
Orang Indonesia itu cinta tanah airnya. Ini 
bukan klaim yang berlebihan kalau kita menilik 
statistik diaspora Indonesia. Setidaknya per 
2015, Indonesian Diaspora Network mencatat 
sebanyak 8 juta orang Indonesia di luar 
negeri.1 Tidak banyak dari penduduk DKI 
Jakarta! Seturut jumlah penduduk Indonesia 
yang nyaris mencapai 270 juta orang, berarti 
hanya 3% menetap di luar negeri.2 Dari 
sedemikian sedikitnya diaspora kita itu, 
sebanyak 4,6 juta orang masih 
mempertahankan status WNI-nya. Senada 
dengan klaim itu, konon katanya, kolektor asal 
Indonesia punya kecenderungan nasionalistik 
dalam koleksinya. Dengan kata lain, kolektor 
asal Indonesia hanya mengumpulkan karya 
seniman asal Indonesia. Kabar burung —yang 
konon-konon ini— kami jadikan awal 
percakapan dengan para kolektor yang 
karyanya kami pamerkan kali ini.  

Seringkali percakapan kami ini bukan 
bersambut-gayung, tetapi dibalas pertanyaan, 
“Apa, sih, tema pamerannya?” Dalam berbagai 
pengantar pameran kelompok RUBANAH 
lainnya, kami telah cukup sering 
mengungkapkan bagaimana tema tak pernah 
jadi titik berangkat kami dalam merancang 
pameran.3 Kami lebih tertarik pada 
percakapan seputar karya atau praktik 
seniman, penulis, kurator, peneliti, manajer, 
kolektor, pemasang karya, konservator, dan 
warga ekosistem seni secara umum. Dalam 
konteks Bongkar Gudang, yang ingin kami 
ungkap adalah kisah kawan-kawan kolektor, 
tentunya sehubungan dengan karya-karya 
yang mereka koleksi. Untuk itu, dalam setiap 
percakapan, yang kami kedepankan adalah 
pengalaman bertemu dengan karya yang 
akhirnya mereka koleksi itu. Bukan hanya 
pertemuan fisik, atau pengalaman berada 
dalam ruang yang sama dengan karya 
tersebut, tetapi juga pertemuan gagasan, 
kepentingan, atau selera. Pertanyaan- 
pertanyaan umum —macam: karya apa yang 
pertama kali dikoleksi, kenapa suka karya ini 
dan itu, bagaimana karya tersebut dipasang 
setelah dikoleksi— diajukan sebagai pemantik 
agar percakapan berjalan. Dalam luwesnya 
percakapan, yang tentu berkelindan seputar 
karya, seniman, sikap, serta ketertarikan para 
individu kolektor, kami mulai memilah karya.

Sebelum mengungkap karya-karya tersebut, 
ada satu catatan kecil yang menarik. Dari 
kelima kolektor4 yang kami ajak 
bercakap-cakap untuk pameran kali ini, karya 
yang pertama yang mereka koleksi justru 
bukan karya perupa asal Indonesia. Winda 
Malika Siregar mengawali koleksinya dengan 
karya Peter Dittmar; Inez Tiffany dengan Tay 
Bak Koi; Evelyn Halim dengan Ryan Callanan. 
Natasha Sidharta —yang juga ikut serta dalam 
edisi perdana Bongkar Gudang— menjawab 
undangan kami langsung dengan tawaran 
untuk memamerkan karya Tomoko Yoneda. 
Reflek Natasha ikut meruntuhkan praduga 
awal tadi. Karena sudah punya bekal 
percakapan dengan Natasha5, kami tak lagi 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum 
tadi. Dengan sederhana, kami mengatakan 
bahwa kali ini kami ingin mencari 
kemungkinan bentuk pertetanggaan dalam 

koleksi-koleksi pribadi. Apakah yang bisa 
dianggap sebagai ‘tetangga’ terbatas pada 
mereka yang secara fisik berada di sekitar 
ruang hidup kita? Kalau tidak secara fisik, apa 
nilai-nilai yang mendekatkan jarak antara 
ruang hidup kita dan gagasan yang diusung 
seorang seniman dalam karyanya? Apakah 
kedekatan mental, rasa, gagasan, atau selera 
punya manifestasi dalam koleksi-koleksi 
pribadi?

Pada Bongkar Gudang #1 XOXO, kami menolak 
percaya pada mitos bahwa tidak ada kolektor 
yang membeli karya perempuan perupa, 
terutama di Indonesia, karena karir mereka 
dianggap tidak bisa stabil, apalagi setelah ia 
menikah dan punya anak. Perjalanan kami 
waktu itu berawal dari pertanyaan sederhana: 
Ada berapa karya perempuan perupa dalam 
koleksi Anda? Pilihlah dua perupa yang ingin 
karyanya ingin Anda pamerkan! Dalam 
karya-karya para perupa di pameran ini, tubuh 
dihadirkan, dikedepankan, dipertontonkan 
untuk dikaji lagi, untuk mengajak kita semua 
membaca lagi dengan lebih dekat. Apakah 
asumsi kita selama ini adil dan setara? Apakah 
alasan dari pendapat kita selama ini 
menganut praduga tak bersalah? Sejauh apa 
kita berani mempertanyakan lagi cara 
pandang kita sendiri? Membaca-ulang dengan 
aktif adalah salah satu cara untuk tidak 
terjebak pada cara pandang umum yang 
patriarkal —kalau bukan misoginis.

Kali ini, dalam Bongkar Gudang #2 Hoods, 
roots, and whatnot, kami memilih karya-karya 
yang memungkinkan pemendekan jarak. 
Karya-karya yang bentuk dan gagasannya 
memungkinkan kita berpikir bahwa 
dimanapun kita berada di muka bumi ini, kita 
terhubung satu sama lain. Sekecil apapun 
gerakan kita, getarannya punya kesempatan 
dirasakan oleh manusia lain, di tempat yang 
tidak kita bayangkan sekalipun. Karya-karya 
yang memperkaya pemahaman kita mengenai 
ruang hidup kita, yang tidak terbatas pada 
kawasan-kawasan dan batasan-batasan yang 
telah ada sebagai akibat dari kekuasaan, 
politik praktis, dan perdagangan, seperti Asia 
Tenggara (yang mulanya istilah CIA), ASEAN, 
Asia-Pasifik, APEC, dan lain sebagainya. 

Alasan dibalik pengoleksian karya-karya ini 
beragam, mulai dari pertemanan, kepedulian 
yang sama, pemikiran yang sejalan, 
manifestasi pemikiran dan/atau perasaan, 
sampai bentuk dukungan pada praktik artistik 
seniman. Bagaimana karya seorang pelukis 
Rusia bisa tiba di Indonesia? Menurut Winda, 
karya yang ia warisi dari ibunya ini tiba di 
Jakarta dalam rangka sebuah penggalangan 
dana untuk sebuah perhelatan balet Rusia di 
Indonesia. Apa hubungannya dengan perang 
yang hadir dalam lukisan tersebut? Beragam 
percakapan yang selalu bisa dipantik oleh 
karya inilah yang terus-menerus memikat 
Winda padanya. Hubungan macam apa yang 
dibangun Inez dengan pikiran-pikiran dan 
praktek artistik Tawan Wattuya? Pernyataan 
Tawan mengenai seri gambar cat air bertajuk 
ISIS yang digarap Tawan pada kisaran 2015 
ini memantik kesepakatan Inez: Tragedi 
kemanusiaan yang dilabeli ISIS ini tak lain 

adalah produk imperialisme Barat, akibat 
proxy war rongrongan Amerika Serikat di 
Jazirah Arab. Dari sini, beragam pembacaan 
seputar organisasi Islam lain di mana saja di 
belahan bumi ini, termasuk yang ada di 
sekitar kita, jadi mungkin. Sebuah foto di 
mana Sukarno yang dikelilingi sosok-sosok 
berkulit putih, termasuk Marilyn Monroe, 
mewakili salah ketertarikan besar Abigail 
dalam kegiatan mengoleksi: Self-decolonizing.

Apa yang membuat Natasha tertarik pada 
bissu dari Sulawesi Selatan? Bagaimana Islam 
bisa punya posisi dalam sebuah masyarakat 
yang memiliki lima jenis gender? 
Pertanyaan-pertanyaan mungkin tak bisa 
dijawab Natasha ketika ia memutuskan 
membeli karya Tamarra awal 2020. Keputusan 
tersebut diambilnya untuk mendukung untuk 
cita-cita Tamarra menamatkan studi 
sarjananya yang baru dimulai pada 2019. Ia 
juga mendukung sebuah kelompok seniman 
dan peneliti, di mana Tamarra juga ikut serta, 
untuk produksi presentasi mereka di Istanbul 
Biennale ke-17 (2021). Apakah Natasha 
mengoleksi karya sebagai bentuk dukungan 
atas praktik? Ada kisah apa lagi di balik 
karya-karya lain dalam koleksinya?

Selamat menikmati pameran!

Salam,
Grace, Chita, Mitha
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Bongkar Gudang adalah pelantar 
RUBANAH untuk pameran karya-karya 
dalam koleksi tertentu. Ada beragam 
aspek yang bisa ditelusuri, digali, dan 
diungkap dari jenis-jenis koleksi yang 
berbeda, mulai dari koleksi pribadi, milik 
lembaga swasta yang membuka diri 
untuk publik, sampai dengan lembaga 
milik negara. Mulai dari landasan 
pemikiran tindak mengumpulkan, 
cita-cita atau harapan yang ditautkan 
pada sekumpulan karya tsb, sampai 
dengan apa yang bisa diwariskan 
melalui sebuah koleksi. Pada setiap 
perhelatannya, Bongkar Gudang akan 
menjelajahi setidaknya dua aspek yang 
bertautan dengan praktik seni terkini: 
Pertama, si pemilik koleksi serta 
keterwakilan diri dan gagasan mereka; 
dan, kedua, posisi gagasan dalam 
karya-karya yang dikoleksi —seturut 
dengan praktik senimannya— dalam 
medan seni kita sekarang. 


