


“Private Purview” melihat bagaimana tiga 
seniman dari latar yang berbeda menelusuri 
perjalanan memori dan pengalaman personal 
mereka. Pameran ini berawal dari ide sederhana 
untuk menampilkan karya-karya dari Adi Sundoro, 
Anastasia Astika, dan Theresia Agustina Sitompul 
yang memiliki kesamaan – kekaguman dan 
keingintahuan mereka terhadap seni grafis.  
Ketiga seniman tersebut secara konsisten telah 
mengembangkan dan menciptakan ulang praktik  
seni grafisnya masing-masing. Seiring proses 
pameran, mereka menunjukkan kesamaan lain dalam 
memvisualisasikan beragam pengalaman manusia 
melalui objek dan citraan sehari-hari. Pameran ini 
melihat bagaimana para seniman memberikan makna 
baru pada objek-objek tersebut, yang mungkin kerap 
diabaikan dan dilewatkan begitu saja. Karya-karya 
mereka dapat dilihat sebagai pernak-pernik 
kehidupan keseharian yang terkait pada gagasan kita 
tentang memori, rumah, hubungan, serta 
pengalaman subjektif kita pada dunia. Objek-objek 
tersebut selain memberikan memberikan kilasan 
pemikiran para seniman, juga mengajak kita untuk 
kembali merenungkan pengalaman kita sendiri.

Melalui karya-karyanya, Adi Sundoro mempelajari 
hubungan antara manusia dengan kebutuhan 
dasarnya yang membawanya menjelajahi makanan 
pokok Indonesia seperti ikan, tempe, dan gorengan. 
Ia mengolah makanan-makanan tersebut sebagai 
material artistik sekaligus makna asosiatifnya dalam 
masyarakat melalui bentuk dan citraan. Dalam  
Seri Bungkus Gorengan (2022), ia mengangkat isu 
kebocoran data dari observasinya pada bungkus 
gorengan, salah satu jajanan terpopuler, yang…
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…umumnya dibuat dari kertas bekas. ‘Limbah’ grafis 
tersebut kerap kali diambil dari dokumen rahasia 
yang mengandung informasi personal seperti KTP, 
tanda tangan, foto, dan alamat. Instalasi ini tidak 
hanya menyoroti ironi dalam masyarakat kita yang di 
satu sisi berupaya untuk melakukan digitalisasi, tetapi 
di sisi lain masih mengandalkan cetakan kertas untuk 
berbagai urusan. Ditampilkan dalam etalase kaca, 
kumpulan informasi dalam bungkus gorengan tidak 
hanya dilihat sebagai catatan administratif tetapi juga 
sebagai representasi jejak eksistensi seseorang yang 
mungkin juga mendokumentasikan perjalanan serta 
pencapaian hidupnya. 

Sementara itu, Anastasia Astika mengumpulkan 
berbagai cuplikan tempat manusia di sekitar 
keseharian melalui sudut pandangnya.  
Ia mendeskripsikan karya-karyanya dalam pameran ini 
sebagai “perpanjangan diri yang terbatas” yang 
melihat bagaimana memori-memori yang sporadis 
dan banal tersebut seolah tak bermakna jika dilihat 
satu per satu, tetapi secara kolektif menyusun narasi 
tertentu tentang perjalanan hidup seseorang.  
Dalam Outside from the Outset (2022) dan Wrap Me 
in Those Sweet Memories (2022), Tika meniru bentuk 
jendela, seolah penonton melihat keluar yang 
memberikan kesan voyeur terhadap ruang tinggal 
seseorang sembari membayangkan kehidupannya. 
Tika sangat tertarik dengan ruang liminal, tempat-
tempat yang kita lalui setiap hari, yang sekilas terlihat 
familiar tetapi terasa asing ketika diamati lebih lanjut. 
Dalam Long Excursion (2022), ia menggambarkan 
ruang-ruang publik seperti koridor, jalan, serta sudut 
restoran dan kafe, sementara dalam 777,5 km Away 
(2022), ia menitikberatkan pada ruang privat.
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Cuplikan-cuplikan ini merupakan caranya untuk 
menginterpretasi konsep akan ‘rumah’. Sebagai 
seseorang yang sering berpindah dari kota satu ke 
kota lainnya, pandangannya terhadap rumah menjadi 
abstrak dan temporer. Ruang-ruang liminal tersebut 
bertindak sebagai pengingat akan keberadaan dan 
eksistensinya. 

Theresia Agustina Sitompul menulis ulang sejarah 
pribadinya untuk memahami konteks sosial yang  
lebih luas di sekitar kesehariannya. Karya-karyanya 
menyinggung persoalan memori dan identitas antara 
berbagai peran dalam hidupnya: seorang perempuan, 
ibu, dan seniman. Melalui objek-objek yang 
diciptakannya, Theresia berusaha menjembatani 
memorinya dengan pengalaman nyata, untuk belajar 
mengapresiasi dan memberi makna pada momen-
momen kecil tersebut. Ia mengambil inspirasi seperti 
dalam Totem (2022), instalasi dari tumpukan kemeja 
yang dibuat dari kain kasa yang dilipat dan 
ditampilkan seperti totem. Instalasi ini merupakan 
refleksi dari momen-momen keseharian dalam 
hidupnya – mencuci pakaian, menyetrika, dan 
melipatnya. Aktivitas yang repetitif dan menghabiskan 
waktu, yang sekilas tampak membosankan tetapi 
menjadi terapeutik baginya. Hal itu menjadi momen 
untuk merefleksikan masa lalu sekaligus merenungkan 
masa depan. Bagi Theresia, seluruh perannya dalam 
masyarakat dan kehidupan pribadi dimulai dari rumah 
dan pada akhirnya akan kembali ke rumah.
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PRIVATE PURVIEW

ADI SUNDORO 

Seri Bungkus Gorengan #1 (Tanda Tangan) (2022) 

Cetak digital di atas kertas, etalase kaca  
dengan bingkai aluminium, kunci geser,  

pelapis suede, LED neon flex 

38 x 120 x 30 cm 



DETAIL 

 
Seri Bungkus Gorengan #1 (Tanda Tangan) (2022) 
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ADI SUNDORO 

Seri Bungkus Gorengan #2 (Stempel dan Dokumen) (2022) 

Cetak digital di atas kertas, etalase kaca  
dengan bingkai aluminium, kunci geser,  

pelapis suede, LED neon flex 

38 x 120 x 30 cm 



DETAIL 

 
Seri Bungkus Gorengan #2 (Stempel dan Dokumen) (2022) 
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ADI SUNDORO 

Seri Bungkus Gorengan #3 (Tabel dan Angka) (2022)  

Cetak digital di atas kertas, etalase kaca  
dengan bingkai aluminium, kunci geser,  

pelapis suede, LED neon flex 

38 x 120 x 30 cm 



DETAIL 

 
Seri Bungkus Gorengan #3 (Tabel dan Angka) (2022)  
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ADI SUNDORO 

Seri Bungkus Gorengan #4 (Foto dan Grafis) (2022)  

Cetak digital di atas kertas, etalase kaca  
dengan bingkai aluminium, kunci geser,  

pelapis suede, LED neon flex 

38 x 120 x 30 cm 



DETAIL 

 
Seri Bungkus Gorengan #4 (Foto dan Grafis) (2022) 
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ADI SUNDORO 

Persatuan Mental Tempe (2022) 

Cetak letterpress dua warna di atas kertas buatan tangan

86 x 423 cm (masing-masing 20 x 15 cm) 



DETAIL 

 
Persatuan Mental Tempe (2022) 
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ADI SUNDORO 

Mencari dalam Lipatan (Studi Bungkus Gorengan) (2022) 

Bungkus gorengan, toner fotokopi 

70 x 100 cm



DETAIL 

 
Mencari dalam Lipatan (Studi Bungkus Gorengan) (2022) 
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ANASTASIA ASTIKA 

December 28 #1 (2022) 

Image transfer di atas kertas (Monoprint) 

35 x 35 cm (dengan frame),  
16.7 x 20 cm (tanpa frame) 
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ANASTASIA ASTIKA 

December 28 #2 (2022) 

Image transfer di atas kertas (Monoprint) 

60 x 116 cm (dengan frame),  
16.7 x 20 cm masing-masing (tanpa frame) 
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ANASTASIA ASTIKA 

Long Excursion #1 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint) 

66 x 92.5 cm (dengan frame),  
32.5 x 22.5 cm dan 20 x 16.7 cm (tanpa frame) 
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DETAIL 

 
Long Excursion #1 (2022)  
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Long Excursion #1 (2022)  
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ANASTASIA ASTIKA 

Long Excursion #2 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint) 

80 x 38 cm dan 80 x 120 cm (dengan frame), 
15.7 x 11.5 cm dan 39.2 x 32.5 cm (tanpa frame) 
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DETAIL 

 
Long Excursion #2 (2022)  
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Long Excursion #2 (2022)  
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ANASTASIA ASTIKA 

Long Excursion #3 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint) 

95 x 40 cm masing-masing (dengan frame), 
16.7 x 20 cm masing-masing (tanpa frame) 
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DETAIL 

 
Long Excursion #3 (2022)  
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Long Excursion #3 (2022)  
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ANASTASIA ASTIKA 

Long Excursion #4 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint) 

80 x 95 cm (dengan frame),  
20 x 16.7 cm dan 16.7 x 20 cm (tanpa frame) 
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DETAIL 

 
Long Excursion #4 (2022)  
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Long Excursion #4 (2022)  
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ANASTASIA ASTIKA 

777,5 km away #1 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint)

124 x 95 cm dan 124 x 33 cm (dengan frame),  
32.5 x 22.5 cm dan 20 x 10 cm (tanpa frame) 



DETAIL 

 
777,5 km away #1 (2022) 

PRIVATE PURVIEW



DETAIL 

 
777,5 km away #1 (2022) 
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ANASTASIA ASTIKA 

777,5 km away #2 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint)

60 x 60 cm (dengan frame), 20 x 20 cm (tanpa frame) 



DETAIL 

 
777,5 km away #2 (2022) 
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ANASTASIA ASTIKA 

777,5 km away #3 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint)

60 x 60 cm (dengan frame), 20 x 20 cm (tanpa frame) 



DETAIL 

 
777,5 km away #3 (2022) 
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ANASTASIA ASTIKA 

777,5 km away #4 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint)

60 x 60 cm (dengan frame), 20 x 20 cm (tanpa frame) 



DETAIL 

 
777,5 km away #4 (2022) 
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ANASTASIA ASTIKA 

777,5 km away #5 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint)

60 x 60 cm (dengan frame), 20 x 20 cm (tanpa frame) 



DETAIL 

 
777,5 km away #5 (2022) 
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ANASTASIA ASTIKA 

777,5 km away #6 (2022) 

Etsa dan aquatint di atas kertas (Monoprint)

60 x 116 cm (dengan frame),  
20 x 16.7 cm masing-masing (tanpa frame) 



DETAIL 

 
777,5 km away #6 (2022) 
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DETAIL 

 
777,5 km away #6 (2022) 
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ANASTASIA ASTIKA 

Outside from the outset #1 (2022) 

Cetak sablon di atas lembar PVC, LED box 

100 x 70 x 8 cm
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ANASTASIA ASTIKA 

Outside from the outset #2 (2022) 

Cetak sablon di atas lembar PVC, LED box 

110 x 75 x 8 cm
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THERESIA A. SITOMPUL 

Pasukan Lipat (2022) 

Kain kasa dan linocut

76 x 56 cm masing-masing (dengan frame)



DETAIL 

 
Pasukan Lipat (2022) 
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THERESIA A. SITOMPUL 

Fold Lines Therapy (2022) 

Linocut di atas kertas

29 x 21 cm masing-masing (dengan frame)



DETAIL 

 
Pasukan Lipat (2022) 
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Adi Sundoro (l. 1992), merupakan seniman 
Indonesia yang terus konsisten dalam memperluas  
praktik seni grafisnya di luar konvensi. Adi merupakan 
lulusan Program Studi Pendidikan Seni Rupa di  
Universitas Negeri Jakarta. Ketertarikannya dengan seni 
grafis serta keterbatasan alat dan material mendorongnya 
untuk mengembangkan prosesnya sendiri, yang seringkali 
memanfaatkan teknik-teknik rumahan. Adi juga tertarik 
pada isu tentang makanan sebagai kebutuhan pokok 
manusia dan kaitannya terhadap wacana sosio-politik, 
ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Ia mendapatkan 
anugerah Public Prize Award pada “The 1st International 
Kitchen Litho Contest” di Prancis (2015), dan Consolation 
Prize pada “The 3rd ASEAN Graphic Arts Competition  
and Exhibition” di Vietnam (2020). Ia menyelenggarakan 
pameran tunggal bertajuk “Bualan Ikan: Narasi-narasi 
yang Terseret Arus” di Kedai Kebun Forum, Yogyakarta 
pada 2019. Ia juga merupakan anggota dari kelompok 
Grafis Huru Hara yang berfokus pada eksplorasi, 
eksperimentasi, dan pendidikan seni grafis. Adi kini 
tengah menempuh pendidikan magister di  
Institut Teknologi Bandung. Ia kini tinggal dan bekerja 
antara Bandung dan Jakarta.

TENTANG SENIMAN



Anastasia Astika (l. 1995), atau akrab dipanggil 
TIka, merupakan seniman Bandung yang berkarya lewat 
seni grafis dan kertas sebagai medium utamanya.  
Ia merupakan lulusan Program Studi Seni Rupa dari  
Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2018. Selama 
studinya di ITB, ia menumbuhkan ketertarikan pada cetak 
dalam (intaglio), terutama dry point, etsa, dan aquatint. 
Teknik-teknik tersebut dikenal sebagai proses yang 
kompleks dan membutuhkan ketelitian, yang melibatkan 
berbagai reaksi kimia untuk menorehkan citraan yang 
diinginkan pada plat logam serta mengandalkan 
sensibilitas dan pengetahuan seniman tentang material. 
Proses seni grafis telah membawanya pada pengalaman 
yang kontras antara meluapkan energi kreatifnya dan 
mengikuti prosedur yang ketat, antara mengeksplorasi 
bentuk organik dan menyusun komposisi yang detail. 
Dalam seri karya terbarunya, Tika menitikberatkan 
gagasannya aktivitas mengumpulkan fragmen memori 
personalnya yang melihat hubungan antara dirinya dan 
objek-objek keseharian di sekitarnya.
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Theresia Agustina Sitompul (l. 1981), atau yang 
lebih dikenal sebagai Tere, merupakan seniman Indonesia sering 
menggunakan teknik seni  grafis dalam karyanya. Ia mendapatkan 
gelar sarjana pada 2007 dan gelar magister pada 2011, keduanya 
dari Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Selama bertahun-tahun  
ia telah bereksperimen dan memperluas praktik seni grafisnya di 
luar konvensi dengan mengubah material grafis seperti kertas, kain 
kasa, kertas karbon, kain, dan plat logam menjadi buku, instalasi, 
atau bahkan patung. Karya-karyanya mengeksplorasi keagenan 
manusia di tengah interaksi sosio-kultural yang semakin kompleks 
sekaligus hubungannya spiritual dan religius yang ada di dalamnya, 
terutama dalam perannya sebagai seorang ibu dan seniman. Karya-
karya Theresia mengangkat tentang kebahagiaan, kekhawatiran, 
dan juga harapannya dalam hubungannya dengan anak-anaknya.

Pada tahun 2001, Theresia turut mendirikan kolektif seni grafis 
Yogyakarta, Grafis Minggiran, dan pada tahun 2007 ia juga turut 
mendirikan Art Merdeka Studio. Selama karirnya, ia telah 
memenangkan berbagai anugerah antara lain, "The 1st Winner 
Belanja Grosir sambil Plesir, Mural Competition ITC", Surabaya 
(2005); "The 3rd Winner Indonesia Triennial Printmaking IV" (2012); 
finalis "Indonesian Art Awards - 'Idiolect'" (2013); dan finalis  
“The 2012-2013 Sovereign Asian Art Prize" (2013). Karya barunya, 
Kembara Biru (2022), ditampilkan dalam Museum MACAN UOB 
Children Art Space, yang merupakan sebuah instalasi interaktif  
yang didedikasikan untuk anak-anak. Ia kini tinggal dan bekerja di 
Yogyakarta dan juga mengajar di Institut Seni Indonesia di 
Surakarta.

TENTANG SENIMAN



@bale.project 
projectbale@gmail.com 
www.baleproject.com

Dennis (+62 821-3646-6428) 
@semarang_gallery 
semarang.gallery1@gmail.com  
www.semaranggallery.com

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

Bekerjasama dengan:


