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SEMUA UMUR
2022
Uk. 50 x 40 cm (h x w)
Embroidery on Fabric

Gracia Veronica

Harga:
Rp 5.000.000,-

Deskripsi Karya:
Dalam pemutaran film biasanya dicantumkan keterangan tentang rentang umur, ada yang bisa dinikmati
untuk usia 21 tahun keatas ada juga yang dapat dinikmati oleh semua umur. Film untuk semua umur ini
bisa dinikmati oleh semua kalangan tanpa ada batasan usia.
Hal ini yang menjadikan latar belakang pembuatan karya, penggambaran visual taman hiburan diambil
karena juga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Di taman hiburan kita mengeluarkan perasaan takut,
senang, sedih sampai mual secara nyata. Macam-macam ekspresi juga bisa dilihat selama berjalan di
Taman Hiburan. Kita bisa melihat bagaimana orang tua berusaha membahagiakan anak-anaknya, tawa
lepas para pengunjung ketika menikmati wahana yang banyak air, sampai ekspresi gugup pengunjung
ketika naik wahana yang tinggi. Meskipun banyak perasaan campur aduk, tapi semua itu menghasilkan
kebahagiaan yang nyata didalam satu tempat yaitu Taman Hiburan.
-Mari kembali kepada kebahagiaan yang nyata-

2.

ADJUSMENT #2
2022
Uk. 65 x 120 cm (h x w)
Tinta Cina, Resin and Gypsum
Harga:
Rp 13.500.000,-

Riki B Suteja

Deskripsi Karya:
Dinamika yang terjadi dari pertemuan berbagai prinsip di luar kendali masing-masing orang untuk
menggiring 'kebenaran komunal'. Bentuk baru muncul akibat tarik-menarik antara upaya penyesuaian
diri terhadap sekitar dengan upaya untuk menyesuaikan sekitar terhadap diri sendiri.
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ISLES (METAMORPHOSIS
NO. 10)
2022
Uk. 210 x 120 cm (h x w)
Mix Media on Canvas

Elma Lucyana

Uk. Squre 12 pcs
25 x 25 cm (h x w)
Deskripsi Karya:

Harga: IDR 25.000.000,-

"Karya ini merupakan penutup dari tema Metamorfosis, yang dimana menjadi epilog sekaligus sinopsis
dari keseluruhan topik yang ingin saya sampaikan.
“Isles” atau pulau pulau kecil dalam bahasa indonesia, merupakan simbol dari struktur ekosistem sosial
yang selama ini saya gambarkan melalui tiap judul dalam karya saya sebelumnya. Kita ada karena
struktur yang saling membentuk dan mempengaruhi, sehingga kita adalah bagian dari ekosistem sosial
itu sendiri. Peran seperti apakah yang kita jalani ketika kita ada didalamnya? Apakah kita sudah
menjalani peran kita seperti apa yang kita inginkan?
Penggunaan warna yang objek yang beragam merupakan simbol ekosistem yang tidak terbatas. Semua
elemen penting untuk menyokong jalannya siklus kehidupan. Jika kita terkadang merasa bahwa kita
adalah elemen kecil yang kurang berarti, di alam pun terdapat banyak sekali peran peran kecil yang
berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup. Seberkas cahaya yang menembus ke ruangan gelap dapat
memberi harapan bagi tanaman untuk tumbuh mengikuti arah cahaya tersebut, begitupun dengan
peran peran kecil lainnya."

4.

REAL EVIDENCE
2021
Uk. Diameter 112,5 cm
Mix Media
Harga:
Rp 30.000.000,-

Sekartadji Supanto
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Deskripsi Karya
Saya mencoba mengolah material yang ada di sekitar, memanfaatkan sebuah benda bekas yang
mungkin tidak berguna bagi sebagian dari kita. Secara konsep narasi, saya belum banyak meriset
tentang plat nomor kendaraan yang digunakan sebagai sebuah identitas/tanda pada kendaraan yang
sudah dipakai sejak berabad lalu dari segi bentuk sejarahnya. Namun, saya melihat sebuah benda Artefak
yang menjadi saksi dari kisah perjalanan hidup manusia, dengan hiruk-pikuk kesibukannya selalu dipacu
untuk memenuhi kebutuhan dan demi hasratnya untuk terus berlomba meramaikan pesta poranya
kehidupan. Tidak terlepas dari sebuah tren atau gaya hidup, koloni manusia selalu berinovasi untuk
menciptakan produk kendaraan yang mengacu pada selera kemewahan, dan masyarakat global silih
berganti untuk saling menjalankan kendaraan bermotor, itu artinya ada sebuah impact polusi dari
penggunaan bahan baku tersebut selain juga bahan bakarnya yang sangat berdampak terhadap
lingkungan yang dapat meracuni udara, tanah dan air yang di kemudian hari dapat memicu krisis ekologi
yang mengancam terhadap kelangsungan hidup di masa depan.
Isu lingkungan yang melatar belakangi ide konsep saya, melihat terjadinya kerusakan alam yang
bersumber dari polusi dan populasi manusia menuntut saya untuk menyuarakan agar dunia Global lebih
memperhatikan lingkungan untuk menjaga dan mengurangi dampak polusi, material plat nomor yang
bermotif huruf dan angka, adalah wujud simbolis sebagai tanda ata jejak yang menjadi sebuah "bukti
nyata" bahwa peradaban di mana koloni manusia adalah penyumbang terjadinya kerusakan alam.
Secara kemasan dan teknik sangatlah sederhana, dengan tampilan visual sebuah mozaik sebagai
craft/kriya namun bagi saya menemukan sebuah pesan yang menuntut saya untuk mengolah dan
merasakan apapun bentuk tekniknya, saya bermain dengan puzzle, melihat huruf-huruf dan
angka-angka dari setiap potongan plat nomor ini, mengajak saya berkomunikasi dengan bahasa simbol
penuh teka-teki yang menantang untuk menginovasi menjadi sebuah karya.
Sekartadji Supanto

5.

THE WOUND BELOW
2022
Uk. 90 x 70 cm (h x w)
Acrylic on Canvas

Eric Pradana

Harga:
IDR 12.000.000
Deskripsi Karya:
Mencari kenyamanan menjadi alasan manusia saling
bergulat dengan kehidupan yang dijalaninya. Namun
ironinya terkadang sekelompok manusia sampai lupa bahwa
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telah melukai kelompok manusia yang lainnya demi kenyamanan hatinya. Dan saya dengan karya ini
mencoba mempertanyakan kembali akan sebuah makna kenyamanan / kebahagiaan yang manusia cari
dalam perjalanannya.

6

SEMMANJALA IRAMA #1
2022
Uk. 100 x 100 cm (h x w)
Turmeric and Coffee on
Canvas

Edrike Joosencia

Harga:
IDR 15.000.000,Deskripsi Karya:
Kunyit, bunga lawang, urang aring, teh, kopi. "Ada aku,
kamu, dia, mereka, kita, kami, kalian semua di sini"
Manusia merepresentasikan ragam pengalaman, gagasan, dan narasi. Setiap individu adalah entitas
yang kompleks. Kumpulan pengalaman, gagasan, dan narasi dari setiap orang yang kita temui
sehari-hari sudah semestinya menjadi sumber inspirasi. Bagi saya, karya seni adalah cerminan kehidupan
masyarakat tempat karya tersebut diciptakan. Pola perilaku dan interaksi dalam sebuah masyarakat
secara tidak langsung dapat membentuk karakteristik seorang seniman yang kemudian memproduksi
karya seni yang khas. Ada seniman yang tertarik menggambarkan realitas lingkungan dan masyarakat
secara langsung dan tegas, ada pula yang menggambarkan realitas tersebut dengan simbol dan
abstraksi. Sebagai seorang seniman, saya merasa berada dalam transisi di antara keduanya. Semmanjala
menjadi sebuah penanda perjalanan berkarya saya. Elemen-elemen realisme selalu dekat dengan
karya-karya saya terdahulu. Dalam Semmanjala, saya membongkar imaji-imaji hasil observasi langsung
dengan bentuk-bentuk abstraksi yang tidak kehilangan aspek representasionalnya, tetapi justru
menekankan impresi dan imajinasi. Semmanjala mewakili ragam pengalaman individu. Semmanjala
tidak hanya menghadirkan transisi visual dalam kekaryaan saya, tetapi juga eksplorasi olah material yang
berbeda. Penggunaan kunyit, bunga lawang, dan urang aring merepresentasikan pemikiran, jiwa, dan
tubuh saya sebagai seorang seniman. Dipertemukan dengan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari
membuat saya tertarik untuk menampilkan sosok-sosok individu tersebut di atas kanvas. Semmanjala
menjadi medium bagi saya untuk berinteraksi (secara tidak langsung) dengan orang-orang yang saya
temui dalam kehidupan sehari-hari. Semmanjala adalah pikiran, jiwa, dan tubuh saya ketika berkarya hari
ini.
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SEMMANJALA IRAMA #2
2022
Uk. 100 x 100 cm (h x w)
Turmeric and Coffee on
Canvas

Edrike Joosencia

Harga:
IDR 15.000.000,Deskripsi Karya:
Kunyit, bunga lawang, urang aring, teh, kopi. "Ada aku,
kamu, dia, mereka, kita, kami, kalian semua di sini"
Manusia merepresentasikan ragam pengalaman, gagasan, dan narasi. Setiap individu adalah entitas yang
kompleks. Kumpulan pengalaman, gagasan, dan narasi dari setiap orang yang kita temui sehari-hari
sudah semestinya menjadi sumber inspirasi. Bagi saya, karya seni adalah cerminan kehidupan masyarakat
tempat karya tersebut diciptakan. Pola perilaku dan interaksi dalam sebuah masyarakat secara tidak
langsung dapat membentuk karakteristik seorang seniman yang kemudian memproduksi karya seni
yang khas. Ada seniman yang tertarik menggambarkan realitas lingkungan dan masyarakat secara
langsung dan tegas, ada pula yang menggambarkan realitas tersebut dengan simbol dan abstraksi.
Sebagai seorang seniman, saya merasa berada dalam transisi di antara keduanya. Semmanjala menjadi
sebuah penanda perjalanan berkarya saya. Elemen-elemen realisme selalu dekat dengan karya-karya
saya terdahulu. Dalam Semmanjala, saya membongkar imaji-imaji hasil observasi langsung dengan
bentuk-bentuk abstraksi yang tidak kehilangan aspek representasionalnya, tetapi justru menekankan
impresi dan imajinasi. Semmanjala mewakili ragam pengalaman individu. Semmanjala tidak hanya
menghadirkan transisi visual dalam kekaryaan saya, tetapi juga eksplorasi olah material yang berbeda.
Penggunaan kunyit, bunga lawang, dan urang aring merepresentasikan pemikiran, jiwa, dan tubuh saya
sebagai seorang seniman. Dipertemukan dengan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari membuat
saya tertarik untuk menampilkan sosok-sosok individu tersebut di atas kanvas. Semmanjala menjadi
medium bagi saya untuk berinteraksi (secara tidak langsung) dengan orang-orang yang saya temui
dalam kehidupan sehari-hari. Semmanjala adalah pikiran, jiwa, dan tubuh saya ketika berkarya hari ini.
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MEMENTO
2022

8.

Uk. 145 x 115 cm (h x w)
Mix Media on Canvas

Reydo Respati

Harga:
Rp 25.000.000,Deskripsi Karya:
Ruang dan waktu merupakan dua variabel yang tidak dapat
dilepaskan dari setiap aktivitas manusia (dan makhluk hidup
lainnya). Bagi perupa yang nyata dan maya tidak bersifat
dikotomis, melainkan paradoks, ia saling mempengaruhi, saling melengkapi, saling berdialog, dan
mengandung pengetahuan didalamnya. Karya perupa merespon pengalaman dan ingatan di masa lalu
yang turut membentuk diri perupa hari ini. Dengan pendekatan ekspresif perupa menghadirkan elemen
dasar rupa secara simbolik. Bentuk, teks, garis dan warna yang saling tumpang tindih membangun
komposisi yang dinamis sebagai representasi akan ingatan yang berkelindaan dengan realita.

9.

LIFE 2
2022
Uk. 200 x 150 cm (h x w)
Acrylic & Pospor on Canvas

Tri Pandrong

Harga:
IDR 67.000.000,Deskripsi Karya:
Karya Michaelangelo – Niat kuat dan semangat yang
membara untuk mewujudkan impian yang sudah
direncanakan. Menjadi beda tidak masalah yang penting
unik, tidak takut menjadi minor mungkin kedepannya
menjadi mayor. Minim sarana bukan hambatan malah
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membuat semakin kuat melangkah menuju masa depan. Semangat tetap selalu membara. Lagu ini
diberikan teman-temanku ditahun 2015, setelah mendengar prosesku dalam berkarya. Silakan scan
barcode untuk mendengarkan “back sound” saat melihat karya, dipersilakan untuk mengunakan
headset/earphone agar tidak megganggu yang lain. Barcode menuju link pada youtube. I follow your
song.

10.

FACING IN A CERTAIN DIRECTION
2022
Uk. 100 x 100 cm (h x w)
Acrylic on Canvas

Ryan J Trunks

Harga:
Rp 8.000.000,-

Deskripsi Karya:
Mengapa manusia selalu dihadapkan oleh pilihan dalam kondisi yang kadang sangat tidak
memungkinkan. Ada kalanya satu kebahagian tersempil hadir dalam kondisi yang terburuk, begitu pula
sebaliknya. Lantas apakah pilihan itu benar-benar ada? Jika memang benar ada mengapa ada pilihan jika
memang akhirnya tujuannya hanya satu? Lalu dimana tempat yang tepat untuk hati dan pikiran kita
menghadap?

11.

MINDFULNESS
2022
Uk. 100 x 100 cm (h x w)
Acrylic and Oil on Canvas
Harga:
IDR 12.000.000,-

Zeta Ranniry
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Deskripsi Karya:
"SELF TALK.
Makna BERKUMPUL di masa sekarang semakin bercabang. Tidak hanya bertemunya beberapa orang
dalam sebuah pertemuan, tetapi juga bias seperti berkumpul dalam percakapan virtual maupun video
conference.
Dalam tata kelola diri saya yang introvert, dimana teman saya yang bisa dihitung dengan jari, istilah
berkumpul itu menjadi semakin rumit.
Berkumpul dengan siapa? Membahas apa? Ini bukan hal yang mudah bagi saya.
Seringkali saya berada pada 'kondisi tenggelam' dalam diri sendiri dan berbicara dengan diri sendiri.
Dari kondisi inilah keempat karya lahir untuk pameran #2madison_berkumpul.
Seri ini saya berikan nama: SELF TALK.
Beginilah cara saya memaknai BERKUMPUL: Membicarakan persoalan yang ada dengan diri sendiri.
Kini saya telah berdamai dengan sikap dan situasi diri sendiri. Dan saya sangat berharap ekspresi visual
ini mampu memberikan gambaran yang berbeda kepada penikmat seni bagaimana kita bisa berdamai
dengan diri sendiri."

12.

BRING BACK THE
IMAGINATION
2022
Uk. 100 x 100 cm (h x w)
Acrylic on Canvas

Angga Lowpop

Harga:
IDR 15.000.000,-

Deskripsi Karya:
"Mencoba kembali mengingat kenangan
teman di masa kecil yang selalu sibuk dengan tontonan kartun ditelevisi. Pada masa itu, yang kami
pikirkan hanyalah bermain bersama tanpa batas waktu.

Exhibition Catalog

Gedung Promenade 20. Jl. Bangka Raya No. 20,
Kemang - Jakarta Selatan | www.2madison.com
+62 819 3259 4292

+62 878 1212 1231

cs@2madison.com

Setiap teman adalah spesial, namun teman masa kecil mungkin lebih istimewa karena mereka telah
bersama kita sejak awal, mereka banyak menyaksikan beberapa momen paling aneh, terhebat, terlucu,
dan paling berharga dari proses hidup kita.
Tetapi ikatan pertemanan masa kecil menjadi satu di antara hubungan yang paling sulit untuk
dipertahankan ketika kita terus tumbuh ke dunia industri."

13.

SETARA
2022
Uk. 83,5 x 73,5 cm (h x w) (1 karya)
Total Uk. 90 x 150 cm
Acrylic on Canvas
Harga:
IDR 15.800.000,-

Deskripsi Karya:
"Mencoba kembali mengingat kenangan
teman di masa kecil yang selalu sibuk dengan tontonan
kartun ditelevisi. Pada masa itu, yang kami pikirkan
hanyalah bermain bersama tanpa batas waktu.
Setiap teman adalah spesial, namun teman masa kecil
mungkin lebih istimewa karena mereka telah bersama
kita sejak awal, mereka banyak menyaksikan beberapa
momen paling aneh, terhebat, terlucu, dan paling
berharga dari proses hidup kita.
Tetapi ikatan pertemanan masa kecil menjadi satu di
antara hubungan yang paling sulit untuk dipertahankan
ketika kita terus tumbuh ke dunia industri."
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PHILOSOPHY OF LIFE #3
2022
Uk. 85 x 85 cm (h x w)
Mixed Media on Canvas

Erianto

Harga:
IDR 25.000.000,-

15.

PHILOSOPHY OF LIFE
2022
Uk. 150 x 200 cm (h x w)
Mixed Media on Canvas
Harga:
IDR 60.000.000,-

16.

PHILOSOPHY OF LIFE #2
2022
Uk. 150 x 200 cm (h x w)
Mixed Media on Canvas
Harga:
IDR 60.000.000,-

Deskripsi Karya:
Karya ini merespon situasi sekarang yang sedang dialami manusia hampir di seluruh dunia “pandemi
covid-19”, dua tahun sudah kita diluluh lantahkan oleh kondisi pandemi, dimana semua orang harus
saling menjaga jarak, tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Di awal tahun ini kita sedikit mendapat
angin segar dengan semakin pulih nya kondisi hari kehari, bahkan di beberapa negara pun sudah ada
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yang menyatakan dengan endemi, dengan demikian hasrat kita sebagai makhluk sosial sudah mulai
tumbuh kembali setelah dua tahun lebih terbelenggu. Karya- karya ini hadir sebagai bentuk spirit baru
dalam menata kehidupan kita di hari-hari berikutnya, semangat kita untuk "berkumpul" lagi telah
tumbuh seiring dengan kondisi yang berangsur membaik. Tampilnya karya-karya ini disimbolkan
dengan pigur ikan sebagai perwujudan atau refleksi dari kehidupan manusia yang hidup secara sosial,
bersama, berkelompok atau berkomunitas dan lain sebagainya. Ikan sebagaimana kita ketahui adalah
makhluk yang selalu bergerak kedepan dan tak pernah mundur, hidup selalu berkelompok, sihingga
mampu mengharungi samudra yang luas dan derasnya arus, begitu juga kita dengan semangat
kebersamaan dan persatuan akan mampu mencapai cita-cita yang kita impikan bersama, Dengan
kekompakan dan saling bekerja sama serta bermusyawarah maka kita ibarat melangkah ke gerbang
kemajuan, pepatah Minangkabau mengatakan " Duduak surang basampik - sampik Duduak Basamo
balapang - lapang" artinya adalah duduk sendirian terasa sempit , duduk bersama terasa lapang, inilah
sebuah konsep kebersamaan dan arti perkumpulan yang sebenarnya. hal ini lah yang harus selalu kita
jaga dan lestarikan demi kemajuan dan kemakmuran kita bersama di masa depan.

17.

THE FOREST OF
COEXISTENCE #3
2022
Uk. 72,7 x 90,9 cm (h x w)
Acrylic on Canvas
Harga:
IDR 44.800.000,-

18.

BOTANICA, THE FOREST OF
COEXISTENCE
2022
Uk. 91 x 116,8 cm (h x w)
Acrylic on Canvas
Harga:
IDR 70.000.000,-

Sunny Jung

Exhibition Catalog

Gedung Promenade 20. Jl. Bangka Raya No. 20,
Kemang - Jakarta Selatan | www.2madison.com
+62 819 3259 4292

+62 878 1212 1231

cs@2madison.com

Deskripsi Karya:
The meaning of 'GATHER' is 'together', and it means harmony with others, and coexistence. Gathering is a
colorful energy with different things and people come together to harmonize and coexist together.
‘Gathering’ also means that we can head to an ideal space like this. The gathering of other precious beings
such as nature, people, and animals to form a single society. Individuals come together to become us, and
we become one world. Not only the familiar space, but also something that can afford to accept other
exotic things. The theme of my works is <The Forest of coexistence> Whenever we are exhausted in our
lives, we are always comforted by Great Nature and have the strength to live again. The natural space I
painted is an ideal space where various animals and plants live together. I melted the imaginary story in a
space and painted a forest of coexistence. The energyexchanged in a relationship with people is
important. And my work is also important for the energy exchanged with the audience. I hope that it will
be a work that conveys a rest of calm in the tired mind, beautiful memories in the nostalgic heart, purity
in the heart, and the ideal of dreaming in the heart that wants hope.

