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Siaran Berita
UNTUK SEGERA DIBERITAKAN

COLLECT & DONATE:
ART MOMENTS JAKARTA x MUSEUM OF TOYS x DARBOTZ x STUNICA FKUI ALUMNI

Jakarta, 29 Mei 2020 – Pihak penyelenggara Art Moments Jakarta melakukan
kolaborasi eksklusif bersama Museum of Toys dan Darbotz dalam menciptakan art
toy atau mainan seni yaituMonsterball Yellow Totem danMonsterball Yellow Totem
Inverted dalam program Collect & Donate. Hal ini adalah upaya penggalangan dana
untuk mendukung tenaga medis dan pihak-pihak yang terlibat di garis depan
dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dimana sebagian dari penjualan akan
dialokasikan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Hasil donasi dari
penjualan tersebut akan didistribusikan melalui gerakan Care For Humanity oleh
Alumni Student Union of International Class Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia (STUNICA FKUI Alumni) yang menyalurkan kepada sejumlah rumah sakit
rujukan Covid-19 yang tersebar di Indonesia.

Leo Silitonga, Pendiri dan Direktur Art Moments Jakarta mengemukakan ulasan
mengenai inisiatif Collect & Donate, “Bertepatan dengan hari dan tanggal rencana
penyelenggaraan Art Moments Jakarta 2020, yang seharusnya tanggal 17 April,
kami memutuskan untuk tetap melakukan inisiatif aktif untuk mendukung para
tenaga medis yang bertugas dalam pandemic Covid-19. Bersama dengan Museum
of Toys sebagai platform koleksi mainan pertama dan terbesar di Indonesia, dan
Darbotz sebagai salah satu seniman street art ternama Indonesia yangmendunia,
kami melihat Collect & Donate sebagai kegiatan positif yang dapat menginspirasi
dan mendukung para seniman, galeri dan juga seluruh masyarakat untuk terus
berkarya.”

Karya seni ini diciptakan oleh anak bangsa yang dikenal dengan panggilan
Darbotz. Terkenal dengan karakter "monster ball" nya, Darbotz berawal dari
seniman mural jalanan Jakarta pada 15 tahun yang lalu yang memiliki karya urban
grafitti beragam tempat di ibukota yang lalu kemudian berkolaborasi dengan
berbagai merek lokal dan multinasional. Kecintaannya pada Jakarta modern,
kekacauan lalu lintas dan berbagai motif batik yang tersebar di Indonesia
menghasilkan gaya khasnya yaitu karakter KONG atau "Squid" yang kemudian
dianggap sebagai alter-egonya. Karya grafiti Darbotz dipamerkan di berbagai
pameran seni internasional di mancanegara, Singapura, Malaysia, Hongkong,
Australia sampai Prancis. Bahkan salah satu karyanya dikoleksi oleh Mizuma
Gallery, Singapura.
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Monsterball Totem yang merupakan ciri khas dari karya Darbotz di desain dengan
gaya urban berwarna kuning dan hitam yaitu warna-warna yang sinonim dengan
brand Art Moments Jakarta. Mainan seni berukuran 250 mm ini dibuat dengan
materi vinil yang tidak mudah pecah dan dapat di lepas pasang dalam fitur 3
segmentasinya dapat menampilkan 1000 wajah yang menjadi simbol perilaku
yang perlu fleksibiltas tinggi menghadapi berbagai tantangan kehidupan
masyarakat urban. Dalam edisi terbatas hanya 100 pcs dalam dua pilihan desain
dan warna, para kolektor dan penggemar mainan dapat membeli Monsterball
Totem hasil kolaborasi ini melaui website Museum of Toys,
www.motmuseum.com dengan harga Rp. 4,000,000 per pcs.

Pada tanggal 26 Mei 2020, bertempat di Museum of Toys, pihak Art Moments
Jakarta dan Museum of Toys mendonasikan sejumlah alat medis seperti masker
N95, masker bedah 3-ply, pelindung wajah dan gaun APD level 2 dan 3 dari hasil
penjualan 100 Monsterball. Donasi tersebut disalurkan melalui STUNICA FKUI
Alumni Care for Humanity yang di distribusikan kepada tenaga medis di 5 rumah
sakit rujukan Covid-19 yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), RS UI
Depok, RS Pekerja Jakarta, RS Bhayangkara Sespimma Polri dan RSUD
Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.

- TAMAT –

Tentang 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. Untuk
informasi lebih lanjut, silahkan membuka www.artmomentsjakarta.com

Tentang Musem Of Toys
Museum Mainan menampung koleksi mainan desainer dari perancang mainan
lokal dan internasional terbaik. Museum ini menampilkan koleksi pribadi Win
Satrya, yang dikumpulkan selama 15 tahun. Ada lebih dari 3.000 patung yang
sangat terbatas ditampilkan, masing-masing dengan gaya unik, filosofi desain, dan
nilai sejarahnya sendiri. Kagumi budaya jalanan hip-hop dan skateboard, kreasi
surealis, seni jalanan, dan komik dipadukan menjadi mainan. Itu seni, seperti yang
belum pernah Anda lihat sebelumnya.

Tentang STUNICA FKUI ALUMNI
Student Union of International Class (STUNICA) adalah himpunan mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kelas Khusus Internasional (FKUI KKI)

http://www.motmuseum.com/
http://www.artmomentsjakarta.com/
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yang didirikan pada tahun 2000. Himpunan mahasiswa ini terusmenghantarakan
lulusan dokter berkualitas yang menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Hingga
saat ini, program KKI telah 20 tahun berjalan dan telah menghasilkan lulusan dari
tahun 2007 hinggal 2020. Para alumni dari STUNICA FKUI KKI kemudian
mendirikan himpunan sebagai wadah penyaluran informasi dan aspirasi bagi
alumni yang sudah lulus dari FKUI dan berkarya di berbagai tempat baik Indonesia
maupun luar negeri.

Merebaknya wabah coronavirus (COVID-19) menjadi panggilan bagi para alumni
untuk dapat memanfaatkan payung STUNICA FKUI Alumni sebagai tempat promosi
kesehatan dan penyaluran donasi yang digunakan untuk menyediakan alat
pelindung diri (APD) sesuai standard nasional bagi para sejawat tenaga medis di
berbagai daerah di Indonesia (Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Papua)
sebagai garda terdepan di masa pandemi ini.
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