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NATEE UTARIT

Kritik untuk
Kapitalisme dan
Modernisasi
Dalam pameran bertema Optimism Is Ridiculous: The Altarpieces,
perupa asal Thailand Natee Utarit ‘’mengadili’’ modernisasi Barat
serta kapitalisme dengan persoalan adat dan tradisi.
Teks FAISYAL Foto RISTIYONO

D

idukung
Kedutaan
Besar Kerajaan
Thailand
di Indonesia, Richard
Koh Fine Art dan Galeri
Nasional Indonesia
menggelar pameran seni
rupa kontemporer karya
Natee Utarit, perupa asal
Thailand. Bertajuk Optimism
Is Ridiculous: The Altarpieces,
pameran berlangsung di
Galeri Nasional Indonesia,
Jakarta, 3–17 Oktober 2017.
Kepala Galeri Nasional
Indonesia Tubagus ‘Andre’
Sukmana mengatakan,
pameran hasil kerja bareng

Richard Koh Fine Art dan
Galeri Nasional Indonesia
sejak 2012 ini kian mempererat
hubungan baik antara lembaga
budaya Pemerintah Indonesia
dan galeri internasional.
Pameran tersebut, demikian
Andre menambahkan, juga
bertujuan memfasilitasi,
memajukan, serta memberikan
pengalaman pertukaran
budaya dalam lingkup seni
rupa. Pun, bentuk apresiasi
Galeri Nasional Indonesia
terhadap kreativitas serta
eksistensi Natee Utarit dan
karya-karyanya pada misi
pameran tunggal keliling
kawasan Asia Tenggara.

Optimism Is Ridiculous:
The Altarpieces merupakan
pameran keliling, Galeri
Nasional Indonesia sebagai
perhentian kedua setelah
tampil di Museum Ayala,
Kota Makati, Filipina,
Februari 2017. Setelah Jakarta,
pameran ini akan hadir di
Singapura.
‘’Pada penyelenggaraan
pameran kali ini, Natee Utarit
menyuguhkan interpretasi
tentang dunia dan pelbagai
kepercayaan yang muncul
di belahan Barat dari sisi
perspektif seseorang yang
berasal dari benua Asia,” kata
Andre menerangkan.
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Karya lukis Natee, ujar
Andre, merepresentasikan
gambaran Tuhan, dunia di
sekitar kita, serta kejadian
kontemporer melalui
keyakinan Buddha yang
dianutnya. Seluruh karya
tersaji dalam jejak-jejak
pemikiran keyakinannya pada
isu mendasar seperti tentang
kematian, ketidakadilan, serta
penderitaan manusia.
Selain menggambarkan,
karya-karya Utarit juga
menyusun kiasan manusia
dalam pengalaman universal
pada bingkai budaya Thailand
serta simbol sakral Barat.
Melalui pameran ini,
Andre berharap Galeri
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Nasional Indonesia mampu
memberikan sajian visual
yang menghadirkan
gagasan segar dalam praktik
berkesenian. Pameran ini
diharapkan pula mampu
memotivasi perupa-perupa
lain untuk terus berkarya
dan mengeksplorasi gagasan
serta media tekniknya.
Sedangkan untuk
publik, Andre berpendapat
pameran tersebut bisa
menjadi kesempatan
berharga untuk
terus mengasah dan
meningkatkan daya berpikir
kritis, serta memperluas
apresiasi seni, khususnya di
bidang seni rupa.

P r o d u k P e n d e k ata n
A p r o p r iatif
Dilahirkan di Ibu Kota
Bangkok, Thailand, pada
1970, Natee belajar di
Jurusan Seni Grafis, Fakultas
Seni Lukis dan Patung,
Universitas Silpakorn,
Bangkok.
Karya-karya Natee sudah
dikoleksi sejumlah institusi
dan galeri di dunia, seperti
di Bangkok University,
Queensland Art Gallery
dan Gallery of Modern Art
di Brisbane (keduanya di
Australia), Singapore Art
Museum di Singapura, serta
sejumlah kolektor pribadi di
Eropa maupun Asia.
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Richard Koh Fine Art,
galeri pelopor seni rupa
kontemporer Asia, berperan
memperkenalkan karya-karya
Natee ke berbagai negara.
Tidak hanya di Malaysia
sebagai lokasi galeri tersebut,
tetapi juga ke negara-negara
sekitar seperti Indonesia.
Bekerja sama dengan sejumlah
perupa, baik pemula maupun
mapan, galeri tersebut kerap
menghadirkan pameran di
dalam maupun di luar negeri
dengan perhatian khusus pada
berbagai praktik seni rupa
yang baru serta menantang.
The Altarpieces merupakan
kritik Natee terhadap
modernisasi Barat dan

kapitalisme yang juga hadir
dan memengaruhi budaya
serta tradisi di Thailand.
Sebanyak 12 karya disusun
dari beberapa panel yang
membentuk diptych, triptych,
dan polyptych, mengikuti
tradisi lukisan religius
klasik dengan bingkai dan
penataan serbarinci.
Ketertarikannya pada
lukisan religius Barat
merupakan produk dari
pendekatan apropriatifnya
terhadap seni rupa klasik
Barat. ‘’Dalam lukisanlukisan ini saya menawarkan
tafsiran mengenai dunia
dan pelbagai kepercayaan
yang muncul di dunia Barat
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menurut cara pandang Asia –
termasuk dari saya sendiri,”
kata Natee.
Sedangkan praktik
multifaset Natee
berfokus pada eksplorasi
media lukisan yang
menghubungkan fotografi
dengan seni rupa klasik
Barat. Ia memanfaatkan
unsur cahaya serta perspektif
dalam lukisan sebagai sarana
mengeksplorasi citraan
kompleks. Lukisannya
menghadirkan metafora yang
luas dan beragam melalui
gambaran alam benda (still
life) – rangkaian kiasan atas
kondisi sosial dan politik
Thailand masa kini.
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