
Pengantar dari Galeri

Pameran  ini  merupakan  pameran  dengan  persiapan  tersingkat  selama  Nadi  Gallery 
mengadakan beberapa pameran. Bukan dalam arti persiapan karyanya, tetapi keputusan 
memamerkan karya tersebut. 

Karya dalam pameran ini  merupakan karya Handiwirman yang dipesan khusus untuk 
ditempatkan  di  Novotel,  Bandung.  Saya  mengikuti  bagaimana  seriusnya  Handi 
mengerjakan karya pesanan tersebut. Setelah karya-karya tersebut selesai dikerjakan di 
studionya,  saya  merasa  sayang  untuk  tidak  memamerkan  karya  tersebut  sebelum 
dipasang di  tempatnya.  Karya yang sedianya akan dikirim ke Bandung, atas  ijin  dari 
Novotel dibawa mampir ke Jakarta untuk dipamerkan terlebih dahulu.

Karya  ini  dimulai  sekitar  setahun  lalu  saat  saya  mendapatkan  kepercayaan  untuk 
mengusulkan seluruh  artwork  di  Novotel,  Bandung. Kesempatan  itu  saya manfaatkan 
untuk mengusulkan karya yang belum lazim ditempatkan di sebagian besar hotel yang 
ada di Indonesia sampai saat ini. Seluruh karya tersebut berupa karya tiga dimensi dan 
merupakan  karya  dari  seniman-seniman  muda  Indonesia.  Harapannya,  karya-karya 
tersebut tidak sekedar menghias penampilan Novotel, tetapi dapat memberi nilai  lebih 
yang  khas  bagi  hotel  tersebut.  Selain  itu,  melalui  proyek  khusus  ini,  kita  dapat 
menyaksikan  bagaimana  karya-karya  perupa  kontemporer  kita  bisa  berdialog  dengan 
masyarakat luas, tidak sekedar di ruang galeri.

Untuk misi itulah saya kemudian meminta Yuli Prayitno untuk membuat sejumlah karya 
seni  untuk ditempatkan di  seluruh kamar dan lobby utama—yang saat ini  seluruhnya 
sudah terpasang di Novotel, Bandung. Saya juga meminta Handiwirman Saputra untuk 
membuat sejumlah karya yang nantinya akan menempati lift-lobby di tiap lantai (sebelas 
lantai). Karya-karya inilah yang akan Anda saksikan dan nikmati dalam pameran Nadi 
Gallery kali ini. 

Pameran  ini  tidak  akan  terlaksana  tanpa  bantuan  banyak  pihak.  Saya  mengucapkan 
terimakasih kepada Handiwirman Saputra, dan juga pihak manajemen Novotel Bandung 
yang telah mengijinkan karya tersebut  dipamerkan terlebih  dahulu.  Juga kepada Enin 
Supriyanto, kurator pameran kali ini, yang membuat saya lebih yakin untuk mengadakan 
pameran ini.  Dan, penghargaan tinggi saya sampaikan juga kepada sahabat saya Budi 
Lim yang telah bersedia membuka pameran ini.

Biantoro Santoso


