


KOT A DAN INTERAKSI: 
SEBUAH PAMERAN FOTOGRAFI DARI 5 ARTIS ASIA TENGGARA 

"Semua artis memiliki kotanya sendiri. Kotaku adalah Singapura", tegas fotografer Tay Kay Chin Tay Kay Chin(i). 
Demikian adanya, sesekali waktu kita akan temui seorang artis yang tekun mendokumentasikan kota(pilihan)nya 
sepanjang hidupnya. Seperti yang dilakukan Erik Prasetya pada Jakarta atau Daido Moriyama pada Tokyo. 
Untungnya, tidak seperti yang dikesankan Susan Sontag, fotografer di Asia Tenggara tidak selalu melihat kota 
sebagai sebuah "neraka jahanam" dari "ekstrim yang menggoda"(ii). Tapi, ada sisa aroma kepahlawanan terekam 
dalam karya Tan Chee Hon (Kuala Lumpur), Nguyen Tuong Linh (Saigon) and Lam Hieu Thuan (Saigon)- ide tentang 
fotografer penyendiri, berkelana dalam kota mencari "realitas versinya sendiri"(iii). Bekerja lepas, jauh dari batasan 
"jurnal isme" dan propaganda, inilah yang dilihat para fotografer ini dalam lubang intip kamera yang juga tak lepas 
dari kerangka kehidupan pribadi serta cara mereka merespon lapisan-lapisan kota yang mereka sebut rumah. 
Dalam tahun-tahun terakhir, teknologi digital telah merambah dalam ruang lingkup dan jangkauan seni fotografi. 
Berbeda dengan yang lain, Aye Ko (Yangon) dan Charles Lim (Singapore) tidak berkelana dalam kota untuk mencari 
momen yang tepat. Proyek mereka memfokuskan pada pribadi dan berbicara tentang kegelisahan atas kota mereka. 
Di tampilkan dalam bentuk sebuah pertunjukan atau dengan bantuan Photoshop, kemampuan mereka me'rasa'kan 
kota serupa dengan yang dirasakan oleh Tan, Nguyen atau Lam. Saya cenderung untuk mempercayai bahwa artis
artis ini adalah saringan kita memahami wilayah ini. 

Zhuang Wubin 
Singapore 
8 Desember 2010 

(i) Tay Kay Chin, Unphotographable, ext. cat . (Singapore: Tay Kay Chin, 2006), unpaginated. 

(ii) Susan Sontag, On Photography (London: Penguin, 2002). 55. 

liii) Son tag, On Photography, 56 

TRANSFIXED LOOK 
Aye Ko 

Seri ini terinspirasi dari praktik performance art yang saya lakukan. Ketika penampilan selesai, karya tersebut 
pun dianggap 'selesai'. Saya ingin memperpanjang penampilan itu untuk memberikan reaksi yang berbeda. Dalam 
karya ini, kejutan merupakan elemen yang penting. Kadang, kita harus melakukan hal yang benar. Kadang, kita 
juga melakukan kesalahan. Dan terkadang, seniman bisa menggila dan meliar. Hal-hal inilah yang saya coba 
untuk dieksplorasi. 



NOSTALGIA 
Tan Chee Hon 

Nostalgia adalah proyek yang dimulai pada 2007 dan masih terus berjalan sampai saat ini. Sebagian besar 

karya menampilkan bagaimana saya melihat , merasa dan memikirkan sekeliling saya. lsu sosial atau politik tidak 

menjelaskan karya-karya saya. Saya terutama berkutat dengan kehidupan sehari-hari, di mana 'kecelakaan' 

kecil biasa terjadi setiap hari di Kuala Lumpur. Semua hal terus berubah dan saya begitu terpesona dengan 

penemuan-penemuan 'baru' itu. 

AP ARTMENT 
Lam Hieu Thuan 

Pertama kali saya mengetahui tentang apartemen ini dari surat kabar . Gedung yang dibangun sebelum Perang 

Vietnam ini akan dirubuhkan beberapa tahun lagi. Saya tidak tertarik untuk bermain-main dengan sudut pandang 

yang bisa didapat ketika mendokumentasikan sebuah apartemen. Saya lebih ingin para penghuni berinteraksi 

dengan saya. Semua gambar yang diambil merupakan koridor - kor idor apartemen, di mana para penghuni 

menggunakannya sebagai tempat umum. Mereka akan menonton televisi, bergosip, bermain dan tidur di koridor

koridor tersebut, yang juga berfungsi sebagai perpanjangan dari apartemen masing- masing. 



CITY AND INTERACTION/ JOBLESS CAFE (2006 - 08) 
Nguyen Tuong Linh 

Jobless Cafe (2006 - OB) 
Ketika saya menganggur, saya menghabiskan waktu di sebuah cafe pinggir jalan yang murah di dekat rumah. 

Setelah beberapa saat, saya sadar bahwa akan ada orang lain yang ikut duduk di sana dan tidak melakukan 

apa pun. Say a pikir. tempat itu adalah cafe untuk para pengangguran. Namun dugaan itu meleset . Sebagian 

dari mereka adalah pekerja paruh waktu yang akan datang ke sana sekitar pukul 4 pagi, menyeruput kopi 

dan menghisap rokok, sebelum akhirnya berangkat kerja pukul B pagi. Saya tidak hanya tertarik pada cafe 

itu, saya lebih tertarik pada postur para pelanggan, cara mereka duduk dan menyeruput kopi. Selain itu, j ika 

ada seorang pria kaya dapat yang duduk di sana, dia akan terlihat sama dengan pelanggan yang lain. Bagi 

saya cafe itu adalah tempat yang damai, di mana saya bisa minum kopi dan melupakan masalah pekerjaan dan 

beban hidup lainnya. Saya yakin, hal ini berlaku untuk para pelanggan yang lain. 

SURVIVORS 
Charles Lim Zheng T eck 

Di era ketidakpastian seperti sekarang, banyak orang mencari oase dalam segala kejenuhan yang harus dijalani 

setiap hari. Mungkin seperti mereka yang menunggu di halte bus, atau mengantri untuk masuk lift; ada rasa 

keamanan semu yang muncul ketika kita terus menerus bergerak. Oalam usaha untuk menemukan tempat di 

masyarakat, pelan- pelan kesadaran diri kita mulai menyelinap pergi tanpa diketahui. Topeng dibuat untuk 

menutupi dan menyamarkan kenyataan yang tidak diinginkan. Tapi benarkah pada dasarnya kita semua buruk 

rupa? Ataukah kita sudah menekan kesadaran kita sementara tetap menjalani hidup? Apakah ini saatnya untuk 

bangun dari hibernasi dan benar-benar menjalani hidup kita? 


