!
LOGIN (https://www.dewimagazine.com/login/)

REGISTER (https://www.dewimagazine.com/register/)

Search...

(https://www.dewimagazine.com/)

Takashi Murakami Gelar Pameran Prestisius di Singapura
Karya-karya seniman visual Takashi Murakami dipamerkan di STPI Gallery Singapore sampai 14 September
mendatang

Takashi Murakami dalam pembukaan pameran "From Superﬂat to Bubblewrap" di STPI Singapore.

Setelah pamerannya di Hong Kong bertajuk “Murakami
Murakami vs Murakami
Murakami”, bunga-bunga ceria dan penuh warna khas Takashi
Murakami akan memeriahkan Galeri STPI Singapura dari 13 Juli sampai 14 September mendatang. Ya, salah satu seniman visual
kontemporer ikonik itu memamerkan karya-karyanya di Galeri STPI dengan tajuk “From Superﬂat to Bubblewrap”.

Murakami menjelaskan tajuk itu ia pilih untuk menjembatani konsep “Superﬂat
Superﬂat” yang dicetuskannya dengan realitas Jepang pasca
gelembung ekonomi. Pameran ini akan menampilkan karya sang seniman dalam berbagai format, mulai dari lukisan, pahatan, karya
instalasi, sampai merchandise yang bisa didapatkan di toko souvenir galeri.
Dilansir dari situs resmi STPI, pameran ini termasuk dalam program Annual Special Exhibition
Exhibition. Pameran ini akan menjadi
semacam retrospektif untuk melihat eksplorasi Murakami yang dalam kekaryaannya—yang menjadikannya salah satu seniman paling
disegani pasca perang Jepang dan menjadi salah satu kekuatan dalam dunia seni kontemporer hari ini.
Salah satu karya yang menjadi sorotan dari pameran ini ialah lukisan berjudul “This
This Merciless World
World” (2014) yang menampilkan
visual bunga-bunga ceria khas Murakami dan gambar-gambar tengkorak dalam komposisi yang padat. Namun, pameran ini tidak
terbatas pada karya-karya lama Murakami. Ia juga akan memajang karya-karya barunya.
Selain pameran karya, program ini juga akan menyajikan panel-panel diskusi, pemutaran ﬁlm, serta lokakarya pembuatan prints. (Teks:
Shuliya Ratanavara/Foto: Dok. STPI).
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