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EQUANIMITY : MARADITA SUTANTIO  SOLO PROJECT

Merujuk pada analogi yang bersifat fisik, Equanimity1 diibaratkan sebagai sebuah konduk-
tor dari sebuah reaksi kimia. Konduktor ini berfungsi mengurangi resistensi, kekakuan dan 
resistensi antar komponen dalam suatu sistem dengan tujuan menemukan titik keseimbangan 
dari suatu reaksi. Berkaitan dengan pencapaian proses keseimbangan, Pameran Maradita 
Sutantio bertujuan menghadirkan perjalanan intim individu dalam suatu eksperimentasi mate-
rial benang yang menjelajah keluar dari kanon kerajinan. Uji Material ini merupakan usaha 
seniman dalam mengkonversi pendekatan filosofisnya mengenai eksistensi manusia yang terus 
bernegosiasi dengan habitat. Dalam suatu perjalanan, individu tidak berlomba dengan waktu 
yang percepatannya dilihat sebagai suatu garis lurus. Maradita percaya bahwa manusia 
merupakan agen yang melebur pada habitatnya dimana waktu disikapi sebuah sebuah siklus. 
Dalam sistem yang telah lebur, Individu tak ubahnya sebuah  ‘konduktor’ yang cerdik menyu-
sun turbulensi maupun friksi.

Benang dan Peleburan Batas

Pertanyaan mengenai batas seni dan kerajinan pernah menjadi permasalahan yang mun-
cul saat seniman menggunakan media diluar media-media konvensional seperti lukisan dan 
patung. Saat dunia seni rupa (barat) masih identik dengan konvensi ‘fine art’ ini, masuknya 
idiom-idiom ‘kerajinan’ yang notabenenya ‘non-barat’ ke dalam ruang-ruang institusi seni rupa 
menjadi salah satu penanda gejolak pergesekan seni tinggi dan seni rendah (barat). Gejala 
yang terjadi di bawah payung besar post-modernisme 1960-an ini membawa bentuk-bentuk 
kesenian yang dipandang ‘baru’ dalam lingkup seni visual. Bentuk-bentuk kesenian seperti 
happening art, performance art, public art, video art, fine photography mewarnai arus ini. 
Post-Modernisme sebagai suatu fenomena intelektual tidak hanya muncul sebagai penanda 
‘pembaruan’ dalam seni rupa namun juga menjadi penanda dari bergesernya faktor-faktor 
penentu ‘kepercayaan’ berkesenian yang saat itu membawa ruang ruang white cube untuk 
‘bernegosiasi’ dengan perubahan sosial dan pertumbuhan kapitalisme.

Sebagai ilustrasi, Karya Seniman asal Amerika Serikat (AS)  Sheila Hicks  “The Principal Wife 
Goes On” yang selanjutnya dikategorisasikan kedalam ‘seni serat’ menawarkan contoh nyata 
sebuah pergesekan seni tinggi dan seni rendah : sebuah ambiguitas karya seni dan kerajinan. 
Di awal tahun 1960an Hicks yang sebelumnya meninggalkan seni lukis untuk bekerja dalam 
sebuah workshop seni tenun Mexico, berkarya dalam media tenun monokrom yang diakuisisi 
oleh institusi MoMA. Setelah mengalami kebudayaan ‘pribumi’ lain di Afrika, Hicks mela-
hirkan  karya “The Principal Wife Goes On” dimana ia tidak lagi menenun benang. Dalam 
karya ini benang dibuat dalam kelompok-kelompok kecil untuk kemudian diikatkan satu sama 
lain. Perlakuan Hicks terhadap medium menimbulkan pesan yang ambigu dari karyanya. Pen-
golahan  media kerajinan yang kaya dengan asosiasi kultural dalam perlakuan bahan yang 
sejalan dengan karakter seni post-minimalis yang saat itu sedang ‘naik daun’ membawa karya 
Hicks kepada satu  posisi yang sejalan dengan arus budaya AS pada tahun 1960-1970an 
: membawa karya dalam  media serat, kaca dan  metal ke dalam ‘seni’. Korelasi domestik, 
ornamen dan dekorasi menjadi konotasi yang ditolak seniman serat pada masa itu untuk 
membedakan ‘karya seni’ dengan benda keseharian.2

1  Diambil dari 2 kata latin  : Aequus (Keseimbangan) dan Animus (Jiwa) 
2	 	Ellisa	Auther,	Classification	and	it’s	Consequence	:	The	Case	of	Fiber	Art	,	American Art		Vol	16		(2002)	

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 exist-
ence 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.”

(front page)
BROKEN PORTRAIT AND REALITY

Thread on wood, custom embroidery hoop, clock machine
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Secara paralel, pola seni post-modern (barat) yang terserap sebagai informasi dari negara 
maju diadaptasi oleh seni rupa dunia berkembang : Indonesia. Bertautnya kekuatan hegemoni 
politik yang menurunkan kekuatannya pada dominasi satu ‘mazhab’ seni rupa pada masa 
itu mendorong tumbuhnya kelompok seni yang datang dengan nilai-nilai pluralisme. Dalam 
gerakan seni tahun 1970-an yang dikenal dengan Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB)  ini, suatu 
pembebasan terutama disasarkan pada ketunggalan pandangan maupun tata acuan ‘satu 
senirupa’ yang seakan ‘menghapus’ gejala keragaman yang ada pada masyarakat3. Dengan 
kritisisme gerakan ini terhadap ketunggalan, dunia praktek seni rupa di ruang-ruang pamer 
Indonesia  menjadi familiar dengan kesenian bermedia di luar seni lukis maupun seni patung. 
Semangat pluralisme itu kini menjadi satu  narasi besar dan terlegitimasi, setidaknya dalam 
ruang-ruang seni kontemporer ‘Indonesia’.

Paparan diatas dapat pula dilihat sebagai peletakan fondasi-fondasi postmodernisme dalam 
dunia kesenirupaan. Namun bagaimanakah sejarah sebagai sebuah fondasi menjadi relevan 
dimasa-masa selanjutnya? Lebih jauh lagi bagaimanakah seniman hari ini terkait atau lepas 
sama sekali dari ‘pancang’ yang sudah ditetapkan pendahulunya? 

Negosiasi Sang ‘Penjahit’

Pada pertemuan-pertemuan pertama dengan pengkaryaan Maradita di tahun 2010 dan 
dengan  pengetahuan mengenai bagaimana lukisan dan patung dapat bersanding dengan 
seni-seni ‘marjinal’, konteks-konteks sejarah yang telah diungkap di atas menjadi narasi yang 
terasosiasi dengan rangkaian  karyanya. Rangkaian rajutan dikombinasikan dengan lukisan 
figur berciri khas Asia yang dipresentasikan dalam ruang  pamer seni rupa  menimbulkan 
interpretasi ‘pendek’ seorang apresiator seni :  marjinalitas yang berkaitan dengan isu-isu 
domestik (perempuan).

Kreator ‘kerajinan’ yang telah memasuki ruang galeri seni tersebut : Maradita   Sutantio, ting-
gal di Kota Bandung yang cukup dikenal dengan industri garmen. Berlatar belakang pendidi-
kan seni kriya ITB, Maradita bekerja freelance sebagai seorang desainer sebuah perusahaan 
garmen. Dengan peminatan yang luas, kesehariannya juga diikuti dengan riset-riset kecil dan 
eksperimen. Riset-riset kecil ini akhirnya diikuti dengan inisiasi Maradita   mencetus pameran, 
berperan sebagai kurator dan berkarya sebagai seniman dalam pameran pameran seni rupa.

Keinginan bereksperimentasi Maradita tumbuh di tengah pakem-pakem akademis seni kriya 
yang mempertimbangkan faktor industri bagi seorang kreator. Pada akhirnya, suatu keingi-
nan eksperimentasi bernegosiasi dengan rasionalisme dan realita. Negosiasi terutama Mara-
dita lakukan saat menemukan kecenderungan (bahkan kewajiban) menghias sebagai satu 
ciri khas ‘kerajinan’ dan keinginannya menemukan makna dari suatu pengolahan material. 
Sebagai manusia, Maradita  menyadari bahwa kesenangan dapat datang dari melihat objek 
yang memanjakan mata dan menghias menjadi ‘solusi’ untuk produksi ‘keindahan’. Namun                
berkenaan dengan eksplorasi  individu terhadap satu media, timbul pula pertanyaan-pertan-
yaan personal  seperti : Atas tujuan apa saya dan media berinteraksi?, Sejauh mana suatu 
elemen dapat memancarkan sebagian dari ‘saya’ ?, Apakah konstruksi  ‘saya’ terpancar 
dalam perlakuan sebuah media? 

3	 	Sanento	Yuliman,	Dua Seni Rupa (2000) 

Menilik proses pengkaryaan Maradita terdahulu, keintiman dengan media ataupun  ke-
sadaran yang terbangun dari suatu pengolahan material memang melalui beberapa tahap. 
Pada tahap-tahap awal, bentuk rangkaian benang Maradita dapat secara cepat masuk ke 
dalam asosiasi ungkapan ‘marjinal’ maupun ‘domestifikasi’. Namun, saat benang-benang 
Maradita bergerak diluar asosiasi tersebut dimanakah pengkaryaannya diletakkan? Apakah 
kemudian pengetahuan historikal mengenai benang sebagai bagian dari ‘fiber art’ berlaku 
dalam pembacaan  karya Maradita?. Dalam pameran solonya di tahun 2012, Maradita   
mengungkap pandangannya terhadap aspek yang bergesek dan bernegosiasi : 

“ Terdapat suatu jaringan/konektivitas yang tidak seimbang dan utuh, hingga setiap aspeknya 
merasa jengah dan saling bergesekan. Terdapat pola-pola tak kasat mata yang tidak disadari 
dan saling terhubung antara; creator dan creation - antara manusia, mahluk hidup, alam 
semesta, dan aspek spiritual lainnya. Terdengar utopis memang, ketika kesadaran tersebut 
hadir, dan manusia mentasbihan diri bahwa eksistensi dirinya berpengaruh dan terkait den-
gan mahluk lain, kita berharap terciptanya suatu jalinan harmonis (hingga tahap hubungan 
individu dengan dirinya sendiri)”.4

Atas segala hubungan ataupun gesekan yang ditemuinya dalam keseharian, fleksibilitas 
benang Maradita yang sebelumnya bermain dalam kanon-kanon kerajinan mulai melakukan 
penjelajahan. Repetisi membuat jalinan benang dalam embroidery hoop kini menjelajah  ma-
teri lain seperti kayu, alumunium bahkan batu bata (tembok).  

Berkenaan dengan pengkaryaannya, Maradita  meletakkan  persepsi Jung  sebagai  pendeka-
tannya mengenai hubungan individu dan penciptaan karya seni. Seni sebagai simbol meru-
pakan representasi alam bawah sadar seseorang,sebuah manisfestasi kehidupan, sebagai 
kemungkinan terbaik untuk pengekspresian sesuatu yang esensial dan sulit dijelaskan. Benang  
yang menembus permukaan-permukaan dan karakteristik material yang berbeda-beda dalam 
pengkaryaannya Maradita  hayati sebagai suatu ‘tekad’. Sedangkan material-material per-
mukaan yang ia ‘kawinkan’ dan ‘jodohkan’ dengan benang-benang tersebut dianalogikan 
sebagai suatu  habitat (individu  lain atau  lingkungan). Dalam  interaksi media ini, Maradita 
merupakan individu yang akhirnya menentukan bagaimana suatu ‘tekad’ bernegosiasi den-
gan habitat.

Sebagai seorang ‘penjahit’, Maradita melihat bahwa saat berinteraksi dengan kain, benang 
akan sangat mudah dan nyaman membentuk mimpi-mimpi / citra tertentu. Namun bagaimana 
saat sebuah ‘tekad’ dihadapkan dengan kondisi yang anomali dan jauh dari kondisi ideal? 
Baik kayu, logam, maupun tembok yang ‘ditembus’ benang sang ‘penjahit’, memiliki karak-
ter dan kesulitan berbeda-beda. Negosiasi ketika menjahit kadang membuat jarum patah, 
benang putus atau kusut, tusukan-tusukan benang yang secara konstan menderu maju dan 
kadang mundur hingga saling mengikat menjadi kesan yang diperoleh dan ingin dibagi5. 

Menurunkan segala negosiasinya ke dalam simbol, Maradita memilih lingkaran seba-
gai bentuk yang ‘adil’ maupun pola-pola geometris yang dipercayanya telah beradaptasi 
dalam berbagai kebudayaan. Ketiadaan awal -ataupun akhir dari bentuk lingkaran disi-
kapi sebagai keleluasan apresiator melihat karya sebagai ‘keutuhan’ atau ‘kekosongan’ 

4  Katalog Pameran Solo Maradita “I AM YOU”  (2012) 
5  Wawancara dengan Maradita Sutantio (Maret,2013) 



menyisakan ruang bagi pemahaman ataupun misteri di mana gerak benang disikapi seba-
gai sebuah harapan akan keberlanjutan untuk tidak berhenti pada satu kepastian ‘final’. 

Kemudian, tanpa bermaksud menutup penalaran intuitif terhadap karya Maradita , 
bagaimanakah benang-benang ini hendak dijahitkan pada apa yang dipercaya sebagai 
‘seni’?. Pendalaman - pendalaman Maradita yang berangkat dari ‘menghias’ menuju esensi 
material hampir dipastikan berbeda dengan pola-pola seorang berkesadaran ‘seni formal’ 
yang mengambil inspirasi dari kebudayaan ‘pribumi’. Disamping itu, dengan kuatnya posisi 
‘craft’ di tanah air sebagai ‘kesenian’ yang disadari sebagai  kekuatan industri ketimbang 
sebagai ‘seni yang tertinggal’, suatu fiksi mengenai ‘perjuangan’ media benang sebagai 
‘pahlawan’ dari seni-seni yang ‘tertinggal’ menjadi tidak relevan. Ketimbang terkait dengan 
perjuangan ekspresi-ekspresi marjinal (kolektif), ditengah maraknya industrialisasi seni (kolek-
tif), Eksplorasi Maradita justru menjadi tanda dari apa yang menjadi marjinal dari hiruk pikuk 
kekuatan-kekuatan seni kolektif : pencerapan arus besar dalam pengkaryaan individu. 

Maradita sebagai seniman yang berkarya dalam atmosfer seni global tidak lagi merang-
kumkan kegelisahan dalam bentuk kepercayaan kesenian ‘besar’ ataupun tanda-tanda  per-
lawanan terhadap satu kekuatan besar. Selain itu, beragamnya referensi Maradita   seperti 
tumpang tindih filsafat timur dan barat, latar belakang etnis dan kultural, budaya populer dan 
senirupa menimbulkan ‘kekuatan-kekuatan kecil’ pada friksi ‘perang-perang kecil’. Kontinuitas 
benang dan usaha Maradita  dalam membuat jahitan menjadi refleksi dari kondisi yang di-
alami oleh masyarakat global tersebut dimana individu merupakan situs meleburnya diri dan 
informasi. 

Dalam peleburan tersebut individu tidak lagi mutlak berkait dengan satu perlawanan besar, 
namun bergantung pada kemampuan ‘menjahit’ habitat dengan telisik benang kecil  yang 
bergerak bebas diantara yang besar ataupun yang kecil : berbenturannya kekuatan atas dan 
bawah, kontradiksi otentisitas atau selera pasar, pilihan tradisi lokal atau global, integrasi kul-
tur atau segregasi etnik. Didalam tarik menarik kekuatan-kekuatan tersebut, Maradita percaya 
bahwa dalam siklusnya individu hari ini menakar, meracik menemukan formula dari tensi-tensi 
yang saling mengisi dan bernegosiasi. 

Sally Texania

PROMISED LAND

fiber reinforced plastic (FRP) human bones, yarn, plant seeds.
150 x 150 x 30cm (interaction and instalation)

2013



64 TETRAHEDRON ON 
CIRCLE

Thread on wood
Ø 150 cm
2012

TURN BACK TIME

Custom embroidery hoop, 
custom reverse clock 

machine
Ø 100 cm

2012

ON REAL TIME

Custom embroidery hoop, 
clock machine

Ø 100 cm
2012



  Maradita Sutantio
  Bandung, 13 Agustus 1984

Education:
Formal 2003-2007 Faculty of Art and Design ITB (textile major) 
Course  2010  Cultural Study - Philosophy faculty of Parahyangan Catholic University
 2011  Extention Course Philosophy – Parahyangan Catholic University

Solo exhibition:
2012 I AM YOU , Galeri Gerilya, Bandung – Indonesia

Selected Group Exhibition:
2012 ‘Indonesia Contemporary Fiber Art #1: Mapping’ Art:1 Mondecor, Jakarta – Indonesia
‘Renegotiating Boundaries’ Lawang wangi Art and Science Estate, Bandung - Indonesia
‘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.
‘Fluid Identity’ - CGartspace, Jakarta-INA, ‘Fiber Face’ 3 Indonesian-International Fiber Art 
Exhibition - Taman Budaya Yogyakarta– INA.
2010 ‘Play Dead’2- Leisure All Mine, Galeri Padi, Bandung – INA, Bandung New Emergence vol.3 - 
Selasar Sunaryo Art Space, Bandung- INA, ‘The 7th AFA’ – Asia Fiber Art Exhibition, Beijing- China.
2009 Fiber Art Exhibition “PLAY DEAD” - Galeri Kita, Bandung – INA, Fiber Face 2 “Evolu-
tion” - 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.

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”).

FREE FALL

Thread on alumunium sheet
Ø 60 cm
2012

EMPTY CIRCUS

Thread on wood
100x100 cm
2013
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TETRAHEDRON

Thread on wood 
plank and wall
instalation
2013


