Siaran Berita

Pameran Seni Tunggal Agus Kama Loedin
“Trans-Forms #3”
Jakarta, September 2017 – Setelah sukses dengan tiga pameran seni yang dilakukan tahun ini, kali ini
ARTOTEL Thamrin - Jakarta hadir dengan pameran terbarunya yaitu “Trans-Forms #3”. Sebuah pameran seni
tunggal dari seniman asal Surabaya, Agus Kama Loedin. Bentuk dan konsep seni yang akan dipresentasikan
adalah karya seni sclupture.
Menyapa para pecinta seni di Jakarta, Agus Kama Loedin mempersembahkan “Trans-Forms #3” sebagai
tema pameran seni kali ini. Tema tersebut diambil dari perjalanaan Agus dalam berkarya. Ini adalah kali
ketiga pameran tunggal Agus diselenggarakan, setelah sukses sebelumnya diselenggarakan di Jogja dan
Filipina. Kawat sebagai bahan dasar Agus dalam membuat karyanya, terinspirasi dari perubahan alam
didalamnya dan bentuk-bentuk tak lazim yang ada. Membuat struktur bentuk menjadi bagian tersulit yang
harus ia kerjakan, karena Agus menaklukan logam keras kawat sesuai dengan inspirasinya. Untuk
menyelesaikan karyanya, Agus menjalani proses ketekunan yang mendalam bagaimana mengulur,
menekuk, mengikat dan menganyam bahan dasar kawat menjadi sebuah bentuk karya.
“Melalui Trans-Forms #3, ARTOTEL Thamrin – Jakarta ingin kegiatan pameran seni yang diselenggarakan
menjadi sebuah wadah berkumpul dalam mengkesplorasi seni, tidak hanya lewat lukisan namun seni bisa
dilihat dalam material logam seperti kawat dan bahan-bahan bekas yang digunakan Agus kali ini. Sesuai
dengan visi-misinya, ARTOTEL akan terus memberikan inspirasi bagi para pengunjung yang datang kehotel
dengan menyelenggarakan pameran-pameran seni seperti ini,” ujar Safrie Effendi selaku Art Manager
ARTOTELGroup dengan penuh semangat.

Pameran ini dibuka untuk umum mulai tanggal 6 September – 6 November 2017, di ARTSPACE, lantai
Mezzanine ARTOTEL Thamrin - Jakarta. Seluruh karya yang dipamerkan dijual untuk umum. Bagi kolektor
seni yang berminat dapat menghubungi Front Office Agent kami di reception, Lobby hotel untuk informasi
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lebih lanjut.

“THIS WORLD IS BUT A CANVAS TO OUR IMAGINATION”

Mengenai Agus Kama Loedin:
Latar belakang pendidikannya semula menekuni arkeologi di Universitas Gadjah Mada, kemudian memperdalam
bidang itu lebih lanjut di Universitas Rijks Leiden, Belanda. Selanjutnya bekerja di Open Studio Production, menekuni
bidang video animasi di Amsterdam, Belanda. Ia pernah bekerja sebagai guru dan pegawai honorer di Pusat
Dokumentasi Arkeologi Indonesia di Universitas Rijks Leiden, Belanda. Di Jakarta ia bekerja pada salah satu
perusahaan iklan terbesar Matariâ. Selain itu Agus juga melakukan beberapa aktivitas lain seperti; lukis, fotografi, dan
belakangan mengembangkan karya-karya trimatra. Pada pola-pola desain, kolase, dan kriya yang digunakan bertumpu
pada keterampilan tangan. Semua inspirasi karyanya diperoleh dari pembauran pengalaman budaya sehari-hari yang
beliau resapi, terutama dari dua negara yaitu; Filipina dan Indonesia. sebagaimana tersaji dalam ruan pamer ini.
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 Group
ARTOTEL Group adalah Perusahaan dengan 3 unit bisnis yang terintegrasi di bidang Hospitality, Event Management,
dan Merchandise. Memiliki visi ingin memperkenalkan komunitas kreatif lokal Indonesia kepada dunia. Di bidang
perhotelan, ARTOTEL Group menawarkan pilihan brand hotel dari hotel bujet, butik hingga hotel mewah untuk
mengakomodir kebutuhan akan perhotelan dari semua target market, baik yang berada di kota-kota utama maupun
sekunder di Indonesia. Di bidang Food & Beverage, ARTOTEL Group menyediakan jasa pengelolaan Beach Club. Melalui
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Event Management, ARTOTEL Group menyediakan jasa kepada para klien untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan
acara yang berkaitan dengan seni dan kreatifitas, serta pencarian seniman muda Indonesia untuk berkolaborasi di
bidang seni. Selain itu, melalui merchandise yang diproduksi dengan brand AOL, ARTOTEL Group menyediakan produkproduk berkarakter seni yang bisa dipakai sehari hari dengan harga yang terjangkau sambil mendukung karya seni para
seniman lokal Indonesia.
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