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Darwin adalah salah satu kota di Australia yang termasuk paling dekat dengan Indonesia daripada 

ke kota – kota besar lainnya yang kebanyakan berada di pantai sebelah selatan. Iklim yang hampir 

sama dengan wilayah tenggara nusantara namun kota Darwin terbilang sepi dalam segi kepadatan 

penduduk.  Pameran “Arafura Craft Exchange : Fibre 2005”, di Museum and Art Gallery of 

Northern Territory (MAGNT), Darwin, merupakan suatu forum baru dan penting bagi praktik 

seni  kontemporer baik di Pasifik maupun Asia khususnya bagian tenggara, yang didasari oleh 

peta geografis perairan secara tradisional yang juga merupakan rute perdagangan penting antara 

bangsa – bangsa yang berada diwilayah ini, selama beratus tahun. 

Fakta ini terepresentasi lewat obyek-obyek untuk kebutuhan domestik, akibat adanya pertukaran 

serta persentuhan dengan budaya Asia terutama Indonesia lewat orang – orang dari Bugis dan 

Makasar dengan komunitas pribumi (Aborigin) dibagian utara Australia. Kurator Allison Gray 

dan MAGNT kemudian berinisiasi melanjutkan dan memetakan kembali hubungan masa lalu 

dalam konteks seni dan budaya saat ini, dengan menampilkan karya – karya seniman dari 

Indonesia dan Australia yang menonjolkan aspek tradisi kekriyaan. Dalam hal ini proses 

explorasi teknis, material maupun bentuk secara kebaruan memang menjadi basis yang paling 

mendasar dalam pemilihan karya - karya.

Seniman Anusapati menampilkan seri karya “Rumput Ketak”  (2004) berupa obyek – obyek 

patung berbahan kayu – kayu sisa yang banyak ditemui disekitar lingkungan dimana ia tinggal, 

Yogyakarta. Disini ia mengkombinasi teknis anyaman dengan kayu jati solid yang struktur 

bentuknya begitu harmonis. Anusapati memang dikenal fasih dengan mengubah obyek fungsional 

menjadi benda artistik. Hampir serupa dengan Fiona Gavino (lahir di Australia, 1971) yang 

menampilkan serial obyek-obyek wadah dari anyaman spiral daun Pandan . Karya-karyanya 

mempunyai kualitas yang begitu memukau; kombinasi warna yang sederhana dan bentuk-bentuk 

organik yang dinamis. Sehingga menjadi obyek baru namun masih terjejaki konstruksi 

sejarahnya. Sedangkan Yvonne Koolmatrie (Lahir di Australia, , 1944) lewat karya berjudul “ 

Untitled: Hot Air Baloon” (2004) menerapkan teknis pilin ikat dengan serat sejenis tumbuhan 



lokal (lepidosperma canesens) kedalam bentuk yang lebih imajinatif dan futursistik tergantung 

ditengah ruangan galeri. 

Penerapan material baru kedalam benda – benda domestik tradisional terepresentasikan seperti 

pada karya – karya serat Dani Marti (Lahir di Barcelona. 1963). Penggunaan material industri 

seperti serat synthetic polymer yang diterapkan kedalam bentuk formalis dengan pola-pola 

abstrak geometris dengan permainan warna yang apik dan serasi. Karyanya mencerminkan 

sensibilitas individu dengan menggabungkan corak bernuansa teknologi tinggi dengan praktek 

fashion design. Menggabungkan antara materi industri tekstil mutakhir dan sensibilitas 

craftmanship. Sensibilitas tinggi terhadap material industri berupa kawat menjadi obyek-obyek 

aneh berukuran mungil dan imajinatif ada pada karya –karya Vicky Shukuroglou (Lahir di 

Cyprus, 1977). Ia membuktikan adanya pemahaman baru dalam praktek kriya terhadap dunia 

benda-benda era – industri dengan memungut dan mengkombinasikannya dengan serat alam 

seperti rambut kuda atau cangkang bijian menghasilkan makna baru yang cukup menarik 

perhatian pengamat. Benda – benda ini diletakan didalam kotak-kotak kaca seperti juga 

kemuliaan benda-benda perhiasan yang gemerlap. 

Berbeda dengan Caroline Rika (lahir di Bandung, 1976) yang menggunakan berbagai elemen dan 

gabungan teknis kedalam bentuk – bentuk berdasarkan gagasan pakaian sehari-hari. Seperti 

menggabungkan kain batik yang dibuat secara teknik celup ikat dan lilin kedap (wax resist) 

dengan material temuan sebagai konstruksi seperti kawat dan kertas. Secara menarik ia 

membubuhkan narasi sejarah pribadi didalam karyanya. Seperti pada “ Me, myself and my 

reality” (2004) , dimana struktur kawat yang menyangga korset batiknya dibungkus oleh 

lembaran-lembaran karcis kereta yang dikumpulkannya selama ia sering pulang pergi Bandung – 

Yogyakarta. Rika merupakan peserta pameran yang dikirim untuk beresidensi dengan seniman di 

komunitas Aborigin, Maningrida, yang dikenal tertutup dan kental dengan tradisi kriyanya, 

selama dua minggu. Sesuatu kesempatan yang jarang diberikan - bahkan - kepada seniman 

Australia-pun.

Dadang Christanto – perupa Indonesia yang tinggal di Darwin- dalam pidato pembukaan 

mengemukakan bahwa hubungan emosional antara masyarakat Indonesia dan Australia selalu 

naik-turun akibat iklim politik yang diperburuk oleh minimnya pengetahuan kedua masyarakat 



terhadap kehidupan budaya – sosial dan politik masing-masing. Maka lewat dunia seni bisa 

diharapkan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hubungan antar budaya di 

wilayah – wilayah ini. Siapa sangka material, teknik dan bentuk mampu mempunyai narasi 

banyak hal mengenai kehidupan budaya. Arafura Craft Exchange rupanya bakal menjadi pijakan 

penting bagi hubungan dimasa depan antara dua masyarakat didalam aktifitas yang lebih intens 

dan konstruktif. Disitulah peran seniman menjadi sangat diharapkan, masih ada nilai-nilai 

kemanusiaan yang harus diperjuangkan.
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