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Pengantar Kuratorial
KESADARAN
Dalam seni ilustrasi, kesadaran bukan terletak pada teknis, namun pada maksud dan makna.
Persoalannya dalam era industri dan media sosial, kesadaran seorang illustrator kerap terselip
dan hilang oleh pemesan (pasar) dan respon serta komentar warganet. Kesadaran bukan lagi
milik ilustrator sepenuhnya, ada yang mengendalikan dari luar sana.
Saya menyebut pasar untuk menunjuk pada sebuah kumpulan, gerakan, gelombang dan standar
yang tak berbentuk namun dominan bahkan perkasa dalam mengendalikan selera, perlahanlahan pasar menentukan kemana arah kesadaran seorang illustrator dari sejak kanvas kosong.
Pasar adalah sumber ide sekaligus sumber penghasilan seorang ilustrator, maka kesadaran
illustrator ada di sana, tempat seorang illustrator kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri,
kesadaran sejatinya hilang, satu-satunya yang ia miliki adalah kesadaran bahwa ia berada dalam
arus gelombang selera pasar, saat semua orang merayakan hal yang sama dan menerimanya
serta menganggap bahwa ini adalah satu-satunya hal yang nyata juga benar. Ilustrator kemudian
menjadi mesin produksi dalam sistem pasar, kesadarannya adalah sebatas teknis dengan diskusi
terjauhnya hanya sebatas membuat apa dan dibayar berapa.
Tulisan ini perlu saya tarik lebih dalam ke tempat di mana ilustrator menjalani pendidikan
dan saya berada di dalamnya sebagai pengajar. Saya harus melompat-lompat mencari sudut
pandang demi terhindar dari kesadaran pasar, perlu diakui bahwa pendidikan kini berada
dalam arus pasar. Kurikulum tercipta karena kebutuhan pasar, ada dialog yang tak berujung
pangkal saat kita mendiskusikan apakah pendidikan yang membutuhkan pasar atau pasar yang
membutuhkan pendidikan. Sebagai pengajar tentu saya harus memeriksa kembali asumsi bahwa
pasar adalah gelombang besar yang membunuh kesadaran individu, sebab bagaimanapun pasar
sebagai ideologi tetap menyisakan ceruk, meskipun kecil untuk para ilustrator berdiri di atas
kesadarannya sendiri. Sampai titik ini bagi saya pasar lah yang membutuhkan pendidikan, kelaskelas di kampus lah yang harus menunjukan jalan bagi mahasiswanya agar tak hilang dalam
gelombang itu, mereka perlu dibekali cara mempertahankan kesadaran individunya.
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Pasar adalah kenyataan namun bukanlah satu-satunya kebenaran, kesadaran pada diri, pencarian
makna dan usaha menyatakan sikap dengan karya adalah cara lain mencari kebenaran – yang
nantinya itu pun merupakan kenyataan. Kesadaran individu seorang ilustrator akademis adalah
praktek dalam Tri Dharma perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan
Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat.
Pameran karya Fantasy Art ini, merupakan salah satu upaya membekali kesadaran individu dalam
praktek Pendidikan ilustrasi. Mata kuliah Fantasy Art memberikan pemahaman pada mahasiswa
tentang upaya mengenali dirinya sendiri sebagai cara dalam mengembangkan karakter diri,
salah satu hal sederhana namun utama dalam perkuliahan ini adalah membentuk pemikiran
tentang kejujuran, yakni sebelum menuntut orang lain jujur maka kita harus berani jujur pada
diri sendiri. Sehingga karya yang muncul kemudian adalah karya yang jujur, yang menyatakan
sikap berani menilai diri sendiri hingga tersampaikan pada orang lain secara estetik. Bekal inilah
yang menjadi pondasi dalam membangun kesadaran sejati.
Pameran Fantasy Art yang keempat kalinya ini ini bertajuk Katarsis, yang maksudnya adalah
cara dalam mengekpresikan emosi, melepaskan ingatan traumatik dan menenukan kelegaan
jiwa. Ada tiga hal yang menjadi sumber penggalian ide berkarya di kuliah Fantasy Art ini yaitu
phobia, kekecewaan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap individu. Ketiga faktor internal
ini didalami dan digambarkan dalam karya ilustrasi fantasi, yang presentasinya melepaskan diri
dari realitas.
Berbeda dari pameran-pameran sebelumnya yang dipamerkan luring, kini menjadi daring. Sang
jaman yang memintanya begini demi memutus rantai pandemi. Pameran daring dalam kondisi
Perkuliahan jarak Jauh tentu tidak hanya cara menontonnya saja yang berbeda namun kerja
penyelenggaraannya pun berbeda, yang sama hanyalah pada makna saat mengapresiasinya.
Inilah yang takkan lekang dan menjadi salah satu bentuk kesadaran. Sebagai pengajar saya
dan Amir Muchtar dapat berbangga hati turut membantu mahasiswa di kelas ini bekerja, kami
bersama mereka dalam usaha menemukan jalan kesadarannya sendiri. Selamat mengapresiasi.

Pasar Minggu, November 2020
Beng Rahadian
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Pengantar Ketua Panitia
Fantasy Art merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester 5 program studi DKV mayor
Ilustrasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa didorong untuk menumpahkan emosinya dalam
bentuk visual yang tercipta dari rasa takut, kekecewaan, dan kebahagiaan, dalam bentuk visual
yang imajinatif. Pameran Fantasy Art merupakan acara pameran karya tugas mata kuliah Fantasy
Art yang diadakan setiap tahunnya oleh mahasiswa Ilustrasi semester 5. Dikarenakan kondisi
pandemi ini, pameran ini diselenggarakan secara virtual.
Pameran ini berjudul “KATARSIS”. Berjudul “KATARSIS” karena memiliki arti yang selaras dengan
tugas Fantasy Art yang merupakan pelepasan emosi dari diri yang terdalam dalam bentuk
visual. Menurut KBBI, definisi “katarsis” adalah penyucian diri yang membawa pembaruan
rohani dan pelepasan dari ketegangan, cara pengobatan orang yang berpenyakit saraf dengan
membiarkannya menuangkan segala isi hatinya dengan bebas, kelegaan emosional setelah
mengalami ketegangan dan pertikaian batin akibat suatu lakuan dramatis.
Pameran “KATARSIS” tercipta dari kebebasan berkarya, serta sebagai sarana pelepasan emosi,
sehingga karya yang dihasilkan adalah karya jujur yang terbalut imajinasi dan dramatisasi.
Dengan adanya pameran ini, kami berharap para peserta dan pengunjung pameran bisa semakin
tahu bahwa menggambar bisa dijadikan sarana pelepasan diri dan meditasi. Serta supaya dapat
mengenal betapa beragamnya jenis perasaan manusia dengan cara melihat, merasakan dan
membayangkan apa yang tergambar di setiap karya mahasiswa kelas Fantasy Art ini.

Pasar Minggu, November 2020
Noval
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Exhibitor
Aditya Himawan
Al Pasya Octoza Marciano
Ananda Hasna Azzhara
Ariesdhita Christie Talumewo
Athena Arindia Rahmani Zuliardi
Bangkit Ardi Margian
Brenda Christovita Daniella Situngkir
Devina Winona Callista
Elsha Graciela Lusli
Fabian Ramadhan
Farras Inaya Malik
Ibnu Massina Arben
Kamal Harits Abdullah
Miftaqhul Nurda
Muhammad Syachreiza Prana Samalewa
Nanda Nasukha

Noval
Nur Nadhroh Al Wahidi
Nurani Puspitasari
Rama Yapin Koresy Lay
Reiza Permana Kurniawan
Rifqi Ali Zuhdi
Rizky Fadhilah
Salsa Dewi Susilowati
Septo Bekti Satrio
Sidqi Maulana Adi Falah
Silvia Nur Oktaviani
Siti Nadiyah Munawaroh
Sri Almaidah Nurfitriani
Trissy Gabriel
Tsaltsah Nur Masruroh
Wadjah Nurlafyna Amalia Sari
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Phobia
Rasa ketakutan yang
berlebihan pada sesuatu hal
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Rizky Fadhilah

G...g...glosso...
p... Phobia
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Takut berbicara di depan umum,
menggambarkan seorang yang
terlihat dipojokkan dan tertekan
karena banyak figur yang
menatapnya dengan tatapan
yang mencekam.
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Farras Inaya Malik

Pasukan Kecoa
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Pasukan Kecoa
Deskripsi: Terkadang aku ingin
menaklukkan dunia mereka,
terkadang aku ingin berteman
dengan mereka, tetapi sebagian
besar waktu, aku kabur dari
mereka setiap mereka ada di
wastafel dapurku.
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Septo Bekti Satrio

ya, Allah. pengen
jadi burung aja
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Apakah burung pernah takut
jatuh ketika ia berada di
ketinggian? Ubah aku jadi
burung saja bila itu satusatunya cara membuatku
berdamai dengan ketakutan ini.
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Siti Nadiyah Munawaroh

Jangan sentuh aku!
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Menggambarkan sosok diri
yang tidak ingin disentuh oleh
semua orang.
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Elsha Graciela

Coral Nightmare
Mixmedia
42,0 x 29,7 cm
2020
ketakutan akut tanpa alasan
terhadap lubang lubang,
tripophobia, menjijikan.
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Devina Winona C
/ Devin Nona

Deepest Nightmare
Cat air pada kertas dan tinta
42,0 x 29,7 cm
2020
Frogs are my worst nightmare
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Brenda Christovita Daniella
Situngkir

DARK
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Sebuah phobia yang selalu
ditakuti dari masa kecil hingga
sekarang, dan tidak pernah
bisa teratasi bagaimana cara
mengilangkan rasa phobia
kegelapan ini. Rasanya
sangatlah takut apabila tidak
ada cahaya disekitar, hanya
dipenuhi oleh kegelapan yang
abadi.
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Kamal Harits Abdullah

Glossophobia
Cat poster pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
Menggambarkan seseorang
yang merasa ketakutan ketika
menjadi pusat perhatian saat
berbicara di depan umum.
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Sidqi Maulana Adi Falah

Dikejar Tawon
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Menggambarkan seorang
anak kecil yang sedang dikejar
sekelompok Serangga Tawon
dan mengakibatkan rasa takut
yang berlebihan jika bertemu
serangga tersebut.
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Nurani Puspitasari

Ketakutan dengan
Laut
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
Laut adalah tempat yang paling
misterius sekaligus mengerikan,
tidak ada yang tahu apa yang
terjadi di dalamnya dan tidak
ada yang tahu sosok apa yang
akan ditemui saat mencapai
laut terdalam.
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Tsaltsah Nur M

Afraid
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
a mermaid looking for a way
out.
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Ananda Hasna Azzahra

Kecoa monster
terseram di dunia.
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
Kecoa emanı dikenal sebagai
serangga yang menjijikan dan
bau apa lagi saya melihat kecoa
itu rasanya seperti ngeliat
monster sakin serem nya,
terutama yang bisa terbang itu
lebih mengerikan.
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Untitled

Aditya Himawan

Cat air pada kertas dan Akrilik
29,7 x 42,0 cm
2020
memadukan phobia dengan hobi yang saya miliki untuk mengurangi rasa takut
yang saya rasakan Menyadarkan diri agar tidak takut pada kedalam air. dengan
menggambarkan diri saya sedang berpetualang di atas air menunggangi ikan
hias air tawar.
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Kosong Naudzubillahiminzalik!

Al Pasya Octoza Marciano

Digital dan Akrilik
29,7 x 42,0 cm
2020
Tiada yang ditakutkan kecuali dompet kosong dan uang yang dapat pergi
dengan sendirinya, tanpa disadari, seakan-akan bisa hidup dan memiliki nyawa.
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Arachnomachia

Ariesdhita Christie Talumewo

Digital dan Akrilik
29,7 x 42,0 cm
2020
Saya memiliki fobia terhadap laba-laba karena film spiderman. Alasan yang
aneh, tapi begitu adanya. Namun, dengan kekuatan byegone aku akan
menangkalmu.
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Into The Antsland

Salsa Dewi S.

Cat air diatas kertas
29,7 x 42,0 cm
2020
Fantasi akan berdamai dan saling tolong menolong terhadap semut yang
menjadi sumber rasa takut.
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Insomnia

Tsaltsah Nur M

Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Aku tidak akan terpejam
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Petaka Balon Karet

Trissy Gabriel

Cat air pada kertas, cat poster, dan pensil warna
29,7 x 42,0 cm
2020
Suaranya yang sangat keras dan mengejutkan ketika meletus (apalagi kalau
meletusnya disengaja) membuat detak jantungku tidak stabil serta memberi
perasaan yang sangat menyiksa bagiku. Saat aku masih kecil, anak laki-laki
sering menjahiliku dengan mengancam memecahkan balon hingga akhirnya
benar-benar memecahkannya. Hal ini masih terus membekas menjadi
pengalaman traumatis sejak aku kecil sampai sekarang. Aku ingin lari tapi juga
tidak mau mempermalukan diri. Dan akhirnya aku memaksakan diri untuk
menghindar sebisa mungkin.
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Kekecewaan
Perasaan kecewa akibat rasa tidak puas,
tidak tercapainya keinginan atau harapan.
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Fabian Ramadhan

Waktu yang Terbuang
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Kekecewaan terhadap
diri sendiri ketika menyianyiakan waktu yang ada dan
mengulanginya secara terus
menerus. Dalam karya ini saya
digambarkan sebagai orang
yang dieksekusi oleh jarum
jam yang panjang. Jarum jam
yang panjang diganti dengan
golok algojo yang besar dan
saya diikat di jarum jam pendek
seperti layaknya eksekusi pada
zaman madieval.
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Rama Yapin Koresy Lay

A Living Nightmare
Traditional
42,0 x 29,7 cm
2020
Kekecewaan terhadap diri
sendiri sebagai orang yang
terlalu bodoh dan mudah
percaya untuk mengungkap
rahasianya sendiri pada orang
lain yang akan dipakai untuk
menerornya dan juga selalu
jatuh lagi dan lagi kedalam
lubang yang sama.
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Devina Winona C
/ Devin Nona

Dangerous Affection
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Hurting someone that I love is
my specialty

27

Nanda Nasukha
/ @nasukha_nanda

Reject humanity
cause i am a monkey
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020

Menjadi mahasiswa senirupa
di masa pandemi membuat
beberapa mahasiswa seperti
saya mengalami berbagai
cobaan, sebagai manusia
bermoral saya harus mengikuti
pemerintah dan harus terus
berada di rumah untuk
melakukan social distancing
agar aman dari penyebaran
virus covid. Pada ilustrasi ini
mahasiswa yang tertakan
menolak menjadi manusia
bermoral dan memilih menjadi
simpanse agar bisa terbebas
dari tekanan social distancing.
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Muhammad Syachreiza Prana S

Don’t want to be
separated
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Karya yang timbul dari
kekecewaan akan sebuah
hubungan yang tidak ingin
terpisahkan oleh apapun,
namun hanya sekedar imaji
yang tidak akan terwujud.

29

Nur Nadhroh Al Wahidi
/ Wah Rahayu

A Faltering Kingdom
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
potensi seorang anak yang
sia-sia akibat tercemar polusi
konflik rumah tangga.

30

Salsa Dewi S.

The Rose and
The Sunflower
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020

kekecewaan personal terhadap
seorang teman di masa SMA.
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Sri Almaidah Nurfitriani

If you see someone
other than me, no
you dont.
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
I am my biggest
disappointment, take a peek,
this is how i see myself deep
inside.
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Wadjah Nurlafyna Amalia Sari

Sakit tapi berdarah
Pensil Warna
42,0 x 29,7 cm
2020
Ada banyak luka yang tidak bisa
dijelaskan dibalik senyuman
“bahagia”.
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Broken Pedestal

Silvia Nur O

Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Kekecewaan terhadap orang tua yang menjadi panutan. Mereka mengajarkan
nilai dan moral, namun mereka sendiri yang melanggar nilai tersebut. Mereka
tetap manusia yang tidak sempurna, bukan malaikat. Meskipun rasa sedih dan
kecewa itu masih bersarang jauh di dalam hati, saya bebas.
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Aku Ditinggal Pesawat Favoritku
Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Trissy Gabriel
Ketiga pesawat ini sangat ingin kunaiki tapi ada banyak hambatan.
Ketiganya tidak ada yang dioperasikan oleh maskapai Indonesia.
Satu dari mereka tidak ada lagi yang terbang, dua lainnya diterbangkan oleh
hanya sejumlah kecil maskapai luar negeri dan terancam berhenti dibuat.
Dan sekarang pandemi juga merajalela. Aku menyesal mengapa aku tidak
cepat-cepat mencari kesempatan menaiki dua pesawat terakhir.
35
Rasanya aku ditinggal begitu saja tanpa ada refund.

Eudaimonic
Kebahagiaan yang tidak bersifat materi,
kebahagaiaan yang menjadi cara dalam
menjalani hidup Bersama dan
bermanfaat bagi orang lain.
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in_sound_we_found_each_other.mp3

Septo Bekti Satrio

Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Bayangin ketika perasaanmu apapun itu tervalidasi oleh musik yang kamu
dengar, ataupun sebaliknya musik yang kamu buat mampu membuat
pendengar merasakan hal yang sama. Aku pikir itu hal yang menyenangkan.
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Bahagiakan bahagia

Noval

Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Berbahagia ketika membagikan kebahagiaan, tak peduli akankah itu terbalas
ataupun tidak.
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Little Nice Things

Ariesdhita Christie Talumewo

Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Bagi saya, buku adalah oase di dunia ini. Tak hanya pengetahuan namun juga
penghiburan.
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Doa - Doa Lucu

Bangkit Ardi

Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Jika aku berbuat baik, apakah aku dapat hal yang sama?
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“Spontaneous Imaginary World”
Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Trissy Gabriel

Aku seringkali merenung menikmati dunia imajinatif dalam kepalaku dan
keinginan untuk melakukan hal itu seringkali bersifat spontan. Saat aku mulai
berimajinasi dengan tidak ada yang mengganggu, aku merasakan kebahagiaan
yang luar biasa.
Aku merasa bisa terbang bebas dan berpindah tempat dengan sangat cepat
sehingga aku dapat dengan mudah mengamati berbagai hal favoritku yang
berkumpul di sebuah dunia yang sangat megah, indah, dan penuh keunikan. 41

Space rafting on a calm river

Rizky Fadhilah

Cat air pada kertas
29,7 x 42,0 cm
2020
Saat memandang langit yang malam yang dipenuhi bintang-bintang ingin
rasanya aku terbang ke atas sana, menaiki perahuku dan mendayungnya
sampai ke luar angakasa bersama teman kecilku
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Yasminisme

Reiza permana Kurniawan

Digital
29,7 x 42,0 cm
2020
Kelompok sekte yang merepresentasikan orang orang yang sangat gila dengan
bakmi yamin, karena kelezatan itu sakral.
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Dreamlands

Rifqi Ali Zuhdi

Cat air pada kertas
29,7 x 42,0 cm
2020
Sebuah kebahagiaan sulit untuk dicari, tetapi kebahagiaan bukan semata-mata
sesuatu yang bernilai melainkan sebuah hal yang terkadang melekat di dekat
kita.
Dengan tidur dan ditemani dengan cerita-cerita horor plus misteri itu sebuah
kebahagiaan yang tidak akan bisa tergantikan.
44

Elsha Graciela

Leaping Adventure
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
Kebahagiaan yang tidak bisa
ditawar saat meluangkan waktu
Bersama adik dan peliharaan
anjingku, serasa berpetualang
meloncati dimensi-dimensi
yang seru nan indah.
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Rama Yapin Koresy Lay

Lost In Awe
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Bagaimana musik dan
kesendirian berpadu untuk
memberikan kebahagiaan dan
juga kebahagiaan yang tercipta
ketika saya jatuh dalam dunia
yang diciptakan oleh imajinasi
pribadi.
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Devina Winona C
/ Devin Nona

Keseruan Kita
Cat air & kertas pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
My favorite things to do are
hanging out with friends and
tell each other’s stories
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Ibnu Massina Arben

Lethal Beauty
Pensil Warna Pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
Seorang gadis cantik namun
juga pembunuh yang
menyeramkan.
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Elsha Graciela

Funky Chinangle
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Pandangan pertama pertemuan
kedua orang yang tangguh nan
rusak. Kesenangan tersendiri
yang terlihat menyedihkan
tetapi seru antara kedua orang
tersebut.
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Siti Nadiyah Munawaroh

WonderSpace
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Kebahagiaan saat bermain
game visual novel tidak dapat
tergantikan karena dengan
bermain game ini sekaligus
mendapatkan skill untuk
berbicara lebih baik dan lancar
dengan orang lain di dunia
nyata
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Silvia Nur O

“Solitude“
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Kedamaian yang ditemukan
dalam kesendirian.
Ketika dunia terlalu bising
untukmu, ketika dunia berputar
terlalu cepat untukmu, dan
ketika kewajiban menguras
jiwamu, menyendiri menjadi
cara untuk beristirahat. Aku
tidak membenci orang-orang,
aku hanya terlahir berbeda
-bahkan meskipun topeng
ini menipumu.
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Salsa Dewi S.

The Power Within
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
Bertarung di kejuaraan silat
menjadi salah satu kebahagiaan
yang sangat berkesan, seakan
aura naga bahkan semangat
berapi hingga petir menyambar
menjadi penggambarannya.
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Nur Nadhroh Al Wahidi
/ Wah Rahayu

Blusukan ke Setono
Coro
Digital
42,0 x 29,7 cm
2020
Halusinasi kreator komik Mancoro: savior of the cockroach,
apabila kreasinya suatu saat
diapresiasi masyarakat secara
luas.
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Sri Almaidah Nurfitriani

Doodley
Cat air & Cat akrilik pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
This is what i love to do the
most, making doodles, rough
sketches of the organic and
abstract painting based on
my own imaginations. Basicly
doodling out of my free will.
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Nurani Puspitasari

Bintang
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
melihat bintang sebuah
kebahagiaan tersendiri karna
dapat membuat perasaan
menjadi tenang juga dapat
melupakan masalah sejenak.

55

Brenda Christovita Daniella
Situngkir

Rest Friend
Cat air pada kertas
42,0 x 29,7 cm
2020
Menurut saya, memiliki sahabat
merupakan kebahagiaan yang
tak ternilai. Pada saat saya
memilik sahabat untuk pertama
kalinya, saya merasa sangat
senang dan sangat bahagia.
Saya bisa
mengenal jauh dengan sahabat
sendiri dan bisa bercerita
apapun dan bisa membantu
hal-hal lain.

56

Terimakasih

57

“Pada dasarnya semua tugas yang

“Sebenarnya saya sudah menunggu

“Kelasnya fantasy art santai banget~

sudahku buat di fantasy art saat ini

mata kuliah ini sejak lama karena saat

Bisa nuangin uneg-uneg emosi kita

merupakan kejadian yang terjadi di

melihat nama mata kuliah fantasy art

ke suatu karya dengan berimajinasi

masa lampauku, yang menurutku itu

saja sudah merasa excited. Setelah

secara bebas bagaimana dunia

adalah mudah kuingat sekarang ini.

saya masuk kelas ini pun ternyata

kita dalam emosi tersebut yang

Disatu sisi isinya adalah kebahagian,

sesuai ekspektasi juga yaitu saya

tergambarkan dan dapat dilihat dunia

kekecewaan, keresahan, ketakutan

bisa merasakan kebebasan dalam

tiap orang berbeda dengan berbagai

ku sendiri akan object maupun

berkarya dan jadinya seperti gambar-

emosi dan warna yang terpancarkan”

elemen tertentu. Dan Fantasy Art

gambar asik saja saat di kelas ini.

mewadahi kebebasanku dalam

Rasanya kelas ini sudah menjadi

mengungkapkannya sesuai dengan

salah satu refreshing dari mata kuliah

diriku dan sifat kekanak-kanakanku.”

lainnya hehehe”

Al Pasya Octoza
Marciano

Devina Winona C
/ Devin Nona

Siti Nadiyah
Munawaroh
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“Menurutku, sejauh ini Fantasy Art

“Kesan dalam mengerjakan fantasy

“What an oportunity to be in! Seru

itu mata kuliah yang bener-bener

art dari phobia sampai kebahagiaan

ya tetap seru walau virtual atau

aku enjoy 100%. Bukan berarti mata

ini jadi pengalaman baru dalam

online, experience yang digali melalui

kuliah lain gak enjoy, tapi di mata

mengulik dan mengenali diri lebih

fantasy.. gokil ga si?!”

kuliah ini aku bener-bener bisa

dalam. Curahan yang seakan teratasi

mengekspresikan diriku tanpa mikirin

lewat karya menjadi perspektif baru

pendapat orang lain gimana. Di sini

dalam pandangan hidup diri sendiri

aku merasa diterima dengan sepenuh

maupun orang lain yang mungkin

hati karena telah menjadi versi diriku

melihat karya ini.”

yang terbaik; menjadi diri sendiri.”

Farras Inaya

Salsa Dewi

Elsha Graciela Lusli
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“Sejak dulu aku sering bercerita

“Kesan pertama untuk fantasy

Faktor internal dalam diri kita tidak

tentang apa yang ada dalam

art ketika pertama kali saya

disampaikan melalui kata - kata,

diriku dengan menulis maupun

mendengarnya adalah biasa aja.

melainkan karya seni yang dapat

menggambar, hal ini merupakan

Karena ya namanya kuliah ilustrasi

dinikmati banyak orang. Selain itu,

meditasiku untuk meluapkan semua

pasti selalu berhubungan dengan

fantasy art membebaskan lita dalam

keluh kesahku atau sekedar bercerita,

fantasy, kita selalu dilatih untuk

berkarya tanpa terikat aturan apapun

sehingga muncul perasaan lega

berfantasy seliar mungkin. Tetapi

kecuali waktu. Saya bisa membuat

ketika semua itu sudah tertuang

ketika kelas pertama dimulai, dosen

ilustrasi sesuai keingingan saya,

dalam karya, dan ternyata mata kuliah

langsung brief tugas 1 yang ternyata

digital maupun tradisional, realis

fantasy art berfokus akan hal itu.

tidak seperti dugaan saya. Tugas

maupun surrealis, kartun maupun live

Aku sangat menikmati membuat

fantasy art yang disampaikan adalah

action. Ya sejauh ini, menurut saya

karya di kelas ini, karena menjadi

tentang faktor internal dalam diri

kuliah fantasy art adalah kuliah paling

sarana pelepasan ekspresiku secara

kita yang orang lain tidak tahu

keren di ikj.”

bebas. Terlebih di kelas ini, aku

seperti phobia, kekecewaan dan

semakin mengenal diri sendiri, mulai

kebahagiaan, tetapi bedanya kita

dari apa phobiaku, apa kekecewaan

membuat faktor internal itu menjadi

terbesarku, dan apa kebahagiaanku

karya seni fantasy yang keren dan

yang bersifat eudaimonic.”

absurd. Disitulah letak keseruannya.

Noval

Fabian Ramadhan
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“Ini adalah matakuliah pertama

“fantasy art merupakan matkul favorit

“Cuma fantasy art yang tugasnya

yang paling bebas sebenernya meski

saya pada semester 5 ini, karena kita

bisa sekalian kita curhat alias data-

dalam proses pengerjaan tugas masih

diberi kebebasan untuk menuangkan

data tugasnya berdasarkan hal yang

banyak mendapati kendala dan

isi perasaan kita kedalam karya yang

personal.”

tentunya tekanan, pada fantasy art ini

kita buat tanpa ada batasannya. dan

saya dapat mengeksplorasi dengan

dari matkul ini juga kita belajar untuk

bebas dan menemukan style dan

mencari ide ide yang unik unik.”

karakter ikonik serta dapat menjadi
personal branding diri saya sendiri.”

Reiza Permana K.

Rizky Fadhilah

Septo Bekti Satrio
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“Pengalaman saya selama mengikuti

“Kelas Fantasy Art, awalnya jika

“Kelas Fantasy Art memberi saya

mata kuliah fantasy art ini bermacam-

mendegar tentang fantasy pasti

banyak makna dan pencerahan.

macam namun saya merasa

larinya akan ke sesuatu yang magis

Disini saya mencurahkan poin-poin

sangat senang bisa mengambil

dan yang terlintas dalam pikiran

urgent, keresahan yang saya alami

bagian dalam pembelajaran di mata

bahwa nanti akan menggambar

dalam kehidupan yang fana ini.

kuliah ini. Mengeksplorasi diri

sebuah hal-hal tersebut. Tentu saja

Dimana sisi baiknya saya bisa lebih

adalah poin yang saya ambil

itu pasti tidak benar jauh sekali dari

mengenali diri lebih dalam lagi. Lalu

sebagai pokok bahasan disini serta

yang dibayangkan malahan lebih

disini saya berhasil membebaskan

bagaimana penyampaian emosi

seru, karena dalam proses berkarya

diri dari penjara mindset, saya tidak

lewat karya yang saya pribadi tidak

kita melihat diri kita sendiri menjadi

berkarya dengan hanya berkiblat

pernah lakukan selama ini.

objeknya. Melihat jati diri aslimu dan

pada Angka saja. Tentu dalam

Bagi saya mata kuliah ini berarti

mengubahnya menjadi sesuatu yang

system pembelajaran akademis nilai

banyak untuk diri saya pribadi

“liar” atau jauh dari nalar, itulah yang

dijadikan sebuah alat patok kualitas.

sebagaimana mata kuliah lain

dirasakan selama di kelas fantasy art

Namun saya menyadari angka-angka

namun dengan kebebasan yang

ini. Dari kelas ini kita melihat sebuah

itu semua hanyalah semu bahkan jika

diberikan dalam mata kuliah ini

refleksi kita sendiri dan lebih

terlalu terlena kita bisa terperangkap

memberikan saya pembelajaran

mengenal ‘siapakah dirimu itu’,

di dalamnya. Ada banyak aspek

lain yaitu tanggung jawab dalam

rasanya seperti kita mengeluarkan

pikiran & ekspresi jiwa dalam sebuah

menyelesaikan tugas oleh karena

wujud asli kita sendiri keluar dari

karya seni yang tidak bisa ditentukan

kebebasan berkreasi yang diberikan.”

sangkarnya. “

oleh itu.”

Rama Y. K. Lay

Rifqi Ali Zuhdi

Nur Nadroh Al Wahidi
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“Jujur aku kurang berfantasi dalam

“Di sela-sela pekerjaan, tugas-tugas

“Bikin canggung karena harus terang-

mata kuliah ini, karena inspirasinya

kuliah menjadi beban tersendiri

terangan padahal sangat personal.”

ngeblok banget fantasiku kurang liar,

hingga kuliah saya hiraukan.

mandet dan sudah hampir setahun

Hanya fantsy art di mana saya dapat

berada di kamar, ide terbatas oleh

menikmati mengerjakan tugas

ruang kamar aku yang tipe orang

dengan kebebasan berekspresi.

ide tiba-tiba suka muncul saat diluar

Terimakasih untuk para pengajar

malah jadi kurang ke asah. kamar

yang telah memotivasi dan

adalah saksi semua kejadian suka

mengingatkan akan serunya

duka dari pekerjaan dan karyaku.”

kelas ini.”

Nurani Puspitasari

Aditya Himawan

Silvia Nur O
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“Perkenalkan nama saya Ananda

“Kesan saya selama mengikuti

“Belajar banyak tentang art fantasy,

Hasna Azzahra. Fantasy art dari

kelas Fantasy Art, yaitu banyak

seru dan asik.”

namanya aja udah “fantasy” pasti kalo

tahu berbagai jenis-jenis genre/

dengar nama itu satu yang terpikiran

tema, bisa berimajinasi lebih, berani

di kepala kita yaitu adalah imajinasi,

mengekspresikan situasi diri dalam

pasti seru kan kalo menggambar

gambar, kelasnya menyenangkan.”

menggunakan imajinasi daripada
menggambar apa yang di suruh
harus sama kan ga Seru. Apalagi
di tambah dengan dosen nya yang
baik hati dan sabar, membebaskan
kita berimajinasi dan menggambar
sepuas hati kita Makanya oleh karena
itu kalo kalian masuk pelajaran ini
dijamin kalian tidak akan menyesal,
ini adalah kesempatan kita untuk
berkreativitas dan berimajinasi! Ayo
tunkujan semua kreativitas kalian!
Jangan malu malu! Sekian dikit dari
saya termina kasih!”

Ananda Hasna
Azzahra

Brenda Christovita
Daniella Situngkir

Wadjah Nurlafyna
Amalia Sari
64

“Fantasy art 2020 kali ini seru,

“Tugas fantasy art sejauh ini cukup

walaupun corona datang, tapi tak

mudah untuk digambarkan terutama

menghalang kami untuk berkarya.

fobia, karna fobia adalah salah satu

Padahal ingin sekali pameran secara

hal dalam diri saya yang mudah

langsung walau agak ribet. Tapi bisa

di temukan dan mudah untuk

berkumpul dengan kawan-kawan

digambarkan.”

kampus dan lebih dekat jauh lebih
baik. Semoga tahun depan bisa
beraktifitas normal Terima kasih
mas Beng dan mas Amir yang sudah
membimbing kami.”

Tsaltsah Nur Masruroh

Kamal Harits Abdullah
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