HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN MUSUH
Lamaran Terbuka (Open Call) Pameran Seni Rupa Virtual
Kontemporer Ciputra Artpreneur
Ciputra Artpreneur membuka kesempatan bagi para seniman, perancang , maupun insan kreatif
lainnya untuk mengirimkan karya-karyanya dalam rangkaian pameran Hidup Berdampingan dengan
Musuh.
Kenormalan Baru merupakan istilah yang umum digunakan sebagai upaya untuk mencegah
penyebaran Covid-19 yang saat ini belum ditemukan vaksinnya. “Kenormalan baru” menjadi suatu
cara agar berbagai kegiatan masyarakat terutama yang terkait kegiatan ekonomi, sosial, seni dan
budaya bisa berjalan, namun dengan berbagai protokol kesehatan yang berlaku di setiap negara
maupun wilayah. Dengan kata lain, bahwa kehidupan manusia kontemporer memang harus
berdampingan dengan berbagai “musuh” yang tiap saat bisa membunuh maupun menyakiti. Bencana
banjir, gempa bumi, kecelakaan, polusi udara dan berbagai virus berbahaya untuk mahluk hidup—
apakah yang disebabkan oleh buatan manusia maupun alam—menjadi keseharian yang semakin
lazim, terutama di Indonesia.
Pameran yang akan diselenggarakan nanti berkaitan dengan makna: “ berdampingan dengan
musuh” , apakah terkait dengan kondisi masyarakat global terhadap Covid-19 , “Kenormalan Baru”,
maupun yang meggambarkan persoalan-persoalan lingkungan manusia. Seniman dan karya seni
sering menggambarkan aksi, maupun merefleksikan situasi masyarakat tertentu dalam menghadapi
berbagai bencana maupun pandemi yang begitu menghantam berbagai sendi kehidupan.
Maka Ciputra Artpreneur mengundang para seniman untuk ‘membincangkan’ secara
kekaryaan seputar persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana masyarakat saat ini harus
hidup dengan berbagai ancaman yang menjadi ‘pendamping’ dalam kesehariannya. Pameran akan
dilakukan secara daring (virtual Ciputra Gallery) dan juga private viewing untuk para peminat melihat
karya secara langsung.

Karya-karya yang diajukan bisa berupa lukisan, drawing, fotografi, patung, instalasi, video dan
lainnya. Bila Anda tidak berusia di atas 32 tahun, Kirimkan foto dan keterangan lengkap karya Anda,
juga disertai data diri melalui link https://www.ciputraartpreneur.com/hidup-berdampingandengan-musuh
Adapun ketentuan karya yang diikutsertakan dalam pameran virtual ini adalah:
.

Ukuran karya dua dimensi maksimum berukuran 2 x 2 meter, tiga dimensi dan instalasi
maksimum berukuran panjang, lebar, dan tinggi 1,5 meter. Harga karya yang disertakan dalam
pameran maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Batas waktu lamaran karya diperpanjang hingga: 1 November 2020
Pengumuman akan dilakukan pada tanggal 9 November 2020
Dewan seleksi adalah Tim kurator dan Artpreneur Ciputra. Bagi yang terpilih , karya-karyanya akan
disertakan dalam rangkan pameran Hidup Berdampingan dengan Musuh di Ciputra Artpreneur
bersama para seniman kontemporer lainnya.

