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COLOURS FROM HOME,
SEBUAH PAMERAN SENI OLEH JUXDUO

Jakarta, 12 Agustus 2019 – “Colours From Home” karya JuxDuo, sebuah kolaborasi
artistik antara Erza S.T. & Alexander Thian – telah diluncurkan hari ini, memperkenalkan
karya seni modern melalui fotografi dan batik, warisan seni tekstil Indonesia. Sebagai
bagian dari perayaan Plaza Indonesia dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia
ke-74, Indonesia Food and Art Festival yang merupakan pameran seni pertama dari the
JuxDuo, berlangsung dari 10 - 24 Agustus 2019, dan bertempat di Main Atrium, Plaza
Indonesia — pusat perbelanjaan paling eksklusif di Jakarta.

Diambil dari kata juxtaposition, JuxDuo mempersatukan penulis travel kenamaan dan
penikmat seni, Ezra S.T. (@madame_exotique), dengan pelancong berpengalaman dan
social media influencer terdepan dan seniman fotografi, Alexander Thian (@amrazing).
Semangat mereka untuk travelling, serta rasa hormat dan kekaguman antara satu sama
lain, telah membawa kedua talenta ini bersama. Melancong telah memungkinkan
keduanya menemukan minat bersama dalam fotografi, serta keinginan untuk
mempromosikan warisan Indonesia yang kaya dalam pemandangan dan lingkungan
yang menarik. Kepribadian keduanya yang bertolak belakang namun saling melengkapi,
menjadi tulang punggung kolaborasi mereka. Apa yang bermula dari sebuah
persahabatan, berlanjut menjadi penghargaan kepada satu sama lain, atas kerjasama
yang harmonis.
JuxDuo saling mengisi keberadaan satu sama lain, di mana Thian mengabadikan
keindahan cahaya, warna, dan gerakan melalui kameranya, sementara senantiasa
menyelaraskan pose Ezra yang dinamis dan mewah. Melalui karya seni mereka,
keduanya menyajikan pendekatan artistik kontemporer yang bersinggungan dengan
keseharian modern. Mereka membawa penikmatnya mengikuti seorang pelancong
mewah, dilihat melalui lensa seorang fotografer nomadik dalam suasana modern dan
santai.
PAMERAN COLOURS FROM HOME
Tiga tahun dalam pembuatan, "Colours From Home" menarik visi dan inspirasinya dari
keinginan untuk menyebarkan keindahan Batik Indonesia yang termasuk Warisan
Budaya Tak berwujud UNESCO, kepada dunia. Pameran ini berasal dari gabungan
keahlian kreatif dan artistik JuxDuo dan perjalanan mereka yang sering ke seluruh dunia.
Hasilnya adalah koleksi foto-foto dramatis yang menampilkan bingkai warna megah dari
Batik Indonesia tradisional yang dirancang oleh almarhum maestro, Iwan Tirta. Foto-foto
diambil di berbagai lokasi bersejarah, landmark yang menginspirasi atau bahkan di
tempat-tempat terpencil yang menonjolkan fleksibilitas seni modern, sementara
menyandingkan nilai-nilai sebagai latar belakang yang sempurna untuk menangkap
esensi warisan budaya Indonesia dengan cara modern namun kontemporer. Pameran
debut JuxDuo akan berlangsung selama dua minggu, menampilkan karya seni
kontemporer yang segar nan unik.
Delapan foto Batik warisan terpilih dari perjalanan keduanya ke berbagai destinasi
eksotik dunia — meliputi Bali, Siem Reap, Hongkong, Jakarta, Prancis, hingga Monako —
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akan dipamerkan dengan fokus penggambaran warna-warna yang kontras, dan drama di
instalasi seni dan desain. Sebagai penghormatan kepada koleksi Batik warisan Iwan
Tirta, sejumlah foto yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya telah dicetak bahan
duchess satin berkualitas tinggi. Karya seni tersebut akan ditampilkan di udara —
digantung dari langit-langit— dan ditata terpampang antara satu dan lainnya, supaya
para tamu dapat menikmati komposisi masing-masing foto tanpa gangguan.
FOTOGRAFI, SEBUAH MEDIUM SENI MODERN
Menjadi pelaku dan kolektor fotografi telah menjadi populer dan bisa diakses khalayak
umum, tidak hanya di antara kalangan pecinta seni. Dianggap sebagai media untuk
menyampaikan makna yang lebih literal daripada bentuk seni lainnya, potret diambil
berdasarkan objek nyata dalam kondisi mentah yang ada, emosi fotografi dipertajam
atau diperdalam dengan permainan pencahayaan, sudut dan warna yang mewujudkan
karakter, drama dan cerita sesuai yang dimaksudkan oleh sang fotografer.
Kolaborasi dengan Iwan Tirta Private Collection dan dimulai ketika Erza diminta untuk
mempromosikan batik selama perjalanannya. “Sebagai travel writer, saya merasa
senang mengunjungi tempat-tempat yang paling menakjubkan di dunia dan ingin
menangkap pemandangan itu dengan cara yang paling eksotis sambil memadukan
warna-warna Batik yang cerah dan memukau,” kata Erza. Alexander juga menegaskan,
“Kami memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal travelling, tetapi fotografi selalu
menjadi kesukaan saya. Proyek ini dimulai sebagai hobi, dan kini telah berubah menjadi
proyek artistik modern. Saya sekarang ingin mengabadikan lebih banyak momen eksotis
bersama Erza. Dengan mengingat hal ini, perjalanan kami bersama menjadi lebih
menyenangkan dan kami selalu menantikan perjalanan kami berikutnya. ”
SPONSOR
Delapan sponsor yang berpartisipasi dalam pameran “Colours From Home” dikuratori
dengan cermat, dan sama-sama memegang peranan penting dalam kesuksesan acara
ini.
Plaza Indonesia, destinasi berbelanja dan gaya hidup kelas satu yang telah
mendapatkan pengakuan internasional sebagai pusat mode, kemewahan, kuliner
Indonesia dan saat ini, sebagai tujuan seni. Bank Permata sebagai penyedia pembiayaan
pertama yang menjembatani layanan terbaik di perbankan swasta melalui
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seni rupa. The Apurva Kempinski Bali Resort sebagai salah satu lokasi foto di Bali
dengan pelayanan bintang lima yang sama-sama terinspirasi budaya yang menampilkan
warisan Indonesia melalui desain dan pengalaman perjalanannya yang mendalam. Palm
Park Hotel Surabaya yang juga ditampilkan dalam pameran adalah satu lokasi yang
menawarkan akomodasi yang cerdas dan bergaya di jantung kota bersejarah. Adapun
pameran ini tidak akan mungkin terwujud tanpa hasil kerajinan tangan berseni dari Iwan
Tirta Private Collection dengan dedikasi cermat mereka untuk memperkenalkan Batik
Indonesia ke dalam masyarakat modern.
Dukungan profesional dan keahlian yang diberikan oleh ISA Art & Design, sebuah praktisi
seni dan kurator seni yang berbasis di Jakarta, adalah yang menginspirasi pameran seni
ini. Kami pun sangat bahagia atas dukungan dari Johnny Walker yang menghargai dan
bangga akan tradisi Indonesia yang kaya dengan mendukung seni kontemporer, acara
dan seniman lokalnya. Kreasi mungil dan lezat, bernuansa artistik disediakan oleh Seven
Friday Space, penyewa

ritel dan food and beverage. Plaza

Indonesia akan

menyenangkan para tamu selama acara pembukaan dan penutupan. Sebagai upaya
menghadirkan komunikasi yang konsisten dan kohesif untuk Pameran “Colours From
Home”, Prefinite Communications, adalah konsultan komunikasi strategis yang juga
dengan bangga memulai debutnya dalam proyek seni dan desain.
- AKHIR -
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