
Isi kelas:
Abdi Setiawan // 

Ade Darmawan // 
Budi Kustarto // Dodo 

Hartoko // Dwi Setianto // 
Eddi Prabandono // Grace 

Samboh // Handiwirman 
Saputra // Jim Allen Abel // 

Jumaldi Alfi // Kokok P. Sancoko // 
Laksmi Shitaresmi // M. Irfan // 

Nasirun // Ngakan Ardana // Pius Sigit 
Kuncoro // Rudi Hendriatno // S. Teddy D. // 

Setu Legi // Wimo Ambala Bayang // Yuli 
Prayitno // Yusra Martunus

Dalam berbagai sesi yang berlangsung 
semenjak Januari 2013, kelas mengajak kurator 

Grace Samboh untuk menjadi pendengar, 
pengamat, dan peserta kelas yang kemudian 

berpartisipasi dalam merancang “Peristiwa 
Sebuah Kelas” kali ini.

*) Kelas melibatkan Aminuddin TH Siregar 
melalui teks-teks kutipan seniman atau praktisi 

seni yang dicantumkannya di Sangkring Art 
Space untuk pameran sebelumnya yang 

bertajuk, ”SEEING PAINTINGS: 
CONVERSATIONS BEFORE THE END OF 

HISTORY”.

Peristiwa 
S e b u a h 

Kelas bukanlah 
sebuah pameran 

bersama atau 
pameran kelompok. 

Peristiwa Sebuah Kelas 
juga bukan pameran dalam 

artian yang paling sering kita 
temui di ruang-ruang pamer seperti 

di mana ia diselenggarakan. Peristiwa 
Sebuah Kelas adalah sebuah peristiwa 

yang dirancang oleh 21 seniman dan 
seorang kurator dengan tujuan untuk 

membagikan pengalaman saling belajar mereka 
sendiri yang berlangsung dalam sesi-sesi 

obrolan rutin semenjak Januari 2013 ini.

Tidak ada yang menjadi guru/agen pengetahuan 
dalam setiap obrolan yang berlangsung. Semua 

peserta obrolan berada di posisi yang sama; 
sama-sama belajar. Oleh karena itu jugalah pada 

akhirnya (kata dan) konsepsi “kelas” dipilih untuk 
menyebut sekumpulan orang dan obrolan saling 

berbagi ini. 

Kami merasa penting untuk memberikan 
kesempatan pada lebih banyak orang untuk 

terlibat dalam kelas ini karena kami sepakat 
bahwa yang kami lakukan adalah saling belajar 

dari/oleh/untuk satu-sama-lain. Peristiwa 
Sebuah Kelas diadakan untuk berbagi 

pengalaman tersebut dan mengajak lebih 
banyak orang lagi untuk terlibat dalam kelas 

kami, berbagi tentang (sejenis) kelas yang 
pernah dialaminya, atau membuat kelasnya 

sendiri.

Dalam rangkaian Peristiwa Sebuah Kelas, 
setiap individu yang terlibat dalam kelas ini 
akan mempresentasikan karyanya 
dengan pertanyaan awal: “Apa itu 
karya yang baik?”. (Jadwal 
terlampir.)

Peristiwa Sebuah Kelas 
Sangkring Art Space 

Senin, 9 Desember 2013 - Senin, 6 Januari 2014. 
(Buka setiap hari, pukul 10.00-18.00 WIB, dan 

tutup pada hari Senin.)

Rangkaian peristiwa ini akan dibuka pada Senin, 
9 Desember 2013, 19.00 WIB (– selesai), oleh 
Pak Putu dan Grace Samboh; dengan 
serangkaian performans oleh Ngakan 
Ardana, Pius Sigit Kuncoro, dan Wimo 
Ambala Bayang.

U n t u k 
informasi 

lebih lanjut, 
sila hubungi:

Sangkring Art Space 
Nitiprayan RT/RW 01/20 

No 88, Ngestiharjo, 
Kasihan, Bantul, Yogyakarta 

Tel 0274381032; 081227675678 
atau kirimkan surel Anda ke 

sangkring@gmail.com 

Kontak kelas melalui Dodo Hartoko di 
085725303510 atau do2hart@yahoo.com

SIARAN PERS




