Siaran Berita

ARTOTEL Surabaya Berkolaborasi dengan X-Go
Mempersembahkan Pameran Fesyen Patch
“PATCH ME IF U CAN”
Surabaya, 10 Mei 2017. ARTOTEL Surabaya kembali menghadirkan Pameran gabungan melalui pameran
fashion patch dengan tema ‘Pacth Me If U Can’ yang diikuti oleh lebih dari 14 seniman yang tergabung
dalam Bunuh Diri studio dan berkolaborasi dengan X-GO. Pameran tersebut diselenggarakan mulai
tanggal 12 Mei 2017 sampai 12 Juli 2017 di ARTSPACE Lobby Area ARTOTEL Surabaya.
Tema ‘Patch Me If U Can’ sendiri terinpirasi dari seni urban yang mempunyai konsep mengangkat karya
seni dari patch / emblem dan dipadukan dengan media fashion atau busana. Dengan mengangkat karya
sederhana berupa patch yang dapat diolah menjadi bentuk karya seni melalui sentuhan visual dari
masing-masing seniman untuk dipadu-padankan melalui media fashion. ARTOTEL Surabaya mempunyai
harapan pameran ini menjadi sebuah karya urban yang cukup menarik.
Peserta dari pameran ini diikuti lebih dari 14 artist dari berbagai kota serperti Surabaya, Malang,
Nganjuk, Jakarta, Jogja, Madura, Depok dan Bali. Merekamenampilkan karya patch nya dengan beragam
visual dan teknik. Seperti karya patch dari Ndaru dan Lembuu (Jogja) yang menampilkan karya patch
dengan menggunakan teknik silkscreen/sablon dan visual yang bertema ajakan untuk merawat buku.
Kemudian karya patch dari Adios (Serikat Mural Surabaya) yang menampilkan patch menggunakan teknik
painting di atas kanvas dengan visual pop art. Seluruh karya patch dikolaborasikan oleh X-GO dengan
karya-karyanya berupa patch dan custom painting di media fesyen berupa busana, tas, jaket dll, dengan
visual khas X-GO yang selalu tampil fullcolour dan ceria.
Hassanudin, Hotel Manager ARTOTEL Surabaya mengatakan bahwa, pameran gabungan kali ini sangat
unik dengan menggabungkan fesyen dan patch. Kita berharap, pameran ini bisa menjadi inspirasi baru
menjelang bulan Ramadhan, karena umumnya masyarakat Surabaya pasti ingin mempunyai tema yang
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berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk acara kumpul bareng keluarga menjelang hari raya
nantinya”.

Pada acara pembukaan pameran kali ini ARTOTEL Surabaya juga menyelenggarakan kelas menggambar
dan mewarnai patch yang bekerjasama dengan Leeveandco dan Surabaya international School yang di
mulai pada pukul 11.00 WIB, beberapa hasil karya siswa/i tersebut akan di pamerkan di ARTSPACE galeri.
Selain itu, pembukaan pameran juga diisi dengan beberapa acara seperti menggambar di atas Manekin
oleh Adios, mural di bambu oleh nnegoo dan drope, Art Bazaar yang mengusung tema garage sale, food
truck, dan di meriahkan oleh live music dari Halaman Pengelana, Redo Nomadore, dan akustik dari
ARTOTELSurabaya band.
“THE EARTH WITHOUT ART IS JUST EH”
MENGENAI SENIMAN
Daftar seniman yang berpartisipasi:
- Iggo Feryawan (Nnegoo)
- Christian Adi (Adios)
- Matt Rossi (Matt)
- Brian Sinnatra (Vark)
- Indra Setiawan (Ndraset)
- Recky Canvas (Reckcnvs)
- Ndaru MW
- Lembu (Siapa Aku)
- Khotibul Umam (SEAK)
- Tri Hartanto (TNT)
- Mrizki Nugroho
- BELAJARAN
- Imanullahna
- X-GO
MENGENAI ARTOTEL SURABAYA
ARTOTEL Surabaya, terletak di jantung kota Surabaya, Jl. Dr. Soetomo, mulai beroperasi sejak 7 Juli 2012. Hotel ini memiliki 101
Studio, ROCA, koneksi internet cepat Wi-Fi, MEETSPACE di lantai 2, dan ARTSPACE yang berada di lobby. Dengan tujuan
melestarikan kebudayaan kota Surabaya dan sekitarnya, ARTOTEL Surabaya dirancang dengan arsitektur kolonial untuk menjaga
prestisius daerah sekitarnya dan dikombinasikan dengan sentuhan seni kontemporer yang tercermin pada tangga besar yang
menjadi pusat perhatian dari hotel ini. ARTOTEL Surabaya berkolaborasi dengan 5 seniman pendatang baru Indonesia yang
melakukan kreasi ilustrasi di tiap kamar. Dari hasil karya para anak bangsa ini secara langsung ARTOTEL mengangkat dan
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mempromosikan seni rupa kontemporer Indonesia.
MENGENAI ARTOTEL INDONESIA
ARTOTEL Indonesia adalah Perusahaan Manajemen Perhotelan yang fokus pada Hotel dengan konsep desain yang terinspirasi
dari seni, dan dalam pengelolaannya ditangani oleh para profesional yang mempunyai pengalaman di bidang properti
khususnya Perhotelan, dan Design & Branding. Setiap properti ARTOTEL menampilkan konsep hotel yang unik dan berbeda.
Saat ini ARTOTEL Indonesia mengelola 3 properti yang sudah beroperasi sejak tahun 2012, yaitu ARTOTEL Surabaya, dan
ARTOTEL Thamrin – Jakarta, dan ARTOTEL Sanur – Bali . Segera dibuka di kota lain, yaitu ARTOTEL Yogyakarta (2017), ARTOTEL
Haniman Ubud – Bali (2017), ARTOTEL Beach Club – Bali (2017), ARTOTEL Semarang (2018), ARTOTEL Bandung (2018), dan
ARTOTEL Point 8 Daan Mogot – Jakarta (2018).
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