KHAS MODE

Ambisi Baru Dari
Tiga Sosok Beda Profesi
Davy Linggar, Sanchia Hamidjaja, dan Felicia Budi

Suatu pagi menjelang siang di Dia.Lo.Gue Art Space, Jakarta, dewi
mempertemukan tiga sosok yang menciptakan berbagai karya kontemporer,
yaitu Davy Linggar, Sanchia Hamidjaja, dan Felicia Budi.
Fotografer Davy Linggar, merangkum realitas di sekelilingnya lewat bidikan
foto dan visual. Seniman Sanchia Hamidjaja mengekspresikan dirinya melalui
lukisan mural dan ilustrasi. Sementara Desainer Felicia Budi menganggap
bahwa membuat rangkaian busana adalah rutinitas. Ketiganya berkumpul
bersama dewi dalam satu meja, saling berbagi sudut pandang mulai dari
regenerasi, inspirasi, hingga kolaborasi.
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Seiring berjalannya waktu, suasana perbincangan pun terasa semakin
hangat sehingga ketiganya tak lagi sungkan untuk menyampaikan opiniopini kritis yang kiranya mampu membangun industri fashion dan seni di
Indonesia ke arah yang lebih baik.
Lebih dulu terjun ke dunia kreatif di Indonesia, bagaimana kalian
menyikapi regenerasi yang ada saat ini?
Davy Linggar (DL): Sekarang ini sudah banyak fotografer muda yang
berbakat di Indonesia. Saya bangga dengan fotografer yang berani
mengisahkan fotonya dengan gaya personal masing-masing. Setiap orang
memiliki gaya berbeda dalam membidik dan menghasilkan sebuah foto.
Kita harus saling kompak dan membangun sinergi secara positif antara satu
dengan yang lainnya. Intinya harus menuju ke arah yang benar.
Sanchia Hamidjaja (SH): Setuju dengan Davy. Harus kompak. Karena di
Indonesia pun, pelukis mural dan ilustrator sudah ada banyak sehingga
membuat saya optimis untuk ke depannya. Di akhir tahun ini, akan ada
Jakarta Biennale 2015. Perhelatan akbar seni rupa yang melibatkan banyak
seniman ini pun tumbuh seiring pergerakan zaman, walaupun diadakan tiap
dua tahun sekali namun mampu menuai atensi publik yang positif.
Felicia Budi (FB): Fashion designer yang ada di Indonesia sudah menuju ke
arah yang tepat. Di dunia fashion itu sendiri, kita dituntut untuk memiliki
konsep sustainable. Belum lama ini saya berkunjung ke sekolah mode
yang ada di Jakarta, saya melihat murid-muridnya menghasilkan karya yang
begitu kreatif. Namun yang disayangkan adalah proses pengajarannya.
Masih terbilang kurang dan harus lebih dikedepankan lagi functionality

dan sustainability. Jadi, bukan sekadar estetika dari fashion tapi mesti ada
suatu karakter yang lebih menonjol.
DL: Iya betul. Pendidikan seni rupa di Indonesia harus dikembangkan
lagi. Dulu dari seni rupa Institut Teknologi Bandung, saya keluar dan
mencoba eksplorasi dengan melanjutkan studi fotografi di Jerman dan
akhirnya kembali ke Indonesia untuk berkarya sebagai fotografer. Berawal
dari hobi lalu mengalir menjadi profesi. Selama saya bisa melakukan hal
yang menyenangkan untuk diri sendiri, saya akan melakukannya. Tapi
sekarang ini saya lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan tidak mau
didikte. Apalagi setelah menikah dan punya anak. Peran keluarga juga turut
memberi inspirasi pada karya saya.
Bagaimana dengan Sanchia dan Felicia, apakah kalian punya influencer
atau sosok yang menginspirasi dan berperan penting pada karya kalian?
SH: Pak Raden. Ia jago gambar dan memiliki humor yang menggelitik tawa

dan belum ada lagi yang seperti dirinya. Karya saya itu sebetulnya lebih
banyak narasi. Pengalaman hidup turut berperan menjadi inspirasi. Mulai
dari anak saya hingga percakapan sehari-hari.
FB: Dulu saya pernah bekerja di Bin House, bisa dibilang pengalaman saya
memberi pengaruh pada cara kerja dan pola pikir saya. Sewaktu sekolah,
saya diajarkan mendesain terlebih dulu, baru mencari material. Tetapi saya
belajar dari Obin, pilih dulu materialnya, lalu baru mulai mendesain apa
yang cocok. Metode seperti itulah yang menurut saya benar. Karena belum
tentu apa yang telah kita desain sesuai dengan material yang kita inginkan.
SH: Iya, begitu juga saya. Saat melukis mural, hal pertama yang dilihat
itu bidang atau dindingnya. Baru mengumpulkan feel-nya. Saya akan
menggurat mural berdasarkan kesenangan hati saat itu. Tidak bisa
dipaksakan dan susah untuk mengulang hal yang sama di kemudian hari.
Melihat industri kreatif di Indonesia di masa sekarang ini,
bagaimana sudut pandang kalian melihat masa depan?
DL: Sebetulnya, tidak ada yang salah dengan industri kreatif atau dunia
fashion di Indonesia. Sistem pemerintahannya yang harus dibenahi, supaya
industri kreatif bisa lebih maju. Dukungan pemerintah harus disampaikan
secara benar. Untuk kondisi saat ini, saya harus terus berkarya untuk diri
sendiri tanpa peduli mau itu urusan fashion atau politik.
SH: Nah, iya, kalau mau bawa industri kreatif Indonesia ke luar supaya
dunia lihat, menurut saya masih susah. Padahal individu-individunya
memiliki potensi luar biasa. Perlunya dukungan dari pemerintah untuk lebih
memfasilitasi seniman-seniman di Indonesia. Butuh lebih banyak museum
dan pusat edukasi dengan akses yang tak terbatas. Ya itulah, kita semua
harus lebih solid, terus berkarya, dan jangan merasa cepat puas.
FB: Saya sendiri ingin turut berperan memajukan industri fashion tanah
air, melalui proses pengerjaan yang mengutamakan material 100% asli
Indonesia. Mulai dari kain bahkan tanaman kapas untuk benangnya.
Rencana ini sedang berjalan dan akan saya realisasikan pada koleksi
mendatang. Bagi saya, merancang busana adalah sebuah rutinitas. Saya ingin
lebih tertantang dengan kolaborasi bersama seniman lain. Untuk industri
kreatif Indonesia di masa depan akan lebih baik.ang terpenting adalah
konsistensi, terutama untuk generasi yang baru memulai karier.

Kalau dari Davy dan Sanchia, adakah sosok beda profesi
yang ingin kalian ajak untuk berkolaborasi?
DL: Banyak, kolaborasi itu menarik. Saya memiliki kenangan yang tak
terlupakan, yaitu kolaborasi bersama Agus Suwage di tahun 2005. Saya
hampir dipenjara. Karya bertajuk Pink Swing Park tersebut dituntut oleh
sekelompok orang yang merasa terganggu dengan lukisan yang dinilai
pornografi. Ya begitulah, kebebasan berekspresi lewat seni di Indonesia
masih belum bisa tercapai.
SH: Iya, masih banyak aturan yang menghalangi kebebasan berkreasi.
Padahal imajinasi itu tidak ada batasnya. Sosok yang ingin saya ajak
kolaborasi adalah suami saya, Ardi Gunawan. Ia juga seniman yang
membuat karya dari limbah-limbah galeri seni. Namun, hingga saat ini
masih belum dipertemukan apa yang cocok untuk kita buat. Saya juga
ingin kolaborasi bersama brand atau desainer yang fokus pada batik
kontemporer. Mungkin saya bisa berperan untuk membuat ilustrasinya.
Teks & Pengarah Gaya: Yudith Kindangen Foto: Vicky Tanzil
Busana: FBudi Rias wajah: dania soedarjo tata Rambut: endrik ong
Lokasi: Dia.Lo.Gue Art Space
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