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Dystopian Diffraction: Sign of Warning

Selasar Sunaryo Art Space menjadi tuan rumah dari 

Bandung Photography Triennale 2022.  dengan 

menampilkan 10 perupa di Bale Tonggoh SSAS. Mereka 

berasal dari Indonesia, Polandia, Amerika Serikat, Singapura, 

Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. Masing-masing perupa 

memperlakukan fotografi dengan cara yang berbeda-beda 

dan menjelajahi berbagai dimensi sudut pandang juga 

dimensi waktu dari citra dan peristiwa.

Bandung, September 2022 –  Bandung Photography 

Triennale merupakan acara tiga tahunan yang mewadahi 

perupa internasional dengan penggunaan fotografi sebagai 

media utamanya.  Bertujuan untuk melibatkan perupa 

sebagai upaya menegaskan peran perupa untuk memantik 

kesadaran tentang keseimbangan dan keterbatasan 

manusia, Bandung Photography Triennale 2022 hadir 

membawakan tema “Future Is Now: Skepticism, New Reality, 

and Infinities.” Tahun ini, Bandung Photography Triennale 

berhasil menggaet lima galeri bergengsi di Kota Bandung 

untuk pameran utama, dan empat ruang seni yang 

mewadahi program-program satelit. Mengusung tema 

utama dari Bandung Photography Triennale tahun ini, karya 

seniman yang akan dipamerkan di Selasar Sunaryo Art 

Space akan secara khusus merespon sub-tema yang 

berjudul "Dystopian Diffraction: Sign of Warning”.

Apakah fotografi selalu berarti masa lalu atau juga masa 

datang? Selama fotografi berarti penggunaan kamera untuk 

membekukan citra dari “kenyataan” maka ia selalu 

merupakan masa lalu. Pembekuan itu tidaklah tanpa 

masalah. Kamera telah membuat manusia masa kini 

cenderung melihat segala sesuatu sebagai citra dan latar 

belakang. Citra menjadi kian penting. Perkembangan 

fotografi kini barangkali tidak lagi sekadar penggunaan 

kamera. Kita jelas membutuhkan kecerdasan dan kepekaan 

tertentu agar gambar diam tidak sekadar deretan citra yang 

banal melainkan sesuatu yang bisa digunakan untuk refleksi.

Karya Agus Heru Setiawan menunjukan jasad dari berbagai 

makhluk hidup berukuran kecil. Ia seperti sedang 

membekukan kefanaan. Anna Kedzoria, mirip, juga 

menampilkan citra organik. Tanaman khas dari sebuah 

Daerah Aliran Sungai. Air mengalir terus, tapi tubuh 

punah. Fotografi menghadirkan yang sudah tiada.

Hari ‘Pochang’ Krisnadi, juga tentang tubuh. Ia 

menampilkan seorang pemeran dengan pose dan 

komposisi yang mengingatkan pada karya seni di masa 

lalu. Melalui tautan tersebut, ia sedang memanggil 

dimensi waktu, yang menghubungkan kekinian dan masa 

lalu.

Jim Ramer menampilkan citra dari bidang sasaran 

tembak, tempat orang berlatih menggunakan senjata 

api. Dalam hal ini, sulit untuk tidak menghubungkan citra 

pada karya dengan kenyataan bahwa Ramer orang 

Amerika Serikat. Pistol, diklaim sebagai “semangat barat 

yang liar”.

Karya Lavender Chang menunjukan gambar lansekap 

yang jelas diambil dari sudut pandang terbatas dan khas. 

Citra yang tertangkap cenderung kabur. Sementara 

Patriot Mukmin menunjukan sudut pandang yang 

sempat kita akrabi selama 2 tahun krisis pandemik 

COVID-19: kita memandang dunia luar dari ruang pribadi 

kita.

Shiho Yoshida seperti bergulat dengan residu. 

Kenyataan berubah seiring waktu, residu tertinggal, 

fotografi menangkapnya.

Sabrina Asche menghubungkan citra dengan 

kenyataan khusus mengenai industri tekstil. Asche 

mencoba menautkan langsung citra dengan artefak dari 

kenyataan itu. 

Sementara Utami Dewi Godjali menjelajahi aspek 

resiprokal dan voyeuris dari citra. Jika fotografi 

menangkap citra, lalu apakah citra itu bisa kembali 

memantulkan bayangan dari kenyataan yang ada di 

hadapannya? Dan bukankah citra tidak utuh, hanya 

berupa cuplikan saja?
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Karya Yong Hwan-Lee mengembalikan kita pada diskusi 

soal waktu. Ia menyandingkan potret dirinya dengan foto 

dari seabad lalu. Waktu yang menyejarah; atau tepatnya 

mungkin: “aku yang menyejarah”.

Pembukaan Pameran oleh Gubernur Jawa Barat, H. M. 

Ridwan Kamil, pada Kamis, 08 September pukul 15.00 WIB 

secara luring. 

Bandung Photography Triennale berlangsung dari 08 

September sampai dengan 08 Oktober 2022 di Bale 

Tonggoh Selasar Sunaryo Art Space. Pameran terbuka dari 

hari Selasa – Minggu, pukul 10.00 - 17.00 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran kunjungan, 

sila hubungi nomor Publikasi Selasar Sunaryo Art Space: 

Titis Embun Ayu [0851-9500-4505]

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.

IG. @selasarsunaryo

 @bandungphotographytriennale

W. selasarsunaryo.com

 bandungphotographytriennale.com
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