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Ada masanya, “Mazhab Bandung”, yaitu langgam yang 

mengedepankan ihwal kebentukan. Dari sini, seolah-

olah, perupa Bandung tidak mementingkan kemiripan 

bentuk dengan apa-apa yang ada di alam. Masuk tahun 

2000-an, muncul pelukis-pelukis muda Bandung yang 

menampilkan citraan realistik di karyanya. Alam, atau 

dunia, tampil lebih lugas pada lukisan. Mariam Sofrina 

termasuk dalam kelompok ini. Lukisan Mariam, dengan 

pokok-soal lansekap, menunjukan kemiripan bentuk 

yang diolah dengan keterampilan tangan tingkat tinggi. 

Lukisan lansekap jelas memijakan diri pada persoalan 

hubungan manusia dengan alam. Lalu bagaimanakah 

hubungan itu?

Pada dasarnya, hubungan manusia dengan alam 

selalu problematik. Para pelukis dan fotografer adalah 

termasuk kelompok yang menjelajahi problematika 

hubungan ini. Mariam Sofrina menjelajahinya langsung 

dengan keduanya; melalui praktik seni Lukis  

sekaligus fotografi.

Kali ini Mariam tampil di Selasar Sunaryo Art Space  

dengan paket kekaryaan baru, yang ia persiapkan 

selama 3 tahun. 8 keping kanvas dengan 

pemandangan panoramik. Terlihat padanya, Mariam 

masih setia dengan lansekap khas wilayah Priangan. 

Wilayah yang sejak zaman kolonial menjadi pusat 

penting industri perkebunan, dan industri ini jelas 

mengubah postur alam serta budaya di Priangan. 

Nampak pada karya Mariam, alam dengan campur 

tangan manusia. Tidak ada manusia yang digambarkan 

Mariam, tapi jejaknya di alam, jelas. Praktik seni lukis 

dan fotografi Mariam terlihat menjadi cara bagi 

dirinya untuk mendudukan diri di hadapan alam, juga 

mengupayakan sudut pandang tertentu, yang dalam 

batas tertentu, seperti diakuinya sendiri, “nostalgik”. 

Kami dari Selasar Sunaryo Art Space mengucapkan 

terima kasih pada Mariam Sofrina, Agung 

Hujatnikajennong sebagai kurator pameran, juga Pak 

Hendro Tan sebagai mitra kami dalam penyelenggaraan 

pameran ini. Semoga kerja sama kita bisa berkontribusi 

pada perkembangan wacana seni lukis kontemporer 

Indonesia. Kepada para pemirsa sekalian, selamat 

mengapresiasi sajian kami. Terima kasih.



nir/tempat

Agung Hujatnikajennong

KURATOR PAMERAN



Sudah lama citraan lansekap tidak lagi merepresen-

tasikan ‘alam’ yang asli. Jika para pelukis Romantik 

menggambarkan alam sebagai entitas yang tak 

mungkin terkontrol, citraan lansekap kontemporer 

justru merepresentasikan kuasa penuh manusia atas 

alam dalam epos antroposen. Gejala itu sejalan dengan 

eksploitasi alam yang berlangsung ekstrim sepanjang 

abad ke-20. Tak ada lagi terra incognita: Karena satelit, 

fotografi udara dan mesin peramban internet abad 

ini telah memarka tempat-tempat di setiap penjuru 

bumi, mentransformasikannya sebagai citra-citra, 

atau angka-angka kordinat pada layar berpendar. 

Kita menikmati lansekap melalui media sosial, melalui 

gambar-gambar swafoto yang diunggah para turis 

dan topofilis. Kita juga menemui alam dalam bentuk 

realisme yang sintetik, dalam citraan fotografis dan 

film-film yang hampir sepenuhnya diolah secara digital. 

Dalam kerangka itu, alam menjadi subordinat, kalau 

bukan objek, dari kebudayaan.   

Lukisan-lukisan lansekap Mariam Sofrina dalam  

non/place lahir persis di tengah latar ruang dan waktu 

semacam itu. Dalam pameran ini, lansekap tidak hanya 

menjadi jalan masuk untuk membicarakan konsep-

konsep semacam ‘alam’, ‘ruang’ dan ‘tempat’, tapi juga 

seni lukis lansekap itu sendiri sebagai pokok-soal. 

Lebih dari itu, eksperimen Mariam dengan format dan 

ukuran kanvas, pemilihan objek-objek yang dilakukan 

dengan seksama, ditambah dengan teknik yang terus 

ia dalami selama sepuluh tahun terakhir, menandai 

sebuah pencapaian yang menarik. 

Jika ada yang disebut ‘riset’ dalam praktik kesenian 

Mariam Sofrina selama ini, di dalamnya terkandung 

tindakan mengobservasi tempat. Berbeda dengan 

‘ruang’, di sini ‘tempat’ saya definisikan, mengikuti 

John Agnew, sebagai bagian dari ruang yang memiliki 

identitas fisik dan karakter spasial yang khusus, 

di mana ingatan, persepsi dan kondisi psikologis 

seseorang terlibat dalam proses pemaknaan 

terhadapnya. Namun tempat tidak selalu riil: Rumah 

yang dinarasikan secara imajiner dalam sebuah novel 

pun dapat disebut sebagai tempat. Tempat, pada 

dasarnya, selalu bersifat sosial dan kultural. Ia adalah 

‘ruang yang bermakna’. 1  

Riset Mariam biasanya dimulai dengan mengunjungi 

tempat-tempat yang ia anggap menarik, tidak hanya 

sudut-sudut kota yang padat, tapi juga kawasan 

pinggiran atau pegunungan yang menarik para 

wisatawan karena kelengangan dan kesunyiannya. Ia 

bisa hanya berdiam, atau mondar-mandir di sebuah 

kawasan hanya untuk menemukan momen yang paling 

tepat untuk memotret. Tahapan selanjutnya adalah 

memilih dan memilah foto-foto yang dianggapnya 

menarik untuk dilukiskan kembali. Ketika melukis ia 

cenderung mengekspos kualitas-kualitas visual yang 

inheren dalam citra foto, yang justru tidak tertangkap 

ketika berada di tempat itu. Mariam tidak pernah ragu 

menyebut dirinya sebagai seorang fotorealis.  



Melihat lukisan-lukisan awal Mariam, kita mungkin 

diingatkan pada pengalaman berada di sebuah 

tempat. Atau, jikapun tempat yang dilukiskan memang 

belum pernah benar-benar kita kunjungi, kita akan 

menghubungkannya dengan ingatan tentang tempat-

tempat serupa yang pernah kita lihat atau tinggali. 

Ikatan emosional kita pada gambaran suatu tempat 

dan lingkungan semacam itulah yang kita dapatkan 

ketika menyaksikan lukisan-lukisan Mariam terdahulu. 

Lihat, misalnya, Jalan Asia Afrika (2008), Braga-Asia 

Afrika (2009), atau seri lukisan bertarikh 2013 yang 

mengintegrasikan ihwal momen dan waktu ke dalam 

tempat, semacam 15.06 PM, dan 05.50 AM. Dalam 

karya-karya awal Mariam, tidak hanya pemandangan 

kota dengan jalan raya, tiang listrik, kabel listrik, papan 

reklame dan nama toko, gedung-gedung dan lampu-

lampu kota yang tampil secara rinci dan persis pada 

kanvas, tapi juga suasana yang memancing perasaan 

yang khas: Sebuah ‘rasa tempat’ (a sense of place). 

Salah satu kekhasan lain dari seri lukisan awal Mariam 

pada masa itu adalah absennya figur. Heru Hikayat 

menyebut kecenderungan ini sebagai suatu upaya 

untuk ‘memanggungkan’ objek. 2 

Jika lukisan lansekap selama ini identik dengan kanvas 

berbentuk persegi panjang dengan format horisontal, 

untuk pameran tunggalnya kali ini Mariam mendorong 

gagasan tentang horison secara ekstrim. Ia menggarap 

Mariam Sofrina

15.06 PM

2013

cat minyak pada kanvas

200 x 120 cm 

FOTO DOKUMENTASI MARIAM SOFRINA



lansekapnya pada delapan keping kanvas berukuran 

sama (masing-masing 90 x 180 cm). Delapan lukisan 

itu disatukan oleh sebentang cakrawala tunggal yang 

menyatukan gambaran objek-objek ke dalam satu 

bidang lukisan berdimensi 90 x 1440 cm. 

Secara sekilas, pameran non/place menampilkan 

objek-objek lansekap yang dilukiskan secara realistik 

belaka: Perbukitan yang hijau, hutan pinus, danau 

yang tenang, langit yang tak terlalu cerah, fragmen-

fragmen gedung tua, tanaman perdu dan pepohonan 

yang tertimpa cahaya matahari. Secara sekilas pula, 

kita beroleh kesan bahwa objek-objek yang kita lihat 

pada lukisan memang benar-benar ada ‘di sana’. Tapi 

keterampilan Mariam dalam mengkomposisikan 

itu semua ternyata hanya untuk mengecoh kita. 

Kegamangan segera muncul ketika kita mencoba 

mecermati jengkal demi jengkal lukisan ini secara 

lebih seksama. Sebagian gambaran bangunan yang 

ada di sana ternyata hanyalah fasad, atau gedung 

yang ‘tak lengkap’. Sejumlah detil lukisan ini justru 

lebih menonjolkan enigma ketimbang kejelasan: Atap 

gedung yang mengepulkan asap, curahan air hujan di 

dalam ruangan…   

Lansekap macam apa gerangan yang  

sedang Mariam lukiskan? 

Dalam pengertian klasiknya, sebuah lukisan lansekap 

dapat diibaratkan bagai sebuah jendela, yang 

melaluinya kita bisa menerawang dan membayangkan 

sebuah tempat atau dunia. Selama berabad-abad, 

ikonografi seni lukis lansekap membentuk semacam 

konvensi bahwa lukisan lansekap merepresentasikan 

berbagai hubungan historis antara manusia dan alam, 

sekaligus evolusi yang terjadi dalam kebudayaan 

dan peradaban. Dalam lukisan lansekap, kita tidak 

hanya mendapatkan gambaran geografi, ekologi dan 

geologi yang berubah seiring waktu, tapi juga dinamika 

masyarakat yang hidup di dalamnya. 

Seri lukisan non/place digarap sejak akhir 2017, ketika 

Mariam mulai lebih banyak melakukan eksperimentasi 

dengan teknik montase digital. Ia pun mulai lebih 

selektif dalam penentuan objek yang ingin dilukis, demi 

membangun narasi tertentu melalui lansekap. Tidak 

sekadar menyalin apa yang terekam apa adanya oleh 

kamera, ia juga melakukan gubahan-gubahan secara 

digital, mendekonstruksi objek-objek, mengimbuhkan 

tipuan-tipuan mata yang halus dan subtil. 

Keterampilannya melukiskan objek-objek secara persis 

dan rinci mampu menyamarkan ketakwajaran secara 

halus dan canggih. Kali ini ia mengangkat lansekap, 

bukan melulu sebagai suatu pilihan idiom, tapi sebagai 

sebuah pokok-soal dalam seni lukis, dan lebih luas lagi: 

sebagai ‘objek tatapan’ dalam kebudayaan hari-hari ini.

Berbeda dengan lukisan-lukisan Mariam sebelumnya 

yang justru mengekspos ciri-ciri sebuah tempat 

(termasuk detil arsitektural gedung-gedung yang 

menunjukkan identitasnya hari ini), seri lukisan  

non/place justru menonjolkan anonimitas. Dalam 

lukisan-lukisan ini bangunan-bangunan yang berdiri 

kokoh di antara ‘objek-objek alam’ adalah gedung-



gedung peninggalan masa kolonial di Bandung dan 

Surabaya, yang notabene masih berdiri hingga hari 

ini. Sebagian besar bangunan tersebut adalah ‘cagar 

budaya’ yang umumnya dikelola oleh pemerintah 

setempat dan telah mengalami alih-fungsi—rata-rata, 

secara sewenang-wenang. 

Kita mungkin hanya tahu bahwa gedung-gedung itu 

adalah ‘cagar budaya’ yang diwariskan kepada kita 

sebagai bangsa yang pernah terjajah. Tapi tahukah 

kita sejarah macam apa yang seharusnya kita baca 

tentang tempat itu? Bukankah pengelolanya bisa 

sewaktu-waktu menyulap gedung-gedung itu menjadi 

apapun juga? Asal tahu saja: Di sekitar jalan Asia 

Afrika, Bandung, sejumlah gedung cagar budaya juga 

mengalami ‘alih-fungsi’ oleh khalayak, menjadi latar 

untuk berswafoto dengan para hantu dan superhero 

Hollywood. Pada titik itulah, mungkin lebih tepat 

dikatakan bahwa gedung-gedung itu hari-hari ini 

hanyalah ‘cangkang’, simbol arsitektur pascakolonial 

yang kosong belaka. 

Dalam seri lukisan non/place, gedung-gedung cagar 

budaya dilukis dengan latar sejumlah lokasi di dataran 

tinggi Jawa Barat, antara lain Kawah Kamojang 

di Garut, Situ Patenggang dan perkebunan teh 

Rancabali, di Ciwidey. Semula Mariam mengunjungi 

tempat-tempat itu hanya untuk mengambil foto, 

semata-mata karena keindahan alamnya. Baru ketika 

mulai menyusun komposisi visual dalam lukisannya, 

ia menyadari adanya kaitan antara objek-objek alam 

dengan gedung-gedung cagar budaya yang ia lukis: 

Bahwa keduanya sama-sama warisan sejarah kolonial. 

Baru belakangan pula ia menyadari bahwa keindahan 

alam di perkebunan Rancabali sesungguhnya juga 

menyembunyikan narasi gelap sejarah era tanam 

paksa di Priangan pada abad ke-18. Mariam menyusun 

semua itu dengan sebuah provokasi halus: bahwa 

‘rasa tempat’ (sense of place) di tempat-tempat yang 

turistik juga dapat terbangun oleh konstruk yang melulu 

artifisial dan temporer.

Dalam pameran ini, non/place tidak hanya merujuk 

pada konsep “non-place” yang dirumuskan antropolog 

Marc Auge, yakni sebagai “ruang yang tidak dapat 

didefinisikan melalui konsep-konsep relasional, historis 

dan identitas”. 3  Dalam wawasan Auge, non-place 

adalah konsekuensi logis dari modernitas yang 

menciptakan transisi dan kesementaraan yang konstan 

dalam kehidupan, sehingga kita tidak lagi mampu 

melakukan refleksi atas sejarah dan identitas secara 

ajeg. Dalam konteks kekaryaan Mariam, baik gedung 

cagar budaya maupun objek alam yang turistik adalah 

non-places jika keduanya ditempatkan melulu sebagai 

objek tatapan yang nir-sejarah. 

non/place di sini juga merujuk pada dua pengertian 

sekaligus, yaitu non- (nir-) sebagai sejenis awalan 

(dalam kamus Bahasa Inggris dan Indonesia) yang 

menunjukkan kondisi absennya (tempat), di satu pihak. 

Lansekap Mariam sepenuhnya dikonstruksikan secara 

sintetis, sebagaimana citraan digital yang beredar 

di internet. Di pihak lainnya, lansekap Mariam juga 

masih bisa difahami sebagai place (tempat) sejauh 



kita memahami istilah itu dalam kerangka imajiner, 

seperti yang diusulkan oleh Agnew. 4 Selama gambaran 

dalam lukisan-lukisan Mariam dapat ditangkap 

sebagai representasi dari materialitas dan ruang yang 

memancing pengandaian “bagaimana jika saya  

berada di situ”, maka ia memenuhi kaidah formal 

sebuah tempat. 

Selaku penutup, saya masih ingin menempatkan 

seri lukisan non/place sebagai sintesa objek-objek 

lansekap dalam panorama visual yang ‘indah’ 

sekaligus enigmatik. Dalam sejarah Barat, lukisan 

lansekap abad ke-18 mewakili ‘estetika alam’, di 

mana alam dianggap sebagai objek yang paling valid 

memediasi pengalaman estetik. Pada masa ini pula 

lahir gagasan tentang ‘yang sublim’ (the sublime), yakni 

sebagai kualitas keagungan yang muncul ketika kita 

berhadapan dengan fenomena yang penuh misteri 

bahkan horor, yang melampaui semua penjelasan 

logis dan ukuran kalkulatif. Jika para pemikir modern 

membedakan konsep ‘keindahan’ (beauty) dengan 

yang sublim, maka saya cenderung mengatakan bahwa 

lukisan-lukisan ini seperti tengah bermain bebas,  

keluar masuk, ulang-alik, menembus batas kedua 

konsep tersebut.  

1. Tim Cresswell, Place, A Short Introduction,  
Oxford: Blackwell Publishing, 2004, h. 7.   

2. Heru Hikayat, Yang Tetap, Yang Berubah, tulisan 
pengantar kuratorial pameran tunggal Mariam 
Sofrina, The Archtypal Landscape, Jakarta, Dia 
Lo Gue, 2013. 

3. Marc Auge, Non-Place: An Introduction to 
Anthropology of Supermodernity, London: Verso, 
1995, h. 63.    

4. Cresswell, op.cit., h. 6-7. 
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Mariam Sofrina adalah seorang seniman yang 

berbasis di Bandung. Ia lulus dari Studio Seni Lukis, 

Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi 

Bandung pada 2006. Selama hampir sepuluh tahun 

ia bekerja sebagai desainer dan ilustrator buku-

buku anak di berbagai penerbitan di Bandung dan 

Jakarta. Sejak 2002, ia telah aktif ambil bagian dalam 

berbagai pameran bersama baik di dalam dan luar 

negeri, di antaranya; Pameran Perupa Perempuan, 

Galeri Soemardja ITB, Bandung, 2004; Bandung 

Initiative #4, Roemah Roepa Gallery, Jakarta, 2009; 

Islam and Identity, Islamic art section pada Bazaar 

Art Jakarta - Indonesia Art Festival, Pacific Place, 

Jakarta, 2009; Bandung New Emergence vol.3, 

Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, 2010; Halimun, 

Pameran Pembukaan Lawangwangi Art and Science 

Space, Bandung, 2010; Urban Archaeology, pameran 

trio bersama Anggoro Prasetyo dan Triyadi Guntur 

Wiratmo, Emmitan CA Gallery, Surabaya, 2010; 

Homo Ludens #2, Emmitan CA Gallery, Surabaya, 

2011; Pameran Pemenang Bandung Contemporary 

Art Award, Lawangwangi Art and Science Space, 

Bandung, 2011; dan Mapping the Unmapped, Pameran 

Bersama Seniman Indonesia dan Jepang, diorganisir 

oleh AQA Projects - Mahasiswa Program Master pada 

Fakultas Sejarah Seni, Universitas Kyushu, Fukuoka, 

Jepang, 2014. Pameran tunggal pertamanya, The 

Archetypal Landscape, digelar oleh Galeri CG, di 

DiaLoGue Art Space, Jakarta, pada 2013. Ia termasuk 

ke dalam 25 Peserta Terbaik Bandung Contemporary 

Art Awards yang diselenggarakan oleh Artsociates 

Bandung, 2011, dan beberapa penghargaan lainnya 

adalah Mahasiswa Terbaik Fakultas Seni Rupa dan 

Desain, Institut Teknologi Bandung, 2005; termasuk 

juga Juara Kedua Ganesha Prize - Institut Teknologi 

Bandung Best Student of the Year, 2005. Ia juga 

pernah memenangkan berbagai penghargaan dalam 

bermacam kompetisi ilustrasi dan komik di Indonesia.

Sejak sekira 2008, ia memfokuskan diri pada seni lukis 

cat minyak, terutama di dalam genre fotorealisme 

dan hiperrealisme. Karya-karyanya kebanyakan 

menggambarkan situasi kota dan bentang alam di dan 

sekitar kota kelahirannya, Bandung. Beberapa seniman 

besar yang menginspirasinya antara lain pelukis 

romantik Jerman Caspar David Friedrich, master seni 

lukis Indonesia S. Sudjojono, dan pembuat film asal 

Soviet, Andrei A. Tarkovsky.
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