
I 
AM 

YOU

Galeri Gerilya Presents
Solo Exhibition Project by
Maradita Sutantio





I AM YOU 

This catalogue is published on 

occasion of solo exhibition 

of Maradita Sutantio

Galeri Gerilya

Bandung, 15 December 2012 

Essay

Maradita Sutantio

Photographs

Maradita Sutantio

Display

Galeri Gerilya

Agung Nugraha

Design

Gifran Muhammad Asri

Publisher

Galeri Gerilya

Jl. Raden Patah No 12, Bandung 

Opening Hours: 11.00-18.00

Contact Person: 

Aliansyah +62 852 2126 2624

Wibi Rizqi Triadi +62 813 12 888 129

Zico Albaiquni +62 856 22 169 19 

http://www.facebook.com/GaleriGerilya 

twitter.com/galerigerilya

maradita.wordpress.com

I 
AM 

YOU



Time as the real and the unreal

Waktu telah menjadi subjek mayor dalam pembahasan-pembahasan 

bidang religi–sains- dan filsafat. Menurut sudut pandang religi (Islam 

dan Kristen), waktu dianggap sebagai garis lurus/linear, yaitu ketika 

awal mula manusia diciptakan dan berakhir ketika manusia punah 

(“The beginning of life and The end of the world”). Budhisme, dan 

Hinduisme serta beberapa kebudayaan kuno lainnya1, mereka me-

ngenal konsep “The wheel of life”; yakni cara pandang yang me-

nganggap waktu sebagai siklus yang terus berputar, antara kelahiran 

– kematian – dan reinkarnasi yang tidak berhenti.

Mengutip Aristoteles, “Time is the number of change with respect 

to before and after”2. Pada dasarnya ia menyatakan bahwa waktu 

berkaitan dengan perubahan dan gerakan - yang menjadi gabungan 

antara dua aspek atas apa yang berlaku sekarang. Secara bersamaan 

keduanya berada pada kapsitas masing-masing untuk membatasi 

gerak tertentu, sehingga waktu bertindak sebagai bilangan/hitung-

hitungan yang mengukur gerak sehubungan dengan batas-batas 

temporal.

Kehadiran kita dalam menjalani hidup dan rutinitas kadang tidak 
dibarengi dengan kesadaran untuk apa dan mengapa kita melaku-
kannya. Hal ini menjadikan sebagian besar manusia tidak lagi men-
genal dirinya sendiri. 

Ketika manusia tidak lagi mengenal dirinya, maka nilai apa yang da-
pat ia maknai untuk dirinya sendiri? Bagaimana kita dapat meng-
harapkan suatu keharmonisan saat manusia dihadapkan pada 
keberagaman mahluk hidup lainnya? Apa yang akan ia pertang-
gungjawabkan kepada penciptanya?  

Masa sekarang terbentuk karena ada masa lalu. Dan masa depan 
ditentukan oleh masa sekarang.

***

Essay

“The time crumbles things; everything grows old under the power of 
Time and is forgotten through the lapse of Time.” – Aristotle
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St. Augustine menyebutkan bahwa waktu adalah distansi/peng-

gelembungan pikiran yang secara bersamaan berstimulasi merang-

kul; masa lalu dalam memori, masa sekarang dalam perhatian, dan 

masa depan dengan harapan.3 Maka, masa lalu adalah kesadaran 

masa sekarang yang telah terjadi, dan terlewati yang memungkinkan 

masa lalu untuk eksis dimasa sekarang, untuk memunculkan peng-

harapan atas masa depan.

Hal ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk menjadi 

khawatir akan realita dan angan-angan, sesuatu yang disebut de-

ngan kondisi “being ahead of oneself”. Kondisi yang memungkinkan 

masa depan hadir dimasa sekarang.

Waktu kemudian dianggap ilusi, dan menjadi suatu ide yang kon-

tradiksi.4 Pada abad ke-5 SM di Yunani, Antiphon seseorang kaum 

sofis menyatakan bahwa waktu bukanlah realita (hypostatis) semata, 

waktu merupakan konsep (noema) atau ukuran (metron). Kita juga 

mengenal prinsip waktu sebagai ilusi juga merupakan salah satu kon-

sep dasar ajaran budha.

Waktu dianggap sebagai kehadiran semu dan menjadi sebuah in-

terval, bukan lagi sekedar durasi.5 Hal inilah yang menjadikan waktu 

sebagai hal yang relatif terhadap kekhawatiran manusia.6

Manusia sakral

Kekhawatiran membawa manusia pada ritual-ritual kecil hingga 

iman-iman yang berbasis syukur dan perlindungan pada kebesaran 

sang pencipta. 

Setiap manusia memiliki dimensi spiritual masing-masing yang men-

cakup hubungan antara intrapersonal, interpersonal, dan transper-

sonal. Pemaknaan ini kemudian mengintegrasi seluruh aspek ke-



hidupan melalui pemikiran dan prilaku manusia atas hubungannya 

dengan diri sendiri, mahluk hidup lain, alam, dan penciptanya. 

Maka, manusia akan mulai menemukan bentuk keilahiannya.

Makanan untuk jiwa.

Jika benar istilah “We are what we eat”, maka kita analogikan bahwa 

rangkaian karya pada pameran tunggal Maradita ini adalah sebuah 

jamuan makan malam, lengkap mulai dari makanan pembuka, ma-

kanan utama, hingga makanan penutup yang manis.

•	Pesta	para	symbol;	appetizer	yang	menggoda

Menurut Carl Jung, simbol adalah representasi alam bawah sadar se-

seorang yang merupakan manisfestasi kehidupan, sebagai kemung-

kinan terbaik untuk pengekspresian sesuatu yang esensial dan sulit 

dijelaskan . 

Dalam seni, simbolisme bersifat universal. Sifat ini yang memung-

kinkan seni bukan hanya dapat memancarkan keadaan spiritual se-

seorang melainkan juga ciri psikologis yang dapat dipahami semua 

orang – terlepas dari kebenaran metafisik dan fakta sejarah religi 

(Schuon, 2003:127).  

Kehadiran simbol dan text dikuatirkan mengakibatkan kekasaran 

simbolik yang menyembunyikan kekuatan suatu karya. Pada pamer-

an ini, simbol-simbol tidak dikhususkan untuk mengejawantahkan 

suatu ajaran tertentu (budhisme atau hinduisme – misalnya), hal 

tersebut merupakan upawa mem-visualbahasakan karya agar dapat 

mendekatkan penikmat dengan pesan dibaliknya. Simbol-simbol 

diadopsi, dan tentu saja ketika digunakan harus menahan diri untuk 

tidak terlalu tergoda dan berkubung, mengutak-atik simbol tersebut 

secara teosofis dan historial.

Lingkaran misalnya; lingkaran merupakan bentuk naturalis, dan juga 

merupakan bentuk sacred geometric. Simbol yang muncul dibanyak 

kultur dalam berbagai periodik masa. Seringkali digunakan sebagai 

simbol kekekalan dan secara universal bermakna kesempurnaan, di-

vinity, infinity, alam kosmos.

Lingkaran tidak memiliki awal atau akhir, oleh karena itu ia adil. 

Lingkaran bermakna siklus, kepenuhan (wholeness, the cycle of life, 

death and rebirth, the wheel of life) – sama seperti konsep waktu 

sebagai siklus. 

Lingkaran juga erat kaitannya dengan Mandala, yang pada prak-

teknya selain menjadi ajaran budhisme, pola-pola sacred geometry  

yang ada dipameran ini, muncul juga pada beberapa kebudayaan 

seperti suku Maya, Inca, native America pada dream catcher milik 

suku Indian.

Bentuk-bentuk adaptif lingkaran pada karya yang dapat ditelaah 

menjadi beberapa wujud berupa; koin uang , mesin jam , benih 

tanaman , dan pamidangan (embroidery hoop) dan benang seba-

gai simplifikasi siklus kehidupan dan kenyataan bahwa kita semua 

terhubung.

Namun bagaimana ketika pada salah satu karya, lingkaran yang ber-

arti “wholeness” hadir menjadi sebuah “void”/kekosongan dan ilusi 

semata?  

Manusia menyukai narasi, hal-hal yang mengalir, dan terkadang 

sedikit teka teki serta misteri. Tidak hanya berdasarkan teori speku-

latif, ataupun pendekatan moral-praktis, tapi dengan pendekatan 

intuitif-batin , yaitu dengan kontemplasi dan perasaan. 
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Pendekatan-pendekatan berdasarkan pengalaman dan memori, 

tidak dapat dipaksakan pada tiap individu. Masing-masing menga-

lami hal berbeda, maka masing-masing memperoleh hal yang ber-

beda pula.

Seperti pada awal memasuki ruang pameran, anda diberi pilihan un-

tuk masuk dan menginjak keset . Apa yang anda peroleh merupakan 

hasil keputusan pilihan anda, untuk masuk, melompati fase-nya, atau 

bahkan untuk tidak masuk sama sekali.

Memori dan pengalaman setiap individu pada akhirnya memiliki 

andil yang paling besar untuk meng-aminkan suatu konsep.

•	Connected	to	the	main	dishes	of	consciousness

Terdapat suatu jaringan/ konektivitas yang tidak seimbang dan utuh, 

hingga setiap aspeknya merasa jengah dan saling bergesekan. Ter-

dapat pola-pola tak kasat mata yang tidak disadari dan saling ter-

hubung antara; creator dan creation - antara manusia, mahluk hidup, 

alam semesta, dan aspek spiritual lainnya. 

Terdengar utopis memang, ketika kesadaran tersebut hadir,dan ma-

nusia mentasbihan diri bahwa eksistensi dirinya berpengaruh dan 

terkait dengan mahluk lain, kita berharap terciptanya suatu jalinan 

harmonis (hingga tahap hubungan individu dengan dirinya sendiri).

Sebuah video kampanye WWF menjadi contoh yang baik terutama 

dalam menghadirkan metafora dan keterhubungan kecil yang terjadi 

“We are all connected in ways we cannot even begin to fathom. Our 
lives unfold through each other and within each other. What one suf-
fers, we all feel. What one does changes others forever.” 
– David Rhodes, Driftless.

pada kita dengan cara yang mudah dimengerti sekaligus memukau. 

Kesadaran dan menyadari, dirasa pahit. Analogikan saja seperti se-

buah pohon yang ingin tumbuh – akar tanaman rasanya pahit namun 

buahnya manis.

Kesadaran bahwa semua mahluk itu sama dan terhubung menge-

rucutkan pada pemikiran “I AM YOU” yang menjadi judul pameran 

ini. “I AM YOU” merupakan kalimat adaptif dari “Tat Tvam Asi”  yang 

ditemukan secara intuitif hingga akhirnya dipertemukan dengan 

tesis Daniel Kolak  yang menunjukan bahwa kita mendirikan tem-

bok pemisah metafisik yang mengapit kita pada perbedaan. “I AM 

YOU”, “Tat Tvam Asi”; merupakan dasar dan asal dari semua fenom-

ena yang terjadi.

•	Sweet	inconclusible	conclusion

Mencoba menempatkan diri sama besar dengan porsi mahluk lain, 

dan memperlakukan mahluk lain sebagaimana kita ingin diperlaku-

kan, merupakan negosiasi manis untuk keharmonisan dan penca-

paian-pencapaian makna baru yang akan merubuhkan pemisah-

pemisah yang menghalangi kita menuju oneness. Pilihannya adalah 

dengan cara yang bijak, atau cara ekstrim.

Kopo, 9 Desember 2012.

Penulis, seniman dari projek pameran tunggal “I AM YOU”

Maradita. Sutantio

Deconstruct who you think you are to reconstruct who you are to be.
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1 beberapa kebudayaan kuno lain seperti: Inca, Maya, Hopi, suku-suku asli 

amerika, babilonia, jainisme,dll.  

2 Book IV (Physics) – Aristotle (lihat: http://belate.wordpress.com/2011/02/17/

aristotle-definition-of-time-in-physics/) terakhir diakses pada Sabtu, 8Desem-

ber 2012, 3:14

3 Teks asli: .. “by which we stimultaneously graps the past in memory, the 

present by attention, and the future by expectation.

4 Mc Taggart menyatakan bahwa, setiap peristiwa memiliki karakteristik yang 

baik hadir dan tidak hadir (masa lalu atau masa depan) waktu adalah ide yang 

kontradiktif, karena  McTaggart berargumennya bahwa perbedaan akan masa 

lalu, sekarang dan masa depan hanya memiliki arti pada tiap masanya saja, 

dan tidak bisa diambil sebagai realitas terdalam. (lihat; http://www.exclusive-

papers.com/essays/Opinion/The-Idea-of-Time-is-Unreal.php , diakses terakhir 

pada Kamis, 6Desember 2012, 23.45)

5 E. Robert Kelly / E.R Clay- Time as unreal

6 Kekhawatiran tersebut dijelaskan terbagi menjadi 4 bagian; masa lalu yang 

jelas – masa sekarang yang semu – masa sekarang yang nyata – dan masa 

depan. Masa sekarang yang semu terbagi lagi menjadi 3 bagian; masa lalu 

yang tidak eksis – masa depan yang tidak eksis – dan pergesekan keduanya. 

(lihat the specious present.)

7 The sign & symbol bible – Madona Gaunding (page 12)

8 http://icasparamadinauniversity.wordpress.com/2012/05/02/seni-profan-

sakral-serta-pengaruhnya-terhadap-lingkaran-mistikal/  (terakhir diakses pada 

Sabtu, 8 Desember 2012, 1:42)

Footnotes

9 Kata mandala diserap dari bahasa sansekerta dan diterjemahkan menjadi 

kata circle, berarti lingkaran, atau juga bundaran, lingkup daerah/ kawasan.

10 Misalnya pola Tetrahedron star/64 tetrahedron/ the tantric terra prana star 

dan Icosahedron pada karya “Connect the dot – Pathway”

11 Pada karya video instalasi “Feeding Time”

12 Pada karya dengan menggunakan mesin jam: “Broken Portrait and Reality”, 

“Turn Back Time”, dan “Meditation Room”

13 Pada karya instalasi timbangan dan benih tanaman; “IT JUST HAPPENING 

A QUARTER”

14 Ilusi pada karya instalasi timbangan dan benih tanaman; “(HAS THOUGHT 

ABOUT WHOLENESS), IT JUST HAPPENING A QUARTER”

15 Seperti Friedrich Schleiermacher – Father of modern liberal teology.

16 Karya; “ I AM YOU” berupa keset dengan text “I AM YOU”

17 WWF - Threads - We Are All Connected (lihat youtube: http://www.you-

tube.com/watch?v=t4gLIXnlw2I ) - menyedihkan, hanya dilihat sekitar 90ribu 

kali (bandingkan dengan video gangnam style yg sudah diakses lebih dari 

3juta kali!)

18 Tat Tvam Asi adalah ajaran moral yang bernafaskan ajaran agama Hindu 

yang mengajarkan ilmu (amalan) kesosialan yang tanpa batas karena dike-

tahui bahwa “ia adalah kamu” saya adalah kamu dan segala mahluk adalah 

sama. Tat Tvam Asi, bahasa sansekerta yang diterjemahkan menjadi; “That art 

thou,” “That thou art,” “Thou art that,” “You are that,” or “That you are,” 

19 I Am You: The Metaphysical Foundations for Global Ethics, Daniel Kolak
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Artworks

I AM YOU

Spray paint on coconut fiber door mat

150 cm x 50 cm

2012
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BROKEN PORTRAIT AND REALITY

Thread on wood, custom embroidery hoop, clock machine

Ø 60 cm

2012



(HAS THOUGHT ABOUT WHOLENESS) 

IT JUST A QUARTER

Plant seeds on yarn, weight scale, installation 

200 cm x 200cm x 80 cm

2012
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TURN	BACK	TIME

Custom embroidery hoop, custom reversed clock machine

Ø 100 cm

2012



FREE FALL

Thread on alumunium sheet

Ø 60 cm

2012
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64	TETRAHEDRON	ON	CIRCLE

Thread on wood

Ø 150 cm

2012



MEDITATION ROOM

Thread on wood, basic clock machine

Installation 300cm x 180 cm

2012
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FEEDING TIME

Video installation - looping

2012



CONNECT	THE	DOT	-	PATHWAY

Thread on wall

250 cm x 150 cm

2012
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Artist

Maradita Sutantio

Bandung, 13 Agustus 1984

Komp. Taman Kopo Indah II – C2/1

+62 856 20 3223 2

http://maradita.wordpress.com/

maradita.sutantio@gmail.com

Education

Formal

2003-2007 Faculty of Art and Design ITB (textile major)

Non Formal

2010   Cultural Study - Philosophy 

     faculty of Parahyangan Catholic University

2011   Extention Course Philosophy – Parahyangan Catholic University

Artist Statement

The main theme of my works are conversing in the domain of identity, hope, 

experience, and memory. Identity in this matter is the identity as a woman of 

foreign descent (Chinese descent) at the same time as an Indonesian woman. 

More specifically, I’m talking about the search for the essence of one’s ex-

istence in relation to others. I’m also rising the theme of experience as well 

as interactions between a person with other subjects, and with things/objects 

outside itself. In addition, my work also highlights the recollection of memories 

about experiences and interactions.

Use of this material is an effort to express metaphor of the connection between 

each subject in this world.  With the realization that we are all connected, in 

hope to build a harmonic relation between social, environmental, and spiritual 

aspects.

Exhibition

2012

•	SOLO PROJECT EXHIBITION: “I AM YOU”

•	 ‘Indonesia Contemporary Fiber Art-MAPPING’, Art ONE, 

 Jakarta - INA

•	 ‘Renegotiating Boundaries’ Lawang wangi Art and Science Estate, 

 Bandung - INA

•	 ‘International Color Works’ by Korea Society of Color Studies – 

 Xi Gallery, Seoul- Korea

•	 ‘KSDT International Design Trend 2012’- Korea Design Center Exhibition,   

 Seongnam - Korea

•	 ‘REPOSISI’ – National Gallery of Indonesia, Jakarta – INA

•	15x15x15 Mini Art Project #4 : “Mind-Eye” – Galeri Soemardja, 

 Bandung –INA

2011

•	 ‘PMR CUBE Contemporary Culture Interplay’ – 

 Sampoerna Stategic Building, Jakarta - INA

•	 ‘La Composition Séduisante’ – Edwin Gallery, Jakarta – INA

•	The 8th AFA - Asia Fiber Art Exhibition, Perak - Malaysia

•	 ‘Contemporary Landscape’ - Lawang Wangi, Bandung – INA

•	 (The 2nd) Korea Society of Design Trend - International Art & Design Fair   

 2011 - Korea

•	 ‘Artist Studio’ Exhibition - Paris Van Java Mall, Bandung-INA

•	 ‘Fluid Identity’ - CG Art Space, Jakarta-INA

•	 ‘Fiber Face’ 3 Indonesian-International Fiber Art Exhibition - Taman Budaya  

 Yogyakarta – INA
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2010

•	 ‘Play Dead’2- Leisure All Mine, Galeri Padi, Bandung – INA.

•	Korea International Art and Design Exhibition 2010, Korea.

•	Bandung New Emergence vol.3 - Selasar Sunaryo Art Space, 

 Bandung- INA.

•	 ‘The 7th AFA’ – Asia Fiber Art Exhibition, Beijing- China.

•	 ‘Upperdogs’ - Garasi 10, Bandung - INA.

2009

•	Fiber Art Exhibition “PLAY DEAD” - Galeri Kita, Bandung – INA.

•	Fiber Face 2 “Evolution” - Taman Budaya Yogyakarta, Yogyakarta – INA.

2008

•	The 6th AFA – Asia Fiber Art Exhibition - Bentara Budaya, Jakarta – INA.

2004

•	 ‘Rupatorium’ - ITB , Bandung – INA.

Curation

2012

•	Mogus World “Art of giving”, A solo project exhibition of Moelyana; 

 one of emerging artist on Indonesia.

2011

•	Fiber Face III “Transformation”, Taman Budaya Yogyakarta, Yogyakarta –   

 Indonesia.

2010 

•	Pameran Seni Serat ‘Play Dead’2- Leisure All Mine, Galeri Padi, Bandung   

 Indonesia.

Performance

•	“When I Was Kid” - Paris Van Java Mall, Bandung – INA.

•	“Sound of Fiber” – room recording, a study of hearing textile.

•	“Hear the city forest” – open space of city forest on Bandung, INA

Seminar and Workshop

•	Curator in training with Joanna Barrkman (curator of Museum & Gallery of

 the Northern Territory, Australia) – Australian-Indonesian Institute and     

 Rumah Budaya Babaran Segaragunung, Jogyakarta.

•	Speakers on seminar Fiber Face3, Jogyakarta. Materi: ‘Fiber Art Movement  

 on Bandung’.

•	Speakers on symposium The 8th AFA on Malaysia: “Towards A Greener    

 Culture (by creating ‘green’)” (Introduction of Daluang paper and Saeh bark  

 cloth”).
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Thanks to

Para spiritual master yang tidak terbatas dan maha baik.

Mamake. Bima Sakti. Murdining R Nanindra. Irine Stephanie. 

Zico-Wibi-Aliansyah. Gilang Mandiri. Agung Nugraha. 

Andonowati. Asmujo J Irianto. Nurkarim. Gifran Muhammad 

Asri. Nandiswara. Ekaniana. Faisal Reza. Arwinda. LOTF. 

ERIKundERIKA. M.Akbar. Itsnataini Rahmadillah. Arjuna. 

Galeri Gerilya. 

My greatful thanks for all true friends who stayed, 

and future friends whom not met yet.

See you later! : )
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