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Afternoon Tea #31: Kelas Kami Punya Cerita

Pustaka Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) bekerjasama 

dengan Fotolisis, dengan bangga mempersembahkan Seri 

Diskusi Afternoon Tea #31: Kelas Kami Punya Cerita 

bersama pembicara Arum Tresnaningtyas Dayuputri dan 

Deni Sugandi selaku moderator.

Kami Punya Cerita merupakan kelas fotografi yang digagas, 

dikelola dan difasilitasi oleh Arum Tresnaningtyas Dayuputri 

sejak 2011 bersama Tobucil & Klabs. Melalui kelas ini Arum 

mengajak siapa saja untuk berani bercerita melalui media 

fotografi, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga ibu 

rumah tangga. Kami Punya Cerita bukan memfasilitasi 

bagaimana memotret yang bagus secara teknis, melainkan 

bercerita menggunakan medium fotografi. Gagasan awal 

kelas ini memang bertolak dari pemahaman bahwa fotografi 

tidak terbatas pada persoalan alat (gear) yang dipakai, 

melainkan lebih dari itu: memaknai fotografi

secara personal.

Sejak 2011, kelas sudah menghimpun 11 angkatan dengan 

total 51 peserta, yang kemudian didokumentasikan dalam 

publikasi kecil berbentuk buku. Sejauh ini telah terbit dua 

buku yang masing-masing menghimpun karya-karya foto 

lima angkatan kelas (2011-2012 dan 2013-2014). 

Afternoon Tea #31 akan mendiskusikan proses 

pembelajaran fotografi Kelas Kami Punya Cerita.

Tentang Afternoon Tea

Sejak diresmikan pada tahun 2008, Pustaka Selasar 

menjalankan fungsinya sebagai tempat penyimpanan arsip 

program SSAS. Dengan jumlah koleksi lebih dari 3.000 buku 

dengan kategori seni rupa, desain, arsitektur, fotografi dan 

sastra, Pustaka Selasar menyelenggarakan diskusi ini untuk 

memperkenalkan koleksinya kepada publik.
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Selsasar 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.

Fotolisis

Sebuah organizer penyelenggara seminar, pameran dan 

workshop untuk fotografi yang berbasis di Bandung. 

Fotolisis bertujuan menginisiasi fotografi sebagai 

pengetahuan yang dapat memperkaya budaya visual 

di Indonesia.
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Adytria Negara

Program Manager

selasarsunaryo@gmail.com

0817 9854 624

Bandung 40198 Indonesia
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