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Kurator adalah seseorang yang memilih

karya seni untuk ditampilkan dalam

pameran.

Mereka juga menulis label yang

ditempelkan di samping karya seni. Mereka

juga melakukan hal lain seperti menulis teks

tentang seniman untuk dipublikasikan ke

dalam buku.

Bimbingan Kuratorial adalah program digital

kreatif. Kali ini dilaksanakan secara daring.

Di program ini, seorang seniman dengan

disabilitas / seniman studio yang didukung

dipasangkan dengan seorang kurator

profesional dari belahan negara lain.

Apa itu Bimbingan Kuratorial?

Kurator melakukan komunikasi dengan

seniman studio yang didukung dan/atau

seniman penyandang disabilitas tentang

cara membuat pameran. Pameran dapat

dilakukan di galeri atau museum, atau

daring.
1



Sebagian besar karyanya adalah tentang Dr.

Zone. Ia adalah karakter dari kartun berjudul

Milo Murphy's Law. Ini adalah acara TV

yang dibuat oleh Disney Amerika.

Lala Nurlala adalah seniman autistik yang

tinggal di Indonesia.

Lala adalah seorang seniman yang

menggunakan banyak medium untuk

karyanya, termasuk karya berbasis digital

(dibuat dengan bantuan komputer).

Seniman penyandang disabilitas: Siapakah Lala Nurlala?

Untuk program ini, Lala tertarik untuk membuat

pameran daring tentang budaya pop dan hal-hal

terkait komunitas penggemar (seperti

penggemar orang terkenal). Dia

inginmemasukkan karya seni dari semua jenis

yang berbeda-beda. Karya ini dibuat oleh

seniman bernama Feransis.
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Matt Burrows bekerja sebagai kurator di

galeri bernama Exeter Phoenix. Galeri ini

berada di pantai barat daya di Inggris. Matt

menyelenggarakan banyak macam

pertunjukan senidi galeri ini.

Matt Burrows adalah seorang kurator yang

tinggal di Inggris Raya.

Mentor Kuratorial: Siapakah Matt Burrows?
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Lala dan Matt berbicara tentang orang-

orang menggemarkan sesuatu/seseorang,

seperti aktor, penyanyi, atau kartun. Mereka

kemudian mulai mencari seniman yang

membuat karya dengan ide seperti ini.

Seniman ini adalah Jorge Gutierrez.

Lala juga tertarik pada orang autis yang

merupakan penggemar berat atas

sesuatu/seseorang.

Lala dan Matt berkenalan denan satu sama

lain lewat pertemuan Zoom daring. Mereka

diperkenalkan oleh anggota tim dari Art et

al. dan Ketemu Project.

Lala dan Matt melakukan 6 pertemuan

daring Zoom yang dibantu oleh anggota tim

dari Art et al dan Ketemu Project. Dalam

pertemuan tersebut, mereka berbicara

tentang berbagai seniman dan ide-ide

berbeda untuk mereka kurasi bersama.

Bagaimana Seniman dan Kurator bekerja bersama?

Lala dan Matt juga bicara tentang

bagaimana caranya membuat pameran.

Mereka bicara tentang memilih tema,

memilih seniman dan karyanya, serta

menuliskan teks tentang pameran tersebut.
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Dengan bantuan Matt, Lala memilih 8

seniman untuk ikut dalam pameran digital ini.

Karya lala sendiri dipertunjukan dalam

pameran digital ini

Lala menulis tetang semua seniman

peserta. Tulisannya dapat dibaca di halaman

'Fandomium'.

Lala juga memberikan 3 pertanyaan untuk

setiap seniman peserta. Ini juga bagian dari

pameran digital yang dapat dilihat di situs

web kami.

Pameran digital ini mencakup 3 karya video.

Terlihat di samping ini adalah gambar dari

salah satu karya video tersebut. Karya ini

adalah hasil kerjasama antara Larry

Achiampong dan David Blandy.

Pameran digital yang dibuat Lala berjudul

‘Fandominium’. Pameran ini bisa dilihat di

situs web Art et al dan juga Ketemu Project.
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Pendapat Lala tentang program Bimbingan

Kuratorial: “Ini adalah pameran pertama

yang saya kurasi. Saya sangat senang

mengerjakannya. Mulai dari memilih

seniman, membicarakannya, lalu menyusun

karya seni agar dapat tersajikan dengan

baik di ruang daring. Saya harap ini bukan

yang terakhir untuk saya.”

Melalui Bimbingan Kuratorial ini, Lala dapat

terhubung dengan kurator profesional. Dia

belajar keterampilan kurasi dengan

membuat pameran digitalnya sendiri.

Pameran ini dapat dilihat di situs web Art et

al. dan Ketemu Project.
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Pendapat Matt tentang Bimbingan

Kuratorial: ”Ini adalah kesempatan luar biasa

untuk bertemu dan bekerja dengan seorang

seniman. Hal ini mungkin belum pernah

saya temui sebelumnya. Ini adalah program

yang sangat bagus, didukung oleh tim yang

luar biasa dari Art et al dan Ketemu Project.

Sebagaimana hubungan bimbingan terbaik,

bagi saya program ini menawarkan

kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide

baru lewat cara baru. Dan juga buat saya ini

adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh

dan berkembang dari kerjasama ini. Saya

harap ini juga dirasakan oleh Lala.”



Di bawah ini Anda dapat lihat beberapa potongan layar dari situs Art

et al yang menampilkan Bimbingan Kuratorial ini.
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Hubungi kami 

IJika ada pertanyaan tentang Art et al

atau juga ingin tahu lebih banyak tentang

Bimbingan Kuratorial, silahkan hubungi

lewat kanal penghubung yang tersedia di

bawah ini.

Website: www.artetal.org

Email: meet@ketemu.org 

Instagram: @art.etal

Twitter: @art_etal
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