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Otty Widasari: Yang Melihat Media
Manshur Zikri

Lukisan dan Sinema
Ada tiga hal yang pertama sekali ingin saya utarakan dalam kuratorial
ini, sehubungan dengan usaha untuk meletakkan pondasi dan kerangka
untuk membangun nilai-nilai pemahaman terhadap aksi bermedia
yang dilakukan oleh Otty Widasari—sengaja saya garisbawahi kata
“bermedia”, karena itulah satu kata yang cukup mendeskripsikan sang
seniman ini secara menyuluruh.
Pertama, jawaban sederhananya atas pertanyaan yang dulu pernah
saya ungkapkan, “Mengapa selalu mencatat di buku harian?”, padahal
kini, ia—sebagaimana orang kebanyakan—telah akrab dengan
teknologi tanpa-tulis-tangan. Jawabannya biasa saja: “Agar tidak lupa.”
Bukankah sekarang mencatat hal-hal kecil di perangkat digital nirkabel
juga memungkinkan, bahkan (bagi sebagian besar orang) justru lebih
memudahkan? Jadi, mengapa aktivitas menulis dengan tangan tetap
menjadi penting baginya?
Kedua, di banyak lembaran buku hariannya—ia sering menunjukkan
beberapa halaman kepada saya dengan selalu semangat—Otty senang
menggambar wajah orang-orang yang dekat dengannya atau berada di
dekatnya. Ia juga suka menggambar hal-hal lain, seperti badan manusia,
benda-benda bukan orang, atau bentuk-bentuk yang tidak mengacu ke
objek riil selain titik-titik, garis-garis dan kotak-kotak. Akan tetapi, goresan
pulpen atau cat air—dua alat yang paling sering ia gunakan untuk
catatan hariannya, sejauh yang saya tahu—yang merupakan wajahwajah orang, sangat dominan. Wajah-wajah orang yang ia gambar itu
beberapa dapat saya kenali, beberapa tidak. Ia juga sering meminta
saya menebak wajah siapa yang sudah ia gambar, menguji ketangkasan
visual saya untuk mengilasbalik realitas dan pengalaman sehari-hari
untuk dikontekstualisasikan dengan representasi yang terpampang di
lembaran buku hariannya itu.
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Sebelumnya, saya sempat menduga, berdasarkan perhatian saya
terhadap kebiasaannya, mungkinkah kegiatan santai sehari-hari sambil
menggambar wajah orang-orang itu adalah tindakan di bawah alam
sadarnya untuk mempelajari karakteristik mereka yang ia kenal? Saya
kemudian teringat, ketika kami pernah berdiskusi mengenai disiplin
ilmu apa yang kami dambakan masing-masing, Otty menyebut bahwa
ia ingin sekali mendalami antropologi. Baru beberapa menit yang lalu,
saya menyadari, rasanya tak mungkin tindakan tersebut dilakukan tanpa
kesadaran.
Ketiga, komentar seorang kawan yang tinggal di Amsterdam terhadap
lukisan-lukisan dan sketsa-sketsa Otty yang dibuat selama residensi satu
bulan di Utrecht, Belanda, penghujung tahun lalu. Berdasarkan komentar
kawan kami yang seorang pembuat filem itu, Otty memiliki jalan
setapaknya sendiri: di saat orang-orang beralih dari teknologi seluloid ke
teknologi serba digital untuk mencari kemungkinan-kemungkinan terbaru
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dalam memahami dunia representasi dan realitas citra diam maupun
citra bergerak—atau justru jangan-jangan kita sedang berusaha
berlari kencang untuk menghindari kenyataan, bahwa teknologi
pun tak mampu hidup abadi—Otty justru bersinema menggunakan
medium lukis.
“Lukisanmu menghidupkan yang telah mati,” kata kawan kami itu.
Rasanya, bagi saya, Otty justru dengan sadar memanggil kembali
kodrat media yang melekat di masa awal sejarah, yakni dengan
melakukan perekaan bentuk dan pengungkaian kata melaui
kegiatan menggores atau menyapu menggunakan tangan.
Di era termutakhir saat manusia telah mampu membuat dan
menggunakan pelbagai teknologi perekaan super canggih yang
dapat membuat representasi objek (lantas mereproduksinya) menjadi
100% serupa dengan bentuk riil, pemilihan “tata cara lama” untuk
membingkai kenyataan dan imajinasi, seperti kegiatan melukis,
saya rasa masih relevan untuk dilihat pada hari ini sebagai sebuah
aksi untuk membaca bagaimana sesungguhnya kerja media dalam
mengkonstruksi realitas dan sejarah kita.
Perlu diketahui—dan inilah alasan mengapa saya menyebutnya
bermedia—keakraban Otty dengan media tidak hanya dengan
lukisan dan tulisan (namun dua hal itu tetaplah yang utama baginya).
Filem dan video—belakangan, ia senang menguliti teknologi
digital pada ponsel pintar miliknya—adalah dua macam teknologi
media yang turut memengaruhinya dalam memahami realitas dan
representasi, terutama dalam aktivitasnya berjibaku dengan visual.
Mengacu latar belakang tersebut, berarti ada aspek terkait gagasan
sinema yang wajar dan patut disinggung dalam proyek pamerannya
ini.
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Merujuk kepada sejarah teori sinema, André Bazin pernah
membahas benturan antara lukisan dan sinema (Bazin,
1967). Tentu saja, Bazin duduk di sisi sinema dalam menilai
perbedaan sifat dan medium dari keduanya. Terutama,
pokok-pokok yang dia sorot adalah soal kemungkinan yang
terjadi jika lukisan—atau seni rupa—hadir ke dalam karya
filem. Bazin lantas mengutarakan pandangannya mengenai
perbedaan garis tepi yang membatasi visual di dalam lukisan
dengan yang di dalam sinema/filem. Garis tepi “bingkai”
(atau frame, yakni milik lukisan) berbeda dengan garis tepi
“layar” (atau screen, yakni milik sinema): yang pertama
memiliki gaya sentripetal—tarikan mengarah ke dalam—
sementara yang kedua memiliki gaya sentrifugal—tarikan
mengarah ke luar.
Bingkai yang membatasi gambar (picture) pada lukisan
memposisikan dunia yang ada di dalamnya menjadi berdiri
sendiri. Interpretasi seorang pelukis atas dunia riil terpusat ke
dalam bingkai sehingga “keadaan terhubung” dengan dunia
di luar bingkai itu hilang sama sekali meskipun visual yang
kita lihat, bisa saja, merepresentasikan sesuatu yang ada di
alam semesta. Bagi Bazin, dunia representasi pada lukisan
adalah “daerah kontemplatif sang pelukis yang membuka
semata-mata ke bagian dalam lukisan” (hal. 166) dan
“menyertakan suatu ruang yang bisa dikatakan berorientasi
ke tujuan berbeda” (hal. 165). Sementara itu, garis tepi pada
layar adalah “tepian dari selapis alas yang menunjukkan
sebagian saja dari kenyataan” (hal. 166) dan lebih tepat
dilihat sebagai garis transparan yang memungkinkan dunia
citra (image) di dalamnya niscaya terhubung tanpa batas ke
alam semesta kita.
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Jika diandaikan ada sepotong bagian dari gambar lukisan yang
ditampilkan sebagai citra di atas layar, pada dasarnya, gambar tersebut
telah mengalami pemuaian, dan oleh karena itu “ruang lukisan kehilangan
orientasinya dan batas-batasnya, dan dihadirkan ke imajinasi dengan
tanpa batas apa pun” (hal. 166). Artinya, saat berhadapan dengan
layar—dengan kata lain, berhadapan dengan sinema, contohnya,
menonton filem tentang lukisan—sesungguhnya “penonton melihat
gambar (lukisan) melalui perantaraan (atau alat bantu) milik sebuah
bentuk seni yang sangat mengubah kodrat lukisan itu sendiri” (hal. 165).
Penjelasan Bazin tersebut menunjukkan, bahwa perbedaan “bingkai” dan
“layar” dapat diindikasi dari aspek “tangibilitas” materialnya, terutama
ketika mereka dipresentasikan ke hadapan orang-orang. Sementara kita
dapat meraba material yang ada di dalam “bingkai”, yang kita saksikan
di atas “layar” sesungguhnya hanyalah cahaya yang tak dapat disentuh.
Inilah yang kemudian mendorong Bazin untuk menyatakan bahwa
gambar lukisan yang ditangkap kamera, yang citranya kita lihat di layar
tontonan, sesungguhnya telah mengalami pergeseran sifat, bentuk dan
medium. Lukisan yang dimaksud telah “menerima sifat spasial sinema
dan menjadi bagian dari sinema itu sendiri” (hal. 166).
Refleksi dialektis terhadap teori itu, mungkin, memancing kita untuk
melemparkan pertanyaan sederhana: bagaimana jika suatu proses yang
berkenaan dengan gambar (pictorial process) itu dibalik, dari ranah
sinema ke ranah seni rupa (atau dari filem ke lukisan)? Jika itu dilakukan,
bukankah inisiatif itu dengan demikian akan menyertakan suatu ruang
yang diorientasikan dalam sebuah haluan yang berbeda, yakni ruang
yang berkiblat ke arah atau tujuan yang sama sekali berlainan dengan
maksud citra bergerak? Lantas, apa spekulasi yang dapat diajukan dari
perubahan itu, khususnya di masa kini?
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Ones Who Looked At The Presence
Proyek pameran ini adalah bagian dari proyek seni berkelanjutan Otty
Widasari yang dimulainya sejak residensi di Utrecht, Belanda, tahun lalu.
Sang seniman mengembangkan dan mengeksplorasi hubungan antara
media, arsip, aksi dokumentasi, dan fenomena reproduksi.
Otty melakukan riset mendalam terhadap arsip-arisp kolonial yang
menunjukkan bagaimana teknologi perekaman dan gambar bergerak
hadir di Hindia Belanda serta bagaimana reaksi orang-orang pada
masa itu terhadap kamera. Otty pernah menyampaikan pendapatnya
kepada saya, bahwa kamera, bagaimanapun, akan selalu menggugah
sebuah lokasi, apakah itu berupa penolakan ataupun penerimaan dari
subjek-subjek yang akan disorot oleh teknologi tersebut. Reaksi terhadap
kamera, setidak-tidaknya, terlihat dari tingkah laku atau sikap seseorang
ketika berada di dekat teknologi tersebut.
Arsip-arsip yang dikumpulkan dan menjadi bahan riset utama Otty adalah
materi gambar bergerak hasil rekaman yang dilakukan oleh penjajah
kolonial terhadap tujuh lokasi, yakni Balikpapan, Banjarmasin, Toraja,
Jakarta (dan Bandung), Jawa Tengah, Lamalera (Kabupaten Lembata),
dan Papua. Peristiwa dan situasi di setiap lokasi yang direkam tersebut
memiliki muatan spesifiknya masing-masing.
Rekaman di Balikpapan menunjukkan suasana di sekitar pelabuhan
dan pantai di dekat sebuah teluk dan bukit, dan di lokasi itu terdapat
suatu area kilang minyak. Kamera menyorot pemandangan dari arah
kapal datang, dan kita akan melihat orang-orang Barat—yang sangat
dapat diduga adalah petugas kilang minyak di masa itu—beraktivitas di
sekitaran pantai, semacam berlibur di sela hari-hari kerjanya. Ada juga
subjek-subjek yang merupakan orang-orang berkulit cokelat yang tampak
sebagai kuli.
Rekaman di Banjarmasin menunjukkan suasana kota dan pasar. Ada
pedagang [tukang obat?] yang menawarkan barang dagangannya.
Anak-anak bermain-main, dan beberapa di antaranya merespon
kehadiran kamera, seakan menyapa kita tanpa ada rasa beban sama
sekali.
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Rekaman di Toraja adalah peristiwa upacara adat penguburan mayat.
Sementara itu, rekaman di Lamalera menunjukkan aktivitas penduduk
lokal ketika berburu paus—di antara para pemburu paus itu, ada juru
tombak yang bergelar lamafa.
Rekaman di Jakarta—dan juga Bandung, tetapi tidak terlalu banyak—
menunjukkan suasana di sekitar Waterlooplein (sekarang kita
mengenalnya dengan nama Lapangan Banteng) dan aktivitas orangorang bermain bola. Sedangkan rekaman di Jawa Tengah menunjukkan
aktivitas dan suasana pembangunan rel kereta api yang pada masa
itu (akan dimanfaatkan) sebagai jalur distribusi bahan-bahan logistik,
serta aktivitas penduduk setempat dan para petugas kolonial saat
mengeksploitasi tanaman jati. Jalur kereta yang dimaksud melintasi daerah
Magelang, Muntilan dan Yogyakarta. Rekaman lokasi Jakarta dan Jawa
Tengah ini dapat kita ketahui dibuat oleh J.C. Lamster (berdasarkan teks
yang tertera di dalamnya), dan tampak diperuntukkan sebagai laporan
mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur kepada pemerintah
kolonial Belanda—pembangunan jalur kereta itu, misalnya, telah dimulai
sejak Raja Willem I.
Sementara itu, rekaman di Papua, menceritakan kehidupan masyarakat
suku Asmat. Rekaman ini telah dikonstruksi sebagaimana dokumenter
yang umumnya kita kenal, menceritakan keadaan di periode
pascakemerdekaan Indonesia, tahun 1948-1952 [?]. Akan tetapi,
rekaman ini sebagiannya berisi foto-foto dokumentasi. Pada skena-skena
gambar bergerak, beberapa di antaranya kita dapat melihat aktivitas
subjek-subjek anggota suku yang sedang menyampan perahu atau satudua orang yang menyadari sedang diperhatikan oleh kamera.
Otty sendiri tumbuh menjadi dirinya sekarang dengan karakter hasil
tempaan pengalaman menjelajah begitu banyak lokasi. Di masa remaja,
Otty juga sering berkunjung ke lokasi-lokasi seantero Jawa. Selain itu,
kisah-kisah dari ibunya mengenai daerah perumahan tempat terletaknya
area kilang minyak di Balikpapan—kota kelahiran dan masa kecil
Otty—dan cerita-cerita di Ambarawa, menjadi faktor penguat betapa
Otty memiliki pengalaman personal yang kuat dengan daerah-daerah
tersebut. Di Balikpapan itu, misalnya, kisah ibunya tentang cahaya-

11

“Ones Who
Looked at
the Presence”
Presence - Jati

12

cahaya lampu perumahan di area kilang minyak yang katanya dahulu
membentuk mahkota Wilhelmina di malam hari, terbentuk menjadi suatu
imajinasi yang tak dapat dilepaskan dari romantisasi sang seniman
terhadap lokasi tersebut. Bahkan di Jakarta, tempat-tempat peninggalan
kolonial pun menjadi lokasi yang sering ia kunjungi bersama ayahnya, ke
berbagai tempat yang dulunya menjadi tempat bermain ayahnya sewaktu
kecil saat tinggal di Jl. Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat. Latar belakang
ini menunjukkan, bahwa beberapa lokasi yang terekam di dalam arsip
citra bergerak, memiliki korelasi dengan pengalaman personal Otty yang
selalu berpindah-pindah.
Pengalaman ketubuhan terhadap lokasi tersebut, tentunya, memengaruhi
bagaimana Otty menginterpretasi arsip-arsip citra bergerak tersebut.
Praktik yang dilakukan Otty terhadap arsip-arsip itu adalah dengan
menonton semua rekaman gambar bergerak yang ia kumpulkan, lalu ia
menginterpretasi visual yang ditontonnya di layar komputer jinjingnya itu
menjadi banyak lukisan, membedah satu demi satu dari setiap adegan
dan mengolahnya menjadi imajinasi baru yang dituangkan ke atas kertas.
Interpretasi lainnya juga dilakukan dengan merekam ulang citra-citra
gambar bergerak dari arsip tentang tujuh lokasi tersebut. Caranya, Otty
meletakkan komputer jinjingnya di lokasi-lokasi yang berelasi dengan
lokasi dan peristiwa di masa lalu yang terekam di dalam arsip, lalu
memutar arsip-arsip gambar bergerak mengenai tujuh lokasi tersebut
di komputernya. Sementara komputer itu menyala dan memutar arsip
gambar bergerak, Otty merekamnya menggunakan kamera video ponsel
pribadi. Bidikan kamera video dilakukan dengan ambilan yang bergerak
menjauh atau zooming out.
Kemudian, di lokasi yang berbeda (yang tetap memiliki relasi dengan
lokasi sebelumnya), video yang ia buat tadi diputar di komputer jinjing
yang sama, dan Otty merekam video baru yang menyorot komputer yang
sedang memutar video pertama, juga dengan teknik ambilan zooming
out. Di lokasi ketiga, giliran hasil video kedua itu yang diputar di komputer
untuk pengambilan video yang ketiga, dan begitu seterusnya, hingga citra
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bergerak dari arsip yang ia gunakan di awal seakan hilang tenggelam
di dalam rekaman video yang dibuat oleh Otty. Proses ini dilakukan
berkali-kali dan di lokasi yang berbeda-beda, sehingga hasil rekaman
yang dibuat Otty menunjukkan realitas yang berlapis-lapis, meleburkan
representasi peristiwa masa lalu dengan representasi peristiwa di masa
kini.
Di samping itu, dalam bentuk karya video yang lain, Otty merekonstruksi
materi-materi arsip gambar bergerak itu dengan cara mem-blow up
beberapa adegan melalui editing. Di karya video yang ini, Otty memilihpilah adegan-adegan dari arsip gambar bergerak yang menunjukkan
adanya subjek yang menoleh, melihat, atau menyadari kamera. Wajah
subjek-subjek tersebut lantas difokuskan melalui teknik zooming in.
Melalui tiga cara yang dijelaskan di atas, eksperimen yang dilakukan
oleh Otty dalam proyeknya, baik yang karya lukisan maupun yang
karya video, menjadi aksi untuk membuka lipatan interseksi antara
lokasi, kehadiran, dan fungsi dari materi-materi/tubuh/medium, dan
juga gesture sosial. Dengan melukis, Otty seakan sedang melakukan
“pause” untuk menciptakan daya jeda reflektif melalui medium yang
berbeda, dan dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa medium lukis
melepas ide penjedaan itu dari otoritas aparatus cyborgian kamera dan
peranti pemutaran. Sedangkan pada karya video yang dibuatnya—di
dalam pameran ini, alih-alih sekadar layar, citra bergerak dari video
itu nantinya justru akan diproyeksikan ke atas kertas—Otty seakan
sedang mereduksi nilai-nilai yang melekat pada materi arsip gambar
bergerak itu dan mengubahnya menjadi karya seni yang memiliki
orientasi berbeda: menggerogoti keterbatasan akses terhadap masa
lalu dan mentransformasinya menjadi materi otentik baru yang aksesibel
untuk masa kini. Metode ini memberikan celah bagi penafsiran baru
untuk mengungkap selubung misteri yang menghubungkan “kehadiran
teknologi”, “kehadiran tubuh”, “lokasi”, “reaksi subjek-subjek”, “gesture
sosial”, “masa lalu” dan “masa kini”.
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Melihat Mereka
yang Melihat dan
Tidak Melihat
ke Arah Kamera
Polemik yang juga menjadi persoalan untuk dipaparkan dalam pameran
ini ialah tentang material arsip gambar bergerak itu sendiri. Dua kata
yang perlu kita cermati ialah “representasi” dan “reproduksi”. Faktanya,
rekaman yang dikumpulkan Otty sesungguhnya adalah reproduksi dari
rekaman original yang dimiliki oleh bangsa Barat. Sementara di masa
lalu rekaman originial itu diambil dengan teknologi seluloid, sekarang ini
Otty justru memiliki dan menyaksikan reproduksinya dalam bentuk materi
digital (video).
Situasi tersebut mengindikasikan persoalan tentang aksesibilitas sang
seniman—dan juga orang-orang kebanyakan—terhadap arsip sebagai
materi pengetahuan. Di masa kolonial, bukan hanya sumber daya alam,
praktik kolonisasi pada dasarnya juga mengeruk dan tidak menyisakan
sedikit saja pengetahuan soal media kepada bangsa yang dijajah. Segala
macam aktivitas kehidupan di tanah jajahan direkam, lalu dibawa oleh
aparatus kolonial ke negara mereka masing-masing dan di simpan di
dalam ruang-ruang arsip yang jaraknya ribuan kilometer dari lokasi asal.
Di saat kita ingin mengetahui materi-materi tersebut untuk dipelajari saat
ini, akses kita atasnya sangat terbatas. Memang, pada masa sekarang,
akses itu sebenarnya telah dibuka oleh teknologi digital dan juga internet.
Namun, materi arsip yang dapat kita lihat tetap hanyalah tampilan yang
tak lebih dari hasil reproduksi yang sesungguhnya telah kehilangan daya
auratiknya. Bukan hanya jarak, sistem penguasaan ilmu pengetahuan
seperti itu, dengan demikian, membuat kita juga berjarak sangat jauh
dengan masa lalu; berjarak dengan sejarah kita sendiri.
Keterbatasan inilah, salah satunya, yang coba dibicarakan oleh Otty
dalam lukisan-lukisan Ones Who Looked at the Presence-nya. Pada
sebagian lukisan-lukisannya di pameran ini, sang seniman menangkap
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wajah-wajah dan gesture tubuh dari subjek-subjek yang terekam kamera
kolonial, dan mengidentifikasinya dengan membubuhkan kalimat “yang
melihat ke arah kamera” dan “yang tidak melihat ke arah kamera” di
beberapa lukisan. Pola yang kita temukan ialah, hanya sedikit subjek
lokal (orang yang dijajah) yang melihat ke kamera dalam gesture yang
mengerti akan fungsi teknologi tersebut. Berbeda dengan subjek-subjek
yang merupakan orang Barat: mereka secara sadar merespon kamera
yang membidik mereka sebagai alat yang dapat “mengabadikan”
momen. Hal itu tertunjukkan, misalnya, dari ekspresi wajah dan tubuh
dari subjek-subjek yang dilukis oleh Otty: orang lokal melihat ke kamera
dengan tatapan datar atau dengan pose canggung—atau kita bahkan
merasakan suatu impresi keterusikan dari subjek itu—sedangkan orang
Barat justru melihat dengan gesture riang gembira atau dengan pose
yang siap, seperti mengangkat topi atau melambai-lambaikan tangan.
Argumentasi mengenai perbedaan sikap ini ialah, teknologi kamera,
pada dasarnya, adalah buah dari modernitas dan sejatinya merupakan
kultur Barat; kamera adalah representasi dari modernitas. Namun,
modernitas dalam hal ini tidak hanya dilihat melalui aspek kemunculan
dan penguasaan terhadap teknologi, tetapi juga struktur-struktur yang
terukur sehubungan dengan kehidupan, mental dan sikap serta kesadaran
yang dikonstruksi oleh sistemnya.
Lukisan, dalam konteks pameran tunggal Otty di Ark Galerie, dengan
kemampuan sublimitasnya untuk memunculkan daya auratik, memainkan
peran untuk mengembalikan sisi kemanusiaan yang telah terlanjur
tenggelam oleh kedigdayaan modernitas Barat. Aksi melukis justru
menjadi cara Otty untuk mengimplementasikan aksi literasi media dan
mendadar mekanisme kerja media massa—rekaman-rekaman digital
hasil reproduksi arsip original itu, bagaimanapun, sekarang telah menjadi
bagian dari wacana media massa.
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Estetika di dalam seni, sejatinya, berpeluang untuk memecahkan
keterbatasan-keterbatasan kita saat berhadapan dengan kontrol media.
Sebagaimana filem, kesadaran Otty terhadap lukisan salah satunya
didorong oleh hasrat untuk memahami medium, karena pemahaman
atas medium adalah dasar untuk memahami mekanisme sistem produksi
media itu sendiri.
Menjawab pertanyaan yang saya utarakan di akhir bagian subjudul
pertama esai ini, ide dan metode yang sedang dikembangkan dan
diwacanakan oleh Otty dalam proyek Ones Who Looked at the Presence,
layaknya, dapat kita nilai sebagai sebuah usaha untuk meraih kembali
harta karun yang telah dicuri oleh sistem kolonialisme itu—harta karun
yang saya maksud ialah akses dan kebebasan atas pengetahuan
dan sejarah—dan meletakkannya secara tepat di ranah konteks seni
kontemporer saat ini. Lukisan, dengan demikian, tidak lagi terjebak
dalam kerangka usang. Sebagai manusia zaman sekarang, Otty sedang
melakukan “perekaman antropologis” atas peristiwa-peristiwa masa lalu.
“Daya bingkai (frame)” dan “ruang” pada lukisan menjadi suatu legitimasi
untuk membuat gambar-gambar yang dilukis Otty, berdasarkan visual
yang ia lihat dan pelajari dari arsip-arsip gambar bergerak itu, tidak
menjadi sekadar pengulangan visual dari materi gambar bergeraknya
(dengan kata lain, bukan reproduksi), melainkan sebagai bentuk yang
benar-benar baru, sebagai representasi baru, yang memiliki orientasi
yang berbeda: menjadikannya sebagai materi pengetahuan universal
dan bebas yang murni berasal dari tangan manusia yang lahir di tanah
asalnya.

Bahan Bacaan:
Bazin, A. (1967). “Painting and Cinema”, dalam A. Bazin, & H. Gray
(Ed.), What Is Cinema? (H. Gray, Trans., Vol. I, pp. 164-169). London,
England: University of California Press, Ltd.

17

Video - Ones Who Looked at the Presence

18

Video - Asmat 2014

Video - Asmat 2014

Video - Asmat 2014

19

Video - Jati Goes To Rotterdam

Video - Jati Goes To Rotterdam

20

“Ones Who Looked at the Presence” - Asmat

21

“Ones Who
Looked at
the Presence”
- Balikpapan

“Ones Who Looked at the Presence” - Balikpapan

22

“Ones Who
Looked at
the Presence”
Jakarta

23

“Ones Who Looked at the Presence”- Jakarta

24

“Ones Who
Looked at
the Presence”
Jakarta

“Ones Who
Looked at
the Presence”
Jakarta

“Ones Who
Looked at
the Presence”
Willem

25

26

“Ones Who Looked at the Presence”- Jati

27

“Ones Who
Looked at
the Presence”
Asmat

28

“Ones Who
Looked at
the Presence”
- Banjarmasin

29

Otty Widasari
Born in Balikpapan, East Borneo,
September 12th, 1973. She took
Journalism study at the Social and Politic
Science Institute in Jakarta and had her
scholar in Faculty of Visual Arts at The
Institute of Arts Jakarta (Institut Kesenian
Jakarta) in 2013.
Otty Widasari is an artist, filmmaker,
writer, curator, and media activist. She is
one of the Forum Lenteng founders, and
since the year 2008 until present, she is
the Program Director of Community Based
Media Education, akumassa, at Forum
Lenteng. She is currently one of the film
curators in ARKIPEL – Jakarta International
Documentary and Experimental Film
Festival. As a filmmaker, she made a
feature documentary film entitled “Naga
Yang Berjalan Di Atas Air” (2012) which
was presented at the 4th DMZ International
Documentary Film Festival in South Korea.
As a media activist, she has often been
a facilitator at workshops or speaker at
media and film discussions. Her works as
an artist had been presented in various
local and international exhibitions;
Translated SPACE, ID Contemporary
Art of Indonesia, Kunstraum Krausberg,
Berlin (2010); Yogyakarta Biennale
(2013); Jakarta Biennale (2013), and
SeMA Biennale Mediacity Seoul, South
Korea (2014). In 2011, Otty was one
of the nominators for the Indonesian Art
Awards. She recently lives and works in
Jakarta.

30

Curriculum Vitae
Otty Widasari

Pameran
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

2007

2006
2005
2001
2000

“Pursuing The Future”, Pameran dan sosialisasi Biennale Jogja XIII Equator #3 2015,
di RUCI Art Space, Jakarta, untuk karya Santantango.
SeMA Biennale Mediacity Seoul 2014, untuk karya Jabal Hardroh, Jabal Al Jannah.
ICAD 2014: ‘AYATANA’, Design and Art Beyond Senses, untuk karya Santantango.
Jakarta Biennale 2013 – SIASAT, Jakarta, untuk Proyek akumassa ad Hoc.
Biennale Jogja XII Equator #2, 2013, Yogyakarta, untuk karya Jabal Hardroh,
Jabal Al Jannah.
Pameran Besar Seni Rupa Indonesia: MANIFESTO #3, 2012, untuk karya Rumah.
AKUMASSA IMAGES di Images Festival, Toronto, Kanada.
TRANSLATED SPACES, KUNSTRAUM BERLIN (ID Contemporary Art Exhibition),
Berlin, Jerman.
Pameran VIDEOBASE di Bentara Budaya Jakarta.
Pameran VIDEO:WRK – 1st Surabaya International Video Festival, GlobalAppleWorks,
Galeri Pemuda, Balai Pemuda, Surabaya.
Finalis kategori Kompetisi di Indonesian Art Award 2008,
Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, untuk karya video Rumah.
Partisipan Pameran MENILIK AKAR, Galeri Nasional Indonesia,
Jakarta (untuk karya video Andy Bertanya, Forum Lenteng).
OK. Video Militia – 4th Jakarta International Video Festival 2007,
Galeri Nasional Indonesia, Jakarta.
FESTIVAL TANDA KOTA, Taman Ismail Marzuki,
Jakarta (KONTRAKAN KITA PROJECT, Forum Lenteng).
Partisipan Pameran OK. VIDEO COMEDY – 3rd Jakarta International Video Festival 2007,
Galeri Nasional Indonesia, Jakarta.
NEO BEGINNERS di TENT. Center Rotterdam, Belanda, untuk karya video BE RTDM.
Istanbul Bienniele bersama Ruangrupa Jakarta (untuk materi video).
Whisfull Thinking, Public Art Project bersama Walter Van Broekhuizen, Dresden, Jerman.
Pameran Tunggal “KAMAR” (Lukisan dan Drawing) di Kos‐kos‐an 18B Lenteng Agung.

Pemutaran
2015

2014

2012
2009
2008

Gerimis Sepanjang Tahun, ruangrupa, Jakarta.
Gerimis Sepanjang Tahun (atau Years of Drizzling Land), Images Festival,
Toronto, Kanada.
Jabal Hardroh, Jabal Al Jannah, Early Monthly Segments, Gladstone Art Bar,
Toronto, Kanada.
Jabal Hardroh, Jabal Al Jannah, Panorama Screening: Civilized Space,
Impakt Festival, Utrecht, Belanda.
Ones Who Looked at the Presence, dalam Presentasi Khusus bertajuk
Reframing the Off Narratives: Media Art in Indonesia, Impakt Festival, Utrecht, Belanda.
Naga Yang Berjalan Di Atas Air, DMZ 4th Korean International Documentary
Film Festival 2012, Program Asian Perspective, Korea Selatan.
5th Short Singapore Film Festival 2009, Singapura.
11th Barcelona Asian Film Festival 2009, Barcelona, Spanyol.
38th International Film Festival Rotterdam 2009, Rotterdam, Belanda.
Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008, Universitas Indonesia.

31

2006

37th International Film Festival Rotterdam, Belanda.
Southeast Asian Video Screening, Bombay Sapphire Art Projects, 2008.
9808 Screening di Annexe Gallery, Malaysia.
Pusan International Film Festival 2008, Korea.
Gang Festival 2006, Melbourne, Australia (MASSROOM PROJECT, Forum Lenteng).
The 4th International Festival for Experimental Film India 2006, New Delhi, India
(MASSROOM PROJECT, forum lenteng).
Jogja NETPAC Asian Film Festival 2006, Yogyakarta.
URBANSURF – Urban Expresso Bar Rotterdam, Belanda.

Proyek
2014
2013
2008
2008
2006
2005
2004
2003
2002

– sekarang Ones Who Looked at the Presence
Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media, akumassa, Forum Lenteng.
akumassa ad Hoc, untuk Jakarta Biennale 2013 - SIASAT.
– sekarang Peneliti VIDEOBASE, sejarah perkembangan dan persebaran video
di Indonesia.
9808 Proyek Payung, 10 video tentang 10 tahun Reformasi Indonesia,
http://9808films.wordpress.com/
BE RTDM Video Project tentang kota Rotterdam, Belanda.
Video Project “FRAGMEN”, Ruangrupa Film Project.
Film Satu Menit Project, ruangrupa, Jakarta.
Partisipan VIDEOPOEM Project, Forum Lenteng.
Partisipan MASSROOM Project, 9 video dokumenter tentang Jakarta, Forum Lenteng.
MuVi Party, video project, ruangrupa, Jakarta.

Residensi
2014

Residensi dari Program Impakt Works, Impakt Foundation, Utrecht, Belanda.

Videografi/ Filmografi
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2012
2013
2015

TV feature Terumbu Karang (MILES Production), researcher, scriptwriter.
Dokumenter Duta Karang Indonesia (LIPI), director.
Punk 1 Menit
Horor 1 Menit
Video Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Komnas Perempuan), director.
Dokumenter Siaga Bencana Paska Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia‐LIPI).
Dokumenter mengenang 1 tahun tsunami (Lembaga Ilmu Pengentahuan Indonesia‐LIPI).
BE RTDM (Neo‐Beginners Project, Rotterdam, Belanda).
Rumah
Rumah 2
Interior Kaca
KEMARIN (Kompilasi 9808, Payung Project)
Naga Yang Berjalan Di Atas Air
Jabal Hardroh, Jabal Al Jannah
Gerimis Sepanjang Tahun

”ONES WHO
LOOKED AT
THE PRESENCE”
OTTY WIDASARI
10 September -15 Oktober 2015
Essay by
Manshur Zikri
Translation
Diba Dorothea
Design
disenNE

Exhibition venue
Ark Galerie
Jl. Suryodiningratan 36 A
Yogyakarta 55141

Published by
Ark Galerie
www.arkgalerie.com
Enquiries
+62 274 388162
contact@arkgalerie.com

Acknowledgement
Manshur Zikri
Alia Swastika
Arjon Dunnewind
Kees Hin
Ugeng T. Moetidjo
Yuki Aditya
Andang Kelana
Mahardika Yudha
Segenap keluarga besar Forum Lenteng
Ark Galerie
Muhammad Sibawaihi
Bayu Aji Rajakaya
Camilla Kussl
Kedua orang tua: Mustafa Affandi
dan Ully Ulfa Faizah
Dan sumber inspirasi,
Bodas Rancajale,
serta mentor terbaik,
Hafiz Rancajale

