
Ruthy Lilipaly
“What would you do, if the world 

was the size of your hand?”
Clay, Acrylic on Kanvas 

80 x 80 cm
2019

Suyudana Sudewa
"Vid"

Acrylic, Charcoal, Oil on Canvas
80 x 120 cm 

2019

I Putu Yudhi Aditya
“Corak Fantasi“
Diameter  45cm 
Acrylic on Wood

2019

Sandat Wangi
“Venus as a Boy”
Acrylic on Canvas, Paper & fabrics
#1 Diameter 80cm
#2 Diameter 38cm
#3 Diamerter 35cm
20192019

Reza F. Abiyyu
"Adhesions"
Clay, Color Oxide and Resin on Canvas
100 x 100 cm
2019

 I Wayan Dwima, I Putu Yudhi, Maria Ruthy 
Hillary ini hadir di Yogyakarta untuk 
berpameran bersama di Greenhost Boutiqe 
Hotel dengan mengusung tema Inside Out. 
Kesepuluh perupa muda ini mencoba 
mengkategorikan faktor internal dan eksternal 
yang mempengaruhi proses penciptaan karya 
merekamereka dengan menyadari posisi mereka 
sebagai perupa muda di zaman milenial. 
Inside-out bagi mereka juga menjadi ajang 
menguji potensi dan eksplorasi yang kelak akan 
menjadi arsip pembelajaran. Pertanyaan 
maupun kegelisahan nampak pada karya-karya 
yang hadir dalam pameran ini, seperti karya 
yangyang dibuat oleh Reza F. Abiyyu yang 
menghadirkan pertanyaan tentang relasi antar 
manusia, tuhan dan alam. Reza seakan 
mempertanyakan siapa yang menghendaki 
segala sesuatu ini terjadi? Dengan 
menggunakan media clay dan resin yang 
ditempel diatas kanvas menunjukkan proses 
ekploratifekploratif Reza dengan menggabungkan 
beberapa bahan. 

INSIDE OUT: Sebuah tulisan pengantar 
Apresiasi Pameran kelompok
Oleh : Yngvie A. Nadiyya 

ProsesProses merupakan hal yang paling essensial 
dari lahirnya sebuah karya seni. Dalam proses 
penciptaan terdapat aktivitas pengolahan rasa, 
memori serta faktor-faktor lainnya yang saling 
mempengaruhi. Seni rupa telah hadir sejak awal 
keberadaan nenek moyang kita 
Cro-Magnon-Manusia (33.000-10.000 SM) 
yangyang telah membuat lukisan binatang buruan 
mereka di dinding Gua dengan menggunakan 
bahan-bahan alami. kemudian dalam 
perjalanannya seni rupa telah mengalami 
berbagai macam perubahan konsep maupun 
fungsinya hingga hari ini. Dalam rentang 
perjalanan yang sangat panjang tersebut, 
persoalanpersoalan “proses penciptaan” serta 
“faktor-faktor” apa yang mendorong maupun 
mempengaruhi seniman dalam melahirkan 
karya seni masih menjadi hal yang menarik 
untuk dibahas. Sepuluh perupa muda, yang 
berasal dari berbagai macam wilayah di 
Indonesia; Bernandi Desanda, Reza F. Abiyyu, 
II Made surya Subrata,  Mutiara Riswari, Luh 
Pande Sandat Wangi, Florentina Arum, Dewa 
Gede Suyudana, 
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