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“EnvironmenTalk”
Bicara Peduli Lingkungan Lewat Seni

(Surabaya, 12 Juni 2013) – Berbagai proses daur ulang dengan memanfaatkan limbah telah banyak
dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Namun, tiga
seniman yang tergabung dalam Perupa Lingkungan, Haris Fadhillah dan Edi Dolan dari Bandung, serta
Asep Nugraha yang seniman asal Surabaya memberikan nilai lebih pada limbah cangkang telur dan
daluang sebagai media untuk mengekspresikan kecantikan dan nilai budaya dalam karya seni yang
diusung dalam pameran yang bertajuk ‘EnvironmenTalk’ yang diselenggarakan mulai tanggal 14 Juni –
21 Juli 2013 di Galeri Seni House of Sampoerna (HoS), yang juga diselenggarakan untuk memperingati
hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Sebanyak 45 karya yang dipamerkan tampak mewakili karakteristik dari masing – masing seniman.
Sebut saja Haris yang menggunakan cangkang telur sebagai media berekspresi. Berawal dari
kekaguman Haris terhadap nilai filosofis yang dimiliki cangkang telur, dia lantas mengolahnya menjadi
lukisan figur – figur populer di masyarakat. “Meski terlihat rapuh, cangkang telur menyimpan kekuatan
luar biasa, tahan goresan, dan tahan cuaca baik dingin ataupun panas,” terang Haris. Lamanya waktu
pengerjaan, bentuk serpihan yang cenderung tidak beraturan, dan sulitnya memperoleh jenis pewarna
yang bisa mendukung lukisan cangkang seringkali menjadi kendala Haris dalam mengolah cangkang
telur. Namun, berbagai kendala tersebut tidak lantas menurunkan semangatnya untuk berkarya dan
memperkenalkan karya seni berbahan cangkang telur agar lebih dikenal masyarakat luas.

Berbeda dengan Haris, Asep memilih daluang atau kertas yang terbuat dari kulit kayu pohon mulberry
yang telah disamak sebagai bahan baku karya – karyanya. Hal ini terlihat dari karyanya yang berjudul
“Kearifan Alam dari Lintah dan Lebah” dimana kertas daluang digunakan sebagai kanvas untuk membuat
beragam sketsa. Senada dengan Asep, Edi juga berkreasi dengan kertas daluang yang dibentuk menjadi
topeng disertai tulisan macopat Jawa dan Sunda. Dalam mengolah kertas daluang, lama waktu
pengerjaan turut menjadi kendala yang dirasakan Asep dan Edi. Terlebih bagi Asep yang memang
menanam pohon – pohon mulberry baik sebelum maupun sesudah berkarya. “Disinilah tingkat kesulitan
pembuatan karya berbahan daluang. Apakah kita masih bisa bersabar dalam berkarya namun
memberikan efek samping yang positif terhadap lingkungan,” ujar Asep.

Berbekal keinginan untuk menyuarakan dan menyerukan kepada khalayak untuk memelihara lingkungan
serta memaksimalkannya sebagai media ekspresi seni, Asep Nugraha, Edi Dolan, dan Haris Fadhillah
sepakat membentuk komunitas bernama Perupa Lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah yang
tersedia di lingkungan sekitar menjadi karya – karya inovatif kreatif, setidaknya mereka telah
berpartisipasi menjaga lingkungan dan mengolah limbah menjadi sesuatu yang lebih bermakna bagi
dunia seni dan budaya.

- Selesai-



House of Sampoerna (HoS) sejak berdiri pada tahun 2003 berkomitmen untuk turut mendukung dan
mengapresiasi berbagai karya seni dan budaya, serta sejarah dan pariwisata Indonesia dengan
menyelenggarakan berbagai program seni dan budaya, serta pariwisata dengan terus mengedepankan
sisi edukatif. Usaha keras HoS. mendapat apresiasi dari pemerintah dan masyarakat dengan
keberhasilan dalam meraih predikat Best of The Best Tourist Destination pada ajang Surabaya Tourist
Destination Award serta penghargaan – penghargaan lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.
Dengan mengusung konsep”One Stop Tourist Destination”, HoS mengajak pengunjung menikmati
beragam pameran karya seni di Galeri Seni, mengenal sejarah perjalanan Sampoerna di Museum,
bersantai bersama kerabat di a café setiap hari, pukul 09:00 – 22:00, atau berkeliling di khawasan
Surabaya lama dengan menggunakan bis Surabaya Heritage Track (SHT) pada jadwal tur yang telah
ditentukan.
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