebut terjadi melalui berbagai media, termasuk 

1 Indonesian Visual Art Archives, Rupa Tubuh: Wacana Gender Dalam Seni Rupa Indonesia (1942-2011), (Indonesian 
Visual Art Archives: Yogyakarta, 2011), hal. 38

oleh: Savitri Sastrawan
MASA SUBUR: EFEK SAMPING
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pendidikan.Dalam pendidikan kesenian ada yang institusional (formal) dan sanggar-sanggar 

(informal), dimana para pelajar seni akan mencapai inti seni rupa modern (gaya, tema, bahan 

dan fungsi), dengan cara harus mempelajari studi anatomi perempuan dan laki-laki serta 

membuat lukisan model tubuh perempuan dan laki-laki. 
2

‘Keharusan’ mempelajari studi anatomi dan lukisan model tubuh (laki-laki dan perempuan) 

demi mendapatkan ‘gelar’ sebuah karya dikategorikan seni rupa modern Indonesia itu 

melahirkan wacana gender.
3
 Bahkan ada empat posisi perempuan di kesenian yang ditemukan 

dan menjadi fakta yang menggelisahkan. Yang paling menarik perhatian adalah: Citra tubuh 

(perempuan) dalam lukisan - dimana Basoeki Abdullah pernah mengatakan,  Perempuan itu 

lebih cocok dilukis daripada sebagai pelukis; dan, Model perempuan menjadi karya potret - 

Perempuan sebagai model studi, sebagai media pendokumentasian seperti objek yang lain 

(gunung, sawah, tetangga, dll).
4
Posisi-posisi perempuan di atas menjadi pembawa pesimistik 

bahwa perempuan tidaklah lebih dari objek dan subjek di seni rupa modern Indonesia, serta 

mengkonfirmasi bagaimana perempuan memang pernah (bahkan masih) diposisikan 

demikian di seni rupa Indonesia.

Di sisi lain, legitimasi kesenimanan seniman perempuan di Indonesia ternyata terletak pada 

siapa mentor laki-lakinya, seperti Emiria Soenassa dipandang sebagai murid Soedjojono dan 

[I Gusti Ayu Kadek] Murniasih dipandang sebagai murid Putu Mokoh.
5
 Ini juga menambahkan 

wacana seakan kemampuan dan kelihaian perempuan pekerja seni hanya dapat diterima 

dengan melihat siapa perupa laki-laki yang mengajarkan kesenian kepada mereka. 

Akan tetapi,di buku Indonesian Women Artists: The Curtain Opens oleh perempuan pekerja 

seni Carla Bianpoen, Farah Wardani dan Wulan Dirgantoro yang diterbitkan tahun 2007, 

dinyatakan bahwa perempuan telah berkontribusi banyak untuk sejarah seni rupa Indonesia 

melalui kekaryaannya, 

....kayanya simbolisme dari tradisi lokal, ikon religius, kehidupan domestik, dan lingkungan urban, serta 

kemampuan mereka untuk memasukan identitas gender  mereka ke karyanya membentuk diskusi 

permasalahan identitas dan gender, sesuatu yang cenderung diabaikan dan ditepis oleh laki-laki 

perupa.
6

2       Ibid, hal. 38

3     Indonesian Visual Art Archives, Rupa Tubuh: Wacana Gender Dalam Seni Rupa Indonesia (1942-2011), hal. 40 

4     Ibid, hal. 41-43
5        Ibid, hal. 67

6       Ibid, hal. 69 
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Dari yang dibahas di atas, sedikit mengkonfirmasi bahwa di satu sisi perempuan memang 

diposisikan atau dibicarakan jauh dari kemungkinan-kemungkinan kemampuan berkarya 

mereka di kesenian. Di sisi lain, kekaryaan perempuan perupa dilihat dapat melengkapi apa 

yang tidak dilihat laki-laki perupa. Perspektif-perspektif yang dibahas di atas menjawab sedikit 

tentang Efek Samping yang kami pertanyakan tersebut - bahwa ternyata ada keterbatasan 

yang dibuat (dibatasi) oleh perupa maupun penulis yang posisi dan porsinya lebih banyak 

untuk menceritakan narasi yang menepis keberadaan perempuan pekerja seni saat itu.

Poin kedua adalah perempuan harus menghadapi ‘bahaya’ atau dianggap ‘bahaya’ dalam 

berkarya, sehingga tidak tertulis di buku sejarah seni rupa Indonesia dan akhirnya ada 

penulisan ulang sejarah perempuan pekerja seni.  

Pada buku DANGER! Women Artists at Work (BAHAYA! Perempuan Seniman saat Kerja), 

dikatakan kekaryaan perempuan bagaikan diskursus keberanian yang ‘berbahaya’ sehingga 

harus dihindari atau dihalangi. Maka, Debra merasa perlu untuk menulis kembali sejarah 

perempuan pekerja seni semestinya. Debra menuliskan bahwaada beberapa aspek yang 

perempuan pekerja seni harus lalui dan lawan, seperti: diberikan pilihan yang terbatas, 

menjadi kemarahan publik, cibiran profesi, kutukan dan penyensoran (sensor).
7
  Maka 

perempuan pekerja seni 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 penuh dominasi laki-laki tersebut.
8

Kembali lagi ke ranah Indonesia, menurut IVAA, post-rezim Soeharto (reformasi) menjadi titik 

berputarnya sejarah. Cerita-cerita yang tadinya dibungkam mulai bermunculan, termasuk 

melalui penulisan kembali perempuan pekerja seni yang dianggap ‘bahaya’ itu. Salah satunya 

adalah riset Heidi Arbuckle tentang Emiria Soenassa, sebagai representasi perempuan 

Indonesia yang dituliskan (kembali) di majalah Visual Art tahun 2004 dengan judul Emiria: 

Sosok dan Narasi yang Terhapus.
9

Heidi menyebutkan bahwa Emiria merupakan sosok perempuan perupa lukis pertama di 

Indonesia yang sudah sepatutnya didokumentasikan dengan baik, namun kepergiannya 

yang dianggap misterius dijadikan alasan untuk tidak menulisnya, terlebih lagi dikenal 

sebagai bukan tipe pelukis yang mengikuti arus.
10

 Mengingat di kutipan sebelumnya 

Emiria hanya dianggap perempuan pekerja seni karena ia adalah murid dari Soedjojono, 

mengkonfirmasikan kembali memang sepertinya Emiria tidak pernah ditulis karena ia 

memang seorang perempuan pekerja seni. Arbuckle juga dengan berani menyatakan bahwa 

"jika kita menyimak betul perjalanan sejarah seni rupa Indonesia, absennya seniman wanita 

seperti sebuah kesengajaan"
11
,seperti mencerminkan juga fakta kecenderungan perempuan 

hanya diperingati sebagai objek/subjek lukis dibanding sebagai perupa yang berdiri sendiri, 

7       Debra N. Mancoff, DANGER! Women Artists at Work, (Merrell Publications:London, 2012), hal. 15
8       Ibid, hal. 15
9       IVAA, Rupa Tubuh: Wacana Gender Dalam Seni Rupa Indonesia (1942-2011), hal. 62
10       Ibid, hal. 62
11        Iibd, hal. 63
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lagi dengan legitimasi siapa guru laki-lakinya.

Dengan itu, keberanian perempuan pekerja seni menulis atau mengaktifkan kembali 

sejarah eksistensi perempuan perupa di Seni Rupa Indonesia yang sempat dilupakan 

dapat mengkonfirmasi bahwa, iya, perempuan pekerja seni yang ada selama ini dianggap 

Efek Samping dari sejarah seni rupa yang dikenal banyak orang. Maka ‘konfirmasi kembali’ 

terhadap kesejarahan eksistensi perempuan pekerja seni kerap berulang dan terus diproses 

oleh perupa-perupa di generasi selanjutnya. Lalu, kembali ke pertanyaan di awal,

Tetapi, apakah benar terbatas, atau malah, dibatasi?

Jawaban yang didapatkan dari pembacaan di atas, bahwa sebenarnya,

Dibatasi. 

Atas latar belakang yang kami temukan ini dan dengan berlangsungnya Open Call, kami merasa 

sangat beruntung dapat menjawab bersama pertanyaan tersebut. Namun, menghadapi ini 

sebagai pameran dan dengan Open Call, adapun kurasi yang kerap tetap dilakukan untuk 

merepresentasikan jawaban tersebut. Perlu dicatat, dalam Open Call ini, dengan keterbatasan 

ruang pameran yang telah dipersiapkan, kami tetap ingin membuka kesempatan untuk 

disiplin apapun untuk merespon kriteria yang telah diberikan. 

Disini Futuwonder telah menerapkan proses kurasi karya secara kolektif dan kolaboratif dari 

karya-karya yang sudah masuk, baik undangan maupun open call, yang dinamakan sistem 

PKK (Program Kurasi Kolektif). Melalui PKK, kurasi pameran Efek Samping dipertimbangkan 

dari: alasan kandidat mengikuti Open Call, mencari keragaman bentuk visual dan konsep 

yang merespon tema yang telah diberikan, integritas antara visual dan konsep tersebut, serta 

melihat kesinambungan/kemampuan karya-karya merespon ruang dalam merepresentasikan 

Efek Samping.

Karena yang diharapkan diterima adalah karya-karya dari banyak disiplin dan karya yang 

diterima sangat beragam, PKK dapat membentuk Efek Samping menjadi pameran seni rupa 

yang lintas disiplin. Banyak dari partisipan benar-benar bereksplorasi dengan media yang 

digunakan, menunjukan kelihaian dan kemampuan mereka sebagai perempuan pekerja seni 

mengolah suatu metode penciptaan karya, baik itu yang bersifat kerajinan (craft, contoh: 

jahit-menjahit, keramik), desain (contoh: desain grafis), maupun seni rupa murni (fine art, 

contoh: lukisan). Dari karya yang terpilih, secara langsung mereka memperlihatkan kejujuran 

curahan ekspresi dari masing-masing perupa dalam mengangkat tema Efek Samping itu 

sendiri. Ini berhubungan dengan apa yang telah dijabarkan dalam penulisan dua buku 

yang telah dibahas di atas, bahwa perempuan pekerja seni telah sangat dibatasi dalam 

mempertunjukan kemampuan berkaryanya. Pameran Efek Samping diikuti 25 perempuan 

pekerja seni.
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Kami mengundang 4 perempuan pekerja seni, yakni dari Jakarta - Ika Vantiani, Bali - Mangku 

Muriati, Jakarta - Andita Purnama yang akan berkolaborasi dengan Citra Sasmita dari 

Bali. Kami merasa keempat perempuan pekerja seni ini dapat menjadi tonggak kesenian 

Indonesia saat ini yang pencapaian kekaryaannya sangat beragam dan maksimal. Instalasi 

Ika tentang definisi kata perempuan dari beberapa versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

karya Mangku yang menggunakan gaya lukis Kamasan mengangkat tentang perempuan 

yang berkarir di dunia kontemporer yang sering dipertanyakan, serta karya Andita dan Citra 

yang akan mempertanyakan posisi perempuan saat ini melalui performance art yang akan 

menggunakan suatu budaya tradisi, memperlihatkan metode berkesenian yang beragam dan 

keberanian gagasan yang mendekonstruksi tradisi-tradisi yang telah ada sebelum dibuatnya 

karya-karya ini.

Dari 21 perempuan pekerja seni yang lolos open call, adapun ragam medianya sebagai berikut. 

Ika Yunita Soegoro (Samarinda) dan Santy Wai Zakaria (Denpasar) yang menggunakan 

media cat air, dimana Ika mengungkapkan apresiasi lintas generasi sedangkan Wai 

mempertanyakan kerapuhan melalui gambaran anatomi laki-laki. Goresan dan cara mereka 

menggunakan cat air sangat penuh presisi sehingga menimbulkan suatu rasa yang membuat 

kita ingin mendalaminya. 

Ni Luh Listya Wahyuni (Denpasar), Siti Nur Qomariyah (Sragen), Patricia Paramita (Jakarta), 

Nuri F.Y. (Yogyakarta), Osyadha Ramadhanna (Malang), Sumie Isashi (Badung), dan Luna Dian 

Setya (Surakarta), berkarya dalam bentuk lukisan atau menggambar (drawing) di atas satu 

bidang kanvas, kertas, maupun kulit sintetis. Masing-masing membawakan gaya mereka 

tersendiri, mengangkat imaji posisi perempuan maupun keseharian perempuan yang 

dibentuk menjadi suatu utopia atau surealisme, bagai menggambarkan sebuah sajak atau 

metafora yang tidak jauh dari kehidupan manusia sehari-hari. 

Eksplorasi tekstil pun didapati disini dan beragam - dari permainan metafora menggunakan 

batik oleh A. Y. Sekar F. (Bandung), jahitan yang menggelitik kata Wanita oleh Christine 

Mandasari Dwijayati (Denpasar), dan jahitan mempertanyakan posisi perempuan dalam 

sejarah evolusi manusia oleh Salima Hakim (Tangerang). Tekstil sangatlah dekat dengan 

keseharian kita, namun mendapatkan karya yang berbasis padanya masih sering ditemukan 

dalam bentuk tradisional. Kali ini, Futuwonder menemukan beberapa dari mereka yang bisa 

dikatakan ‘berani’ menggunakannya sebagai metode menjawab bersama tema Efek Samping.

Sekar Puti (Gianyar), Venty Vergianti (Denpasar), dan Evy Yonathan (Jakarta), merupakan 

perempuan pekerja seni yang telah berkarya melalui kriya keramik. Ketiganya sudah 

mumpuni dan menyampaikan gagasan mereka tentang keluarga dan posisi perempuan di 

masyarakat dengan gaya masing-masing melalui bentuk-bentuk yang tidak biasa ditemukan 

pada keramik sehari-hari. Dimana Sekar membentuk sesuatu yang tiga dimensi menjadi 

dua dimensi, sedangkan Venty dan Evy walaupun masih bermain keramik berbentuk tiga 

dimensi, representasi karya mereka tetap dapat menggelitik pemikiran masyarakat. Proses 
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membentuk tanah liat, lalu ke pewarnaan dan pembakaran keramik bukanlah hal yang 

mudah dikuasai secara cepat. Namun ketiga perempuan pekerja seni ini dapat menunjukan 

bahwa penguasaan metode pembuatan keramik yang masih sering dikaitkan hanya sebatas 

kerajinan, dapat menyampaikan suatu gagasan yang ekspresif dan tidak lupa juga secara 

estetis. 

Dari yang kita kenal sebagai area desain, kami menemukan berbagai metode juga yang telah 

disuguhkan dan berhasil dicapai oleh para perempuan pekerja seni yang ikut dalam Open 

Call. Seperti, Findy Tia Anggraini (Malang) yang menggunakan teknik cukil mengekspresikan 

kegelisahan permasalahan ibu yang semena dengan anaknya, dan Khairani Larasati Imania 

(Malang) menggunakan tipografi sebagai metode memainkan transformasi dari kata Empower 

(memberdayakan) ke Women (perempuan) dengan meniru gaya seniman laki-laki M.C. Escher, 

mendekonstruksi desain sebagai metode berkarya dan menghasilkan karya-karya yang 

inovatif.

Inovasi itu lalu terus berlanjut ditemukan pada dua karya yang dasarnya adalah fotografi. 

Karya Dea Widya (Bandung) yang mengintervensi foto arsip dengan suatu jahitan dalam 

mempertanyakan suatu posisi perempuan, lalu Caron Toshiko Monica (Jakarta) yang mengajak 

pengunjung untuk menikmati suguhan puzzle-foto-nya dengan mengikuti negatif foto yang 

disediakan dimana mempertanyakan materialitas fotografi itu sendiri - mempengaruhi dan 

dipengaruhi. 

Sedangkan, Tactic Plastic Project (Yogyakarta) beserta Irene Febry (Denpasar), menyuguhkan 

material sebagai metode bahasa yang menyampaikan gagasannya, dimana Tactic 

menggunakan limbah plastik dan Irene menggunakan berbagai macam kertas. Keduanya 

merupakan karya yang diluar ranah seni rupa yang konvensional dan berhasil mengolah suatu 

material menjadi karya yang masih terasa raw (kasar atau mentah) tetapi memiliki sentuhan 

yang lembut. Jika estetika harus indah, kemungkinan besar kekaryaan seperti ini tidaklah 

layak dipamerkan. Akan tetapi, dengan wacana yang menggugah, estetis kekaryaan seperti 

ini mengikutinya dan dapat memberikan rasa yang unik merepresentasikan Efek Samping 

itu - bahwa saat tidak dibatasi material kekaryaan perempuan pekerja seni sangatlah tiada 

batasnya. 

Akhir kata, pameran ini merupakan pameran bersama perdana yang di-organize Futuwonder.  

Mengangkat tema Efek Samping yang mempertanyakan keadaan sebenarnya sejarah seni rupa 

di Indonesia sebagai bahasan utamanya, adalah tema yang besar dan tidaklah bisa dicerna 

secara mudah - apalagi membacanya karena kegelisahan dan keinginan memahaminya 

secara keseluruhan - adalah suatu perjuangan tersendiri. Open Call yang dilakukan dapat 

membuka pemahaman kami juga akan pandangan Efek Samping dari berbagai perempuan 

pekerja seni di Indonesia. Maka dari itu, pameran ini dan apa yang tertulis disini, diharapkan 

dapat menjadi pemantik kemunculan dan tumbuhnya ekosistem seni rupa yang baik dan 

sehat untuk perempuan pekerja seni, khususnya di Bali.
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Perempuan Dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan penelusuran Ika terhadap kata ‘perempuan’ 

di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kamus resmi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, yang paling lengkap dan akurat, dan menjadi acuan tertinggi di Indonesia.

Walau ada perubahan di setiap edisinya, secara garis besar penjelasan kata ‘perempuan’ di dalam kamus 

ini dengan gigihnya mendeskripsikan betapa perempuan adalah sosok orang yang hidupnya hanya 

berkisar tentang seks semata. Baik sebagai subyek, obyek hingga sebagai bagian dari proses reproduksi. 

Lalu, apa yang akan kalian temukan?

IKA VANTIANI

2018

PEREMPUAN DALAM KAMUS BAHASA INDONESIA

arsip, mika
42,0 x 59,4 cm x 5 bagian + 4 kamus -kamus besra bahasa indonesia edisi i-iv
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Wanita Karir merupakan salah satu karya Mangku Muriati yang menggunakan gaya klasik wayang 

Kamasan tetapi menceritakan dunia perempuan saat ini. Dibuat tahun 2015, pembagian kanvas dalam 

karyanya mengikuti pakem cerita wayang, dan diceritakan beberapa pekerjaan seorang perempuan 

seperti pegawai negeri sipil (kiri atas), militer (kanan atas), pengajar (kiri bawah) dan polisi (kanan 

bawah). Eksplorasi cerita di luar pewayangan dan yang berhubungan religius ini menjadi keunikan 

Mangku Muriati sendiri karena kesenangannya untuk tetap bisa bertutur ke generasi selanjutnya dan 

dapat menyampaikan pesannya secara tepat. Maka, eksplorasi keseharian serta budaya terkini pun 

mempengaruhi kekaryaannya.

MANGKU MURIATI

2015

WANITA KARIR

WARNA ALAMI DIATAS KANVAS
93 x 73 cm
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Karya Performance Art berjudul ‘Synthetic A priori’ 

merupakan karya kolaborasi antara Andita Purnama 

bersama Citra Sasmita dimana mereka akan 

bereksplorasi bertukar peran yaitu: Andita Purnama 

menjadi Citra Sasmita dan Citra Sasmita menjadi 

Andita Purnama.

VITA ANDITA PURNAMA
CITRA SASMITA

SYNTHETIC A PRIORI
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VITA ANDITA PURNAMA
CITRA SASMITA

SYNTHETIC A PRIORI

Melalui performance ini, mereka saling membuka diri, saling memberi makna dan berbagi 

cerita akan prinsip-prinsip harkat martabat perempuan dalam nilai dan identitas. Dengan cara 

saling melempar issue atas ‘dunia perempuan’ dibawah Power dan Control. Benarkah kehidupan 

perempuan tidak dapat dipisahkan dari Power dan Control? Seperti layaknya entitas Jiwa-Raga? 

Material dan Immaterial? Benarkah People Power dan Control sengaja diciptakan oleh dunia untuk 

men-‘takdir’kan perempuan hidup selamanya bersama stigma?

Apakah mereka ketakutan akan ‘batas-batas’ lalu menggunakan dogma/doktrin-doktrin diluar 

logika,-secara otoriter sengaja memberi jarak kepada perempuan terhadap dunianya sendiri?

Dalam Performance ini, kami ingin mencoba menggali pemahaman-pemahaman baru akan hakikat 

keberadaan perempuan dalam dunianya. Apakah perempuan dengan predikat Janda, perempuan 

yang tidak menikah, perempuan gemuk atau kurus, perempuan keriput, berpakaian tertutup 

atau tidak, berkulit putih artinya kalangan bangsawan dan berkulit hitam berarti kasta rendah, 

merupakan identitas material yang sangat empuk sebagai sasaran perwujudan Control dunia?

Kami meminjam elemen Alu dan Lesung yang biasa digunakan pada budaya kami sebagai metafora. 

Yang cukup menarik adalah sisi historis dari Alu dan Lesung tersebut adalah artefak personal yang 

diwariskan turun temurun melewati tiga generasi leluhur Citra Sasmita. Terakhir kalinya alu dan 

lesung digunakan oleh almarhumah kedua orangtua Citra Sasmita, dan untuk pertama kalinya 

dipresentasikan kembali hari ini menyambut semesta.

Karya performance ini diciptakan untuk speak out dan menantang paradigma-paradigma dominan 

yang menindas kaum perempuan. Memecah pola pikir mengakar yang mengontrol persepsi 

masyarakat pada sosok perempuan. Kami mencoba untuk menemukan jejak-jejak primordial kami 

masing-masing sebagai perempuan dari serangan konsekuensi-konsekuensi artifisial menjadi 

perempuan janda, konsekuensi menjadi gemuk dan kurus, konsekuensi menjadi kulit hitam 

atau putih serta eksistensi partikel lainnya dengan berusaha menggesernya kepada zona-zona 

transenden nilai/values atas kehidupan serta esensi sebagai manusia.

2018
performance art
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Judul karya ini, Wanita, adalah akronim Jawa dari “wani ditata“ yang artinya berani diatur. menggelitik 

untuk dikritik balik dengan pertanyaan apakah kaum perempuan sekarang “(isih) wani ditata?“ / (masih) 

berani diatur? Apakah perempuan saat ini mampu mengimbangi kebebasan sebagai individualis yang 

merdeka maupun dalam lingkup masyarakat yang patriarkal?

CHRISTINE MANDASARI DWIJAYANTI

2018

WANITA

Sulam
27 x 25.5 x 1 cm
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Where can I find.... My hopes...

My dreams...

My fear...

My weakness...

My love...

My strength...

My freedom...

My happiness,

I found it in you, My Wonderland

EVY YONATHAN

2018

YOU ARE MY HOMELAND, MY WONDERLAND

keramik, kayu, cat air diatas kertas: 28,5cm x 15cm x 38,5cm
patung keramik: 6,5 cm x 6,5cm x 23-24 cm (3 patung)



28

Faeminisme merupakan gabungan kata Feminisme dan Famine (kelangkaan pangan). Kemenangan 

gaung feminisme di dunia saat ini menjadi ironi dengan famine – isme yang tak terlihat di 

permukaan, namun bergerak dengan lebih cepatnya. Makna kesetaraanpun menjadi pertanyaan 

ketika famine melanda dunia. Di Indonesia sendiri, pergerakan feminisme yang diprakarsai kaum 

intelektual banyak terjadi di kota-kota besar, namun para pelaku keberlangsungan kehidupan 

manusia, para “pahlawan kehidupan“ adalah mereka para petani, nelayan dan buruh yang setiap 

harinya berdansa dengan alam dalam peluh dan kotoran menuai apa yang bisa dimakan untuk 

khalayak ramai. Lagi-lagi perempuan modern berada dalam posisi sulit, memilih untuk turun ke 

jalan menyuarakan kesetaraan atau turun ke ladang bersama petani dan nelayan mencari jalan 

menghasilkan pangan yang berkesinambungan.

VENTI VERGIANTI

2018

FAEMINISME

keramik
50 X 50 X 10 CM
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Some reading for self love #2 (arti: beberapa bacaan untuk mencintai diri sendiri) merupakan karya 

keramik yang merefleksikan diri sendiri, merupakan tema yang begitu kuat dan penting untuk Sekar 

saat ini. Dalam proses berkarya adalah proses belajar, tujuan akhirnya adalah menyeimbangkan 

segala aspek baik dan buruk yang ada di hidup sendiri dan sekitar, serta dengan pemikiran kritis 

proses penerimaan (acceptance) yang paling sulit adalah menerima diri sendiri. Sembilan keramik 

buku berukuran kecil ini adalah field notes, tidak berusaha menyajikan solusi, tetapi menangkap 

momen-momen yang tidak selalu bahagia dan indah di dalam proses mencari keselarasan diri - 

terlihat tebal seakan di dalamnya banyak penjabaran hal yang belum pasti. Karya ini sebagai catatan 

dalam proses penerimaan diri Sekar yang diharapkan bisa mewakili perasaan-perasaan yang belum 

terwakili di dalam kancah seni rupa kontemporer.

SEKAR PUTI

2018

SOME READINGS FOR SELF LOVE #2

keramik, kawat
50 X 50 X 3 CM
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Seri The Gender Issue (arti: Isu Gender) ini berbentuk alat kelamin pria dan perempuan yang 

merepresentasikan ide bahwa pria dan perempuan memiliki peranan yang sama pentingnya 

walaupun jenisnya berbeda. Perbedaan dan derajat kepentingannya adalah untuk direnungkan 

masing-masing individu, karena akan berbeda tergantung pada latar belakang dan situasi masing-

masing.

IRENE FEBRY

2018

THE GENDER ISSUE I & 2 (VAGINA & PENIS)

Mixed media
50 x 35 x 1.5 cm
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Hal positif yang disebar layaknya bunga yang mekar, indah pada waktunya.

TACTIC PROJECT

2018

SPREAD POSITIVITY

plastik, akrilik, kertas, resin
50 X 50 CM
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I’m in the mood to show up (arti: Saya lagi ingin menunjukan diri) merupakan karya lukisan di 

atas kulit sintetik yang mengadaptasi efek samping sebagai wujud implikasi - permasalahan 

rendahnya kepercayaan dan pembatasan perempuan untuk berkarya, membawa efek samping 

yang menguntungkan yakni munculnya dorongan dan kesadaran berkesenian, yang nantinya 

menciptakan implikasi yang berlanjut pada yang lain. Di karya ini implikasi tersebut dihasilkan 

lewat kancil dari dongeng Jawa sebagai wujud ingatan realitas untuk berpandangan kritis dan 

cerdik bersiasat, menentukan sikap dengan berpijak pada budaya dan prinsip.

OSYADHA RAMADHANNA

2018

I’M IN THE MOOD TO SHOW UP

cat akrilik diatas kayu, kulit sintetis
44 X 25 CM
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Setiap hari mengalami tinnitus, apakah ini tinnitus atau halusinasi pendengaran? Akhirnya kepala 

saya hancur?

Catatan: Tinnitus adalah suara-suara bergetar di telinga

SUMIE ISASHI

2015

MIDNIGHT SOUND

mixed media on canvas
65 x 53 cm
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Seleb KW merupakan goresan mix media yang terinspirasi dari segelintir kehidupan manusia 

remaja, dewasa dan bahkan usia lanjut yang berjuang untuk tetap eksis dalam kehidupan non-

fana demi meraih puji-puja dalam sederet untaian kata dalam kolom komentar. Tahta like, trending 

topic, popular selebgram, endorsement, dan puji puja adalah beberapa tujuan utamanya. Walau 

tidak sedikit dari mereka memalingkan wajah dari menoleh kehidupan fana ini yang mereka jalani. 

Bermodal make up tebal, pasangan tampan, barang branded kawe satu, yang terkadang mencekik 

leher mereka untuk bisa tersenyum lebar.

PATRICIA PARAMITA

2018

SELEB KW

cat akrilik, glitter, perhiasan, kertas diatas kanvas
40 x 50 x 2 cm
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Happy Playing in the Tree (arti: Berbahagia Bermain di Pohon) merupakan lukisan Listya dalam 

wujud khayalan. Pohon yang merupakan peneduh kehidupan, juga sebuah keindahan, serta tempat 

yang menyenangkan untuk bermain.

LISTYA WAHYUNI

2016

HAPPY PLAYING IN THE TREE

cat akrilik diatas kanvas
50 x 50 x 4 cm
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Obsesi terbesar Wai adalah manusia dan kejujuran. If I let you see me (arti: jika saya memperlihatkan 

diri saya) merupakan pemikiran Wai tentang ke’rapuh’an (fragility) yang sering ditafsirkan sebagai 

kelemahan dan ‘rapuh’ secara naluri sering dipakai menjabarkan seorang ‘perempuan’ - dan ini 

yang ingin ditantang. Kerapuhan dalam perempuan adalah kekuatan, dengan menggunakan visual 

empat lukisan jasmani lelaki, Wai memiliki asumsi bahwa kerapuhan lelaki adalah sesuatu yang 

mereka sembunyikan/abaikan. Apakah kata ‘rapuh’ bisa/boleh diasosiasikan dengan lelaki? Apakah 

efek samping bagi lelaki yang menunjukkan kerapuhan mereka? Judul karya ini adalah pertanyaan 

yang meletakkan manusia (perempuan maupun lelaki) dalam posisi yang rapuh.

SANTY WAI ZAKARIA

2018

IF I LET YOU SEE ME

cat air diatas kertas, 4 panel
9 x 13 cm
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Invisible Woman #1 dan Invisible Woman #2 (arti: Perempuan Tak Terlihat) merupakan foto-

bordir yang mendistorsi image perempuan di masa lalu dengan sentuhan ‘ambigu’, dimana efek 

bayangan menimbulkan narasi baru dari identitas yang ‘ambigu’ juga saat itu. Foto-foto arsip 

KILTV (pemerintahan Belanda) ini merepresentasikan banyak cerita keluarga-keluarga ‘indo’ atau 

keturunan Nyai yang memiliki nasib cukup dilematis (merujuk pada ‘Nyai Ontosoroh’, Pramoedya 

Ananta Toer), bersama keturunannya hanya bisa menerima nasib dan terombang ambing dalam 

batas eksistensi dan kuasa. Hari ini, masih banyak sisa ingatan budaya patriarki yang membuat 

perempuan tidak sadar akan kemampuan terpendamnya dalam menghadapi kehidupan yang dapat 

dinegosiasikan kembali.

DEA AULIA WIDYA

2018

INVISIBLE WOMAN #1
INVISIBLE WOMAN #2

foto 5r
IN 40 X 40 CM
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History about woman in the tribe (arti: Sejarah tentang perempuan di sukunya) menceritakan 

bagaimana seorang perempuan terdahulu dapat berkembang biak sesuai keinginannya, dengan 

siapapun menurut keinginannya, melahirkan anak sebagai buah hati mereka. Kemudian laki-laki 

menginginkan generasi untuk mewariskan tanahnya, laki-laki memilih seorang wanita untuk 

mengandung anaknya dan melahirkan, menyusui, membesarkan demi mewarisi wilayah atau 

kekuasaannya.

NURI F.Y.

2018

HISTORY ABOUT THE WOMAN IN THE TRIBE

cat akrilik diatas kertas
21 X 25 CM
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BUAH (hati) merupakan karya cukil berwarna di atas kanvas yang menceritakan meninggalnya 

seorang bayi karena kecerobohan keluarganya. Kasus ini tidak begitu nampak tapi sangatlah 

mengiris hati, karena sang bayi meninggal karena asupan makanan yang salah - diberi makan 

makanan padat dipaksa agar kenyang dan tidak merengek. Findy ingin mengingatkan bahwa 

sangatlah penting mempersiapkan diri sebagai keluarga si buah hati, karena ia adalah titipan dan 

amanah dari Tuhan.

FINDY TIA ANGGRAINI

2018

BUAH (HATI)

hardboardcut, handcoloring
50 x 50 cm
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Herstory: Let’s start from the beginning, shall we? (arti: Herstory: Yuk, kita mulai dari awal?) adalah 

sebuah usaha kecil untuk menuliskan sendiri sejarah tentang perempuan dengan cara ‘mengapa 

tidak kita mulai dari asal-usul manusia?’ Argumentasi asal-usul manusia beserta teori evolusinya 

dimulai dari Charles Darwin (1871) yang dilanjutkan Kenneth Oakley, menuliskan laki-laki lah 

yang membuat alat senjata dan berburu (hunter), sehingga menjadi jenis yang lebih unggul dari 

perempuan yang disebutkan hanya pengumpulnya (gatherer). Dan pada buku ‘Early Man’ karya 

Francis Clark Howell (1965) terdapat Rudolph Zallinger yang membuat ilustrasi evolusi manusia 

‘The March of Progress’ atau ‘ The Road To Homo Sapiens’. Sesuai judulnya ‘Man’ (laki-laki) maka 

evolusi manusia yang diilustrasikan hanya rupa manusia berjenis kelamin laki-laki. Jadi, Herstory 

merupakan kumpulan kecil ilustrasi asal-usul evolusi manusia berjenis kelamin perempuan 

yang sendirinya masih harus menempuh perjalanan panjang untuk dapat menjadi bagian dari 

keseluruhan kebudayaan homo sapiens.

SALIMA HAKIM

2018

HERSTORY: LET’S START FROM THE BEGINNING, SHALL WE?

kain, benang, pen, cat
42 x 50 cm
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Setelah Jatuh datang sebagai refleksi pengalaman kejadian buruk yang sama bersama teman-

teman perempuan Luna dimana seringkali dianggap sebagai sebuah “kejatuhan“ bagi perempuan 

baik secara sosial maupun psikologis. Walau demikian, “setelah jatuh“ mereka memilih untuk 

menjadi berdaya, memang memiliki luka yang menjadi kekhawatiran dengan masa depan mereka, 

tetap memilih untuk bangkit, kembali berdiri; bekerja dan berusaha untuk menjadi manusia yang 

kuat. Luka tersebut digambarkan pada lutut, meskipun luka yang mereka alami sebenarnya berada 

di kedalaman tubuh dan jiwa, dan dengannya ingin melangkah dan menemukan kebahagiaan baru, 

walaupun luka tersebut terkadang terasa sakit ketika mereka mencoba berlari.

LUNA DIAN SETYA

2018

SETELAH JATUH

paper
50 x 32 cm
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Karya batik To Love Someone is a Burden (arti: Mencintai Seseorang itu Beban) merupakan salah 

satu dari rangkaian karya yang dibuat Sekar dalam penelitiannya mengenai batik Klasik Indonesia. 

Dirasakan adanya degradasi dalam nilai spiritual dalam batik di masyarakat hari ini, terutama 

perlakuan pada motifnya. Kecintaannya terhadap warisan nenek moyang menjadi sebatas terhadap 

bentuk materialnya, spiritualnya hanya sebatas dipahami melalui catatan para sejarawan tanpa 

bisa dirasakan kembali.

A.Y. SEKAR F.

2018

TO LOVE SOMEONE IS A BURDEN

batik diatas kain
50 X 50 CM
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Empower Women (arti: Pemberdayaan Perempuan) adalah karya seni lettering ini menyajikan 

transformasi kata - ‘empower’ yang secara bertahap berubah wujud menjadi kata ‘women’. Dengan 

metode pastiche (peniruan terhadap gaya lain) dari kekaryaan M.C. Escher, laki-laki perupa 

kelahiran Belanda yang dikenal menyajikan berbagai jenis ketidakmungkinan (the impossible world 

of Escher), Hanny ingin menunjukan kontras: gaya yang ditiru adalah gaya milik laki-laki perupa, 

namun isu yang diangkat adalah pemberdayaan perempuan.

KHAIRANI L. IMANIA

2018

EMPOWER WOMEN

Gouache diatas kertas
42 x 29,7 x 0,1 cm
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Wonder Women (arti: perempuan luar biasa) terinsipirasi dari pengalaman pribadi Siti. Untuknya, 

pengalaman adalah sebuah kreativitas yang menggugah imajinasi yang digali dari lingkungan. 

Masa Subur dilihatnya identik dengan siklus hidup masa kejayaan seseorang. Sesuai kodratnya, 

peran ibu sangat mulia dan berat, keterbatasan ruang dan waktu yang menjadi tekanan 

berpengaruh pada perubahan emosi kejiwaannya. Sosok ibu yang berjalan terseok- seok dengan 

beban yang berat menggambarkan peristiwa efek samping masa subur diluar kewajaran sebagai 

kapasitasnya. Pemberontakan serta letupan emosi terhadap kondisi menjadi karya kreatif, sensitif, 

ekspresif dan tak terduga. Situasi ini memang tidak nyaman namun inilah sebuah kejujuran yang 

harus disampaikan. Setidaknya, motivasi dan stimulasi yang tepat dapat mengantar seorang ibu 

ke permukaan yang lebih cerah juga sebagai efek terapi mengobati luka batinnya. Siti berharap 

karya ini ada manfaat yang didapatkan dari dalamnya dan menjadi cermin langkah kedepan yang 

lebih baik.

SITI NUR QOMARIYAH

2018

WONDER WOMEN

acrulic diatas kanvas
50 x 50 cm
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Mia Bustam atau Emanuela Sasmiati (1920-2011) adalah pengurus Seniman Indonesia Muda, 

organisasi pekerja seni rupa yang didirikan pada tahun 1946 oleh perupa Indonesia yaitu S. Sudjojono, 

Trisno Sumarjo, Sunindo, dan Suradji. Pengalaman hidupnya sebagai istri Sudjojono lalu cerai dan 

aktif di Lekra pada tahun 1965-1966 lalu menjadi tahanan politik di Plantungan selama 13 tahun, 

membuat beliau menjadi perempuan tangguh bermental baja. Penulis dua buku ini, “Sudjono dan 

Aku“ dan “Dari Kamp ke Kamp: Catatan Seorang Perempuan“, dipandang memiliki kemampuan 

melukis yang garis-garisnya tak kalah dengan Sudjojono. “Dulu kalau Bapak melukis, saya disuruh 

nungguin di sebelahnya. Lama-lama saya lihat, oo... melukis itu gampang ternyata,“ kenang Mia.

IKA YUNITA SOEGORO

2018

MIA BUSTAM‐THE LIFE AND ART

cat air diatas kertas
26.5 x 29.5 cm
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Menanti Rezeki untuk Rizki merupakan foto yang diambil oleh Caron pada tahun 2010 lalu diolah 

kembali menjadi sebuah film negatif dan puzzle. Mengambil definisi ‘efek’ dan ‘samping’ dari KBBI, 

efek samping adalah akibat/gejala yang timbul secara tidak langsung di samping proses atau 

tujuan utamanya. Melihat film negatif dan puzzle sebagai suatu hal yang saling mempengaruhi 

dan dipengaruhi, Caron mengajak pengunjung untuk terlibat menyusun puzzle untuk melihat 

detail-detail pada gambar yang diambilnya tersebut - mengharapkan adanya efek samping yang 

timbul saat mereka melihatnya secara seksama.

CARON TOSHIKO MONIKA

2018

Menanti Rezeki untuk Rizki

cetak diatas stiker, kaca akrilik, board puzzle
50 x 43,3 x 0,5 cm
50 x 33,3 x 0,5 cm
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PROFIL SENIMAN
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Invited Artist

IKA VANTIANI

Ika Vantiani (b. 1975) lahir dan tinggal di Jakarta, merupakan seorang 

perupa otodidak dengan latar belakang pendidikan komunikasi. 

Dalam karyanya ia suka berbicara tentang perempuan, media 

dan konsumerisme. Ia juga sesekali mengkurasi dan membuat 

berbagai produk kriya. Ika juga dikenal dengan karya kolasenya 

yang bernuansa vintage, warna-warni dan menggunakan bahan 

daur ulang. Saat ini Ika sedang berusaha menyelesaikan dan 

meneruskan beberapa proyek seni yang digagasnya sejak tahun 

2010 antara lain Namamu, Kata Untuk Perempuan dan Perempuan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia. 

Invited Artist

MANGKU MURIATI

Mangku Muriati (b. 1967) merupakan pelukis dalam teknik tradisi 

lukis Wayang Kamasan, Klungkung dan merupakan putri dari 

maestro pelukis Kamasan, Mangku Mura (1920-1999), yang terkenal 

dengan lukisan kehidupan manusia, surga dan neraka di langit-

langit Kertagosa, Semarapura. 

Muriati merupakan lulusan Seni Rupa Murni, PSSRD, Universitas 

Udayana angkatan 1986. Walaupun menginginkan untuk menjadi 

dosen setelah lulus kuliah, Muriati memenuhi jalannya sebagai 

pemimpin spiritual di Banjar Siku sesuai permintaan ayahnya. 

Mangku Muriati tidak hanya melukis untuk kewajiban spiritual 

namun ia juga turut melestarikan tradisi melukis teknik Wayang 

Kamasan yang berdasarkan pada filosofi dan karya sastra yang 

sifatnya sakral, juga dengan tema-tema keseharian ataupun budaya 

modern yang ia temukan. 



ARTIST PROFILES

49

Invited Artist

ANDITA PURNAMA & CITRA SASMITA

Andita Purnama (b. 1981) lahir di Jakarta, lulus dari Institut Kesenian 

Jakarta (IKJ) pada tahun 2004 dan melanjutkan pasca sarjana-nya 

di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada tahun 2008. Baru 

saja menyelenggarakan pameran tunggal keduanya di Cemara 

6 Gallery-Museum dengan tajuk Fractura Hepatica; Love, Pride 

and Dignity yang mengangkat isu pernikahan siri yang seringkali 

dialami perempuan Indonesia. Sebelumnya pernah mengikuti 

5th Mediations Biennale Poznan, Poland, pada tahun 2016 dan 

memenangkan beberapa penghargaan sebagai karya terbaik.

Citra Sasmita (b. 1990) lahir di Bali, belajar dan menempuh jalan 

kesenian secara  otodidak ini sempat menempuh ilmu Fisika di 

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Karya-karya Citra 

banyak merepresentasikan isu-isu perempuan terutama mengenai 

identitas kultural, posisi perempuan dalam kultur budaya patriarki, 

dan kekerasan seksual yang kerap kali menimpa perempuan. 

Penerima Gold Winner Award kategori seniman profesional UOB 

Painting of The Year 2017 ini aktif berpameran di dalam dan luar 

negeri, termasuk pameran tunggalnya bertajuk Under The Skin, 

yang diselenggarakan di RedBase Foundation Yogyakarta pada 

tahun 2017.

CHRISTINE MANDASARI

Cristine Mandasari Dwijayanti (Manda) (b. 1985) adalah alumni 

Industrial Design, Tunghai University, Taiwan, yang jatuh cinta pada 

dunia embroidery (sulam). Pernah bekerja sebagai Junior Product 

Designer di Gaya Ceramic, saat ini ia bekerja di Nyaman Gallery, 

Badung, Bali dan mengembangkan produk embroidery-nya yang 

dinamakan Morning Sinners.
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EVY YONATHAN

Evy Yonathan (b. 1973) lahir dan tinggal di Jakarta, merupakan 

lulusan Tourism and Travel Management di Amerika Serikat. Setelah 

sempat belajar keramik secara informal dari Liem Keng Sien 

pada tahun 1998 sampai 1999, ia sangat termotivasi dan tertarik 

dengan keramik, dan melaluinya bercerita tentang kesehariannya 

maupun sekitarnya. Evy suka mengeksplorasi banyak teknik 

keramik termasuk mengkombinasikannya dengan kanvas dan 

menggunakan warna yang dekat dengan warna alam (earthy 

colours). Dari tahun 2001 sampai sekarang, Evy telah mengikuti 

beberapa pameran baik di dalam dan luar negeri. 

VENTY VERGIANTI

Venty Vergianti (b. 1978) lahir di Jakarta, merasa dunia seni tidak 

menjadi sesuatu yang asing untuk Venty dengan profesinya sebagai 

Arsitek. Pengalamannya mengerjakan proyek interior menggunakan 

berbagai material membuatnya peka akan tekstur dan garis, dan 

ketika Venty mulai menggeluti seni keramik di 2010 kepekaannya 

menjadi keunikannya dalam bereksplorasi. Dalam berkarya Venty 

banyak mengandalkan spontanitas dan gerak untuk menghasilkan 

berbagai ekspresi di tanah liat. Dia membiarkan tanah memunculkan 

kesengajaan maupun ketidaksengajaan secara apa adanya. Nature 

tidak hanya menjadi media namun juga temannya dalam berkarya.

SEKAR PUTI

Sekar Puti (b. 1986) lahir di Jakarta namun asal dari Yogyakarta, 

menempuh studi Studio Seni Keramik di Institut Teknologi 

Bandung (ITB). Aktif mengikuti pameran di Bandung, Jakarta dan 

Surabaya sejak tahun 2007. Karya tugas akhirnya yang menjadi 

catatan perspektifnya setelah menikah berhasil masuk menjadi 

finalis di ‘Soemardja Art Award’ tahun 2010. Dari tahun 2013 hingga 

sekarang membangun bisnis keramik di Arta Derau (dulu Derau/@

deraumade).
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IRENE FEBRY

Irene Febry (b. 1989), lahir di Bogor dan sempat tinggal di beberapa 

kota besar sebelum di Bali, sempat menempuh studi Seni Rupa 

Murni di LASALLE, Singapura. Terinspirasi karya-karya Tara Donovan 

dan Sarah Sze yang menggunakan objek sehari-hari untuk membuat 

karya seni, saat studinya Irene memilih untuk menggunakan kertas, 

sebuah media daur ulang yang sangat gampang dan murah untuk 

digunakan. Kertas-kertas itu dibuat karya abstrak yang fokus pada 

bentuk serta warna yang terinspirasi oleh keadaan sekelilingnya. Ia 

percaya melalui materi apapun dapat menjadi karya seni apabila 

memberikan waktu untuk memperhatikan dan mempelajarinya.

TACTIC PLASTIC PROJECT

TacTic Plastic Project (founded 2016) merupakan kolektif perempuan 

pekerja seni yang berfokus pada mengolah limbah kantong plastik 

yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yaitu Ayu Arista Murti, Mutiabunga, 

dan Ryani Silaban. Hal ini berawal dari keprihatinan terhadap 

sampah, terutama limbah plastik maka mereka ikut mengambil 

posisi kepedulian terhadap sampah plastik dalam ranah dunia seni. 

Aktifitasnya mengumpulkan, belajar mengolah dan bereksperimen 

dengan sampah plastik untuk digubah menjadi suatu karya seni, 

ataupun lokakarya sebagai bagian dari dedikasi TacTic untuk 

berbagi dan memberikan wawasan tentang sampah plastik ke 

masyarakat yang lebih luas.

OSYADHA RAMADHANNA

Osyadha Ramadhanna (b. 1997) lahir dan tinggal di Malang, 

menempuh studi Seni Rupa Murni di Universitas Brawijaya. Osyadha 

aktif berpameran di Malang, Yogyakarta, dan Solo sejak tahun 

2016. Walaupun masih ada ketidak yakinan dari orang sekitarnya 

akan pilihannya menempuh seni sebagai studinya, baginya itu 

memicu adrenalin dan menjadi stimulus karena Osyadha percaya 

perempuan juga punya hak untuk bergagasan lewat karya seni dan 

mendapatkan apresiasi yang terbuka dari masyarakat.
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SUMIE ISASHI

Sumie Isashi (b. 1972) lahir di Shizuoka, Jepang, menempuh 

studinya di Toyo Institute of Art and Design di Tokyo, Jepang, pada 

tahun 1997. Ia menerima Darmasiswa Scholarship pada tahun 2003-

2004 dan berkesempatan untuk belajar di Institut Seni Indonesia 

(ISI) Denpasar, dan lanjut menetap serta beraktifitas kesenian di 

Bali sampai saat ini.

PATRICIA PARAMITA

Patricia Paramita (b. 1989) lahir dan tinggal di Jakarta, adalah 

lulusan Arsitektur di Universitas Gunadarma Depok, yang sejak lama 

mencintai seni. Setelah berkarya di bidang arsitektur di beberapa 

biro konsultan arsitektur/interior di Jakarta, dan keharusan 

untuk belajar mengisi waktu di rumah dengan berkarya, Patricial 

memutuskan untuk menapaki apa yang pernah menjadi hobi sang 

ayah, yakni bercerita dengan goresan dengan menggabungkan 

berbagai macam media.

LISTYA WAHYUNI

Ni Luh Listya Wahyuni (b. 1984) lahir dan menetap di Denpasar, Listya 

mulai tertarik dengan seni lukis sejak di bangku Sekolah Dasar. Ia 

lalu menekuni lukis dengan studi Seni Rupa Murni di Institut Seni 

Indonesia (ISI) Denpasar dan terus aktif melukis serta berpameran 

di Bali dan Jakarta sampai sekarang. 
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SANTY WAI ZAKARIA

Santy Wai Zakaria (b. 1981), lahir di Jakarta dan besar di Medan, 

sebelum kembali ke Jakarta untuk studi Desain Komunikasi Visual 

di Bina Nusantara University. Setelah lulus, ia bekerja sebagai 

creative director/designer beberapa perusahaan asing retail dan 

komersial, sekarang Wai tinggal di Bali bersama keluarga kecilnya 

dan melukis - tiada hentinya.

DEA AULIA WIDYA

Dea Widya (b. 1987), lahir di Blora, merupakan lulusan Arsitektur dan 

Magister Seni dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pernah berkarir 

di Bali, saat ini Dea adalah dosen Desain Interior di Telkom University, 

Bandung. Dea mengadaptasi banyak metode desain untuk 

bereksperimen di kesenian dan arsitektur. Selain mengajar, Dea 

juga melakukan riset lintas disiplin antara interior, arsitektur dan 

seni instalasi pada isu rumah sebagai ruang domestik perempuan, 

yang bisa menimbulkan aspek surealis (uncanny) karena adanya 

hal represif yang dipendam seperti riset tentang ‘interniran camp’ di 

Bandung yang membahas trauma pasca kolonialisme di bangunan 

warisan budaya.

NURI F.Y.

Nuri F.Y (b. 1986) lahir dan tinggal di Yogyakarta. Sejak kecil dia aktif 

dalam kegiatan berkesenian, namun karena tidak diperbolehkan 

untuk kuliah seni maka Nuri menempuh Ekonomi Management di 

universitas swasta di Yogyakarta. Akan tetapi ia tetap berkesenian, 

aktif mengikuti beberapa komunitas seni dan mendapat 

kesempatan mengikuti residency di Yogyakarta dan Romania.
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FINDY TIA ANGGRAINI

Findy Tia Anggraini (b. 1998) merupakan perempuan kelahiran 

Jember yang tinggal di Malang, Jawa Timur. Saat ini, Findy masih 

menempuh studi Seni Rupa Murni, Universitas Brawijaya, serta aktif 

berpameran di dalam dan luar universitasnya. 

SALIMA HAKIM

Salima Hakim (b. 1978) lahir dan tinggal di Jakarta, telah mengajar 

sejarah seni di beberapa universitas di Jakarta dan Tangerang sejak 

tahun 2007. Pekerjaan sehari-harinya sebagai dosen di Universitas 

Multimedia Nusantara membuatnya menemukan kesenangan 

dalam proses berkesenian dan sering mencoba membuat karya 

instalasi mix-media dengan wacana soal toleransi, perempuan 

dan lingkungan. Pernah mengikuti beberapa pameran di Jakarta, 

Yogyakarta dan Bali, serta merupakan penggagas kelas sejarah seni 

gratis untuk umum ‘Untel2an’ di Tangerang sejak tahun 2016.

LUNA DIAN SETYA

Luna Dian Setya (b. 1993), lahir di Surakarta, gemar menggambar 

sejak kecil dan bercita-cita menjadi pelukis. Saat ini menempuh 

Pascasarjana Seni Rupa Murni di Universitas Negeri Sebelas Maret, 

Surakarta, Luna telah terpengaruh subkultur punk melalui musik, 

ilustrasi dan zine, serta tertarik pada dongeng, mite, sejarah, 

maupun puisi sebagai narasi. Semua ini terkadang dipinjam 

sebagai perumpamaan untuk memulai narasi baru yang lebih 

personal dan subjektif dalam sebuah kerja visual yang sebagian 

besar tergolong drawing dan performance.
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SEKAR A.Y.

A.Y. Sekar F. (b. 1993) merupakan perempuan kelahiran Pekalongan, 

Jawa Tengah dan sekarang berdomisili di Bandung. Dengan latar 

belakang pendidikan dan bekerja di industri kriya fesyen, Sekar 

dekat dengan budaya lokal, terutama Kriya. Untuknya, Kriya 

merupakan bentuk aktivitas spiritual masyarakat tradisional 

yang mewujudkan suatu benda. Selama melanjutkan pendidikan 

pascasarjana Seni Rupa, Sekar memulai fokus pada bagaimana 

realitas spiritual dalam masyarakat modern. Ia akhirnya tertarik 

pada praktik kapitalis dalam mencari roh-roh spiritual yang hidup 

dalam masyarakat modern seperti agama dan keyakinan-keyakinan 

lain dalam bentuk artefak. 

KHAIRANI L. IMANIA

Khairani Larasati Imania (Hanny) (b. 1987) lahir di Bekasi dan 

menghabiskan masa kecilnya di Swansea, Britania Raya, sebelum 

akhirnya menetap dan besar di Bandung. Ketertarikan dan 

cita-citanya untuk mengebangkan minat seni membawanya 

mempelajari Desain Produk di Institut Teknologi Bandung (ITB) 

sampai jenjang Pasca Sarjana. Pernah mengajar di ITENAS dan STISI 

Telkom. Saat ini berprofesi sebagai dosen Desain Komunikasi Visual 

(DKV) di Universitas Ma Chung, Malang yang salah satu mata kuliah 

yang ia empu adalah Tipografi. Aktif di Komunitas Lettering Malang 

dan mengikuti beberapa pameran berkaitan dengan lettering.

SITI NUR QOMARIYAH

Siti Nur Qomariyah (b. 1968) lahir dan tinggal di Sragen, merupakan 

lulusan FSRD Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Ia telah ikut 

berpameran di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 

1987, sempat vakum setelah tahun 1993 dan aktif kembali pada 

tahun 2015 sampai sekarang. 
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IVY YUNITA SOEGORO

Ika Yunita Soegoro (b. 1984) lahir di Surabaya dan tinggal di 

Samarinda, Kalimantan Timur. Lulusan Desain Komunikasi Visual 

dari Universitas Kristen Petra ini merupakan murid dan guru yoga, 

juga penggemar seni. Saat ini ia adalah seorang Direktur di PT. 

Multitama Abadi Sejahtera, Samarinda.

CARON TOSHIKO MONICA

Caron Toshiko Monica (b.1990) lahir dan besar di Jakarta, dan 

pemerhati serta pencinta manusia dengan segala hiruk pikuknya. 

Perempuan lulusan Pascasarjana Psikologi di Universitas Atma 

Jaya ini memiliki ketertarikan akan therapeutic photography 

(fotografi sebagai terapi), menggunakan fotografi sebagai metode 

mengeksplorasi pemikiran manusia. Caron juga merupakan Co-

founder Gueari Galeri, galeri dan publikasi independen untuk 

photobook yang aktif sejak tahun 2014, juga telah mengadakan 

workshop dalam visual storytelling (bercerita melalui fotografi).
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UCAPAN TERIMA KASIH

Tuhan Yang Maha Esa

Keluarga Futuwonder

Para peserta Pameran Efek Samping

Bapak Wayan Karja  

Kelihan Adat & Dinas Banjar Penestanan Kaja

Pecalang Banjar Penestanan Kaja

Santra Putra Guesthouse

Senidibali

Littletalks Ubud

Ubud Writers and Readers Festival

CushCush Gallery

Bali Arts Road

Ayu Laksmi

Sinta Tantra

Saras Dewi

Candra Dewi

Tactic Plastic

Djunaidi Kenyut 

Dwi S. Wibowo

Merio Falindra

Santiasa Putu Putra

Santi Permana

Kharisma Natsir

Yessiow

Komang Aditya

Alim Ikegami

Bapak Sikajaya
Bapak Made Unyil
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Project Tactic Plastic berawal dari keprihatinan terhadap sampah, terutama limbah plastik 

maka mereka ikut mengambil posisi kepedulian terhadap sampah plastik dalam ranah 

dunia seni. Aktifitasnya mengumpulkan, belajar mengolah dan bereksperimen dengan 

sampah plastik untuk digubah menjadi suatu karya seni, ataupun lokakarya sebagai 

bagian dari dedikasi TacTic untuk berbagi dan memberikan wawasan tentang sampah 

plastik ke masyarakat yang lebih luas.

Workshop 
HAPPY PLASTIC ART WORKSHOP
Tactic Plastic Project

21 Oktober 2018 
jam 4.30-6.30 sore di Karja Art Space
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Perempuan kerapkali diasosiasikan hanya pada tataran fertilitas tubuh biologisnya dan 

dalam ruang lingkup masyarakat patriarki cenderung menafikan peran aktifnya dalam 

pengembangan kebudayaan khususnya dalam gerakan kesenian. Perempuan yang 

memilih jalur kesenian pun dianggap kontraproduktif dibandingkan dengan memilih 

profesi lain. Padahal perempuan memegang peranan penting sebagai tonggak budaya 

yang akan mewariskan pengetahuannya kepada generasi selanjutnya. Dalam diskusi 

tanggal 27 Oktober 2018, Saras Dewi bercerita mengenai perempuan Bali dan seni sebagai 

lakon hidup, dan Sinta Tantra berbagi pengalamannya terkait seni lintas budaya dan lintas 

bangsa.

Diskusi 
TUMBUH SUBUR: 
TANTANGAN PEREMPUAN DI SENI RUPA

27 Oktober 2018 
jam 2-4 sore di Karja Art Space



Tote Bag Puan Empu Seni 

Harga Rp 120.000 (Belum ongkir)
kontak: futuwonder@gmail.com

Futuwonder adalah kolektif yang bergerak independen. Penjualan merchandise 
adalah bagian dari pengumpulan dana kegiatan Futuwonder. Dengan membeli 
produk kami anda juga membantu kelangsungan kegiatan-kegiatan Futuwonder 
ke depan.



WIFI  in all rooms

Kitchenette

Daily homemade breakfast

Spacious rooms 

Private balcony

Bathtub & shower

Daily full house cleaning service

Facilities for yoga, meditation, 

painting

Laundry service

Santra Putra Guesthouse is a part of Karja Art Space, a 
unique multi-purpose property comprised of an art studio, 

three large exhibition galleries that can be hired and are 
ideal for group classes, as well as 19 guesthouse rooms.  

The space was conceived as a creative hub, encouraging cross 
disciplinary engagement of artists. The grounds have proven 

an excellent venue for workshops, the property is hired by 
professionals who organize residential courses that range 

from Yoga to Creative workshops throughout the year.
www.santraputra.com




