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Dalam proses pemilihan seniman untuk pameran tunggal 

di museum kami, tidak membutuhkan waktu lama dan 

pertimbangan untuk kami akhirnya memilih Aditya Novali. Karya-

karyanya yang penuh dengan teka-teki, kiasan dan pemikiran 

mendalam menjadi seperti magnet yang membuat kami ingin 

terus mengerti dan memahami sesuatu yang sering kali di luar 

nalar dan imaginasi kita. Maka dari itu kami dengan bangga 

mempersembahkan pameran tunggalnya berjudul WHY.

Kata WHY (mengapa) mempunyai arti yang sangat dalam. 

Dengan mempertanyakan mengapa, kita bisa memahami 

alasan, cerita, filosofi bahkan ideologi seseorang. Kata WHY 

juga memaksa kita menilai suatu karya dari berbagai sudut 

pandang yang pada akhirnya akan memperkaya pemaknaan dan 

arti karya tersebut. 

Selama perjalanan kariernya, Aditya selalu menantang dirinya 

sendiri untuk terus bereksperimen dengan rumusan, metode 

dan media baru. Ini yang membuat karya-karyanya selalu 

berkembang dan berevolusi dari masa ke masa. Sudut pandang 

yang diambil Aditya dalam melahirkan sebuah karya sangatlah 

intelektual dimana rumusan logika dan matematika turut 

berperan penting, tidak semata-mata luapan emosi belaka. 

Dalam proses pembuatan suatu karya, Aditya juga selalu 

mengedepankan riset, percobaan dan sering kali mengkorelasikan 

kehidupan kita sehari-hari dengan teori fisika atau matematika 

yang sering mempertanyakan bahwa kejadian-kejadian dalam hidup 

ini tidak semata-mata hanya kebetulan.  Proses riset dan instruksi 

pembuatan karya terdokumentasi secara rapi di buku referensi 

Aditya. Sistem dokumentasi ini yang jarang ditemui dari kebiasaan 

seniman lain. 

Tantangan terbesar dari seorang seniman adalah dirinya 

sendiri dan bagaimana mereka bisa keluar dari zona nyaman 

untuk terus menciptakan karya-karya baru dengan pemikiran, 

konsep, teknik dan media yang berbeda tetapi tetap mempunyai 

identitas dari seniman tersebut. Semua poin ini terefleksikan di 

karya-karya Aditya. Konteks media yang dipergunakan Novali 

juga sangat beragam dan ini pun membuka mata dunia seni 

rupa Indonesia bahwa sebuah seni rupa tidak hanya berbasis 

dari cat minyak dan kanvas. 

Keberagaman karya yang kami pamerkan kali ini kami harapkan 

dapat memberikan wawasan baru bagi para pengunjung bahwa 

seni itu tanpa batas.

Selamat menikmati pameran ini!

Iwan K. Lukminto
Tumurun Museum 
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Museum Tumurun dengan bangga mempersembahkan WHY, survei 

tengah karir dari praktik dan karya Aditya Novali (lahir di Surakarta, 

1978) untuk pertama kalinya di kota asal sang seniman – pameran 

yang memuat sejumlah proyek terpenting yang Novali pernah 

kerjakan hingga hari ini. WHY mengundang hadirin ke dalam 

delapan karya Aditya, yang adalah sebagai berikut: Conversation 

Unknown, Painting Sense, Caprice, When I Search…, Significant 

Other: Her and His World(s), NGACO: Solution for Nation, Tea: One 

Ceremony, dan Structures of Representation. Berkarya dengan 

ragam-macam medium dan juga bentuk ungkapan, pameran ini 

mencoba untuk mengurutkan berbagai tubuh karya Aditya menjadi 

satu kumpulan kategori yang lebih khas, dan di saat yang sama 

juga mengidentifikasi lika-liku hubungan di antara karya-karya 

tersebut – yang barangkali tidaklah terlalu jelas di permukaan. 

Seperti yang dikesankan oleh judulnya, pameran ini berfokus pada 

rangkaian penyelidikan ajek yang terus hadir di karya-karya Aditya, 

yang meliputi suatu naluri gigih untuk mempertanyakan, menilai, 

memeriksa, dan menginvestigasi makna dari hal-hal yang ada di 

sekitarnya dan, terutama, di dalam dirinya. Meskipun tidak memiliki 

pendidikan formal sebagai seniman, Aditya begitu ulet dan telaten 

melakukan eksplorasi, dan ini telah membawanya menjadi salah satu 

seniman Indonesia di generasinya yang mendapatkan pengakuan 

internasional. Telah menjadi dalang semenjak ia muda, Aditya 

menghasilkan karya yang menunjukkan pemahaman mendalam 

soal permainan cahaya, bayangan, dan dramatisasi. Pendidikan 

formalnya sebagai arsitek terbukti menjadikannya seniman yang 

telaten dalam urusan bentuk, struktur, dan juga referensi kepada 

kanon. Bermodal pendidikan lanjutan terkait konsep desain produk, 

Aditya juga menyisipkan di banyak karyanya suatu antarmuka 

pengguna yang memerlukan kepekaan dan perhitungan yang lebih 

condong kepada indera peraba. Minat dan pengaruh yang dimiliki 

Aditya, pada kenyataannya, sangat luas dan mencakup berbagai 

cabang estetika. Namun, yang membedakan Aditya dari banyak 

seniman lain adalah kemampuannya untuk menyaring lika-liku titik 

acuan serta gagasan, dan kemudian menyarikan itu semua secara 

jelas tetapi tetap menyeluruh.

Menariknya, cara Aditya berkarya sebagai seorang seniman adalah 

persilangan dua kepekaan yang sungguh berbeda. Kepekaan 

pertama berfokus pada rasionalitas dan daya pikir, sementara 

di sisi satunya adalah kepekaan lain yang dibentuk oleh intuisi 

dan perasaan. Bicara soal kepekaan rasional, Aditya sepertinya 

memproses berbagai kemungkinan karya seni melalui suatu 

metodologi yang mirip dengan suatu algoritma, atau formula. 

Tanpa lelah mengeksplorasi permutasi kemungkinan yang luas, 

proses kerjanya seolah menyerupai suatu gaya yang hampir ilmiah 

dalam membedah suatu gagasan tertentu. Dan hampir berlawanan 

dari ekspektasi kita, pendekatan logis ini seolah bertabrakan 

dengan jalur-jalur ekspresi yang hanya ada di lingkup estetika, 

yang barangkali sulit dijelaskan melalui proposisi-proposisi logis 

yang kaku dan, sebaliknya, malah menyandarkan diri kepada yang 

lebih sulit dipahami – apa saja yang abstrak dari konsep keindahan 

dan puisi. Dan dari pertimbangan hati-hati dan pengendalian tarik-

menarik kedua hal inilah Aditya membangun suatu cara ungkap 

yang unik, yang kelak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada 

penonton karyanya, yang juga datang dari hati dan pikiran si 

penonton, dengan kadar yang berbeda, sesuai dengan apa yang 

Aditya ingin kemukakan.

Pada esainya, Enin Supriyanto menjadikan praktik Aditya Novali 

sebagai pertimbangan dalam hubungan karya Aditya dengan 

karya-karya seniman lain yang mengembangkan gagasan yang 

mirip, baik seniman Indonesia (pada studi kasus karya Danarto era 

70-an), maupun kanon seni kontemporer di ranah internasional 

(ketika meneliti karya Sol LeWitt). Alia Swastika, di esai lain, ketika 

mengulas sejarah sosiopolitis dari seni instalasi di Indonesia, 

termasuk juga praktik-praktik terkait di dalamnya, juga menulis 

soal bagaimana ingatan, di antara banyak hal lain yang membentuk 

Aditya, memiliki peranan penting dalam kekaryaan Aditya.

WHY adalah undangan terbuka kepada para penikmat karya 

Aditya untuk menyaksikan proses-proses kerja yang telah 

Aditya kembangkan menjadi suatu standar kerja artistik yang 

mempertimbangkan hal-hal yang membentuk kita, dengan kerangka 

pikir yang rasional, sebagaimana standar kerja itu terhubung 

kepada (dan sering juga tarik-menarik) intuisi-intuisi kita. Pameran 

ini percaya bahwa ketika para penonton mencoba memahami cara-

cara Aditya mengenali dirinya, mereka sendiri akan mendapati 

kebenaran-kebenaran mendasar tentang diri mereka.

WHY
Algoritma Sebagai Sikap

|54| 
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Pada 24 Februari 1975, di koran Berita Buana, termuat ulasan pameran seni rupa 

oleh Agus Dermawan T., berjudul “Seni Lukis Mistar”.1 Judul yang menarik ini 

sekaligus menjadi nama atau istilah yang diberikan kepada corak lukisan dalam 

pameran yang menampilkan karya-karya Harsono dan Nanik Mirna. Nama-nama 

seniman lain yang disebutkan adalah Danarto, Agustinus Sumarto, dan Eko 

Supriyadi. Sayangnya, dalam terbitan koran tersebut, tidak banyak disertakan 

foto karya-karya yang diapmerkan. Hanya ada 2 foto karya: satu karya tertera 

sebagai karya Agus Dermawan T., penulis ulasan tersebut, dan satu lagi adalah 

karya Harsono. Gambar atau foto tambahan adalah karya Piet Mondrian, 

Broadway Boogie Woogie (1942-1943, sekarang dalam koleksi MOMA, New York). 

Dari tulisan tersebut dan contoh karya yang disertakan, kita mendapatkan 

gambaran bahwa “seni lukis mistar” adalah karya lukisan yang menghadirkan 

garis dan bentuk geometris serba rapi dan terukur. Secara umum ini dihasilkan 

karena memang senimannya mengandalkan bantuan mistar, penggaris, dalam 

membangun citra dan komposisi lukisan-lukisan ini.

Aditya Novali: Permutasi dan Narasi

The system is the work of art; 

the visual work of art is the proof of the system. 

The visual aspect can’t be understood without understanding the system.

It isn’t what it looks like but what it is that is of basic importance.

Sol LeWitt, Sentences on Conceptual Art, 

in 0–9, New York, January 1969.

Danarto. Putih di Atas Putih (White on White). c. 1973-1979. 
Kanvas-kanvas kosong dengan ukuran bervariasi.

Foto: Tampak pameran dari Pameran
Seni Rupa Baru Indonesia (1979).

Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Indonesia. 
Arsip F.X. Harsono & Hyphen.

Yang juga menarik dalam ulasan tersebut adalah adanya nama Danarto (1941-2018) 

yang karyanya digambarkan sebagai susunan “pembidangan-pembidangan kayu 

dan kaca”. Sayangnya, tidak ada foto karya ini. Nama dan karya Danarto perlu kita 

angkat di sini, karena di kesempatan lain ia juga pernah menghadirkannya dengan 

bahan kanvas beregangan layaknya lukisan pada umumnya, meskipun seluruh 

permukaan kanvas tidak tersentuh cat warna apapun (putih, kanvas kosong).2  

Sejauh ini, dari arsip yang terkumpul, dapat kita lihat bahwa satu karya Danarto 

tampil sebagai instalasi kanvas berbentuk lingkaran, sedang satunya lagi tersusun 

dari kanvas persegi. Pada dua karya ini Danarto menghadirkan bentuk yang lugas 

dan sederhana — kanvas lingkaran dan persegi — yang posisinya tampak tertata 

secara sistematis dan terstruktur dalam ruang. Kuatnya struktur dalam dua karya 

yang sepenuhnya “berwarna” putih ini, dapat mengingatkan kita pada karya Kazimir 

Malevich, Suprematist Composition: White on White, 1918, dan seri karya dengan 

bentuk geometris terstruktur (Structures) oleh Sol LeWitt.

Sementara dari sumber lain tercatat pula bahwa Danarto pernah menyiapkan 

sejumlah sketsa, gambar atau rancangan, yang sepenuhnya hanya mengolah 

pembagian bidang persegi empat dengan berbagai kemungkinan pembagian bidang. 

Dr. Amanda Katherine Rath — saat ini pengajar kajian Modern and Contemporary 

Art of Southeast Asia, Department of Southeast Asian Studies, The Institute of Art 

History, Goethe University, Frankfurt am Main, Jerman — yang tekun meneliti sejarah 

seni rupa kontemporer Indonesia, khususnya Gerakan Seni Rupa Baru dan “Puisi 

Konkrit”, memiliki arsip dan data mengenai “puisi konkrit” karya Danarto ini. Salah 

satu yang sempat ditunjukkan kepada saya adalah adalah gambar kotak persegi 

yang dibagi menjadi sembilan bagian kotak persegi kecil, 3 ruas mendatar, 3 ruas 

menurun. Di bawah gambar yang tampak seperti ilustrasi buku pelajaran matematika 

dasar untuk anak-anak ini tertera keterangan “Gambar No. 36, Petak Sembilan (9), 

1974, Danarto”. 

Sampai tulisan ini selesai, saya tidak punya informasi berapa banyak sebenarnya 

Danarto merancang atau membuat gambar “puisi konkrit” semacam ini. Yang dapat 

saya bayangkan adalah, dari nomor yang tertera, bahwa jumlahnya cukup banyak. 

Saya menduga bahwa Danarto mengolah berbagai kemungkinan bentuk yang 

awalnya hanyalah 1 kotak persegi. Ini tentu saja setara dengan rancangan permutasi 

unsur rupa sederhana— garis lurus dalam kotak persegi—karya Sol LeWitt, Straight 

Lines in Four Directions and All Their Possible Combinations, 1973.3 Keduanya mencari 

kemungkinan peralihan bentuk dalam kombinasi dan permutasi untuk rupa yang 

yang awalnya sangat sederhana, minimal. Kombinasi dan permutasi sebagai 

metoda berkarya adalah hal utama yang akan kita temui dalam banyak karya 

Aditya Novali.

***

2 Rekaulang karya ini, dan sekumpulan arsip mengenai Danarto dan karya-karyanya, dapat dilihat di acara Taman Bacaan Danarto, Jendela Institute, Yogyakarta, berlangsung dari 29 Desember 2021-4 Februari 2022. 
Lebih jauh mengenai proyek riset ini: https://hyphen.web.id/proses-adalah-ketika-kita-process-is-when-we/
3 Foto karya Sol LeWitt dapat dilihat di: https://www.tate.org.uk/art/artworks/lewitt-straight-lines-in-four-directions-and-all-their-possible-combinations-set-of-151-65201/16

1 Agus Dermawan T, “Seni Lukis Mistar”, Berita Buana, 24 Februari 1975. |76| 
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Ulasan Agus Dermawan T.  yang saya rujuk di atas memberikan 

penjelasan bahwa sejarah “seni lukis mistar” bisa ditelusuri 

sampai ke awal abad ke-20, saat Kazimir Mallevich (1879-1935) 

menghadirkan “Suprematism”, hingga De Stijl yang berkembang 

di Eropa Barat, disebarkan, antara lain, oleh Theo van Doesburg 

dan Piet Mondrian. Seturut jaman yang mulai digerakkan 

oleh sains, teknologi, industrialiasi, maka seni rupa terdorong 

juga untuk memberi perhatian pada gagasan, mengandalkan 

rasionalitas dan perhitungan-perhitungan objektif, tidak lagi 

hanya bertumpu pada emosi-emosi subjektif seniman. Dalam 

kasus De Stijl, kesederhanaan dan kelugasan bentuk geometris, 

garis dan warna-warna primer jadi pilihan utama. Soal mengapa 

perkembangan itu terbawa ke dalam praktik seni rupa Indonesia 

di tahun 1970an adalah soal lain lagi yang kali ini berada di luar 

cakupan esai ini.

Yang jelas, gagasan untuk menghadirkan karya seni rupa yang 

murni secara formal — saat unsur-unsur rupa hadir utuh tanpa 

menyandarkan kehadirannya pada pesan atau emosi-emosi 

subyektif — terus memikat pemikiran banyak seniman. Dengan 

pemikiran ini banyak seniman memusatkan upaya untuk 

menghadirkan unsur rupa, bentuk, bahan, dan bahkan gagasan 

sebagai entitas estetik dalam dirinya sendiri. Sejak tahun 1960an 

di Amerika Serikat, salah seorang seniman yang dengan tekun 

dan cermat mengembangkan konsep semacam ini dalam karya-

karyanya adalah Sol LeWitt. 

Dalam ulasan ringkasnya mengenai pameran Sol LeWitt, 

pakar teori dan kritikus Rosalind E. Krauss menyatakan bahwa 

metoda berkarya Sol LeWitt yang logis, matematis, tidak serta 

menyebabkan “makna” jadi hilang.4  Ini karena pada dasarnya 

“makna” adalah proses dan hasil kerja mental. Maka, di hadapan 

karya Sol LeWitt “46 Three-Part Variations on 3 Different Kinds 
of Cubes”, misalnya, aktivitas mental kita sepenuhnya terpancing 

dan teruji untuk menerka dan mereka ulang aturan-aturan logis, 

atau sistem, yang diterapkan si seniman dalam menyusun kotak-

kotak yang tampak serba seragam dan identik itu.

Namun, secara umum, karya-karya semacam ini jelas menjauh 

dari kecenderungan naratif, tidak bertujuan menyampaikan 

pesan tertentu. Lepas dari persoalan menghindari pemaknaan 

yang naratif itu, posisi dan pencapaian khusus Sol LeWitt dalam 

perkembangan seni rupa kontemporer memang berdasar pada 

keyakinan dan praktik seninya yang konseptual, logis, matematis. 

Dengan cara lain, dapat juga dinyatakan bahwa dalam hal ini 

Sol LeWitt adalah salah satu seniman yang paling konsisten 

menjalankan metoda berkarya berdasarkan prinsip kombinasi 

dan permutasi. Metoda ini adalah representasi langsung dari 

keyakinan LeWitt bahwa karya seni kontemporer bertumpu 

sepenuhnya pada gagasan, ide, konsep yang berperan sebagai 

“mesin pembuat karya seni”. 5 

Lebih jauh lagi, dengan metoda kombinasi dan permutasi, Sol 

LeWitt terhitung seniman yang sangat produktif, karena 1 karya 

bisa terwujud dalam ratusan bentuk yang berbeda, mengikuti 

rumusan perhitungan permutasi, atau sistem kombinasi 

tertentu. Drawing Series, 1968, misalnya, terdiri dari 192 gambar 

(permutasi). Bahkan karyanya yang termasuk baru, A Sphere Lit 
from the Top, Four Sides, and All Their Combinations (2004), 

terdiri dari 28 foto — seperti terjelaskan oleh judulnya — adalah 

kombinasi perubahan yang terjadi saat suatu objek bundar 

terkena sorotan cahaya dari 5 sudut berbeda.

Dengan memurnikan kehadiran gagasan dan menyerahkan 

bentuk untuk hadir sepenuhnya dari sistem yang logis, LeWitt 

memang menegaskan absennya narasi. Pada bagian ini, Aditya 

Novali dan Sol LeWitt bertemu dan sekaligus berpisah. 

***

Dalam banyak karyanya, kita dapat mengenali bagaimana 

Aditya Novali sesungguhnya menerapkan prinsip kombinasi 

dan permutasi. Tapi, alih-alih memurnikan kehadiran bentuk, 

Aditya Novali justeru memperbanyak dan memperkaya alur 

narasi, memperluas kemungkinan pemaknaan. Jika pada LeWitt 

kombinasi dan permutasi dikhususkan untuk mendapatkan 

variasi yang mungkin terjadi dari unsur rupa yang minimal dan 

terbatas, maka pada Aditya Novali, metoda ini diterapkan bukan 

hanya untuk memperkaya kemungkinan rupa tapi juga sekaligus 

untuk mendapatkan kekayaan variasi atas suatu tema narasi. 

Lebih jauh lagi, titik perpisahan lain dari kedua seniman 

ini adalah masalah posisi seniman sebagai pekerja dalam 

pembuatan karya. Sol LeWitt demikian gigih mempertahankan 

posisi gagasan sebagai “mesin pembuat karya seni” sehingga ia 

lebih sering menyerahkan saja pembuatan karyanya pada orang 

lain. Sebagai seniman, ia hanya berurusan dengan ide yang ia 

rumuskan ke dalam suatu sistem dengan instruksi agar orang 

lain dapat mewujudkan karyanya. Sementara Aditya Novali, 

jelas terlihat, adalah seniman yang tekun melakoni berbagai 

proses kerja pembuatan karya-karyanya. Berbagai rinci dalam 

karyanya menuntut eksekusi dengan keterampilan teknis yang 

mumpuni. Karyanya menuntut presisi, yang tampaknya, sampai 

saat ini hanya bisa ia penuhi dengan mengerjakannya sendiri.

Tentu saja Aditya Novali juga mengenali dan menikmati 

permainan kemungkinan rupa yang pusat perhatiannya ada 

pada kehadiran gagasan, bentuk dan bahan. Karya-karya seperti 

The Imaginary Mass Of (2)Things (2012) dan Platform(s) (2012) — 

yang mengingatkan saya pada karya Sol LeWitt, Serial Project, I 

(ABCD) (1966) — adalah dua contoh yang cocok untuk kasus ini. 6

Pada saat bersamaan, ia juga memanfaatkan metoda permutasi 

yang dapat kita sebut sebagai penyusunan “variasi atas suatu 

tema” untuk karya yang berwatak naratif. Kecenderungan ini 

mulai muncul secara jelas dalam karyanya Mooi In(Die) Series 

(2010), dan kemudian diteruskan pada Identification Series: 

From Monet to Ruscha (2012), dan Identification Series: From 

Affandi to Lee Man Fong (2012). Ketiganya memanfaatkan 

bentuk dan bahan dasar lukisan yang dibuat dengan konstruksi 

khusus: tersusun dari bilah-bilah sama sisi — segi tiga, atau segi 

empat — yang dapat diputar. Tiap bilah, jika posisinya kita putar 

sehingga satu sisinya menghadap ke depan, akan berakibat 

pada tampilan lukisan di hadapan kita. Hanya jika tiap bilah 

tersusun dengan posisi tertentu, maka akan tampak satu lukisan 

yang utuh. Sementara, jika posisi tiap bilah ini kita putar dan 

posisikan secara acak, maka kita akan mendapatkan lukisan 

yang berbeda-beda dan acak pula (yang jumlahnya, menurut 

aturan kombinasi atau permutasi, sebenarnya dapat dihitung 

secara tepat).

Setelah 3 karya ini, tampaknya Aditya Novali makin menyadari 

bahwa metoda ini — mengolah kemungkinan kombinasi dan 

permutasi — memberi peluang bagi hadirnya kompleksitas 

alur cerita untuk karyanya. Ini dapat kita lihat pada karya The 

Wall: Asian Un(Real) Estate Project (2012). Karya yang tampak 

seperti market arsitektur bangunan apartemen ini tersusun 

dari bagian-bagian yang dapat diputar juga. Tiap putaran akan 

akan mengubah konfigurasi tampak (façade) apartemen ini, dan 

karenanya, alur narasi yang hadir ke hadapan kita pun terus ikut 

berubah dan berkembang. Dalam hal ini, metoda yang ia terapkan 

dalam karya ini dapat juga kita sebut sebagai penjelajahan “variasi 

atas suatu tema”.7

Aditya Novali. Platform(s). 2012. Baja berlapis. Tampak pameran di 
Deviation-New Sculpture, Galeri Salihara, Jakarta, Indonesia.

4 Rosalind E. Krauss, Sol LeWitt, April 1968, Vol. 6, No. 8. Dapat diakses di: https://www.artforum.com/print/reviews/196804/sol-lewitt-71399
5 Larry Bloom, Sol LeWitt, A Life of Ideas, Wesleyan University Press, 2019. (E-book reader, ISBN: 978–0-8195–7870–9”, p. 11)

6 Dalam dua karya ini, dan beberapa karyanya yang lain, seperti, Happy Land (2005) dan The Wall: Asian Unscaled Reality (2017), kita juga mendapat bukti bahwa Aditya Novali memberi perhatian pada struktur. Ini boleh 
jadi karena ia memang mengenyam pendidikan arsitektur. Pentingnya aspek struktur kembali mengingatkan kita pada Sol LeWitt yang selalu menyebut karya trimatranya sebagai struktur (bukan patung, sculpture).

Aditya Novali. Mooi In(Die): (My) Comfort Zone. 2010. Cat minyak di atas 
batangan persegi modular berbalut kanvas yang dapat diputar.

Pameran finalis Jakarta Art Award 2010, Jakarta, Indonesia.

Aditya Novali. The Wall: Asian Un(real) Estate Project. 2018. Beragam bahan 
dan lampu LED di atas 154 unit prisma segitiga yang dapat diputar. Tampak 

pameran di The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art. Queensland
Art Gallery and Gallery of Modern Art (QAGOMA), Brisbane, Australia.

7 Banyak komponis musik terkemuka menerapkan “Variasi atas suatu tema” sebagai metoda penyusunan komposisi. Sekedar contoh, beberapa komposisi dengan pendekatan ini dapat kita nikmati dalam karya J.S Bach 
(Golberg Variations) hingga Phillip Glass (Metamorphosis), dari Beethoven (6 Variations on an Original Theme) hingga Cesar Franck (Variations Symphonique). Untuk memahami bahwa pendekatan berdasarkan variasi ini 
sungguh menuntut imajinasi kreatif untuk dapat mencapai pergesaran dan peralihan tematik, dengarkan, misalnya, komposisi 12 variasi oleh W. A. Mozart terhadap lagu anak-anak “Twinkle Twinkle Little Star”.

|98| 

WHY_Catalog_Bahasa Indo_grid.indd   8-9WHY_Catalog_Bahasa Indo_grid.indd   8-9 15/03/22   20.3215/03/22   20.32



Pada beberapa karyanya yang lain, yang tampak menyampaikan 

komentar tertentu atas situasi sosial di Indonesia, Aditya Novali 

juga menerapkan metoda kombinasi dan permutasi. Dengan cara 

ini ia berhasil menghindari penyampaian pesan yang serba tunggal 

dan searah. Lebih jauh lagi, pesan yang ia sampaikan terhindar 

dari sifat menggurui, tidak didaktik, bahkan hadir sebagai satire, 

humor. Kualitas ini dapat kita kenali dalam karya-karya: Identifying 

Indonesia Series (2013); Made In/By/For/Indonesia (2015); NGACO: 

Solution for Nation (2014-2017). Termasuk dalam kelompok ini ada 

juga karya berjudul Abstract Logic Series: Penangkapan Diponegoro 

(1895) - Raden Saleh, suatu pembedahan dekonstruktif terhadap 

unsur-unsur rupa lukisan terkenal karya Raden Saleh yang 

kemudian ia hadirkan kembali — melalui proses abstraksi — menjadi 

unsur rupa geometris dan garis yang serba minimal. Selain karya ini, masih ada banyak karya Aditya Novali yang 

mengolah dan memanfaatkan garis, sedemikian rupa sehingga 

kita boleh juga menyebutkan bahwa ia telah membawa “seni lukis 

mistar” — yang saya singgung di awal tulisan ini — sampai pada 

perkembangan yang jauh melampaui apa yang dilakukan para 

seniman Indonesia yang berpameran di pertengahan 1970-an itu. 

***

Saya menduga bahwa setelah berhasil mengenali kekuatan 

metoda kombinasi dan permutasi, mengandalkannya untuk 

mengembangkan variasi atas suatu tema, Aditya Novali akhirnya 

menyadari bahwa ia kini dapat memperluas jangkauan praktiknya 

untuk menyentuh beragam moda ekspresi. Ia kini dapat memilih 

bermain-main dengan apa saja yang menggugah minatnya: bahan, 

benda, bentuk, struktur, cahaya dan bayangan, hingga situasi 

sosial sekalipun. Semua bisa didekati, diamati, diperiksa, dibongkar 

untuk kemudian direka ulang dalam rangkaian dan susunan yang 

semakin kompleks. Ia bisa mengolah gambar, lukisan, instalasi, 

video, pertunjukkan, dan berbagai cara dan bentuk lain secara 

bersamaan.

Sebagai contoh, kita perhatikan beberapa karya berikut ini. Proyek 

Painting Sense (2014), misalnya, berhasil mengajak kita untuk 

memeriksa dan membedah persoalan lukisan dan praktik melukis 

dengan cara yang tampak klinis, sistematis, tapi sekaligus juga 

humoris. Sementara aspek materialitas bahan — akrilik tembus 

pandang, misalnya, bahan yang sering ia pakai dalam banyak 

karya — dibedah habis dalam seri karya Acrylic: A Matter Of (Ir)

Rationalizing (2016). Dalam karya lain yang sejenis, Childhood 

Aditya Novali. Identifying Indonesia series - The Chaos, The Process, The 
Contemporary. 2013. Cermin, plexiglass, air, kaca, pompa, lilin, baja tahan 

karat, alat kelistrikan, lampu LED interaktif. Tampak pameran di Dojima River 
Biennale: Little Water. Osaka, Jepang.

Aditya Novali. NGACO: Solution for Nation. 2017. Instalasi. Tampak pameran 
di Sunshower: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now. Mori Art 

Museum and The National Art Center, Tokyo, Jepang.

Aditya Novali. Diagram of A Canvas as A Language. 2014. 
Kayu dan kanvas. Tampak pameran di Painting Sense.

ROH Projects, Jakarta, Indonesia.

Aditya Novali. Gambar dan diagram untuk pembuatan 
Caprice (2017). Tampak pameran di Caprice,

Discoveries section, Art Basel Hong Kong, Hong Kong.

Aditya Novali. Childhood Memorial: “a typical landscape drawing 
with two mountains, a pathway, paddy field and the sun”. 2016. 
Cat di atas plexiglass. Tampak pameran di ArtJog 9: Universal 

Influence. Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia.

Aditya Novali. 2016. Tampak pameran di Acrylic.
ROH Projects, Jakarta, Indonesia.Aditya Novali, Abstract Logic series: Penangkapan Diponegoro (1895) - 

Raden Saleh, 2015. Cat, tinta, dan stiker di atas plexiglass. Tampak pameran 
di Aku Diponegoro. Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Memorial: A Typical Landscape Drawing with Two Mountains, a 

Pathway, Paddy Field and The Sun (2016), ia menggabungkan 

dua pendekatan dari dua karya yang disebut sebelumnya. Bahan 

akrilik tembus pandang ini perlu juga kita perhatikan khusus 

karena perannya dalam melibatkan unsur cahaya dan bayangan, 

unsur yang menambah kompleksitas visual dalam banyak karya-

karyanya yang lain. Ada banyak karyanya yang memanfaatkan 

kehadiran cahaya dan bayangan.

Dari serangkaian karya yang telah disebutkan di atas, kualitas lain 

yang ikut menyertai pendekatan kombinasi dan permutasi tentu 

saja adalah prosedur, atau tepatnya: sistem. Karya-karya Aditya 

Novali tampak jelas dikembangkan mengikuti prosedur dan sistem 

tertentu. Dengan kesadaran mengenai prosedur dan sistem yang 

jelas, maka ia dapat menghubungkan, menyusun, mengelola 

berbagai unsur dalam karyanya untuk hadir mengikuti aturan 

tertentu, order, yang ia tentukan dengan perhitungan tertentu. 

Perhatikan, misalnya, proyek berjudul Caprice, 2017. Dalam karya ini 

ia sengaja menunjukkan, bukan saja gagasan dan unsur rupa yang 

ia pakai untuk menyusun karya ini, tapi juga sekaligus prosedur 

dan sistematika kombinasi yang ia terapkan, hingga penempatan 

masing-masing karya dalam ruang pameran. Adanya sistem dan 

instruksi agar kita ikut masuk dalam alur prosedur berkarya 

ini berhasil memberi kualitas performatif dan interaktif bagi 

karyanya.

Pada beberapa kesempatan belakangan ini, Aditya Novali bahkan 

dengan sengaja melantangkan aspek performatif ini. Keterlibatan 

penonton, atau orang lain, dalam suatu dialog langsung dapat 

memunculkan situasi interaktif, mengajak orang untuk ikut 

mengalami permainan alur narasi yang hendak ia sampaikan. 

Perkembangan ini terlihat jelas dalam proyek residensinya di 

Cemeti, Yogyakarta, 2014: The Order, Texts and Its Hidden Inspiration. 

Dengan pendekatan serupa, ia menghadirkan Tea: One Ceremony, 

2016, untuk proyek residensi di Tokyo Wonder Site, Hongo, Tokyo, 

Jepang. Meskipun sudah memperkaya praktiknya dengan unsur 
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Dengan kondisi yang sudah ia capai hingga sekarang kita bisa 

berharap bahwa di masa mendatang ia akan menampilkan karya-

karyanya yang makin kukuh dalam hal konsep dan ide, makin 

beragam dalam hal media, bahan dan bentuk, makin bernas dan 

kaya dalam hal isi. Melalui praktik berkaryanya selama ini ia telah 

banyak meningkatkan kapasitas intelektual, menghimpun banyak 

pengalaman dan mengasah berbagai keterampilan, bekal yang 

lebih dari cukup untuk menjelajahi semesta estetika.

Bagi sebagian orang, saat berhadapan dengan karya seni yang 

munculnya terkesan serba sistematis, logis, kalkulatif, klinis, boleh 

jadi akan muncul prasangka dan keraguan: sejauh mana pendekatan 

semacam ini dapat terus menerus menghadirkan kualitas evokatif, 

inti kesenian yang selalu bisa melambungkan imajinasi dan 

menggugah nalar kita? 

Pertanyaan penting ini mengingatkan saya pada Tengo Kawana, 

protagonis dalam novel karya Haruki Murakami, 1Q84 (2009). 

Tengo, dalam gambaran Murakami, adalah pemuda yang mencintai 

matematika sekaligus kasmaran pada sastra. Di salah satu 

bagian novel tersebut, Murakami menjelaskan bagaimana Tengo 

mendapatkan kebebasan dari ranah matematika dan sastra: “Where 

mathematics was a magnificent imaginary building, the world of 

story as represented by Dickens was like a deep, magical forest for 

Tengo. When mathematics stretched infinitely upward toward the 

heavens, the forest spread out beneath his gaze in silence, its dark, 

sturdy roots stretching deep into the earth. In the forest there were 

no maps, no numbered doorways.” 8

Kemanusiaan kita, dalam pusaran karya Aditya Novali, memang 

terentang dalam kelindan logos dan pathos. 

Enin Supriyanto

yang bersifat performatif dan interaktif, unsur abstraksi, kalkulasi, 

sistem dan prosedur masih tetap hadir sebagai bagian penting dari 

karya-karya ini.

Sebagai bagian dari karya Tea: One Ceremony, misalnya, ia 

menampilkan 166 keping plexiglass bening sebagai wujud dari 

deksontruksi dan abstraksi yang ia terapkan terhadap teks dan 

bentuk buku The Book of Tea (1906) karya Okakura Kakuzo. Dalam 

penjelasannya sendiri, karya yang berjudul “The Book of Tea” by 

Okakura Kokuzo (1906): The Abstraction (2016), adalah “upaya 

mendekontruksi” buku klasik dan penting itu ke dalam “abstraksi 

dengan simbolisme rekaan saya sendiri”.

Sampai sejauh ini kita sudah menyaksikan betapa intensitas Aditya 

Novali dalam berkarya dengan metoda penuh kalkulasi dan serba 

sistematis. Namun, pada tahun 2018, ia mengarahkan perhatian 

pada aspek kehidupan pribadinya. Pameran, atau proyek, berjudul 

Significant Others: Her and His World(s), menampilkan karya-karya 

Aditya Novali bersandingan dengan gambar-gambar karya adiknya, 

Ade, gadis berkebutuhan khusus yang rutin membuat sedemikian 

banyak gambar dalam kesehariannya. Hubungan keduanya tentu 

saja dipenuhi aspek emosional yang kaya dan dalam. Namun, 

Aditya menyadari bahwa karya-karya mereka berdua perlu tampil 

dan dilihat secara obyektif. Maka ia menyatakan bahwa presentasi 

ini bukanlah “kolaborasi” melainkan “jukstaposisi karya-karya dari 

dua pribadi”.

***

Dari uraian terhadap beragam karya Aditya Novali ini, kita dapat 

menelusuri bagaimana ia telah berhasil membangun landasan yang 

kuat secara konseptual, dan kemampuannya untuk merumuskan 

sekaligus menerapkan metoda yang cocok dan memadai untuk 

menerjemahkan konsep tersebut dengan segala tuntukan ketekunan 

fisik dan mental. Kita dapat membayangkan bahwa makin ia masuk 

dalam permutasi yang kompleks dan canggih, makin besar dan 

banyak juga jumlah kemungkinan karya yang perlu ia wujudkan.

Aditya Novali. Match or Mess. 2014. Permainan kartu. Tampak 
pameran di presentasi residensi The Order - Makan Angin#2. 

Cemeti Art House, Yogyakarta, Indonesia.

Aditya Novali. Tea: One Ceremony. 2016. Instalasi dengan per-
tunjukan interaktif. Tampak pameran di Imaginary Synonym. 

Tokyo Wonder Site, Tokyo, Jepang.

Aditya Novali. Sound icon | b/w (green). 2018. Cat di atas 
plexiglass dengan iringan video augmented reality. Tampak 

pameran di Significant Other. ShanghART Singapore, Singapura.

Aditya Novali, “The Book of Tea” by Okakura Kakuzo (1906): the 
abstraction. 2016. Tinta dan cat di atas 166 plexiglass transparan. Tampak 

pameran di Imaginary Synonym. Tokyo Wonder Site, Tokyo, Jepang.

8 Haruki Murakami, 1Q84, translated from the Japanese by Jay Rubin and Philip Gabriel, Vintage International, New York, 2013, p. 222. |1312| 
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Ruang Sebagai Lemari Keingintahuan
Seni instalasi merupakan bentuk seni yang menunjukkan bagaimana 

seni kontemporer bersikap terbuka terhadap beragam kemungkinan 

dan persilangan antar medium, di mana aspek materialitas, kesejarahan, 

atau konteks wacana kemudian secara paralel membangun percakapan 

satu sama lain dalam satu narasi besar.Bagaimana seniman bekerja 

melintasi batas-batas disiplin tidak hanya dalam pengertian fisik, tetapi 

juga perspektif dan cara berpikir? Lebih jauh lagi, bagaimana perspektif 

dan cara berpikir kemudian melebur dalam bangunan konsep? 

Aditya Novali merupakan seorang seniman yang bekerja dengan 

instalasi sebagai medium utama; tetapi kemudian menjelajahi berbagai 

bentuk dan material. Pilihan-pilihan seniman atas materi, bentuk dan 

imajinasi merupakan hasil dari proses konstruksi berpikir dan meneliti, 

sehingga satu sama lain saling terkait dalam menguatkan narasi dan 

konsep yang ditawarkan seniman. Cara kerja Aditya merepresentasikan 

praktik penciptaan seniman kontemporer yang tertata dan terstruktur: 

membangun konsep, mencari referensi dan meneliti tema-tema yang 

digeluti, mereka percobaan bentuk dan visual, mencoba-coba ragam 

material, termasuk bagaimana bentuk dan material itu menemukan 

maknanya dalam ruang tertentu. Kerja penciptaan bukan sekadar 

menempel dan membangun kolase simbol yang disejajarkan satu sama 

lain, tetapi bagaimana memberikan ruh dan identitas kesenimanan 

pada karya dan mengorkestrasi seluruh elemen karya. Karya seni 

pada akhirnya menuntut sebuah unsur imajinasi, fantasi, puitika, atau 

sesuatu yang lebih mendorong unsur kebermainan dan interaktivitas, 

sehingga ada aspek yang membawa audiens terhubung dengan karya. 

Dalam konteks seni rupa Indonesia, sejarah munculnya instalasi 

sebagai “genre”, seringkali dikaitkan dengan lahirnya Gerakan Seni 

Rupa Baru pada pertengahan 1970an, di mana seniman-seniman 

muda menilai bahwa medium-medium konvensional seperti lukisan 

atau patung tidak cukup lagi mengekspresikan pemikiran dan 

kecenderungan pergerakan estetik pada zamannya. Pada saat itu, 

pameran-pameran skala besar yang diorganisir oleh lembaga seni 

yang mapan, seperti Pameran Besar Seni Rupa (diselenggarakan oleh 

Dewan Kesenian Jakarta) secara khusus memberikan penekanan 

pada medium lukis dan patung, yang kemudian memunculkan 

“perlawanan” dari para mahasiswa—diinisiasi oleh Bonyong Munni 

Ardhi, FX Harsono, Nanik Mirna, dan lainnya—sebagaimana yang 

disampaikan melalui Pernyataan Desember Hitam 1974. 

Dari sini, sejarah mencatat bagaimana gerakan kemudian membesar 

dengan merangkul seniman dari kota-kota lain yaitu Bandung dan 

Jakarta, dan bersama-sama membentuk Gerakan Seni Rupa Baru. 

Pendekatan-pendekatan baru dalam kekaryaan, yang menunjukkan 

dialog antara objek dengan konteks sosialnya, serta pertemuan seni 

rupa dengan berbagai disiplin, semua menunjukkan gairah baru 

untuk memperluas praktik seni sebagai kerja yang tak terbatas di 

dalam studio. Pameran mereka Pasaraya Dunia Fantasi di Taman 

Ismail Marzuki pada 1984 menjadi salah satu penanda bergesernya 

praktik penciptaan secara luas, terutama bagi seniman generasi 

muda di berbagai tempat di Indonesia.1

Dari kilasan singkat tentang sejarah instalasi di atas, terutama 

melihat apa yang terjadi dalam konteks medan seni Indonesia, 

spirit politis dan ideologis menjadi salah satu fondasi yang kuat 

dalam kerangka tumbuhnya beragam medium—selain instalasi, juga 

fotografi kontemporer atau video seni, karena pada dasarnya setiap 

material, objek, atau simbol yang muncul dalam karya tidak bisa 

dilepaskan dari sejarah sosial politiknya. Kesadaran atas sejarah 

media dan genre ini menjadi penting untuk dimunculkan dalam 

upaya membaca, membongkar dan mengamplifikasi karya-karya 

dalam lapisan tafsir yang lebih kompleks.

Arsitektur, Seni dan Instalasi 

Seni instalasi dengan sendirinya bersifat interaktif karena penonton 

dapat memilih posisi dirinya untuk mendapatkan “pengalaman 

menonton” yang berbeda satu sama lain. Penonton terdorong 

untuk menjajarkan penghayatan atas ruang dengan unsur dalam 

karya seni, yang kemudian juga memberi kemungkinan munculnya 

emosi, ingatan masa lalu, sensasi ketubuhan atau upaya untuk 

memahami secara kognitif. Di sinilah terjadi negosiasi antara 

seniman dengan penonton tentang makna dari karya; yang masing-

masing menyerap dengan konteks dan habitus yang berbeda. 

Dalam perjalanannya, instalasi sendiri tidak melulu berbicara 

tentang objek yang meruang; ia juga diberi beban untuk bisa 

berbicara sebagai alat perjuangan sosial, seperti yang ditawarkan 

oleh Beuys, atau bisa juga bertemu dengan gagasan seni konseptual 

seperti yang ditunjukkan oleh Jimmie Durham misalnya. Pada satu 

dekade terakhir, instalasi juga berkembang menjadi bentuk-bentuk 

yang performatif, partisipatoris, atau bahkan menyimbolkan 

pendekatan kritik institusional. Pada titik tersebut, Instalasi telah 

melampaui posisinya sebagai “medium” tetapi ia telah menjadi 

ruang untuk memunculkan hal-hal yang lebih radikal sekaligus 

ideologis, baik dalam konteks sosial politik yang luas maupun dalam 

konteks sejarah seni itu sendiri. 

Aditya Novali secara akademis terdidik sebagai arsitek; tetapi ia telah 

masuk ke dalam wilayah seni jauh sebelum ia memutuskan jurusan 

apa yang mesti diambil ketika kuliah. Masa kecilnya dihabiskan 

dengan melukis—namanya sering masuk surat kabar atau majalah 

karena sering menang lomba melukis. Tak hanya itu, ia juga belajar 

tentang seni tradisi Jawa, salah satunya pewayangan, dan sempat 

menjadi dalang cilik selama beberapa tahun. Pengalaman masa 

kecil ini memberikan banyak pengaruh—bawah sadar—pada pilihan-

pilihan estetika Aditya. Sebagai bentuk seni, pertunjukan wayang 

mempunyai aspek interdisiplin sejak awal: sastra, musik, visual, 

teater. Aditya menyebut bahwa pergaulannya dengan wayang juga 

memberinya ketertarikan jangka panjang atas ruang dan bayangan, 

juga metode-metode yang berbeda untuk mencipta pengalaman 

tubuh; dua hal yang sangat penting untuk keterampilan membangun 

karya instalasi. 

Sebagaimana yang menjadi pengetahuan umum, arsitektur 

sebagai disiplin membentuk dan membangun pandangan yang 

dominan tentang ruang dan tempat (space and place). Dalam seni, 

gagasan ruang kemudian juga acap dimunculkan dalam kategori 

ruang fisik dan ruang abstrak. Ruang fisik tentu kemudian merujuk 

pada tempat yang spesifik seperti kubus putih galeri/museum, 

gudang, ruang dalam gedung tua bergaya kolonial, dan sebagainya, 

sementara ruang yang lebih imajinatif mempunyai aspek spekulasi 

terhadap waktu dan konteks-konteks baru. Seniman bermain dalam 

upaya untuk membawa objek memasuki keduanya—bernegosiasi, 

bersitegang, atau bermain-main. Gagasan Heidegger tentang relasi 

antara patung dan ruang, misalnya, menarik untuk ditelusuri lebih 

jauh. Bagi Heidegger, patung, pada awalnya adalah sebuah upaya 

untuk menubuhkan tempat (embodiment of places), yang kemudian 

juga berkembang menjadi cara untuk membuat tempat bagi ruang-

ruang sebagai gagasan wilayah (make room for “space-as-region”). 

Selanjutnya, bertolak dari posisinya sebagai filsuf, Heidegger 

menyarankan untuk menelisik relasi interplay antara seni dan 

ruang dalam pengalaman estetik, tidak dengan pijakan fisikal atau 

matematis, melainkan pada konsep fenomenologis atas ruang.2 

Dengan menerapkan pengetahuan arsitekturnya, Aditya Novali 

dalam praktiknya tekun mengolah ide keruangan dan acap 

menjadikan konsep dan definisi ruang itu sendiri dalam titik pijak 

penting dalam karya-karyanya. Seri-seri seperti The Wall: Asian 

(Un)Real Estate Project, atau proyek NGACO—Solution for Nation, 

dengan segera merujuk pada narasi tentang ruang dan tempat 

yang disejajarkan dengan beberapa konsep yang berangkat dari 

pembacaan terhadap lingkup sosial dari situasi ruang tersebut, 

misalnya tentang tempat hidup yang makin sempit, industrialisasi 

rumah, gentrifikasi, korupsi, atau isu-isu lainnya. Pada titik ini, ada 

kesadaran dalam diri seniman untuk menempatkan “konsepsi 

ruang” dalam kerangka isu tertentu karena ada banyak faktor yang 

saling bersilangan membentuk makna ruang dan waktu. Tempat 

menjadi representasi sejarah, pergeseran politik, ketegangan 

identitas, perubahan imajinasi kolektif, dan sebagainya. Dalam 

proses kerja menciptakan karya, faktor-faktor pendukung ini yang 

dijelajahi dan diinvestigasi oleh seniman untuk bisa menciptakan 

narasi yang berbeda; memunculkan yang tersembunyi dan 

direpresi, memberi suara untuk yang selama ini dibungkam atau 

terdiam. Gagasan fenomenologis juga bisa dilihat dalam kerangka 

pemahaman atas sejarah dan konteks sosial politik yang luas 

semacam yang ditunjukkan Aditya, yang juga memberi ruang atas 

imajinasi—sesuatu yang signifikan dalam pengalaman estetik. 

Rebentisch (2013: 244) merespons teks Heidegger dengan 
1 Di Yogyakarta, misalnya, pada 1992 terjadi gerakan cukup besar di kalangan seniman muda juga yang menolak pembatasan medium pada peristiwa seni Biennale Seni Lukis yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. 
Seniman-seniman seperti Heri Dono, Dadang Christanto, Ong Harry Wahyu, dan lainnya kemudian menginisasi Binal Eksperimental Arts yang diselenggarakan bersamaan dengan Biennale Seni Lukis tersebut, dengan menggu-
nakan ruang-ruang publik sebagai tempat pameran. Beragam karya instalasi digelar di pinggiran jalan, stasiun kota, di tengah sawah, atau beberapa ditampilkan di alun-alun kota. Gerakan ini pada akhirnya justru berhasil untuk 
mendekatkan seni dengan masyarakat dan sekaligus memberikan kritik terhadap pendisiplinan medium yang selama ini berlangsung dalam institusi yang lebih mapan. Pada penyelenggaraan selanjutnya, Biennale Seni Lukis ini 
kemudian berubah nama menjadi Biennale Jogja, dan mulai terbuka terhadap kemungkinan media-media baru yang tumbuh seiring dengan dinamika seni kontemporer. 

2 Referensi utama untuk pembahasan tentang pemikiran Heidegger berkait tempat dan ruang adalah karyanya Being and Time (1996), Albany: University of New York Press, yang kemudian banyak dibahas lebih jauh 
oleh Julianne Rebentisch melalui Aesthetic of Installation Art (2012); Berlin; Stenberg Press. 
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menunjuk lebih jauh relasi konsepsi ruang dengan proses produksi 

seniman. Menurut Rebentisch, selama proses produksi berlangsung, 

seniman selalu melakukan kalkulasi berkaitan dengan seni/karya 

seni dengan ruangnya, dan bagaimana karya dipajang dalam 

sebuah ruang galeri, atau bahkan dalam ruang publik terbuka, 

tetapi proses kalkulasi ini tidak bisa sepenuhnya mengantisipasi 

logika estetik internal bagaimana karya dan ruang bermain dalam 

situasi yang konkrit, terutama pada waktu subjek individual dari 

pengalaman estetis berhadapan langsung dengan karya.3 Hanya 

melalui konfrontasi semacam inilah, patung—atau instalasi, berhasil 

membongkar jarak ruang sebagai wilayah. Pada perkembangannya, 

seniman kemudian membuka kemungkinan ketika penonton juga 

terlibat dalam proses menembus batas ruang dengan memosisikan 

mereka sebagai subjek yang aktif dalam merespons karya. Strategi 

semacam ini memungkinkan konsep ruang dan makna karya tidak 

ditentukan sepenuhnya oleh seniman, tetapi juga dialami sendiri 

oleh penonton dalam jarak spasial yang dekat. 

Karya-karya Aditya Novali mengadopsi strategi ini di mana penonton 

diundang untuk menjadi bagian dari proses perkembangan 

karya ketika ia sudah berpindah ke ruang galeri, sehingga setiap 

penonton bisa membangun sendiri, atau menjadi bagian dari proses 

membangun peristiwa berbasis karya. 

“Saya tidak memiliki intensi awal untuk mengajak pengunjung 

berinteraksi, justru intensinya adalah lebih ke mempertanyakan 

norma karya itu yang biasanya tidak boleh disentuh dan berbagi 

kepemilikan dengan pengamatnya (Rotatable Painting) ataupun 

mempertanyakan bagaimana detail dari barang sehari-hari dapat 

bercerita ketika dilihat lebih dekat dan mereka menjadi tidak 

berfungsi lagi sebagai benda fungsional (NGACO). Hal-hal kecil 

yang kadang sekilas terlewat tetapi saat diperhatikan lebih jauh 

membuat kita bertanya akan keganjilannya, untuk saya lebih puitis 

dibanding ketika isu itu diangkat secara konfrontatif.”4

Para penonton diajak untuk menerjemahkan ruang yang sudah 

dibangun oleh seniman, kemudian bernegosiasi dengan konsep-

konsep yang sudah ditawarkan dan menjalin komunikasi dengan 

dirinya sendiri untuk membangun makna atau bahkan “bentuk” baru 

yang telah memiliki aspek personalitasnya. Relasi antara seniman, 

penonton, objek, dan konteks atau narasi, dengan demikian, selalu 

membuka kemungkinan untuk lahirnya gagasan ruang yang baru.

Karya-karya sebagai Perkakas Penyimpan Memori

Beberapa karya Aditya Novali yang dipresentasikan dalam 

pameran ini berangkat dari gagasan atas “memori”; baik yang 

personal maupun kolektif. Ingatan ini diberi ruang khusus tidak 

saja melalui kehadiran objek atau pendekatan visual yang dipilih 

oleh seniman, melainkan juga dari upaya penceritaan (story-

telling) dari citra gambar dan aspek visual tersebut. Pijakan atas 

memori yang cenderung personal memberikan sentuhan puitis 

tersendiri terutama jika kita kembali merujuk pada kecenderungan 

karya Aditya yang acap memunculkan konseptualisme. Jika 

konseptualisme dalam konstruksi seni Barat berpegang pada ide 

dan makna, yang ditautkan dengan “rasionalitas” dalam penciptaan 

dan pemaknaan karya, maka gagasan untuk memasukkan aspek 

personal dalam pendekatan konseptual menjadi hal yang saya 

kira tidak banyak dilakukan seniman. Sementara, dalam konteks 

Asia, seturut pengamatan saya, seni konseptual tidaklah murni 

menjadi bentuk yang meniadakan narasi, tetapi justru memberi 

kemungkinan pada ide dan konsep untuk bertemu dengan narasi 

tertentu. Kesadaran untuk membangun konteks konseptual yang 

lebih sesuai dengan sejarah dan kebudayaan lokal inilah yang saya 

kira juga menjadi aspek penting dalam kekaryaan Aditya Novali. 

Jika kita membicarakan ingatan, dan bagaimana kita menyimpannya 

dalam bukti yang fisik, kita bisa menyebut sederatan artifak: foto, 

arsip, dokumen, benda-benda dan sebagainya. Foto menjadi bukti yang 

dianggap otentik untuk membicarakan peristiwa di waktu lalu; apa, siapa, 

di mana, kapan dan bagaimana. Ia menjadi cara menyambung ingatan 

manusia yang sering berbatas. Melalui karya Conversation Unknown, 

Aditya Novali mengolah koleksi foto-foto yang dimiliki oleh dr. Melani 

Setiawan, seorang patron seni yang telah berpuluh tahun berpartisipasi 

dalam ribuan acara seni, dan selalu mengumpulkan foto dirinya 

bersama orang-orang yang hadir di sana. Sejak awal 2010an, dr. Melani 

mengundang beberapa seniman untuk merespons koleksi-koleksi foto 

ini menjadi karya seni, dan menjadikannya sebagai bagian dari buku 

Indonesian Art World yang merangkum perjalanan panjangnya dalam 

mengikuti perkembangan seni di Indonesia. Aditya merespons foto-

foto itu dengan membuat instalasi berbasis gambar dengan medium 

akrilik yang mengurai satu per satu figur yang dikenali dan ditemukan, 

memajangnya berjajar dalam ruangan yang tak begitu besar, sehingga 

meneror para pengunjung yang masuk dengan banyaknya gambar 

yang mereka hadapi. 

Bagi Aditya, upaya mengurai wajah dan sosok ini menjadi cara 

untuk menggarisbawahi fakta bahwa “art world” atau “dunia seni” 

tidak sekadar berkait dengan karya dan apresiasinya, tetapi, dalam 

konteks masyarakat komunal seperti di Indonesia, seni juga menjadi 

ruang untuk bertemunya beragam individu, sebagai bagian dari 

proses dan interaksi. Keluasan latar belakang orang-orang yang 

dimunculkan dalam koleksi foto dr. Melani, menjadi semakin jelas 

ketika terurai dalam instalasi ini, dan menunjukkan betapa jauh 

jangkauan keterhubungan satu dengan lainnya. 

Karya ini mentransformasikan memori dan artifaknya menjadi 

citra visual baru yang melepaskan individu-individu itu dari konteks 

ruang dan waktunya, tinggal wajah dan Sebagian tubuh mereka. 

Wajah mereka dibentuk oleh garis-garis lurus, berjajar satu sama 

lain, secara acak, seperti menciptakan ruang bagi kita untuk 

mencari enam derajad keterpisahan (six degrees of separation).5 

Memori personal yang dimiliki oleh para individu dalam foto-foto 

itu kemudian dileburkan dalam garis-garis yang membentuk wajah, 

membuat mereka seperti sama dan setara (tentu saja, dunia seni 

tidaklah senaif itu; setiap orang dengan posisinya masing-masing 

mempunyai wilayah dan kadar kekuasannya sendiri, dan kata medan 

seni yang sering dipakai dalam analisis sosial seni, sesungguhnya 

menunjukkan hierarki dan relasi kuasa di antara para aktor dan 

agensi). 

Dalam Significant Other, Aditya menggali memori bersama sang adik, 

salah satu figur penting dalam kehidupannya, di mana ia menyimpan 

gambar-gambar yang dibuat sang adik, seorang perempuan muda 

dengan kondisi keterbatasan mental. Aditya belakangan menyadari 

bahwa relasinya dengan sang adik—termasuk kesenangan adiknya 

untuk menggambar sebagai cara mengekspresikan dirinya—telah 

memberikan pengaruh besar dalam pilihan-pilihan artistiknya. Di 

satu sisi, ia merekam situasi-situasi ketika keluarganya menjadi 

putus asa untuk memahami kemauan sang adik, sebuah situasi 

keterputusan (disconnection), yang cukup menyulitkan. Di sisi yang 

lain, pengalaman mengalami keterputusan ini juga menjadi titik 

untuk merefleksikan apa yang disebut normal dan tidak normal 

dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia. 

Aditya menyejajarkan karya-karya yang dibuatnya dengan karya 

sang Adik dengan menggunakan teknologi sebagai medium 

sekaligus cara untuk mengintervensi penyejajaran (jukstaposisi) 

atas karya dua individu yang dimunculkan. Sebagai seniman, Aditya 

tertarik untuk melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan baru 

yang diciptakan oleh teknologi dapat memperluas imajinasi dan 

cara berinteraksi dengan penonton. Selain itu, ia memunculkan 

pula penyejajaran antara realitas fisik yang terlihat, dengan realitas 

baru yang dibentuk oleh penggunaan teknologi. Dalam dunia 

masa kini, seluruh realitas bertemu dan bersilangan, menawarkan 

pengalaman-pengalaman yang memberi makna berbeda untuk 

setiap orang. 

Proyek When I search… merupakan refleksi atas memori yang 

ditampilkan dalam jejak-jejak digital sebagai bagian yang paling 

signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam karya 

ini, Aditya merekam peristiwa riuh berkaitan dengan isu tolerasi 

dan keberagaman, versus bahaya fundamentalisme, ketika Ahok, 

seorang tokoh politik—mantan Gubernur DKI Jakarta, mesti 

berhadapan dengan kasus hukum karena ras dan agamanya, 

dianggap melakukan penistaan agama karena tafsir atas apa 

yang ia sampaikan. Ia menjadi tokoh yang berposisi ambigu 

dalam dunia virtual; dicintai dan dibenci karena adanya polarisasi 

dalam masyarakat internet itu sendiri.6 Internet menjadi medan 

peperangan baru di mana kebenaran menjadi subjektif dan 

mudah dimanipulasi melalui berbagai perangkat teknologi baru. 

Kebenaran—tidak pernah tunggal—semakin mudah dikonstruksi 

secara berlapis sebagai alat kekuasaan. 

Aditya Novali menggambarkan mesin pencari dalam dunia virtual 

ini sebagai cakrawala tanpa batas yang menghubungkan manusia 

dengan sumber pengetahuan di berbagai tempat. Algoritma menjadi 

logika dunia virtual yang tanpa disadari membuat kenyataan 

menjadi lebih terfragmentasi dan terkotak-kotak. Keterhubungan 

kita dengan dunia ditentukan oleh apa yang kita baca, kita 

konsumsi, kita tonton, kita “click!” pada saat yang sama, algoritma 

juga membangun identitas dan alter-ego bagi seseorang yang 

didefinisikan oleh apa yang ditampilkan oleh media, atau apa yang 

dibangun melalui data yang didistribusikan dalam jejaring (web). 

Aditya memang tidak secara langsung membuat karya yang berbasis 

teknologi internet itu sendiri, melainkan menerjemahkan bagaimana 

seseorang menyerap—secara tergagap—perubahan-perubahan yang 

berlangsung dalam menghadapi budaya layar, digitalisasi, dan 

3 Rebentisch, Julianne, Aesthetic of Installation Art (2012); Berlin; Stenberg Press. 
4 Wawancara melalui e-mail dengan seniman, 1- 10 Februari 2022. 

5 Six degrees of separation; pemisahan enam derajat adalah gagasan bahwa semua orang berjarak enam atau lebih sedikit hubungan sosial satu sama lain. Akibatnya, rangkaian pernyataan “teman dari seorang teman” dapat 
dibuat untuk menghubungkan dua orang mana pun dalam maksimal enam langkah. Hal ini juga dikenal sebagai aturan enam jabat tangan.
6 Ada banyak referensi yang dapat ditemukan di laman internet berkaitan dengan narasi dan kasus yang menimpa Ahok pada 2018 yang lalu, yang juga dapat kita dipetakan antara mereka yang mendukung dan mereka 
yang melawan, tanpa perlu memetakan dengan pasti peta ideologi dari masing-masing kubu. Di luar itu, kasus ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana internet mempengaruhi moda advokasi, psikologi massa dan 
gagasan ruang publik dalam politik.
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terpaan visual yang massif.7 Mesin pencari juga menjadi perkakas 

penyimpan memori dalam dunia maya, di mana dokumen, data, 

arah dan peta, tidak lagi tertinggal dalam benak manusia, melainkan 

dititipkan di udara atau di bawah lautan; dikendalikan mesin-mesin 

besar yang tak terbayangkan. Trevor Paglen, seorang seniman 

Amerika Serikat yang tertarik pada gagasan tentang bagaimana 

teknologi mengubah lanskap kehidupan sosial manusia, menciptakan 

beberapa seri karya yang memotret pergeseran kondisi alam sebagai 

konsekuensi dari obsesi manusia terhadap jejaring, penyimpanan 

data dan penginderaanjauh. 

Karya ini menampilkan serangkaian instalasi berbahan akrilik 

yang menampilkan imajinasi visual abstrak atas penelusuran 

digital, mencerap kemungkinan bentuk yang beragam dari sebuah 

layar—atas garis, warna, komposisi, bayangan, batas, distorsi, dan 

sebagainya. Secara acak, layar-layar akrilik itu bersinar, berpendar 

seperti neon-neon membentuk piksel; cahaya berpindah cepat, 

seperti informasi dan halaman-halaman web yang terbuka secara 

paralel dan otak kita menangkap informasi dari satu laman ke laman 

lain dengan kecepatan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. 

Sebagaimana kita mengalami dunia virtual yang riuh dan gemuruh, 

memasuki ruang dalam instalasi ini penonton juga dikondisikan 

untuk secara langsung menghayati indera-indera tubuh yang 

merespon gerak cahaya, suara dan aspek sensorial yang tak terlihat.

Arsitektur sebagai Gagasan dan Pendekatan

Sebagaimana telah tersebut di awal, dengan latar belakang 

akademiknya dalam bidang arsitektur, Aditya Novali mendekati 

proses penciptaan seni rupa dengan prinsip-prinsip arsitektural 

yang kuat. Beberapa proyeknya secara langsung menggunakan 

pendekatan arsitektural, serta membawa wacana-wacana arsitektur, 

yang dimanifestasikan dalam karya seni. Aditya menggunakan 

metode artistik yang mirip dengan proses menciptakan bangunan; 

baik berkait dengan struktur ataupun elemen-elemen dasar, untuk 

kemudian menjadi bangunan gagasan bagi instalasinya. Karya 

The Wall: Asian (Un)Real Estate Project yang merupakan salah 

satu trademark karya Aditya Novali dengan segera merujuk pada 

bangunan gedung menjulang yang biasa kita temukan dalam kota-

kota megapolitan. Karya ini tidak saja secara visual mengimitasi 

rumah-rumah vertikal tersebut, tetapi juga memberikan gambaran 

psikologis tentang kehidupan dalam ruang-ruang sempit yang hanya 

memungkinkan interkasi-interaksi sosial yang terbatas. Pada titik 

yang ekstrem, Aditya mengimajinasikan ruang-ruang itu sebagai 

penjara bagi jiwa manusia. 

Selanjutnya, dalam seri Painting Sense, konteks arsitektural muncul 

dalam konteks konsep dan logika yang menyejajarkan proses 

konstruksi atas objek: lukisan/bangunan/ruang dengan membongkar 

elemen yang menyangganya. Aditya menampilkan bingkai dan kain 

kanvas, bagian fundamental dari lukisan yang seringkali tak dianggap 

penting oleh para penonton, sebagai wujud yang tampak dalam 

instalasinya. Di sinilah kita bisa melihat kecenderungan konseptual 

pada praktik kesenian Aditya; membongkar gagasan yang sudah 

mapan dan memunculkannya dalam konteks dan perspektif baru. 

Alat, perangkat, dan elemen dalam lukisan yang sebelumnya hanya 

dilihat sebagai “penyangga”, dianggap bukan nilai estetika yang 

utama dibandingkan dengan apa yang dilukiskan di atasnya. Melalui 

proyek ini, Aditya justru menampilkan mereka sebagai hal yang 

membentuk estetika itu sendiri. Strategi artistik Aditya ini membuka 

pertanyaan pula tentang nilai-nilai—intrinsik dan ekstrinsik— yang 

ada dalam karya seni; bahwa nilai dibentuk oleh seperangkat 

tatanan sejarah dan pengetahuan yang bersifat simbolik. Aditya 

bermain-main dengan gagasan tentang yang simbolik ini justru 

dengan hal-hal yang selama ini terpinggirkan dalam wacana seni, 

yaitu materialitas itu sendiri. 

Proyek NGACO, berbeda dengan kedua karya tersebut di atas, 

mempunyai aspek performativitas yang mengadopsi sistem operasi 

dan prosedur dalam proses membangun, yang kemudian juga 

membongkar dan mengurai banyak hal lain seperti rasa aman, 

estetika warga, sistem ekonomi politik, dan sebagainya. Aditya Novali 

menggunakan strategi simulasi di mana ia mengonstruksi sebuah 

toko yang menjual alat dan material bangunan lalu menjual bahan-

bahan yang menunjukkan adanya penurunan kualitas karena harga 

yang lebih murah. Karena itu, beberapa besi rangka dalam proyek 

ini dibuat penuh lekukan, bata-bata dengan ukuran super kecil, dan 

sebagainya. 

NGACO menjadi sebuah brand yang dikonstruksi secara serius 

oleh Aditya (dengan pembuatan logo, kemasan, dan perangkat 

lain), memperkuat obsesinya pada konsistensi dan kerapihan, 

dan menawarkan kontras dengan isu tentang reduksi yang 

dimunculkannya. Proyek ini merupakan salah satu proyek Aditya yang 

menunjukkan daya humor dan terasa lebih “nakal” ketimbang karya-

karya lainnya; meskipun secara eksekusi tetap dikerjakan dengan rapi 

dan penuh presisi. Aditya mengundang audiens untuk berpartisipasi 

sebagai “konsumen” dalam toko ini dengan membayangkan proyek 

yang akan dibangun dan material apa yang dibutuhkan sesuai 

dengan budget mereka. Secara lebih luas, karya ini menyentil perihal 

korupsi proyek-proyek pembangunan yang acap terjadi di Indonesia, 

di mana kualitas bahan bangunan dikurangi untuk menghemat 

pengeluaran dan justru tidak memperhatikan keamanan publik. 

Ada aspek performativitas, simulasi, instalasi benda-benda, serta 

presentasi estetik yang kuat yang membuat karya ini menjadi sebuah 

protes yang cerdik atas fenomena sosial politik yang telah mengakar. 

Sebagai seniman, Aditya terbiasa mengambil hal-hal sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari, dan memberinya bingkai cara pandang 

baru sehingga sesuatu yang biasa—seperti proses membangun 

rumah—menjadi sesuatu yang relevan. “Secara di bawah sadar, saya 

lebih memilih simbol yang sederhana yang banyak di kehidupan 

sehari-hari. Karena buat saya sesuatu yang sangat sederhana justru 

sebetulnya memiliki banyak sisi untuk dilihat dan diinterpretasikan 

ulang,” demikian pernyataannya.”

Proyek Caprice (2017), mempunyai aspek arsitektural yang lebih 

luas berkait dengan gagasan dengan ruang, lokasi, geopolitik, 

dan sebagainya. Berangkat dari pengalaman personalnya 

ketika bepergian mengunjungi tempat-tempat jauh, seperti 

Tokyo, Hongkong, Nepal, Seoul, dan Flores, Aditya mencoba 

menggambarkan—secara konseptual—bagaimana kesan dan 

imajinasinya atas kota-kota yang dikunjunginya (dari aspek lanskap, 

pergerakan, garis, keteraturan, dan lainnya) kemudian membuat 

grafik yang terukur dari proses tersebut yang dikomposisikan dengan 

spektrum warna diaplikasikan di atas medium plexiglass. Hasilnya 

kemudian menjadi bentuk abstrak yang terukur, berdasarkan pola 

penghitungan spektrum yang rumusannya sudah ditentukan. 

Berdasarkan prosesnya, proyek Caprice ini memang tampak rumit 

dan matematis; tetapi kita bisa menguraikan beberapa hal yang 

menjadi lapis pemikiran dan konteks bagi karya ini. Yang pertama 

adalah berkait dengan gagasan urbanisme, yang juga menjadi 

wacana penting dalam dunia arsitektur. Setiap kota memiliki 

identitas dan karakternya tersendiri, dan pembangunan global telah 

mengubah gagasan tentang kekhasan sebuah kota—yang sangat 

berakar pada situasi geografis, sejarah dan dinamika sosial politik, 

menjadi fasad-fasad yang nyaris serupa di seluruh dunia. Aditya 

mencoba menerjemahkan karakter-karakter tertentu yang berada 

di luar perihal fasad itu, membangun tolok ukur yang berpijak pada 

lanskap, iklim, jejaring sosial warga, pergerakan, dan sebagainya. 

Yang kedua, proyek ini menunjukkan arah konseptual yang menarik 

dalam proses kekaryaan Aditya; konseptualisme dalam karya ini 

menunjukkan proses berpikir yang serba terukur, yang melahirkan 

“rasionalisme” dalam penciptaan, sehingga setiap warna dan 

bentuk yang muncul mempunyai alasan tersendiri berbasis pada 

perhitungan sesuai rumus. Hal ini agak berbeda dengan Sebagian 

besar moda konseptualisme yang menentang narasi dalam karya 

dan melihat upaya mendekonstruksi simbol dan makna menjadi 

konsep. Ketiga, meskipun terukur, dan sekali lagi hal ini menekankan 

perbedaan dengan karya konseptual lain, hasil akhir dan presentasi 

karya Aditya masih sangat menimbang aspek artistik seperti 

komposisi, bentuk yang sempurna, dan sebagainya. 

Proyek-proyek yang berkait dengan praktik dan wacana arsitektur 

ini, dalam bangunan kekaryaan Aditya Novali, menunjukkan sifat 

yang cair dan terbuka baik dari arsitektur maupun seni kontemporer 

itu sendiri, saling memasuki dan mengintervensi, mendorong 

terciptanya proyek-proyek yang saling beririsan. Proyek yang 

multi-perspektif dengan pendekatan yang beragam memberikan 

pemaknaan yang kaya pula atas isu atau subjek tertentu yang ingin 

disampaikan. Aditya mempertemukan keduanya dengan proporsi 

yang menarik, di mana gagasan estetik dan pola konseptual menjadi 

landasan penting untuk memantik diskusi yang lebih luas. 

Aksi Performativitas untuk Penemuan Diri

Proyek terakhir yang ingin saya tampilkan untuk menutup teks ini 

adalah karya Aditya berjudul Tea: One Ceremony yang merupakan 

simbol dari pertanyaannya tentang identitas diri. Teh, minuman 

yang penuh dengan sejarah kolonialisme, di mana sebagian besar 

dari tanaman ini ditanam di perkebunan-perkebunan di tanah 

jajahan, dan menghasilkan keuntungan besar untuk perusahaan-

perusahaan kolonial. Teks sejarah ini penting untuk dimunculkan 

ketika kita membicarakan identitas atas sebuah “jejak budaya” 

yang dibagi oleh banyak konteks kebudayaan, sebagaimana yang 

dimunculkan oleh Aditya. Bagi Aditya, terutama karena proyek ini 

7 Bacaan menarik tentang seni dalam periode masa digital, misalnya ditulis Kholeif, Omar dalam bukunya Goodbye, World! Looking at Art in the Digital Age (2019), Berlin: Stenberg Press. |1918| 
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dibuat ketika ia menjalani program residensi di Jepang, budaya 

minum teh menjadi titik pertemuan antara tiga konteks yang 

diangkat sebagai wacana oleh Aditya: identitasnya sebagai warga 

Indonesia keturunan Tionghoa, warga yang tinggal dalam pengaruh 

budaya Jawa yang kuat, serta amatannya terhadap kultur minum teh 

di Jepang sebagai bagian dari tradisi. Meski sama-sama berbicara 

tentang budaya “minum teh”, akan tetapi kita melihat bagaimana 

masing-masing mempunyai konteks yang sangat berbeda; terutama 

juga berkait intervensi kolonial dan perdagangan antar benua sejak 

pertengahan Abad 15 yang mengubah banyak hal dalam peradaban. 

Aditya Novali kemudian memberikan penekanan pada upacara 

perjamuan teh sebagai bagian dari filosofi Zen, yang disimbolkan 

dengan bentuk-bentuk segitiga, segi empat, dan lingkaran. 

Performativitas dalam instalasi ini muncul dalam cara menciptakan 

setting perjamuan minum teh dalam sebuah meja melingkar, dengan 

beberapa contoh kemasan teh dari tiga negara tersebut, termasuk 

dengan jenis poci yang berbeda, mengundang para penonton untuk 

menikmati teh dengan mencampur sendiri teh dari tiga kebudayaan 

ini. Aditya mendorong penonton untuk melihat budaya perjamuan 

ini dalam konteks sosial ekonomi dan politik yang berbeda-beda 

di setiap negara, dengan perubahan kelas ekonomi, hirarki sosial, 

serta kepercayaan mereka terhadap spiritualitas. 

Bagi Aditya, konteks spiritualitas inilah yang kemudian menjadi titik 

masuk untuk mendorong pertanyaan-pertanyaan kritis tentang 

identitasnya sendiri; sebagai bagian dari generasi hibrida-diaspora, 

yang mencerap budaya yang telah bercampur dalam pusaran 

sejarah yang penuh pertarungan kuasa, tetapi penuh harapan 

untuk kehidupan masa depan. Dalam cangkir-cangkir teh yang 

kita minum, ada perjumpaan dengan masa lalu, tetapi perasaan 

kenyamanan untuk berada dalam satu jejaring sosial bersama 

(karenanya disebut perjamuan), untuk menghadapi dunia yang 

yang semakin terlipat dan terbelah.

****

Aditya Novali bergerak dalam karakteristik konseptual yang kuat, 

karena itu bayangannya tentang seni dan instalasi sendiri berbasis 

pada upaya untuk mengritisi konsep tertentu, atau konsep atas 

bentuk tertentu, atau definisi yang menjadi mapan dan terberi. 

Dalam seluruh proyek yang ditampilkannya pada presentasi kali 

ini, dapat dilihat bagaimana penelusuran konsep itu dibarengi 

dengan upaya untuk menggarisbawahi pula perkara keterampilan, 

ketukangan, atau detil-detil teknis yang biasanya tidak begitu 

menjadi perhatian dalam seni konseptual barat.

Dalam tulisan yang saya terbitkan pada 2014 untuk melihat 

bagaimana konteks seni konseptual di Asia, saya melihat bahwa 

mendefinisikan seni konseptual adalah tugas yang sangat kompleks 

yang telah melibatkan sejarawan seni di seluruh dunia dalam 

analisis ekstensif tentang peran dan pengaruh gerakan ini, yang 

telah mengubah secara mendalam struktur dan tujuan dunia seni 

dalam beberapa dekade terakhir.

Tapi bukankah tidak akan ada definisi umum yang bisa berlaku 

di seluruh konteks budaya? Ciri mendasar seni konseptual 

yang mempengaruhi seni rupa dewasa ini adalah mengaktifkan 

konteks untuk manifestasi karya dan proyek seni. Ciri khas ini 

merepresentasikan perubahan besar dari ide seni modern ke 

produksi konseptual dan pemikiran lintas disiplin. Memperhatikan 

konteks seni konseptual berarti memusatkan perhatian pada 

hubungan seni dengan lingkungan politik, sosial dan ekonomi, yang 

sangat mendasar dalam perdebatan seni rupa. Menggarap konteks 

berarti menghasilkan seni dalam relasi dinamis dengan sekitarnya, 

dan relasi ini menjadi khas pada cara baru berkreasi, karena karya 

melampaui institusi dunia seni dan mulai berinteraksi dengan 

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 

Dalam pengamatan saya sendiri, sejarah seni di Asia, yang 

mempunyai relasi yang kuat terhadap tradisi, mitologi dan 

spiritualitas, gagasan untuk menjadi bagian dari penceritaan—entah 

menyusun cerita baru, menulis ulang cerita dengan perspektif 

baru atau mengganggu cerita lama, membuat karya-karya yang 

dihasilkan seniman selalu punya relevansinya dengan konteks lokal, 

disadari atau tidak. Proyek-proyek Aditya Novali adalah karangan 

cerita yang membawa kita pada struktur, pola, garis, komposisi 

serta kosa visual yang bergelut di antara pertanyaan-pertanyaan 

tentang akar dan identitas, tentang rumah dan petualangan, 

tentang rasionalitas dan spiritualitas. 

 

Alia Swastika

Denah Pameran
1.   Conversation Unknown

2.  Painting Sense

3.  Caprice

4.  When I Search...

5.  Significant Other: Her and His World(s)

6.  Structures of Representation

7.   NGACO: Solution For Nation

8.  Tea: One Ceremony

1

2

3

4

5

6

7

8
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Conversation Unknown adalah instalasi yang Novali pamerkan pada 2015, 

yang terdiri dari 3500 lembaran kaca akrilik yang disusun menjadi 91 deretan 

mendatar. Karya ini menyebutkan Indonesian Art World sebagai referensi, 

sebuah buku yang mengarsipkan perjalanan dr. Melani Setiawan – seorang 

penggiat seni yang selama ini dengan hati-hati mendokumentasikan 

perjalanan hidupnya dalam hubungannya kepada perkembangan seni 

rupa Indonesia kontemporer selama 40 tahun terakhir, dan lebih penting 

lagi, kepada siapa saja yang terlibat di dalam seni rupa Indonesia – dalam 

berbagai kemungkinan cara dan bentuk. Sepanjang tahun-tahun itu, Aditya 

telah menjalin hubungan yang baik dengan dr. Melani Setiawan, yang kerap 

berlangsung ketika mereka melakukan perjalanan bersama-sama dan juga 

ketika mendiskusikan berbagai hal, baik dalam hal seni rupa dan juga soal 

masalah-masalah pribadi terkait hidup mereka.

Setiap komponen tunggal kaca akrilik pada Conversation Unknown berisi 

suatu potret orang-orang – baik seniman, kurator, pengurus galeri, kolektor 

seni, jurnalis, juga orang-orang lain yang terkait dengan skena seni rupa 

kontemporer Indonesia – yang dibuat dengan hati-hati. Potret-potret ini 

tersimpan dalam ratusan foto di buku dan arsip dr. Melani Setiawan, yang 

juga menyimpan nama siapa saja yang ada di gambar. Komponen kaca akrilik 

tersebut kemudian disebarkan secara acak di berbagai barisan mendatar, 

dalam suatu susunan yang simetris, yang menyiku dari posisi penonton ketika 

melihat karyanya dari depan. Ketika karya instalasi ini disinari lampu, potret-

potret kaca akrilik ini menghasilkan berbagai deretan bayangan di celah antara 

tiap lembaran kaca akrilik. Kaca dan bayangannya diibaratkan sebagai gejolak 

pasang-surut dari jaringan komunitas di lingkup skena seni rupa Indonesia, 

dan barangkali masyarakat pada umumnya, bagaimana orang-orang masuk 

dan keluar, muncul dan lenyap, semuanya berlangsung tanpa henti. Dan 

bayangan-bayangan itu menjelma jadi semacam entitas yang abstrak dan 

samar, menimbang jenis, posisi, dan intensitas sumber cahaya.

  

Conversation 
Unknown

Arsip-arsip dr. Melani W. Setiawan dari 1977 - 2015.

Conversation Unknown, 2015,Tinta di atas plexiglass transparan. Satu 
set sebanyak 91 batang, masing-masing 120 x 9 x 6 cm (3 edisi).
Koleksi Tumurun Museum.

Proses menggambar ulang dan menyusun ke-3500 potret di atas plexiglass.
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Prudential Eye Awards 2016
Art Science Museum, Singapore, 19 Januari - 27 Maret 2016

ArtJog15 ‘Infinity in Flux’
Taman Budaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 7 - 28 Juni 2015

Art Stage Jakarta, ‘Collectors’ Show: Expose’
Gandaria City, Jakarta, Indonesia
5-7 August 2016
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Painting
Sense

Pada Painting Sense, Aditya menyajikan sekumpulan karya baru yang membahas laku 

sebagai eksplorasi atas tiga gagasan utama: dekonstruksi alat-alat kerja pelukis untuk 

mencipta karya sebagai representasi aspek-aspek identitas, memberikan panggung 

bagi mereka yang kerap terpinggirkan dan dikecilkan, dan juga mempertanyakan tarik-

menarik antara faedah dan estetika. Meskipun pertunjukan ini berputar dalam konsep dari 

“melukis”, Novali tidak melukis secara konvensional pada satu karya pun di keseluruhan 

pameran, dan sebaliknya ia lebih berfokus kepada konsep-konsep terkait apa yang kita 

sebut lukisan. Di sini, Aditya mengungkapkan pesan-pesannya dengan fleksibel.

Pada Canvas as a Language, Aditya menantang para hadirin dengan apa yang dunia seni 

paling familiar, yaitu kanvas biasa yang kosong melompong, untuk mendorong mereka 

untuk melihat apa yang ada di balik permukaan. Di sini, Aditya memanipulasi struktur 

kayu dari beberapa macam bingkai kanvas untuk mengungkapkan berbagai macam 

gagasan menarik. Sekali lagi Aditya menampilkan sebuah situasi di mana kepercayaan-

kepercayaan inti kita dipertanyakan. Sebagai metafor dari identitas, kanvas-kanvas ini 

muncul kosong-melompong, dan tampak identik satu sama lain, sebagaimana manusia 

– atau, paling tidak, sebagaimana manusia mengekspresikan diri mereka. Namun, pada 

kenyataannya, permukaan belakang kanvas-kanvas ini telah dimanipulasi agar berbeda 

satu sama lain. Apa yang tampak seolah identik ternyata punya banyak nuansa, dan 

apa yang ada di inti lebih kompleks daripada yang di permukaan. Susunan yang ada di 

belakang kanvas-kanvas ini pun semuanya berbeda. 

Canvas as A Language. 2014. Kanvas, kayu. Satu set sebanyak 81 panel, masing-masing 30 x 30 x 2 cm.

Canvas Logic mengangkat isu yang sama dengan cara 
yang berbeda. Pada karyanya ini, Aditya membongkar 
kanvas menjadi komponen-komponen materialnya: 
kain kanvas, kayu, dan besi, dalam ukurannya yang 
relatif. Ia kemudian memanipulasi materi-materi ini, 
membentuk mereka menjadi bentuk mula kanvas. Dengan 
mempertimbangkan hubungan karya ini dengan konsep 
identitas, Aditya seolah sedang memberikan argumen 
bahwa kita adalah lebih besar daripada penjumlahan 
bagian-bagian yang membentuk kemanusiaan kita, dan 
bahwa barulah ketika karakteristik-karakteristik yang kita 
miliki dikelompokkan berdasarkan komponen-komponen 
pembentuk, kita bisa memahami betapa berharganya 
setiap bagian. Apa yang kita mulanya sangka sebagai 
karakter yang lemah ternyata punya peranan penting 
dalam menentukan kelebihan kita.

Painting Sense
ROH Projects, Jakarta, Indonesia

12 Juli - 16 Agustus 2014

Canvas Logic. 2014. Kanvas, kayu, staples.
150 x 110 x 3 cm, 113 x 83 x 2,5 cm, 82 x 63,5 x 3 cm, 1,2 x 1x 0,1 cm.

Koleksi Tom Tandio.
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The Object(ion) of Painting. 2014. Besi, gipsum, plexiglass transparan, kayu, 
batu. Set 5 buah, masing-masing 150 x 10 x 3 cm.

Koleksi Nicholas Tan.

The “Perfect” Painting. 2014. Kanvas, kayu, waterpas, termometer, higrometer, baja.
Set 4 buah masing-masing 65,5 x 85 x 3 cm.

Brush Logic. 2014. Sikat, kayu, baja. Set 12 buah dengan ukuran sikat bervariasi.

The Alphabet of Tools - Brush Series. 2014. Sikat. Set 34 buah dengan ukuran sikat bervariasi.

The Alphabet of Tools - Pencil Series. 2014. Pensil. Set 3 
panel, masing-masing 124,5 x 48 x 5 cm.

The Alphabet of Tools - Paint Roller Series. 2014. Rol cat. 
Set 8 buah rol cat dengan ukuran bervariasi.

Paint(less) Painting menunjukkan dengan cara paling 

komprehensif, investigasi terkini Aditya melalui interpretasi ironis 

terhadap proses-proses penciptaan lukisan-lukisan abstrak, 

menggunakan material industri yang tujuan fungsionalnya 

adalah sebagai medium. Dalam karya ini, lem karet sintetis, 

pengencer, perontok cat, dan pembersih jendela dirangkai 

secara kimiawi menjadi penerapan estetik pada kanvas. Dan 

sekali lagi, Aditya mengkontekstualisasi material yang biasanya 

dianggap tidak signifikan – disajikan dengan cara yang menarik 

kepada para penikmat biasa. Kita bisa melihat suatu kesamaan 

pada tampilan visual jika dibandingkan dengan lukisan-lukisan 

berbasis proses, tetapi dalam komposisi netral karena material-

material yang ia pilih.

Satu perspektif penutup, yang tampak pada Painting Sense, 

tetap berkisaran pada pandangan Aditya soal penentuan makna 

suatu benda melalui sifat fungsionalnya. Kalau kita lihat sekilas, 

tampak bahwa suatu alat dianggap bernilai berdasarkan betapa 

efektif ia dalam memenuhi tujuan akhir desainer. Yang menarik 

adalah bahwa banyak alat yang dipakai Aditya untuk mencipta 

ditekankan lebih ke efek estetika ketimbang fungsinya. Dan 

karena itu, Aditya seperti menegaskan bahwa keinginan untuk 

sampai di tujuan akhir barangkali adalah akhir itu sendiri, 

bahwa proses konseptual di balik penciptaan karya adalah 

sama pentingnya, barangkali lebih, dengan produk akhir yang 

diselesaikan oleh seniman-seniman.

Paint(less) Painting #4. 2014. Pengencer cat, pelitur kayu, lateks, pengelupas cat, 
dempul epoksi, damar, cetakan, lem kaca, dll. di atas kanvas. 150 x 110 x 3 cm.
Koleksi Arif Suherman.
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Caprice adalah pertunjukan khas-tapak (site-specific) karya Aditya yang 

disiapkan untuk Art Basel Hong Kong 2017, di sektor Discoveries (untuk 

seniman-seniman muda yang tengah naik namanya). Pada karyanya ini, Aditya 

melompat masuk ke penjelajahan tarik-menarik antara ketidakpastian dalam 

hubungannya kepada struktur sistematis. Sebelum Caprice, Aditya telah 

mengembangkan satu seri lukisan abstrak, menggunakan kaca akrilik sebagai 

kanvas untuk penjelajahan estetika – melalui berbagai proses pigmentasi 

dan tahapan-tahapan yang berbelit-belit, berulang-ulang, dan rumit. 

Secara alamiah, cahaya dan bayangan menjadi medium. Ini menciptakan 

komposisi dalam komposisi yang terus bermutasi, dengan tiap bagiannya 

mengambil peran-peran unik sebagai celah-masuk, atau pecahan-pecahan, 

dari perenungan Aditya soal identitas dan konsep diri. Setiap karya dalam 

sajian ini melambangkan distilasi abstrak dari ingatan dan pengalaman yang 

terkait dengan serangkaian perjalanan ke berbagai pojok dunia – semuanya 

terkonstruksi secara sistem yang metodologis.

Adalah mustahil untuk memisahkan kecenderungan personal Aditya ketika melihat 

karyanya: Aditya sendiri adalah seorang introvert dan secara umum ia cenderung 

untuk menghindari risiko, dan sebagai akibatnya ia cenderung untuk menghindari 

perjalanan ataupun keluar dari zona nyamannya. Namun, ketertarikannya atas 

sistem-sistem sosial memaksanya untuk berkelana, ke Korea Utara, Islandia, Tibet, 

Flores, Hong Kong, dan Jepang. Ingatan, pengalaman, pengamatan, dan catatan-

catatan yang ia buat dari ragam-macam pengalaman ini menjadi suatu sumber 

inspirasi konseptual, dan berpuncak di pameran ini: perjalanan sebagai cara 

menerima pikiran-pikiran Aditya soal apa-apa yang asing.

Caprice

Metode dan diagram yang digunakan untuk permainan dadu.
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Tampilan alternatif sedang ditentukan oleh permainan dadu.

Caprice
Discoveries section - Art Basel Hong Kong, Hong Kong
23 - 25 Maret 2017

Secara sistematis, tiap-tiap karakter yang Aditya telah identifikasi, yang 

secara signifikan dapat dibedakan dari yang lain, akan dikumpulkan 

(dimasukkan di tabel X-Axis) dan dibandingkan dengan lokasi-lokasi 

geografis masing-masing (dimasukkan di tabel Y-Axis). Sebagai 

kelanjutan atas usahanya untuk menerima yang tak tentu, Aditya 

mengembangkan suatu metodologi komprehensif untuk memilih fitur 

dari setiap karya secara acak (dari atribut-atribut dimensi, X-axis, dan 

Y-axis). Selanjutnya, cara karya-karya itu dipajang di ruang yang tersedia 

akan ditentukan melalui semacam permainan, di mana ia memakai 

suatu sistem terperinci yang melibatkan dadu – posisi karya-karya itu di 

dinding ditentukan dari hasil sistem ini. Aditya memutuskan melakukan 

komponen paling mendasar ini dengan melempar dadu dan kemudian 

mengembangkan komposisi tiap karya yang kemudian akan menjadi 

berbagai macam abstraksi yang merasuk dan di luar dugaan. Tampaknya 

ada suatu usaha pada Caprice untuk menyeimbangkan sifat subjektif dari 

ingatan, dan untuk mengacu pada objektivitas dari hitungan matematika 

soal kemungkinan dan peluang melalui penggunaan sistem dadu.

(D) FRSFPSP rodsm 4. 2017. Tinta di atas plexiglass. 72,5 x 131 x 5 cm.
Koleksi privat, Singapura. 

(F) -//|.. 2017. Cat di atas plexiglass. 63,5 x 76 x 4 cm.
Koleksi kolektor Singapura.

(I) Y_GB_GB_WB_B_G. 2017. Tinta di atas plexiglass. 33 x 40,5 x 4,5 cm.
Koleksi Susan Santoso.

(J) 33,3 a sid os os 14 3h sg b vfs yb. 2017. Tinta di atas plexiglass. 54 x 54 x 4 cm.
Koleksi Sunarto & Lina.

(L) 46800. 2017. Tinta, cat di atas plexiglass. 60,5 x 93 x 5 cm.
Koleksi privat, Singapura.

(M) 25200 LO O T S AE S A. 2017. Tinta, cat di atas plexiglass. 13,5 x 170 x 3 cm.
Koleksi Ida Ng.

(V) R|W.M|NL.HS|f.g|w.ss|100z.t|gb.w|mf.50s. 2017. Tinta di atas plexiglass. 69 x 92,5 x 3,5 cm.
Koleksi Kartika Hadi.

(W) O/gu R/sb SP/o2c ID/o. 2017. Cat di atas plexiglass. 59 x 68,5 x 5 cm.
Koleksi kolektor Singapura.

(X) 4 | 4 _ 4 . 4 : 4. 2017. Tinta, cat di atas plexiglass. 48,5 x 48,5 x 3,5 cm.
Koleksi privat.

(Z) 2_2|2.2-2/2. 2017. Cat di atas plexiglass. 31 x 41,5 x 3 cm.
Koleksi kolektor Singapura.

(D)

(F)

(I)

(J)

(X)

(W)

(V)

(M)

(L)

(Z)
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Seri karya When I Search… yang dimulai pada 2017, adalah suatu tubuh karya 

yang mendiskusikan percepatan kilat dari penyebaran dan pengaksesan 

informasi melalui internet, lebih spesifik lagi dalam hubungannya 

dengan mesin pencari daring sebagai salah satu kanal utama distribusi 

informasi. Dalam tubuh karya ini, Aditya mengamati dan membicarakan 

fenomena dari naiknya ketergantungan kepada internet sebagai sumber 

pengetahuan, sementara kesahihan informasi dari ranah daring tidak 

mudah untuk dipastikan. Faktanya, pencarian kebenaran di dunia virtual 

akan membawa kita kepada konflik ketika gagasan soal kebenaran itu 

sendiri membingungkan sejak mula. Proyek ini dimulai ketika Aditya 

sendiri mencari satu gambar pada platform mesin pencari yang biasa 

orang pakai, dan Aditya mendapati bahwa gambar-gambar yang disajikan 

mesin pencari adalah persegi multiwarna, sama sekali berbeda dari foto-

foto yang ia cari. Ini terjadi karena kecepatan internet yang lamban saat 

itu. Citra persegi-persegi dalam transisi ini kemudian menjadi dasar dari 

satu seri komposisi abstrak berukuran besar. Meskipun terlihat terlalu 

manis karena rona multi-warna yang berkilauan, karya ini sebetulnya 

menyajikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih mengerikan dari 

bagaimana lapisan-lapisan informasi keliru dapat membangun ideologi 

politik, religius, sosial yang tidak benar. Mengingat alat-alat untuk analisis 

digital telah semakin canggih ketika berusaha memahami pola perilaku 

manusia dan kecenderungannya, proyek ini mencoba untuk menyoroti 

cara-cara pengguna internet menjadi mangsa gejolak minat mereka 

sendiri – yang barangkali lebih luas daripada yang mereka sadari.

When i Search...

Ahok

When I Google Ahok. 2017. Tinta, cat di atas plexiglass, lampu LED.
Set 6 panel, masing-masing 300 x 200 x 50 cm. 

Proses menggunakan bermacam-macam mesin pencari (www.google.com). |3534| 

WHY_Catalog_Bahasa Indo_grid.indd   34-35WHY_Catalog_Bahasa Indo_grid.indd   34-35 15/03/22   20.3315/03/22   20.33



Aditya Novali| 

Biennale Jogja XIV - Equator #4: Age of Hope
Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia
2 November - 10 Desember 2017

Proses menggunakan bermacam-macam mesin pencari 
(www.baidu.com).

When Things I Do gets Baidu-ed. 2017. Tinta di atas 
plexiglass. Set 7 panel, masing-masing sekitar 30 x 40 x 3,5 cm.

|3736| 
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Significant other (SO) csehari-harinya digunakan sebagai istilah yang netral secara gender untuk 
pasangan intim seseorang, tanpa membuka atau menduga terlalu jauh soal status pernikahan, status 
hubungan, atau orientasi seksual. Sinonim-sinonim yang punya sifat mirip meliputi, kesayangan, belahan 
hati, pasangan hidup, pasangan domestik, kekasih, belahan jiwa, teman hidup.

Penggunaan istilah ini dalam psikologi dan sosiologi adalah sungguh berbeda dari pemakaiannya 
dalam obrolan sehari-hari. Di psikologi, pasangan adalah seseorang yang punya pengaruh besar kepada 
kehidupan dan kesejahteraan seseorang. Di sosiologi, istilah ini menggambarkan seseorang atau 
orang-orang dengan pengaruh yang besar terhadap konsep diri satu individu. Meskipun pengaruh dari 
pasangan-pasangan kepada individu-individu ini telah lama memiliki teorinya, pengukuran sungguhan 
pertama soal pengaruh pasangan kepada individu dilakukan oleh Archie O. Haller, Edward L. Fink, dan 
Joseph Woelfel di Universitas Wisconsin.

Jukstaposisi: Jukstaposisi dua objek, gambar, dan gagasan yang kontras dilakukan dengan cara 
dijajarkan atau diletakkan bersebelahan atau dideskripsikan bersama-sama agar perbedaan di 
antara mereka berdua menjadi tersorot.

Menggambarkan seri saya berikut ini sebagai jukstaposisi karya dua individu 

adalah lebih pas dan adil ketimbang menyebutnya sebagai kolaborasi. Awalnya, 

proyek ini diinisiasi sebagai jembatan, usaha tanpa lelah untuk berkomunikasi 

dengan adik perempuan saya, Ade. Usianya 31, dan berkebutuhan khusus, 

dengan kapasitas pikiran seperti seseorang berusia 5 tahun. Menghadapi 

situasi unik ini sepanjang saya hidup, saya tidak pernah menyadari bahwa 

kebutuhan khusus ini telah memainkan peran penting yang tersembunyi 

pada penciptaan karya seni saya. Sampai akhirnya, baru-baru ini, saya mulai 

menyadari hubungan simbiosis di antara kami berdua, dua garis paralel yang 

dihubungkan kejadian sehari-hari.

Ade menemukan ketenangannya ketika ia menggambar, dan ia juga produktif. 

Barangkali tanpa ia sadari, karyanya punya prinsip-prinsip artistik yang mirip 

dengan sajian abstrak di karya saya. Dan kemudian, hal ini menginspirasi saya 

untuk mengikutkan gambar-gambarnya ketika saya bicara soal konstruksi soal 

terkait norma-norma dan apa yang kita anggap normal; suatu isu intim bagi 

keluarga saya dan harus saya hadapi setiap harinya. Setiap harinya, rumah 

kami dibanjiri amukan-amukan Ade dan juga komunikasi “tak tersambung” 

tiap kali kami berusaha untuk memahami dan menolong Ade sebaik yang kami 

bisa.

Hal ini pun membuat saya mencoba suatu perjalanan jungkir-balik, sebagai 

refleksi atas entitas sosial terdekat yang saya punya – keluarga saya sendiri. 

Satu keluarga yang telah lama mengurus satu anggota kami yang berkebutuhan 

khusus, dan di saat yang sama mencoba untuk beradaptasi ke entitas sosial 

yang lebih besar untuk paling tidak dianggap “normal”.

Pada perjalanan ke wilayah asing ini, saya mengaplikasikan susunan aturan-

aturan metodologis dari pekerjaan-pekerjaan saya di masa lampau, dan juga 

instruksi-instruksi/kategori-kategori sebagai proses koding/dekoding untuk 

melakukan interpolasi pada karya-karya adik saya. Proses ini tentu dipenuhi 

tantangan emosional dan juga temuan-temuan mencerahkan. Untuk mencoba 

menghapus banyak aturan (contohnya “kenormalan”), saya membuat asumsi 

bahwa kontrol yang lebih renggang terkait ke proses penciptaan karya seni 

itu sendiri. Untuk membuka jalan bagi kondisi-kondisi tersebut, saya terus 

mencipta karya untuk tubuh karya ini dengan cara yang sebisa mungkin 

organik, agar bisa berdamai dengan rumitnya emosi saya sendiri.

Selanjutnya, seri ini barangkali terkait dengan proyek terdahulu saya soal 

ketertarikan pribadi saya kepada kemajuan teknologi. Menariknya, ketertarikan 

saya terhadap perubahan kilat teknologi dimulai dari usaha pribadi saya untuk 

mengatasi “nirsambung” yang saya punya dengan teknologi. Dalam banyak 

hal, saya mendapati diri saya dalam posisi yang sama – baik ketika saya 

menghadapi Ade, maupun teknologi. Dan barangkali adalah masuk akal apabila 

saya memasukkan pergulatan saya soal dua hal tersebut dalam satu wadah, 

untuk menciptakan suatu rasa ada dan tiada, terhubung atau nirhubung.

(Catatan Aditya Novali, sebagaimana diceritakan ulang oleh Vidhyasuri Utami)

Significant Other
Her and His World(s)

Foto-foto perbandingan keseharian 
Aditya dengan Ade.

Significant Other: Her and His World(s)
ShanghART Singapore, Singapura

8 September - 21 November 2018

|3938| 
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Contoh gambar Ade. Mencermati cara Ade menggambar.

Battery icon/card (blue). 2018. 
Cat di atas plexiglass dengan 
iringan video augmented 
reality. 114,5 x 114,5 x 5 cm.
Koleksi privat. Singapura.

Bagaimana melihat karya seni
menggunakan aplikasi Artivive:

1. Unduh aplikasi
Artivive pada

ponsel Anda

2. Lihat karya seni
melalui ponsel Anda

Play icon/calendar 1, Fast forward icon|calendar 2, Forward icon|calendar 3 (red). 2018. Cat di atas 
plexiglass dengan iringan video augmented reality. Set 3 panel, masing-masing 107 x 73 x 5 cm. |4140| 

WHY_Catalog_Bahasa Indo_grid.indd   40-41WHY_Catalog_Bahasa Indo_grid.indd   40-41 15/03/22   20.3315/03/22   20.33



Meskipun adalah proyek spesifik yang didesain untuk waktu dan ruang 

tertentu, Structures of Representation adalah pengelompokan karya yang 

lebih longgar, yang awalnya dimulai sebagai suatu cara untuk melakukan 

kontekstualisasi ulang, atau pertimbangan ulang, dari karya-karya awal Aditya, 

dalam hubungannya dengan cara-cara pandangnya yang lebih terkini. Mooi 

in(Die) series: (My) Comfort Zone, dibuat pada 2010, diambil sebagai titik awal 

dari lukisan-lukisan pertamanya, dan ini meliputi 21 lempeng aluminium yang 

dapat diputar – yang berisi gambar-gambar berbeda di tiap sisi lempengnya. 

Tiap komponen bisa diputar ke arah tertentu untuk mengekspresikan, melalui 

21 lempeng itu, empat gambar tunggal. Namun, komponen yang sama dapat 

pula dirotasi dengan cara lain untuk menghasilkan susunan gambar yang – 

ketika disusun dengan konfigurasi lain – lebih tidak kongruen, menghasilkan 

satu citraan abstrak yang disusun dari komponen-komponen individu yang 

tidak harmonis satu sama lain, entah karena warna, komposisi atau subyek. 

Sebagai respon kepada cara yang lebih statis ketika menilai lukisan dalam 

konteksnya pada sejarah seni, dan juga ketika lukisan diinterpretasi oleh 

penontonnya, Aditya mengembangkan suatu sistem di mana penonton 

bisa mengganti gambar berdasarkan preferensi dan kecondongan mereka. 

Strategi ini menarik karena beberapa alasan – ia memungkinkan lukisan 

untuk dibentuk kembali dan dipikir ulang sebagai media baru, semacam 

layar digital, tetapi lebih penting lagi, ini memungkinkan bagi medium lukisan 

untuk menyampaikan proses berpikir dan laku Aditya dalam cara yang lebih 

komprehensif. Gagasan soal permutasi, interaktivitas, dan kemampuan untuk 

diatur ulang, yang hadir dalam banyak aspek pada tubuh karyanya, telah 

dituangkan pada lukisan.

Structures of
Representation

I:N. 2019. Tinta, cat di atas 21 batangan seng persegi panjang berbalut kanvas yang dapat diputar. 111 x 86 x 15 cm. Koleksi privat, Indonesia.

Proses memutar muka lukisan.

LISTE ART FAIR - Basel, Switzerland
10-16 Juni 2019

|4342| 
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Pada Abstract logic: Mooi In(Die) series - Tomorrow (deconstruction) 

#1, #2, and #3, suatu karya yang diciptakan pada 2019, hampir 

satu dekade sejak lukisan putar pertamanya, Aditya menimbang 

ulang kembali pendekatan dan proses pikirnya terkait lukisan-

lukisannya yang bisa diatur-ulang, dan hubungan mereka ke tubuh 

karyanya yang lebih terkini – yang mediumnya adalah kaca akrilik. 

Pada karyanya ini, Aditya pada dasarnya membongkar setiap 

kemungkinan citra tak aktif pada setiap kemungkinan dari semua 

wajah pada salah satu lukisan putar pertamanya, mengulang tiap 

gambar secara terperinci ke dalam tiga lembaran kaca akrilik yang 

berbeda, dan kemudian mengatur ulang tiap komponen dalam tiga 

pengaturan yang juga berbeda. Aditya menggunakan sifat material 

dan transparan kaca akrilik untuk memungkinkan penonton, pada 

dasarnya, untuk melihat semua kemungkinan yang ada di lukisan 

putar – di mana kemungkinan-kemungkinan itu terjadi bersamaan. 

Dengan menimpakan satu komponen di atas komponen lain, 

penonton bisa melihat keseluruhan dari empat gambar induk 

lukisan putar itu. Di sisi lain, komponen kaca akrilik dipecahkan 

menjadi baris-baris paralel, sehingga membuat tampilan visual 

mereka seolah kasat mata ketika tak ada cahaya – mengisyaratkan 

kepada penonton kerumitan dan detailnya hanya ketika lembaran 

kaca disorot cahaya. Disandingkan bersama, lukisan putar ini 

beserta turunan-turunannya, berlaku sebagai suatu susunan 

kompleks dari rangkaian visual, yang pada satu sisi menyimpan 

kemungkinan praktis dari berputarnya komponen berdasarkan 

kemauan penonton, dalam hubungannya dengan interpretasi 

gagasan itu sendiri, yang telah dibawa ke titik terjauhnya: bahwa 

medium yang digunakan adalah padat dan transparan.

Bangunan konseptual ini kemudian semakin disempurnakan lagi oleh 

Aditya supaya secara alamiah menjadi bahasa visual dirinya untuk 

mengembangkan gagasan-gagasan yang tidak lagi mereferensi 

karyanya yang lain, tetapi sebaliknya memiliki subyek bahasan dan 

naratifnya masing-masing. Pada The Weather Report: 518 Days, 

contohnya, Aditya mengintegrasikan, pada susunan lukisan baris 

paralel kaca akrilik tersebut, suatu karya kompleks tujuh panel yang 

menunjukkan ketidakpastian dan hambatan yang mengaburkan 

pikiran dan jiwanya selama 2020, ketika Covid-19 bisa dibilang tengah 

berada di titik paling abstrak dan keruh di setiap sudut planet. Aditya 

mulai untuk melihat gagasan soal angka-angka – pengulangannya dan 

juga metrik dan pengukuran terkait – sebagai lebih abstrak dan puitis 

dalam kodratnya, sebagai suatu cara untuk membentuk lebih banyak 

basis objektif dalam melakukan penilaian, dalam hubungan angka-

angka itu kepada situasi eksternal yang terus berubah – yang tengah 

dihadapi seluruh dunia. Karya ini mengilustrasikan cara yang diambil 

Aditya untuk dengan jujur mengasah suatu konsistensi pada proses 

kerjanya, dengan mempertimbangkan secara ketat cara-cara yang 

mungkin untuk menyajikan suatu gagasan, cara untuk menimbang 

ulang dan mengkontekstualisasi ulang ekspresi-ekspresi estetik awal ke 

dalam lapisan yang lebih dalam dan kompleks; sehingga, ketika pada 

akhirnya ditemukan pemahaman soal batasan-batasan, Aditya mampu 

untuk menyerap pengetahuan baru dan mengimplementasikan mereka 

untuk mengembangkan suatu bahasa visual yang lebih mengalir bebas; 

mulanya, Aditya dengan hati-hati mengembangkan suatu kepekaan 

atas struktur, dan ketika batasan-batasan tersebut telah jelas, ia 

menyelipkan gagasan-gagasannya soal representasi, apa yang ia ingin 

masukkan pada karyanya, pada artikulasi visualnya.

TH:IS. 2019. Tinta, cat di atas plexiglass.
109 x 81 x 6 cm. 

Koleksi privat, Indonesia.

SE:NT:EN:CE. 2019. Tinta, cat di atas plexiglass.
105 x 81,5 x 7 cm. 
Koleksi privat, Indonesia.

The Weather Report: 518 days. 2020 - 2021. Cat di atas plexiglass. Set 7 panel, masing-masing 52 x 100 x 6,5 cm.ROH Projects di Art Basel Hong Kong - OVR
17 - 19 Juni 2021
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NGACO—Solution for Nation adalah peleburan seni instalasi, 

desain, dan obyek-obyek pertunjukan yang dibuat pada 2014, 

yang terhubung dengan gagasan metaforis dari pembangunan 

tembok sebagai suatu bentuk pengadaan perlindungan. Aditya 

mengaplikasikan hal ini dalam konteks Indonesia, yang ia sebut 

sebagai “negara autopilot” karena kurangnya penegakan hukum 

dan standar yang ajek soal keselamatan kerja konstruksi. Ia 

terinspirasi untuk membuat merek dagang fiktif untuk industri 

bahan bangunan yang menggambarkan perilaku nasional terhadap 

bangunan-bangunan – rendahnya kepedulian pemerintah terhadap 

pentingnya presisi, merosotnya jumlah ruang publik. Setiap produk 

menampilkan ukuran panjang, berat, volume yang membingungkan 

dan tidak konsisten; setiap produk menunjukkan ketidakteraturan: 

pita ukuran yang tak terstandar, helm pengaman yang retak, dan 

batu bata yang menyusut ukurannya seiring dengan naiknya 

potongan harga – bukan jaminan keamanan yang biasa dicari 

ketika seseorang akan membangun dinding. “Ngaco” sendiri 

adalah adalah istilah santai dari bahasa sehari-hari Indonesia 

untuk mengemukakan bahwa seseorang atau sesuatu itu keliru, 

aneh, sembarangan, atau kacau. Namun, di bawah sindiran atas 

kurangnya standar industri ini, di saat yang sama, ada suatu 

perayaan atas kecerdikan dan ketahanan suatu bangsa untuk 

berusaha di tengah segala kekurangan.

Ngaco
Solution for nation

NGACO: Solution for Nation. 2014 - 2017.
Instalasi. 250 x 500 x 250 cm.

Brosur produk NGACO. |4746| 
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Poster 
promosi 
NGACO.

The Wall/Structure/Construction/Border/Memory
Ark Galerie, Yogyakarta, Indonesia

28 Maret - 4 Mei 2014

Sunshower: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now
Mori Art Museum and The National Art Center, Tokyo, Japan

5 Juli - 23 Oktober 2017

Tampak detail.

|49
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Tea: One Ceremony adalah suatu karya instalasi yang memasukan komponen 

pertunjukan interaktif yang dibuat pada 2016 pada residensi Aditya di Tokyo 

Wonder Site, Tokyo, Jepang. Ketika melakukan riset untuk kemungkinan poin-

poin referensi untuk sebuah proyek yang bisa menghubungkan latar belakang 

budaya Aditya dengan negara Jepang, Aditya mendapati teh beserta budaya 

dan fenomena di sekitarnya sebagai titik mula. Mengalami suatu momen rumit 

dan bahkan hampir transendental pada sebuah upacara teh tradisional di 

Tokyo, Aditya pun mulai mengembangkan sebuah proyek terkait teh, dengan 

referensi tiga “identitas” budaya yang Aditya miliki (Aditya datang dari 

etnis Tionghoa, dan besar dalam budaya Indonesia, dan menyerap gagasan 

seputar Jepang). Terkait “The Book of Tea” by Okakura Kakuzo (1906): The 

Abstraction, Aditya mendekonstruksi ikon sastra penting dan paling mula-

mula yang membahas budaya teh Jepang dalam bahasa dan simbolisme 

estetika; dan terkait Tea Ceremony (Sen-cha and Cha-no-yu): Study in A 

Silence, Aditya menggunakan bentuk-bentuk geometris dan kalkulatif untuk 

menyusuri pergerakan yang berfokus pada urusan penyajian teh itu sendiri, 

dalam batasan ruang dan waktu, yang akan mengingatkan kepada pencatatan 

grafis.

Sebagaimana filosofi Zen bisa dikemukakan lewat bentuk-bentuk sederhana seperti lingkaran, 
segitiga, dan persegi, karya ini menjabarkan filosofi dan tata cara dari upacara teh menjadi 
gambar-gambar geometris – sesuai dengan pencatatan grafis. Di saat yang sama, ketika penyajian 
teh sungguhan, Novali menyarankan suatu bentuk teh baru di mana orang-orang bisa memilih 
campuran teh mereka sendiri, juga peralatan dan tata caranya. Ini barangkali adalah sebuah usaha 
untuk menggabungkan gaya estetika Jepang dengan cara orang Indonesia menikmati teh di 
warung angkringan tradisional. Abstraksi dan penciptaan gaya baru ini mengingatkan kita kepada 
struktur lapis ganda pada dunia bayangan dan dunia nyata sebagaimana bisa ditemukan pada 
pertunjukan wayang kulit tradisional di Jawa, yang Novali sering lakukan ketika kecil.

(Yusaku Imamura)

TEA: ONE CEREMONY

Tea: One Ceremony. 2016. Instalasi dengan 
pertunjukan interaktif.

Budaya teh dari berbagai tempat di Indonesia.

Pengambilan rupa dan permutasi dari bungkus teh tradisional Jawa. |5150| 
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Tampak pameran dan tampak detail.

Imaginary Synonym
Tokyo Wonder Site, Tokyo, Japan

11 Juni - 31 Juli 2016

Tea ceremony (Sen-cha and Cha-no-yu): study in a silence. 
2016. Video (sepanjang 6:24 menit).

“The Book of Tea” by Okakura Kakuzo (1906): the 
abstraction. 2016. Tinta, cat di atas 166 plexiglass 

transparan, masing-masing 18 x 12 cm.

|5352| 
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Curriculum Vitae
ADITYA NOVALI 1985-2022

PAMERAN WAKTU TEMPAT KURATOR

1 WHY 26 Maret - 26 September 2022 Tumurun Museum, Surakarta, Indonesia Enin Supriyanto (esai) Alia 
Swastika (esai)

2 Berdetak : 4 Dekade Yayasan Jantung Indonesia November 2021 Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia -

3 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 17-19 Juni 2021 OVR -

4 The Joy of Collecting : Selection from The Yeap Lam 
Yang collection 22 Oktober - 23 November 2020 The Private Museum, Singapura Aaron Teo, Beverly Yong

5 Aaaahhh!!! Paris Internationale 20-29 Oktober 2020 12 Rue De Montyon, Paris, Prancis Claire Le Restif

6 ROH Projects di Art Jakarta Virtual + OPPO Find Art 
di Art Jakarta Virtual 2 Oktober 2020 - 31 Januari 2021 OVR -

7 Arisan Karya 20-28 Mei 2020 Museum MACAN, Jakarta, Indonesia -

8 Silverlens Galleries di Art Philippines 21-23 Februari 2020 The Link Carpark, Ayala Center, Makati, Filipina -

9 On Muzharul Islam : Surfacing Intention. Dhaka Art 
Summit 2020 7-15 Februari 2020 Shilpakala Academy, Dhaka, Bangladesh Diana Campbell Betancourt, Sean 

Anderson, Nurur Khan

10 ROH Projects di Westbund Talent 7-10 November 2019 Westbund Art Centre, Shanghai, Republik Rakyat 
Tiongkok -

11 ROH Projects di Art Jakarta 30 Agustus - 1 September 2019 Gandaria City, Jakarta, Indonesia -

12
Arte Contemporáneo: Asia, Australia y el Pacífico. 
Selección de la Trienal Asia Pacífico de la 
Queensland Art Gallery| Gallery of Modern Art

23 Agustus - 27 November 2019 Centro Cultural La Moneda, Santiago, Republik Chili -

13 ME:DI:UM 11-16 Juni 2019 Liste Art Fair, Basel, Swiss Jun Tirtadji

14 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 24-31 Maret 2019 Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong -

15 BaCAA Assemblage 22 Februari - 22 Maret 2019 Lawangwangi Creative Space, Bandung, Indonesia Asmudjo J. Irianto

16 ROH Projects di Taipei Dangdai ‘Ripples : Continuity 
in Indonesian Contemporary Art’ 18-20 Januari 2019 Taipei Nangang Exhibition Centre, Taiwan, Taipei -

17 The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art 
(APT9) 24 November 2018 - 28 April 2019 Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art 

(QAGOMA), Brisbane, Australia
Zara Stanhope, Tarun Nagesh, Ruth 
McDougall, Reuben Keehan 

18 Painting, Differently 20 Oktober - 17 November 2018 Silverlens Galleries, Manila, Filipina Isa Lorenzo

19 Significant Other 8 September - 21 November 2018 ShanghART Singapore, Singapura -

20 ARTJOG 2018 | Enlightenment 4 Mei - 4 Juni 2018 Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono, Ignatia 
Nilu

21 These Painter’s Painters 25 April - 26 Mei 2018 ROH Projects, Jakarta, Indonesia -

22 Diaspora : Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia 4 Maret - 1 Oktober 2018 MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, 
Thailand Loredana Pazzini-Paracciani

23 Shared Coordinates II 20-26 Januari 2018 ROH Projects di The Arts House, Singapura -
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3 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 17-19 Juni 2021 OVR -

4 The Joy of Collecting : Selection from The Yeap Lam 
Yang collection 22 Oktober - 23 November 2020 The Private Museum, Singapura Aaron Teo, Beverly Yong

5 Aaaahhh!!! Paris Internationale 20-29 Oktober 2020 12 Rue De Montyon, Paris, Prancis Claire Le Restif

6 ROH Projects di Art Jakarta Virtual + OPPO Find Art 
di Art Jakarta Virtual 2 Oktober 2020 - 31 Januari 2021 OVR -

7 Arisan Karya 20-28 Mei 2020 Museum MACAN, Jakarta, Indonesia -

8 Silverlens Galleries di Art Philippines 21-23 Februari 2020 The Link Carpark, Ayala Center, Makati, Filipina -

9 On Muzharul Islam : Surfacing Intention. Dhaka Art 
Summit 2020 7-15 Februari 2020 Shilpakala Academy, Dhaka, Bangladesh Diana Campbell Betancourt, Sean 

Anderson, Nurur Khan

10 ROH Projects di Westbund Talent 7-10 November 2019 Westbund Art Centre, Shanghai, Republik Rakyat 
Tiongkok -

11 ROH Projects di Art Jakarta 30 Agustus - 1 September 2019 Gandaria City, Jakarta, Indonesia -

12
Arte Contemporáneo: Asia, Australia y el Pacífico. 
Selección de la Trienal Asia Pacífico de la 
Queensland Art Gallery| Gallery of Modern Art

23 Agustus - 27 November 2019 Centro Cultural La Moneda, Santiago, Republik Chili -

13 ME:DI:UM 11-16 Juni 2019 Liste Art Fair, Basel, Swiss Jun Tirtadji

14 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 24-31 Maret 2019 Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong -

15 BaCAA Assemblage 22 Februari - 22 Maret 2019 Lawangwangi Creative Space, Bandung, Indonesia Asmudjo J. Irianto

16 ROH Projects di Taipei Dangdai ‘Ripples : Continuity 
in Indonesian Contemporary Art’ 18-20 Januari 2019 Taipei Nangang Exhibition Centre, Taiwan, Taipei -

17 The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art 
(APT9) 24 November 2018 - 28 April 2019 Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art 

(QAGOMA), Brisbane, Australia
Zara Stanhope, Tarun Nagesh, Ruth 
McDougall, Reuben Keehan 

18 Painting, Differently 20 Oktober - 17 November 2018 Silverlens Galleries, Manila, Filipina Isa Lorenzo

19 Significant Other 8 September - 21 November 2018 ShanghART Singapore, Singapura -

20 ARTJOG 2018 | Enlightenment 4 Mei - 4 Juni 2018 Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono, Ignatia 
Nilu

21 These Painter’s Painters 25 April - 26 Mei 2018 ROH Projects, Jakarta, Indonesia -

22 Diaspora : Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia 4 Maret - 1 Oktober 2018 MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, 
Thailand Loredana Pazzini-Paracciani

23 Shared Coordinates II 20-26 Januari 2018 ROH Projects di The Arts House, Singapura -
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ADITYA NOVALI 1985-2022

NAMA TANGGAL LAHIR TEMPAT LAHIR PENDIDIKAN

Aditya Novali 17 November 1978 Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 1997-2002. Sarjana Teknik  Arsitektur, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia.

2006-2008. IM Master of Conceptual Design, Design Academy Eindhoven, The Netherlands
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50 Family and Friends 28 September - 28 Agustus 2015 ROH Projects, Jakarta, Indonesia -

51 Bardo 20-30 Agustus 2015 Edwin’s Gallery, Jakarta, Indonesia Mia Maria

52 Langkah Kepalang Dekolonisasi 19-30 Agustus 2015 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

53 ART|JOG|8 Infinity in Flux 7-28 Juni 2015 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

54 Titik Silang 30 Mei - 30 Juni 2015 Dia.Lo.Gue Artspace, Jakarta, Indonesia Andra Matin, Danny Wicaksono

55 Object : About Memory and Time 23 Maret - 28 Juni 2015 Nunu Fine Art, Taiwan, Taipei -

56 (Dis)appear 12 Februari - 8 Maret 2015 Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Swiss -

57 Aku Diponegoro 5 Februari - 8 Maret 2015 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat, Werner Kraus, Peter 
Carey 

58 Symbol, Spirit, Culture 12-30 November 2014 Edwin’s Gallery, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

59 Versi : Trienal Seni Patung Indonesia #2 22 Oktober - 10 November 2014 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Rizki A. Zaelani, Asmudjo J. Irianto, 
Asikin Hasan

60 After Image : Images of Conflict 2014 Galleria Civica di Trento, Rovereto, Italia Valeria Mancinelli, Chiara Nuzzi, 
Stefania Rispoli

61 Shout! Indonesian Contemporary Art 26 September - 9 November 2014 Museo d’Arte Contemporanea (MACRO), Roma, Italia Santy Saptari, Bryan Collie

62 The Order - Makan Angin #2 Residency 
Presentation 1 September - 30 November 2014 Cemeti Art House, Yogyakarta, Indonesia Nuraini Juliastuti

63 ROH Projects di Bazaar Art Jakarta 17-20 Juli 2014 The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Indonesia -

64 Painting Sense 12 Juli - 16 Agustus 2014 ROH Projects, Jakarta, Indonesia Jun Tirtadji

65 Primo Marella Gallery di Scope Basel 17-22 Juni 2014 Klybeckquai, Basel, Swiss -

66 ART|JOG|14 Legacies of Power 7-22 Juni 2014 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

67 The Wall/Structure/Construction/Border/Memory 28 Maret - 4 Mei 2014 Ark Galerie, Yogyakarta, Indonesia Alia Swastika

68 Fiesta Fatahillah 13-16 Maret 2014 Jak Contemporary Artspace, Jakarta, Indonesia -

69 Primo Marella Gallery di Art 14 London 28 Februari - 2 Maret 2014 Olympia London, London, Inggris -

70 South East Asia (SEA)+ Triennale 14 November - 11 Desember 2013 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia
Jim Supangkat, Suwarno 
Wisetrotomo, Asikin Hasan, Rizki A. 
Zaelani, A. Rikrik Kusmara, 
Badrolhisham Mochammad Thahir 

71 Collective Perspective on South East Asian Wing 19-22 September 2013 Richard Koh Fine Arts di Beirut Art Fair, Beirut, Lebanon -

72 Beyond The Walls 10 September - 18 Oktober 2013 Primo Marella Gallery, Milan, Italia Nicola Dane (essay)

73 Homo Ludens #4 9-24 September 2013 Bentara Budaya Bali, Bali, Indonesia Wahyudin

74 Dojima River Biennale Little Water 20 Juli - 18 Agustus 2013 Dojima River Forum, Osaka, Jepang Rudy Tseng

75 ART|JOG|13 Maritime Culture 6-22 Juli 2013 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

76 Pressing 4 Juni - 12 Juli 2013 Centro Video Insight, Torino, Italia -

77 Indonesian Pavilion, Art Stage Singapore 21-27 Januari 2013 Marina Bay Sands, Singapura -
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24 ROH Projects di Westbund Talent 9-12 November 2017 Westbund Art Centre, Shanghai, Republik Rakyat 
Tiongkok -

25 Saya Datang : Collection and Archive of dr. Melani W 
Setiawan 5-25 November 2017 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia -

26 Biennale Jogja XIV- Equator #4. Age of Hope 2  November - 10 Desember 2017 Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia Pius Sigit Kuncoro

27 Multiple Spectacle : Art from Asia 22 September - 10 Oktober 2017 Ningbo Museum of Art, Ningbo, Republik Rakyat 
Tiongkok Liu Chunfeng

28
Art Stage Jakarta. Spirit Today - The Art Collection of 
Arif Suherman, Indra Leonardi, Nicholas Tan, Tom 
Tandio, Wiyu Wahono

9-13 Agustus 2017 Gandaria City, Jakarta, Indonesia -

29 ROH Projects di Art Stage Jakarta 9-13 Agustus 2017 Gandaria City, Jakarta, Indonesia -

30 Sunshower : Contemporary Art from Southeast Asia 
1980s to Now 5 Juli - 23 Oktober 2017 Mori Art Museum and The National Art Center, Tokyo, 

Jepang
Kataoka Mami, Yoneda Naoki, Ong 
Jo-Lene, Grace Samboh, Merv 
Espina, Vera Mey

31 Lines, Borders, Boundaries, and The In-Betweens 1-29 Juli 2017 Yamamoto Gendai, Tokyo, Jepang -

32 Caprice 23-25 Maret 2017 Sektor Discoveries, Art Basel Hong Kong, Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong Jun Tirtadji

33 Art Stage Singapore, Collector’s Show (Kenneth 
Choe's collection) 12-15 Januari 2017 Marina Bay Sands, Singapura -

34 Shared Coordinates 10-14 Januari 2017 ROH Projects di The Arts House, Singapura -

35 EkstrakurikuLab Serrum 12-21 November 2016 Gudang Sarinah Ekosistem, Jakarta, Indonesia Angga Wijaya, Grace Samboh

36 Acrylic. 3-24 November 2016 ROH Projects, Jakarta, Indonesia Grace Samboh

37 Tom Tandio - The Man who Fell into Art : Collecting 
as A Form of Personal Narrative 13 Oktober - 10 Desember 2016 Song Eun Art Space, Seoul, Korea Selatan Alia Swastika

38 Plugged 16 September - 30 Oktober 2016 Pearl Lam Gallery, Singapura Josef Ng

39 Indonesialand 2 September - 2 Oktober 2016 Selasar Sunaryo Art Space, Bandung, Indonesia Sarah M. A. Ginting

40 ROH Projects di Bazaar Art Jakarta 25-28 Agustus 2016 The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Indonesia -

41 Art Stage Jakarta, Collectors’ Show : Expose 5-7 Agustus 2016 Gandaria City, Jakarta, Indonesia Enin Supriyanto

42 Imaginary Synonym 11 Juni - 31 Juli 2016 Tokyo Wonder Site, Tokyo, Jepang Yusaku Imamura

43 ART|JOG|9 Universal Influence 27 Mei - 27 Juni 2016 Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

44 The 2016 Sovereign Asian Art Prize Exhibition 9-12 Mei and 21-31 Mei 2016 Christie’s Hong Kong dan The Rotunda, One Exchange 
Square, Hong Kong -

45 Constituent Concreteness 16 April - 22 Mei 2016 Mizuma Gallery, Singapura -

46 ROH Projects di South East Asia Forum 21-24 Januari 2016 Art Stage Singapore, Singapura -

47 Prudential Eye Awards 2016 19 Januari - 27 Maret 2016 Art Science Museum, Singapura -

48 Effervescence 6 November - 4 Desember 2015 ROH Projects, Jakarta, Indonesia -

49 No Other Color 3-17 November 2015 Kunstkring Gallery, Jakarta, Indonesia Chris Kerrigan
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50 Family and Friends 28 September - 28 Agustus 2015 ROH Projects, Jakarta, Indonesia -

51 Bardo 20-30 Agustus 2015 Edwin’s Gallery, Jakarta, Indonesia Mia Maria

52 Langkah Kepalang Dekolonisasi 19-30 Agustus 2015 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

53 ART|JOG|8 Infinity in Flux 7-28 Juni 2015 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

54 Titik Silang 30 Mei - 30 Juni 2015 Dia.Lo.Gue Artspace, Jakarta, Indonesia Andra Matin, Danny Wicaksono

55 Object : About Memory and Time 23 Maret - 28 Juni 2015 Nunu Fine Art, Taiwan, Taipei -

56 (Dis)appear 12 Februari - 8 Maret 2015 Primae Noctis Art Gallery, Lugano, Swiss -

57 Aku Diponegoro 5 Februari - 8 Maret 2015 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat, Werner Kraus, Peter 
Carey 

58 Symbol, Spirit, Culture 12-30 November 2014 Edwin’s Gallery, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

59 Versi : Trienal Seni Patung Indonesia #2 22 Oktober - 10 November 2014 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Rizki A. Zaelani, Asmudjo J. Irianto, 
Asikin Hasan

60 After Image : Images of Conflict 2014 Galleria Civica di Trento, Rovereto, Italia Valeria Mancinelli, Chiara Nuzzi, 
Stefania Rispoli

61 Shout! Indonesian Contemporary Art 26 September - 9 November 2014 Museo d’Arte Contemporanea (MACRO), Roma, Italia Santy Saptari, Bryan Collie

62 The Order - Makan Angin #2 Residency 
Presentation 1 September - 30 November 2014 Cemeti Art House, Yogyakarta, Indonesia Nuraini Juliastuti

63 ROH Projects di Bazaar Art Jakarta 17-20 Juli 2014 The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Indonesia -

64 Painting Sense 12 Juli - 16 Agustus 2014 ROH Projects, Jakarta, Indonesia Jun Tirtadji

65 Primo Marella Gallery di Scope Basel 17-22 Juni 2014 Klybeckquai, Basel, Swiss -

66 ART|JOG|14 Legacies of Power 7-22 Juni 2014 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

67 The Wall/Structure/Construction/Border/Memory 28 Maret - 4 Mei 2014 Ark Galerie, Yogyakarta, Indonesia Alia Swastika

68 Fiesta Fatahillah 13-16 Maret 2014 Jak Contemporary Artspace, Jakarta, Indonesia -

69 Primo Marella Gallery di Art 14 London 28 Februari - 2 Maret 2014 Olympia London, London, Inggris -

70 South East Asia (SEA)+ Triennale 14 November - 11 Desember 2013 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia
Jim Supangkat, Suwarno 
Wisetrotomo, Asikin Hasan, Rizki A. 
Zaelani, A. Rikrik Kusmara, 
Badrolhisham Mochammad Thahir 

71 Collective Perspective on South East Asian Wing 19-22 September 2013 Richard Koh Fine Arts di Beirut Art Fair, Beirut, Lebanon -

72 Beyond The Walls 10 September - 18 Oktober 2013 Primo Marella Gallery, Milan, Italia Nicola Dane (essay)

73 Homo Ludens #4 9-24 September 2013 Bentara Budaya Bali, Bali, Indonesia Wahyudin

74 Dojima River Biennale Little Water 20 Juli - 18 Agustus 2013 Dojima River Forum, Osaka, Jepang Rudy Tseng

75 ART|JOG|13 Maritime Culture 6-22 Juli 2013 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

76 Pressing 4 Juni - 12 Juli 2013 Centro Video Insight, Torino, Italia -

77 Indonesian Pavilion, Art Stage Singapore 21-27 Januari 2013 Marina Bay Sands, Singapura -
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78 Of Human Scale and Beyond: Experience and 
Transcendence 12 Desember 2012 - 11 Januari 2013 Hong Kong Arts Centre, Hong Kong Eugene Tan

79 Deep S.E.A: Contemporary Art from South East Asia 22 November 2012 - 7 Februari 2013 Primo Marella Gallery, Milan, Italia -

80 Method of Polarity 1-30 Desember 2012 Umahseni, Jakarta, Indonesia Rifky Effendy

81 Design/Art, Renegotiating Boundaries 3 Nov 12 Lawangwangi Creative Space, Bandung, Indonesia Asmudjo Jono Irianto

82 Deviation—New Sculpture 28 Juli - 11 Agustus 2012 Galeri Salihara, Jakarta, Indonesia Asikin Hasan

83 Bravacasa Square Projects at Bazaar Art Jakarta 26-29 Juli 2012 The Ritz Carlton, Jakarta, Indonesia -

84 ART|JOG|12 Looking East - A Gaze upon Indonesian 
Contemporary Art 14-18 Juli 2012 Taman Budaya Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono

85 Re.claim 8-20 April 2012 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat, Christine Cocca

86 The Wall:Asian (Un)Real Estate Project 12-15 Januari 2012 Project Stage-Art Stage Singapore bersama Galeri 
Canna Jim Supangkat

87 Indoscape : A “Geo-History” 3-11 Desember 2011 Galeri Canna, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

88 Flight for Light : Indonesian Art and Religiosity 29 Oktober 2011 - 29 Januari 2012 Art:1, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

89 Jakarta Biennale #14.2011 Jakarta Maximum City: 
Survive or Escape 15 Desember 2011 - 15 Januari 2012 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia

Ilham Khoiri, Bambang Asrini 
Widjanarko, Seno Joko Suyono, 
Eileen Legaspi Ramirez (guest 
curator)

90 PMR Cube – Contemporary Culture Interplay 1-6 Desember 2011 Sampoerna Strategic Square, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

91 Ekspansi 14-24 Juli 2011 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Asmudjo J. Irianto, Asikin Hasan, Jim 
Supangkat

92 Contemporary Landscape 2-17 Juli 2011 Lawangwangi Creative Space, Bandung, Indonesia Asmudjo Jono Irianto

93 Homo Ludens #2 26 Juni - 22 Agustus 2011 Emmitan CA Gallery, Surabaya, Indonesia Wahyudin

94 Cultural Bridge 10 Maret - 9 April 2011 Wendt Gallery, New York, AS Agus Dermawan T., Rifky Effendy 
(esai)

95 Pameran Finalis BaCAA #1 28 Januari - 18 Februari 2011 Lawangwangi Creative Space, Bandung, Indonesia
Agus Suwage, Carla Bianpoen, 
Hendro Wiyanto, Mella Jaarsma, Rifky 
Effendy, Syakieb A. Sungkar, Wiyu 
Wahono (dewan juri)

96 Pameran Finalis The 2010 Sovereign Asian Art Prize 21-26 Februari 2011 Christie’s Hong Kong and The Rotunda, One Exchange 
Square, Hong Kong -

97 1001 Doors: Reinterpreting Traditions 26 Januari - 6 Februari 2011 Ciputra Artpreneurship, Jakarta, Indonesia Asmudjo J. Irianto

98 Galeri Canna di Art Stage Singapore 12-16 Januari 2011 Marina Bay Sands, Singapura Agung Hujatnikajennong, Rifky 
Effendy

99 All But Paper : Contemporary Paper Art 28 Desember 2010 - 8 Januari 2011 Dia Lo Gue Artspace, Jakarta, Indonesia Asmudjo J. Irianto

100 Top/Bottom? - Q! Exhibition 22-30 September 2010 Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Indonesia Reza ‘Asung’ Afisina
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ADITYA NOVALI 1985-2022

PAMERAN WAKTU TEMPAT KURATOR

1 WHY 26 Maret - 26 September 2022 Tumurun Museum, Surakarta, Indonesia Enin Supriyanto (esai) Alia 
Swastika (esai)

2 Berdetak : 4 Dekade Yayasan Jantung Indonesia November 2021 Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia -

3 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 17-19 Juni 2021 OVR -

4 The Joy of Collecting : Selection from The Yeap Lam 
Yang collection 22 Oktober - 23 November 2020 The Private Museum, Singapura Aaron Teo, Beverly Yong

5 Aaaahhh!!! Paris Internationale 20-29 Oktober 2020 12 Rue De Montyon, Paris, Prancis Claire Le Restif

6 ROH Projects di Art Jakarta Virtual + OPPO Find Art 
di Art Jakarta Virtual 2 Oktober 2020 - 31 Januari 2021 OVR -

7 Arisan Karya 20-28 Mei 2020 Museum MACAN, Jakarta, Indonesia -

8 Silverlens Galleries di Art Philippines 21-23 Februari 2020 The Link Carpark, Ayala Center, Makati, Filipina -

9 On Muzharul Islam : Surfacing Intention. Dhaka Art 
Summit 2020 7-15 Februari 2020 Shilpakala Academy, Dhaka, Bangladesh Diana Campbell Betancourt, Sean 

Anderson, Nurur Khan

10 ROH Projects di Westbund Talent 7-10 November 2019 Westbund Art Centre, Shanghai, Republik Rakyat 
Tiongkok -

11 ROH Projects di Art Jakarta 30 Agustus - 1 September 2019 Gandaria City, Jakarta, Indonesia -

12
Arte Contemporáneo: Asia, Australia y el Pacífico. 
Selección de la Trienal Asia Pacífico de la 
Queensland Art Gallery| Gallery of Modern Art

23 Agustus - 27 November 2019 Centro Cultural La Moneda, Santiago, Republik Chili -

13 ME:DI:UM 11-16 Juni 2019 Liste Art Fair, Basel, Swiss Jun Tirtadji

14 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 24-31 Maret 2019 Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong -

15 BaCAA Assemblage 22 Februari - 22 Maret 2019 Lawangwangi Creative Space, Bandung, Indonesia Asmudjo J. Irianto

16 ROH Projects di Taipei Dangdai ‘Ripples : Continuity 
in Indonesian Contemporary Art’ 18-20 Januari 2019 Taipei Nangang Exhibition Centre, Taiwan, Taipei -

17 The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art 
(APT9) 24 November 2018 - 28 April 2019 Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art 

(QAGOMA), Brisbane, Australia
Zara Stanhope, Tarun Nagesh, Ruth 
McDougall, Reuben Keehan 

18 Painting, Differently 20 Oktober - 17 November 2018 Silverlens Galleries, Manila, Filipina Isa Lorenzo

19 Significant Other 8 September - 21 November 2018 ShanghART Singapore, Singapura -

20 ARTJOG 2018 | Enlightenment 4 Mei - 4 Juni 2018 Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono, Ignatia 
Nilu

21 These Painter’s Painters 25 April - 26 Mei 2018 ROH Projects, Jakarta, Indonesia -

22 Diaspora : Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia 4 Maret - 1 Oktober 2018 MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, 
Thailand Loredana Pazzini-Paracciani

23 Shared Coordinates II 20-26 Januari 2018 ROH Projects di The Arts House, Singapura -
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101 Pameran Finalis Jakarta Art Award 2010 30 Juli - 29 Agustus 2010 North Art Space, Jakarta, Indonesia
Agus Dermawan T., Rifky Effendy, Efix 
Mulyadi, Bambang Bujono, Jean 
Couteau, Agus Burhan, Srihadi 
Soedarsono

102 Vivi Yip Art Room di Bazaar Art Fair 29 Juli - 1 Agustus 2010 The Ritz Carlton, Jakarta, Indonesia -

103 Langgeng Contemporary Art Festival 2006 8-30 Juli 2006 Langgeng Gallery, Magelang, Indonesia -

104 Biennale XII Jakarta: Beyond 22 Mei - 25 Juni 2006 Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Indonesia Asikin Hasan, Rizki A. Zaelani

105 Pameran Nusantara 2005: Apakah Kita Berbeda? 21-30 Desember 2005 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Rizki A. Zaelani

106 Biennale Jogja VIII Consciousness of the Here and 
Now 4-22 Desember 2005 Kawasan Kotagedhe, Yogyakarta, Indonesia M. Dwi Marianto, Eko Prawoto, Mikke 

Susanto

107 CP Biennale Urban/Culture 6 September - 5 Ocotober 2005 Museum Bank Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

108 Exodus 15-28 Februari 2005 Nadi Gallery, Jakarta, Indonesia Hendro Wiyanto

109 Art Portable 27 Oktober - 26 November 2004 CP Artspace, Jakarta, Indonesia Suwarno Wisetrotomo

110 CP Open Biennale Interpellation 4 September - 3 Oktober 2003 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

111 Implotion 30 Agustus - 30 September 2003 ExpatriArt Gallery, Jakarta, Indonesia Sudjud Dartanto

112 Pameran Finalis Indonesia ASEAN Art Award 2003 15-25 September 2003 Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia -

113 Pameran Finalis Indofood Art Award 2002 November 2002 Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia -

114 Pameran Seniman Muda Bandung 15 Desember 2000 - 27 Januari 2001 Griya Seni Popo Iskandar, Bandung, Indonesia Agung Hujatnikajennong, Ardiyanto

115 Fragmen 26 Februari - 11 Maret 2000 Galeri Kembang, Jakarta, Indonesia Suwarno Wisetrotomo

116 Pameran Bersama 2000 Galeri Kinara, Bali, Indonesia Suwarno Wisetrotomo

117 Pameran Finalis Indonesia Art Award VI 1999 21 September - 20 Oktober 1999 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia -

118 The Other Side of Indonesian People and Their 
Country 3-30 Agustus 1998 Galeri Santi, Jakarta, Indonesia Agus Dermawan T.

119 View on Woman 30 Agustus - 14 September 1997 Linggar Gallery, Jakarta, Indonesia Agus Dermawan T.

120 Pameran Finalis Indonesia Art Award 1997 11-15 Juli 1997 Museum Agung Rai, Bali, Indonesia -

121 Transition 4-10 Agustus 1995 Bentara Budaya, Jakarta, Indonesia Agus Dermawan T.

122 - 8-11 Juli 1989 Galeri Pasar Seni Ancol, Jakarta, Indonesia -

123 - 1986 Taman Budaya, Surakarta, Indonesia -

124 - 1985 Pasar Seni Ancol, Jakarta, Indonesia -

125 - 1984 Monumen Pers, Surakarta, Indonesia -
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ADITYA NOVALI 1985-2022

PENGHARGAAN TAHUN TITEL

1 Prudential Eye Awards 2016 Best Emerging Artist Using Installation, finalis

2 Bandung Contemporary Art Award #1 (BaCAA) 2010 Best Artwork

3 Jakarta Art Awards 2010 Pemenang Ketiga

4 Sovereign Asian Art Prize 2010 Finalis

5 Indonesia ASEAN Art Awards 2003 Finalis

6 Indofood Art Awards 2002 Finalis

7 Philip Morris Indonesian Art Awards VI 1999 Finalis

8 Philip Morris Indonesian Art Awards 1997 Finalis

1

ADITYA NOVALI 1985-2022
RESIDENSI WAKTU TEMPAT

1 International Creator Residency Program 5 Januari - 31 Maret 2016 Tokyo Wonder Site, Tokyo, Jepang

2 Residensi Makan Angin #2 1 September - 30 November 2014 Cemeti Art House, Yogyakarta, Indonesia

1

104 Jakarta Biennale ‘Beyond’ 22 May - 25 June 2006 Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Indonesia Asikin Hasan, Rizki A. Zaelani

105 Pameran Nusantara 2005 21-30 December 2005 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Rizki A. Zaelani

106 Biennale Jogja VIII, ‘Consciousness of the Here and 
Now

4-22 December 2005 Kawasan Kotagedhe, Yogyakarta, Indonesia M. Dwi Marianto, Eko Prawoto, Mikke 
Susanto

107 CP Biennale ‘Urban/Culture’ 6 September - 5 Ocotober 2005 Museum Bank Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

108 Exodus 15-28 February 2005 Nadi Gallery, Jakarta, Indonesia Hendro Wiyanto

109 Art Portable 27 October - 26 November 2004 CP Artspace, Jakarta, Indonesia Suwarno Wisetrotomo

110 CP Open Biennale, ‘Interpellation’ 4 September - 3 October 2003 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia Jim Supangkat

111 Implotion 30 August - 30 September 2003 ExpatriArt Gallery, Jakarta, Indonesia Sudjud Dartanto

112 Finalist 2003 Indonesia ASEAN Art Award exhibition 15-25 September 2003 Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia -

113 Finalis Indofood Art Award 2002 exhibition November 2002 Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia -

114 Bandung Young artist Exhibition 15 December 2000 - 27 January 2001 Griya Seni Popo Iskandar, Bandung, Indonesia Agung Hujatnikajennong, Ardiyanto

115 Fragmen 26 February - 11 March 2000 Galeri Kembang, Jakarta, Indonesia Suwarno Wisetrotomo

116 Group Exhibition 2000 Galeri Kinara, Bali, Indonesia Suwarno Wisetrotomo

117 Finalis INDONESIA ART AWARD VI 1999 exhibition 21 September - 20 October 1999 Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia -

118 The Other Side of Indonesian People and Their 
Country

3-30 August 1998 Galeri Santi, Jakarta, Indonesia Agus Dermawan T

119 View on Woman 30 August - 14 September 1997 Linggar Gallery, Jakarta, Indonesia Agus Dermawan T

120 Finalis Indonesia Art Award 1997 exhibition 11-15 July 1997 Museum Agung Rai, bali, Indonesia -

121 Transition 4-10 August 1995 Bentara Budaya, Jakarta, Indonesia Agus Dermawan T

122 - 8-11 July 1989 Galeri Pasar Seni Ancol, Jakarta, Indonesia -

123 - 1986 Taman Budaya, Surakarta, Indonesia -

124 - 1985 Pasar Seni Ancol, Jakarta, Indonesia -

125 - 1984 Monumen Pers, Surakarta, Indonesia

exhibition time location curator

5

ADITYA NOVALI 1985-2022

PAMERAN WAKTU TEMPAT KURATOR

1 WHY 26 Maret - 26 September 2022 Tumurun Museum, Surakarta, Indonesia Enin Supriyanto (esai) Alia 
Swastika (esai)

2 Berdetak : 4 Dekade Yayasan Jantung Indonesia November 2021 Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Indonesia -

3 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 17-19 Juni 2021 OVR -

4 The Joy of Collecting : Selection from The Yeap Lam 
Yang collection 22 Oktober - 23 November 2020 The Private Museum, Singapura Aaron Teo, Beverly Yong

5 Aaaahhh!!! Paris Internationale 20-29 Oktober 2020 12 Rue De Montyon, Paris, Prancis Claire Le Restif

6 ROH Projects di Art Jakarta Virtual + OPPO Find Art 
di Art Jakarta Virtual 2 Oktober 2020 - 31 Januari 2021 OVR -

7 Arisan Karya 20-28 Mei 2020 Museum MACAN, Jakarta, Indonesia -

8 Silverlens Galleries di Art Philippines 21-23 Februari 2020 The Link Carpark, Ayala Center, Makati, Filipina -

9 On Muzharul Islam : Surfacing Intention. Dhaka Art 
Summit 2020 7-15 Februari 2020 Shilpakala Academy, Dhaka, Bangladesh Diana Campbell Betancourt, Sean 

Anderson, Nurur Khan

10 ROH Projects di Westbund Talent 7-10 November 2019 Westbund Art Centre, Shanghai, Republik Rakyat 
Tiongkok -

11 ROH Projects di Art Jakarta 30 Agustus - 1 September 2019 Gandaria City, Jakarta, Indonesia -

12
Arte Contemporáneo: Asia, Australia y el Pacífico. 
Selección de la Trienal Asia Pacífico de la 
Queensland Art Gallery| Gallery of Modern Art

23 Agustus - 27 November 2019 Centro Cultural La Moneda, Santiago, Republik Chili -

13 ME:DI:UM 11-16 Juni 2019 Liste Art Fair, Basel, Swiss Jun Tirtadji

14 ROH Projects di Art Basel Hong Kong 24-31 Maret 2019 Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong -

15 BaCAA Assemblage 22 Februari - 22 Maret 2019 Lawangwangi Creative Space, Bandung, Indonesia Asmudjo J. Irianto

16 ROH Projects di Taipei Dangdai ‘Ripples : Continuity 
in Indonesian Contemporary Art’ 18-20 Januari 2019 Taipei Nangang Exhibition Centre, Taiwan, Taipei -

17 The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art 
(APT9) 24 November 2018 - 28 April 2019 Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art 

(QAGOMA), Brisbane, Australia
Zara Stanhope, Tarun Nagesh, Ruth 
McDougall, Reuben Keehan 

18 Painting, Differently 20 Oktober - 17 November 2018 Silverlens Galleries, Manila, Filipina Isa Lorenzo

19 Significant Other 8 September - 21 November 2018 ShanghART Singapore, Singapura -

20 ARTJOG 2018 | Enlightenment 4 Mei - 4 Juni 2018 Jogja National Museum, Yogyakarta, Indonesia Bambang ‘Toko’ Witjaksono, Ignatia 
Nilu

21 These Painter’s Painters 25 April - 26 Mei 2018 ROH Projects, Jakarta, Indonesia -

22 Diaspora : Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia 4 Maret - 1 Oktober 2018 MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, 
Thailand Loredana Pazzini-Paracciani

23 Shared Coordinates II 20-26 Januari 2018 ROH Projects di The Arts House, Singapura -

1

*Teks yang dicetak tebal merujuk pada pameran tunggal.
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KOLABORATOR

Konsep dan Desain - Danang Prasetyanto (GDP Communications)

Penerjemah - Jun Tirtadji dan Ari Pasaribu

Penampilan khusus - Dian Sastrowardoyo dan Afgansyah Reza

Tim Produksi Video - Davy Linggar dan Tim Vertex 

Videografer dan animator - Ayiela Soraya dan Monica Ghiotto

Penulis naskah - Oni Olivya

Pengendali Drone - Almuftofa

Mitra Galeri - ROH

Mitra Logistik - Helutrans

Mitra Hotel - Aston Solo Hotel

TERIMAKASIH.

Iwan Kurniawan Lukminto dan Mira Christina Setiady

Jun Tirtadji

Danang Prasetyanto

Vilmala Sari

Alia Swastika
Enin Supriyanto

Tom H Tandio 
Melani W Setiawan 
Arif Suherman
Ida Ng
Kartika Hadi
Nicholas Tan
Sunarto dan Lina
Susan Santoso 
dan teman-teman lain yang juga bersedia meminjamkan karyanya

Dian Sastrowardoyo
Afgansyah Reza
Davy Linggar dan Janne Hufron
Sejauh Mata Memandang

Sofyan Prasetyo, Sigit K Santoso, Aditya Nugroho (Tim Tumurun Museum)

Stella Katherine, Dea Aprilia, Yacobus Ari Respati,
Tuti Haryati, Annisa Rianti, Dedi Sutoyo (tim ROH)

Indah Ariani 

Supandi. Wakijo, Salimin, Djoko Iswanto, Suparmo (Tim studio AN)

Mami. Papi. Ade.
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