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Bandung, Desember 2022 – Pameran karya koleksi di 

Selasar Sunaryo Art Space adalah program rutin yang 

menyasar persoalan infrastruktur seni rupa di tanah air. 

Medan seni rupa, nyatanya didominasi oleh inisiatif warga 

yang berangkat dari ruang-ruang privat. Selasar Sunaryo, 

awalnya adalah inisiatif pribadi, dan karya koleksinya, semula 

ada di ruang privat. Melalui program pameran koleksi, yang 

privat dibuka. Ruang dan karya terbuka bagi khalayak.

Kali ini, karya-karya yang dihadirkan adalah koleksi dari 

pasangan perupa Arin Dwihartanto Sunaryo & Syagini Ratna 

Wulan. Mereka mengumpulkan koleksi karya seni dari 

kesempatan yang beragam. Ada yang didapat dari kegiatan 

resmi semacam Art Jakarta; ada pula yang didapat dari 

jalinan hubungan personal. 

“Sebagai praktisi, kami mengoleksi karya dengan 

pertimbangan yang berbeda…” (Arin Dwihartanto Sunaryo).

Paling tidak, ada empat poin pertimbangan. Pertama, segi 

teknis. Karya seni sesungguhnya selalu berpijak pada 

eksplorasi teknis. Kedua, sensibilitas. Pada karya seni, kita 

bisa mencermati atau menghayati sensibilitas tertentu. 

Ketiga, proses dan dialog. Baik Arin maupun Syagini 

jejaringnya sangat luas. Jejaring itu memungkinkan mereka 

untuk mengamati proses berkarya dari banyak perupa 

lainnya. Seiring berjalannya waktu, pengamatan yang intensif 

dapat mengantar pada ketertarikan pada karya tertentu 

yang kemudian mendorong keputusan untuk 

mengoleksinya. Keempat, saling dukung. Bagi keduanya, 

mengoleksi karya merupakan cara untuk menyatakan 

dukungan bagi sesama praktisi seni rupa. 

Demikianlah, mengoleksi karya seni pada dasarnya adalah 

berjejaring, bersilaturahmi, saling berhubungan, merayakan 

kehidupan ini. 

Pameran ini berlangsung di Ruang Sayap Selasar 

Sunaryo Art Space. Pameran buka setiap hari, kecuali 

Senin dan hari libur, 10.00 - 17.00 WIB.
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Selasar Sunaryo Art Space

Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) adalah sebuah 

ruang dan organisasi nirlaba yang bertujuan 

mendukung pengembangan praktik dan pengkajian 

seni dan kebudayaan visual di Indonesia. Didirikan pada 

tahun 1998 oleh Sunaryo, dengan arahan dan dukungan 

dari Yayasan Selasar Sunaryo, fokus utama SSAS adalah 

pada program dan kegiatan seni rupa kontemporer yang 

berorientasi pada edukasi publik, melalui pameran koleksi 

tetap, juga pameran-pameran tunggal atau bersama yang 

menampilkan karya-karya para seniman muda dan 

senior, dari Indonesia maupun mancanegara.
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