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Siaran Berita 
UNTUK SEGERA DIBERITAKAN 
 

ART MOMENTS JAKARTA 2020 KEMBALI HADIR DENGAN 
MENAMPILKAN KARYA SENI TERBAIK DAN PROGRAM-PROGRAM 

MENARIK. 
 

Jakarta, 11 February 2020 – Penyelenggara Art Moments Jakarta pada hari 
ini mengumumkan bahwa untuk kedua kalinya, Art Moments Jakarta 2020 akan 
hadir kembali di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, tanggal 17 sampai 
dengan 19 April 2020. Dengan mengangkat tema Yesterday Since Tomorrow, 
salah satu pameran seni terkemuka di Indonesia ini akan menyajikan karya seni 
terbaik dan program-program menarik yang menjangkau segala kalangan. 
 
Art Moments Jakarta adalah sebuah pameran seni kontemporer terkemuka di 
Indonesia yang mempunyai visi untuk mendorong pertumbuhan seni di Indonesia 
dan menjadikan Jakarta sebuah salah satu destinasi wisata seni di dunia. 
Pameran seni ini berupaya untuk menjembatani pemilik galeri, pencinta seni, 
serta pembeli karya seni dalam sebuah wadah yang dinamis dan mendukung 
popularitas mereka ke dunia internasional. Pada tahun 2019, Art Moments 
Jakarta menampilkan sejumlah karya seni dari seniman-seniman populer seperti 
Banksy, L’atlas, Kongo, Stereoflow, Darbotz, MR dan karya seni kaliber 
internasional lainnya. Hal ini menguatkan posisi Art Moments Jakarta sebagai 
salah satu pameran seni terbesar di Asia Tenggara yang telah sukses 
menampilkan karya street-art ternama di dunia. 
 
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel adalah lokasi yang ideal untuk 
penyelenggaraan pameran seni akbar seperti layaknya Art Moments Jakarta. 
Salah satu keuntungannya adalah lokasi hotel di jantung kota Jakarta Selatan 
yang memiliki akses langsung ke Gandaria City, pusat perbelanjaan yang 
dikunjungi oleh kurang lebih 100,000 pengunjungan setiap harinya. Pusat 
perbelanjaan ini juga menampilkan karya seni berkualitas museum internasional 
dari seniman ternama tersebar di seluruh area, seperti Yayoi Kusama, KAWS, 
Jean Michel Othoniel, Handiwirman Saputra dan Ahmad Sadali. 
 
Leo Silitonga, Founder and Fair Director Art Moments Jakarta 2020 
menyampaikan, “Tema yang kita usung tahun ini, Yesterday Since Tomorrow 
memiliki makna yang mendalam. Pameran seni kali ini merupakan gabungan dan 
perpaduan dari berbagai kalangan; generasi muda, generasi yang sedang 
berkembang, generasi yang sudah mapan, tradisional dan kontemporer, karya 
seni dan hasil kerajinan, semua berbaur dalam satu wadah yang dinamis. 
Yesterday Since Tomorrow is TODAY, Yesterday Since Tomorrow is US”. 
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ART MOMENTS JAKARTA 2020, LEBIH BESAR, UNIK DAN MENARIK 
Art Moments Jakarta 2020 hadir kembali dengan skala yang lebih besar, 
menampilkan 50 galeri dari dalam dan luar negri dengan area yang lebih luas 
dengan target pengunjung 10,000 orang. Salah satu galeri besar dan ternama 
yang akan berpartisipasi adalah Whitestone Gallery yang berada di Tokyo, 
Hongkong dan Taipei dan menampilkan hasil karya seniman Jepang, seperti Yayoi 
Kusama, Yoshitomo Nara, kelompok Gutai yaitu kelompok seniman penting di 
Jepang dan seniman kontemporer asal Jepang lainnya. Selain itu, acara ini juga 
akan menampilkan Art Agenda, S.E.A yang berasal Singapore, sebuah usaha di 
bidang seni yang memberikan layanan konsultasi dan kuratorial, dengan keahlian 
di dalam karya seni Asia modern dan pasca-perang tahun 1930’an – 1980’an. 
 
Aureo Gallery asal dari Kuala Lumpur, Malaysia akan menampilkan hasil karya 
seni yang unik dan inovatif yang menggugah imajinasi jiwa. Tahun ini 
menampilkan artis utama mereka, Kim Il Tae asal Korea, seorang seniman 
pelopor karya seni dengan menggunakan teknik lukisan minyak diatas kanvas 
dengan emas 24 karat. Saat ini, Kim adalah satu-satunya seniman dengan 
lukisan emas di dunia yang hasil karyanya dikoleksi oleh Pangeran Michael Kent 
dari British Royal Family, Psy, selebriti Korea and beberapa nama besar lainnya.  
 
Demikian juga salah satu galeri di Indonesia, Lawangwangi Art Gallery yang 
berasal dari Bandung, Jawa Barat akan hadir menampilkan karya seni seniman 
Indonesia. Dalam keterlibatannya kali ini, ArtSociates yang berlokasi di 
Lawangwangi Art Gallery akan menampilkan pilihan karya-karya abstrak dari 
seorang maestro seni modern Indonesia, Gregorius Sidharta yang kemudian 
dibaca dan dipersandingkan dengan generasi seniman yang lebih muda dan aktif 
berkesenian dalam konteks seni kontemporer, seperti: Mujahidin Nurahman, 
Erwin Windu Pranata, Gabriel Aries Setiadi, dan Rendi Raka Pramoedya. 
 
Dalam presentasi ini, tajuk yang kemudian diangkat adalah Poetical Vector, 
dipilih untuk menggambarkan arah perkembangan dan dinamika abstrak di 
Indonesia, dari periode modern hingga saat ini, yang menunjukkan ragam nilai 
dan makna sublim yang puitis.  
 
Mazhab Bandung merupakan fenomena periodis yang seringkali dianggap 
memiliki corak dan gaya abstrak yang khas, bersifat partikular. Mendasar pada 
pemikiran modernisme yang berkembang kepada konteks sosial masyarakat dan 
lingkungan seni rupa Bandung sejak 1950-an. Pada Art Moments Jakarta 2020, 
ArtSociates & Lawangwangi akan fokus untuk memperkenalkan dan 
mengedukasi publik tentang “Mazhab Bandung” dengan karya-karya yang akan 
dipamerkan. 
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Salah satu seniman Indonesia yang mendapatkan sorotan pada tahun ini adalah 
Mochtar Sarman yang terkenal dengan konsep perpaduan seni futuristik dan 
tradisional. Kali ini Sarman memperkenalkan sebuah seri karya terbarunya yang 
berjudul ‘Victory’, lukisan dari pemimpin-pemimpin hebat yang menjadi pahlawan 
atau legenda, terdiri dari Napoleon Bonaparte, Lee Kwan Yu, Sultan Mahmed, 
Musashi dan Alexander The Great sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian 
mereka. Sarman menggunakan teknik melukis dengan industrial pop-style 
painting. Seri lukisan Victory ini juga harus dilihat dengan menggunakan 
kacamata 3D yang merupakan ciri khas dari sang seniman nan kreatif ini.  
 
PROGRAM-PROGRAM MENARIK DI ART MOMENTS JAKARTA 2020  
Tahun ini, Art Moments Jakarta menunjuk Khai Hori sebagai Artistic Director. Khai 
adalah seorang kurator ternama bertaraf internasional dengan sejumlah 
pengalamannya sebagai Deputy Director of Artistic Programming di Palais de 
Tokyo, Paris. Kemudian Khai juga pernah menjabat sebagai Senior Curator di 
Singapore Art Museum dan di department Curatorial Development, National 
Heritage Board, Singapura. 
 
“Program-program yang kami rancang bukan hanya tentang seni. Namun juga 
tentang issue-issue di dunia masa kini seperti jenjang kesejahteraan, jenis 
kelamin yang berbeda, modal budaya, perubahan iklim dan tanggung jawab 
terhadap lingkungan yang kami persembahkan dalam kemasan yang menarik,” 
pemaparan Khai. Program-program tersebut adalah: 
 

1.  Intimate Moments 
Pertemuan pribadi di dalam salah satu kamar Sheraton Grand Jakarta Gandaria 
City Hotel dengan salah satu artis atau seniman yang diundang oleh Fair Director, 
Bapak Leo Silitonga, Bapak Sendy Widjaja dan Artistic Director, Khai Hori. 
Program ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal seniman 
favorit lebih akrab. 
 

2.  Converse Moments 
Diskusi dengan seniman, kurator, produser film, seni kerajinan professional 
dalam suasana santai atau kasual, sejalan dengan budaya “nongkrong”. Sebagai 
contoh, peserta bisa duduk bersama dengan produser film dalam sesi 
pemutaran film atau interaksi langsung untuk membuat kerajinan tangan 
langsung dengan seniman. 
 

3.  Prized Moments 
Memberikan penghargaan kepada 5 seniman dibawah umur 30 tahun untuk 
mendapat ‘Ribbon of Excellence” yang akan menandakan karya yang patut 
disimak di Art Moments Jakarta dan seniman favorit dari juri. Hal ini dilakukan 
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dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas karya seni dan mengenali 
bakat-bakat seni kontemporer. 

 
4.  Maker Moments 

Pengunjung memiliki kesempatan untuk mendapat keterampilan baru dan 
membuat sesuatu yang baru melalui workshop. Pengunjung dapat memilih 
demonstrasi konservasi lukisan oleh Konservator Lukisan dan pemilik restoran 
berkonsep seni, Monica Gunawan dari Art Restauro Laboratory (AR Lab, Jakarta). 
Pilihan lainnya adalah dengan belajar membuat sneakers unik dari para seniman 
handal yang berkecimpung dalam Jakarta Sneakers Day.  

 
KOLABORASI DENGAN JAKARTA SNEAKERS DAY  
Art Moments Jakarta menjalin kerjasama dengan Jakarta Sneakers Day yang 
akan diadakan terlebih dahulu pada tanggal 26 – 29 Maret 2020 yang akan 
datang. Hal ini juga dilakukan dengan menyadari pentingnya wawasan seni untuk 
pangsa pasar baru yaitu kaum milenial yang merupakan 40% dari total penduduk 
Indonesia. Dengan harapan untuk memberikan edukasi seni kepada kalangan 
muda melalui ajang pameran seni seperti Art Moments Jakarta.   
 

- TAMAT - 
 
About Art Moments Jakarta 
Art Moments Jakarta adalah salah satu pameran seni terkemuka di Indonesia 
yang diprakarsai oleh sejumlah kolektor seni Indonesia dan diselenggarakan oleh 
tim yang professional dan berpengalaman. Acara ini adalah sebuah wadah yang 
mempertemukan galeri seni lokal dan internasional untuk menjalin hubungan, 
memberikan pendidikan, menampilkan karya dan melakukan kerjasama.   
 
Jadwal pameran Art Moments Jakarta 2020 
Jumat, 17 Apri l ,  2020 
11.00 – 14.00 WIB VIP Preview 
14.00 – 21.00 WIB Vernissage 
Sabtu, 18 Apri l  2020 
10.00 – 21.00 WIB Dibuka untuk umum 
Minggu, 19 Apri l  2020 
10.00 – 21.00 WIB Dibuka untuk umum 
 
Untuk hubungan media, si lahkan menghubungi: 
Viana Igah 
PREFINITE Communications 
E-mail: viana@prefinite.id 
Seluler. 0815 823 0578 


