Siaran Berita
Solo Art Exhibition of Muklay featuring Special Need Kids
“See Something Strange”
Jakarta, Juni 2017 – Welcoming the holy of Ramadan, ARTOTEL Thamrin - Jakarta invites hotel guests to
participate in social activities through "See Something Strange" art exhibition. A solo exhibition of Muklay
with special needs kids from Yayasan Daya Pelita Kasih Jakarta, with curator exhibition from Safrie Effendi,
Art Manager of ARTOTEL Indonesia. This Exhibition will be held at ARTSPACE, Mezanine Level ARTOTEL
Thamrin – Jakarta, from 9 June – 9 August 2017.
The artwork to be shown is the result of the imagination of every child poured into the canvas. Carrying the
flow of expressionism painting, providing freedom of form and color that describes the emotions of the
expression of each child. The concept of abstract art dominated by primary and contrast dyes.
Muchlis Fachri who is familiarly called Muklay, is a local artist from Jakarta who has a unique art character.
Each of his works contain monsters and animation figures. Muklay has many exhibitions in Jakarta, national
major cities to Asia countries.
During this exhibition, ARTOTEL Thamrin - Jakarta conducted a silent auction system, as a form of movement
to raise awareness to children with special needs. All artworks in this exhibition will be on sale to the public
from June 9 to June 18, 2017. Through the Silent auction, visitors can purchase auction for a work of interest
that is secretly written on a piece of paper and put into a box. At the end of the event will be announced
the winner of this auction.
Mr. Kusnadi as Executive Assistant Manager of ARTOTEL Thamrin - Jakarta added, "All proceeds will be given
entirely to Daya Pelita Kasih Foundation Jakarta. We hope that this activity can raise awareness to special
need kids and direct potential that these children have to be useful for themselves and their environment.
We are proud to present this exhibition along with local Artists Muklay and children with special needs "
“THIS WORLD IS BUT A CANVAS TO OUR IMAGINATION”
MENGENAI ARTOTEL Thamrin – Jakarta
Terletak di pusat bisnis kota Jakarta, ARTOTEL Thamrin - Jakarta adalah Hotel desain yang terinspirasi dari seni, baik
karya seni rupa, seni patung, hingga fotografi yang menampilkan karya asli para seniman kontemporer lokal Indonesia.
Dibuka pada 17 Oktober 2013, hotel ini bekerjasama dengan 6 seniman berbakat Indonesia yang karya seninya
ditampilkan disetiap lantai ARTOTEL Thamrin - Jakarta dengan konsep, desain, dan gaya yang berbeda. Hotel ini
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dirancang dengan teliti dari fasad hingga interior ruang untuk menghasilkan desain yang berbeda dan pengalaman
menginap yang berkesan ala ARTOTEL.
ARTOTEL Thamrin - Jakarta memiliki fasilitas : 107 Studio (kamar tamu) yang dilengkapi dengan fasilitas modern terkini
seperti mesin multi minuman dari Dolce Gusto, Ipod Doc, serta karya asli para seniman yang ditampilkan secara
proposional. Hotel ini juga memiliki ROCA (Restaurant of Contemporer Art), buka 24 jam / 7 hari dan menyediakan
aneka hidangan bercita rasa lokal yang disajikan secara modern kontemporer, BART (Bar at the rooftop) terletak di
lantai paling atas, lantai 7, sebagai tempat berkumpul yang hip, elegan, dengan pemandangan panorama kota Jakarta
di udara terbuka. 3 ruang pertemuan dengan kapasitas hingga 200 orang dapat memenuhi kebutuhan kegiatan MICE
di lokasi yang strategi di tengah kota Jakarta. Selain itu, hotel ini menyediakan fasilitas koneksi internet Wi-Fi super
cepat, serta Art Space yang terletak di lantai mezzanine dan berfungsi sebagai galeri pameran karya seni kontemporer
yang dilakukan secara berkala dan dibuka untuk umum tanpa biaya masuk.
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,
ARTOTEL Thamrin – Jakarta, dan ARTOTEL Sanur - Bali. Segera dibuka di kota lain, yaitu ARTOTEL Yogyakarta &
Semarang (2017), ARTOTEL Beach Club – Bali (2017), & VOIR by ARTOTEL (2018).
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Siaran Berita
Pameran Tunggal Muklay dengan Anak-anak Berkebutuhan Khusus
“See Something Strange”
Jakarta, Juni 2017 – Menyambut datangnya bulan Ramadhan, ARTOTEL Thamrin - Jakarta mengajak para
tamu hotel untuk turut serta pada kegiatan sosial melalui pameran seni “See Something Strange”. Sebuah
pameran tunggal Muklay bersama anak-anak berkebutuhan khusus dari Yayasan Daya Pelita Kasih Jakarta,
dengan kurator pameran dari Safrie Effendi, Art Manager ARTOTEL Indonesia. Pameran ini diselenggarakan
di ARTSPACE, Mezanine Level ARTOTEL Thamrin – Jakarta, dibuka untuk umum dari tanggal 9 Juni hingga 9
Agustus 2017.
Karya yang akan ditampilkan adalah hasil imajinasi dari setiap anak yang dituangkan kedalam canvas.
Mengusung aliran seni lukis ekspresionisme, memberikan kebebasan bentuk dan warna yang
menggambarkan emosi dari ekspresi masing-masing anak. Konsep seni abstrak yang didominasi oleh
pewarna primer dan kontras.
Muchlis Fachri yang akrab disapa Muklay, adalah seniman lokal dari Jakarta yang memiliki karakter seni yang
unik. Setiap karyanya terdapat figur-figur monster dan animasi. Muklay telah banyak mengikuti berbagai
pameran di Jakarta, kota-kota besar hingga Asia.
Selama pameran ini berlangsung, ARTOTEL Thamrin – Jakarta melakukan sistem silent auctionˆ,sebagi
bentuk gerakan untuk untuk meningkatkan kepedulian kepada anak–anak berkebutuhan khusus. Seluruh
karya seni dalam pameran ini akan dijual untuk umum mulai dari tanggal 9 Juni – 18 Juni 2017. Melalui
Silent auction, para pengunjung dapat melakukan lelang pembelian untuk karya yang diminati secara
rahasia yang ditulis pada suatu kertas dan dimasukkan ke dalam suatu box. Pada akhir acara akan
diumumkan pemenang dari lelang ini.
Bapak Kusnadi selaku Executive Assistant Manager ARTOTEL Thamrin – Jakarta menambahkan, “Seluruh
hasil penjualan karya akan diberikan seluruhnya kepada Yayasan Daya Pelita Kasih Jakarta. Kami berharap
kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian kepada anak–anak berkebutuhan khusus dan mengarahkan
potensi yang dimiliki oleh anak–anak tersebut untuk menjadi berguna bagi dirinya sendiri dan
lingkungannya. Kami bangga mempersembahkan pameran ini bersama dengan Seniman lokal Muklay dan
anak-anak berkebutuhan khusus”
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MENGENAI ARTOTEL Thamrin – Jakarta
Terletak di pusat bisnis kota Jakarta, ARTOTEL Thamrin - Jakarta adalah Hotel desain yang terinspirasi dari seni, baik
karya seni rupa, seni patung, hingga fotografi yang menampilkan karya asli para seniman kontemporer lokal Indonesia.
Dibuka pada 17 Oktober 2013, hotel ini bekerjasama dengan 6 seniman berbakat Indonesia yang karya seninya
ditampilkan disetiap lantai ARTOTEL Thamrin - Jakarta dengan konsep, desain, dan gaya yang berbeda. Hotel ini
dirancang dengan teliti dari fasad hingga interior ruang untuk menghasilkan desain yang berbeda dan pengalaman
menginap yang berkesan ala ARTOTEL.
ARTOTEL Thamrin - Jakarta memiliki fasilitas : 107 Studio (kamar tamu) yang dilengkapi dengan fasilitas modern terkini
seperti mesin multi minuman dari Dolce Gusto, Ipod Doc, serta karya asli para seniman yang ditampilkan secara
proposional. Hotel ini juga memiliki ROCA (Restaurant of Contemporer Art), buka 24 jam / 7 hari dan menyediakan
aneka hidangan bercita rasa lokal yang disajikan secara modern kontemporer, BART (Bar at the rooftop) terletak di
lantai paling atas, lantai 7, sebagai tempat berkumpul yang hip, elegan, dengan pemandangan panorama kota Jakarta
di udara terbuka. 3 ruang pertemuan dengan kapasitas hingga 200 orang dapat memenuhi kebutuhan kegiatan MICE
di lokasi yang strategi di tengah kota Jakarta. Selain itu, hotel ini menyediakan fasilitas koneksi internet Wi-Fi super
cepat, serta Art Space yang terletak di lantai mezzanine dan berfungsi sebagai galeri pameran karya seni kontemporer
yang dilakukan secara berkala dan dibuka untuk umum tanpa biaya masuk.
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,
ARTOTEL Thamrin – Jakarta, dan ARTOTEL Sanur - Bali. Segera dibuka di kota lain, yaitu ARTOTEL Yogyakarta &
Semarang (2017), ARTOTEL Beach Club – Bali (2017), & VOIR by ARTOTEL (2018).
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