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SIARAN PERS 
 
 
ruangrupa dan Noorderlicht mempersembahkan: 
 
THE SWEET AND SOUR STORY OF SUGAR 
 
Pameran dari sebuah proyek kolaborasi antara ruangrupa dan Noorderlicht:  
 
 
Galeri Seni Kunstkring 
23 November-14 Desember 2012 
Jl. Teuku Umar No.1 
Menteng, Jakarta Pusat 
T: +62 21 3900899 
http://www.kunstkring-jakarta.com 
 
Pameran  
 
Sugar Town, Inc. 
 
Pembukaan:   
Jumat, 23 November 2012 
19.00 WIB  
 
Dengan pertunjukkan musik oleh:  
Keroncong Tugu Cafrinho 
 
Pameran: 
23 November - 14 Desember 2012 
Monday - Friday (10.00 - 17.00 WIB) 
Sabtu - Minggu (11.00  - 17.00 WIB) 
 
Kurator: ruangrupa 
 
Berkolaborasi dengan beberapa seniman Jakarta:  
Aprilia Apsari, Henry Foundation, Marishka Soekarna, M.G. Pringgotono, 
oomleo, Rio Farabi, Saleh Husein 
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Menampilkan karya dari lokakarya video:  
 
Sugar Fiction 
 
Peserta lokakarya: 
Ajeng Nurul Aini, Dian Komala, Jayu Julie, Mira Febri Mellya, Nastasha 
Abigail Koetin, Raslena 
 
 
Diskusi  
 
Sugar Stories in Indonesia 
 
Minggu, 2 Desember 2012  
14.00 WIB 
 
Pembicara:  
Andi Achdian, sejarawan dan editor Majalah Loka 
Martin Suryajaya, penulis filsafat dan editor www.indoprogress.com 
Jompet Kuswidananto, seniman 
 
Moderator: 
Leonhard Bartolomeus, penulis dan peneliti seni rupa 
 
Diskusi akan berlangsung dalam Bahasa Indonesia dan Inggris  
 
Program pameran dan diskusi terbuka untuk umum, tidak dipungut bayaran.  
 
Info lebih lanjut: www.ruangrupa.org | twitter: @ruangrupa | group facebook: 
ruangrupa 
 
 
-------------------- 
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Pengantar Proyek  
 
THE SWEET AND SOUR STORY OF SUGAR 
 
Melalui pameran koleksi arsip foto dan karya seri fotografi dalam proyek 
berjudul The Sweet and Sour Story of Sugar ini, sejarah masa kolonial di 
Indonesia diceritakan kembali. Proyek ini dibuat oleh Noorderlicht, sebuah 
institusi fotografi terkemuka dari Belanda. Sebagai institusi fotografi, 
Noorderlicht memiliki reputasi sebagai salah satu organisasi yang menaruh 
kepercayaan terhadap pentingnya kekuatan fotografi dalam kemampuannya 
merefleksikan kenyataan sosial dan mengkomunikasikan pemikiran kritis 
pada banyak lapisan masyarakat. 
 
The Sweet and Sour Story of Sugar adalah proyek investigasi fotografi yang 
membandingkan proses globalisasi yang terjadi melalui komodifikasi gula. Ini 
cerita tentang gula yang terjadi di empat negara berbeda yaitu Belanda, 
Brasil, Indonesia, dan Suriname. Di masa lalu, keempat negara itu saling 
terkait dengan kolonialisme, dengan Belanda sebagai pelabuhan utama dari 
perdagangan gula tersebut. Hasil penelitian proyek ini adalah ratusan arsip 
foto pada abad 19 dan 20 dari empat negara tersebut, yang kemudian 
dibandingkan dengan seri fotografi karya enam fotografer pilihan Noorderlicht, 
yang memotret kondisi industri gula di empat negara tersebut pada awal 
dekade kedua abad 21. Enam fotografer itu adalah Tomasz Tomaszewski 
(Polandia), Alejandro Chaskielberg (Argentina), Ed Kashi (Amerika Serikat), 
Francesco Zizola (Italia), James Whitlow Delano (Amerika Serikat/Jepang), 
dan Carl de Keyzer (Belgia). Dari karya-karya fotonya, setiap fotografer 
menghasilkan cerita tersendiri dari Brasil, Suriname, Indonesia, dan Belanda, 
yang terhubungkan secara tematis pada arsip-arsip kolonial. Proyek 
investigasi fotografi ini menampilkan suatu cerita kompleks empat abad 
globalisasi yang dilihat dari gula sebagai produk sehari-hari.  
 
Hasil proyek tersebut kemudian dilanjutkan untuk diolah kembali menjadi 
bentuk presentasi yang baru, dalam suatu kolaborasi internasional bersama 
sejumlah institusi seni di Brasil, Suriname, dan Indonesia. Kolaborasi 
dilakukan Noorderlicht dengan WZM-Platforma Brasil Holanda di Sao Paolo, 
Brasil; dan dengan Tembe Art Studio di Paramaribo, Suriname. Di Indonesia, 
Noorderlicht bekerjasama dengan ruangrupa di Jakarta, dan Langgeng Art 
Foundation di Yogyakarta. Arsip-arsip foto tersebut diolah kembali menjadi  
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suatu cerita dan pembahasan baru, dalam bentuk pameran, penerbitan, 
kuliah umum, diskusi, lokakarya, dan proyek seni. 
 
Sebagai kurator dan penyelenggara proyek The Sweet and Sour Story of 
Sugar di Jakarta, ruangrupa membuat proyek seni yang dipresentasikan 
dalam bentuk program pameran, yang dilengkapi dengan program lokakarya 
video dan diskusi publik. Pada program pameran, ruangrupa 
mempresentasikan proyek ini dengan mengutamakan pendekatan lokal yang 
khas, intim, dan personal. Arsip-arsip foto diolah ke dalam berbagai kemasan 
produk konsumsi dan cenderamata yang berhubungan dengan gula, dan 
dipresentasikan di ruang galeri dalam wujud barang-barang dagangan di 
suatu toko kelontong dan kedai kopi bernama Sugar Town, Inc. Lokakarya 
video menggubah arsip fotografi ke dalam karya video dan film dengan 
berbagai pendekatan, dilihat dari sudut pandang seniman muda. Sementara 
program diskusi membahas hubungan gula dengan nasionalisme di Indonesia 
dan kaitannya dengan problem nasionalisme di era globalisasi, perburuhan, 
dan sikap pekerja seni terhadapnya. 
 
Seluruh rangkaian proyek berbasis fotografi ini hendak menunjukkan bahwa 
gula sesungguhnya menyimpan sejarah yang panjang dan rumit dalam 
konteks globalisasi yang terus berlangsung. Di dalam setiap butir gula yang 
kita konsumsi sehari-hari, tersimpan sejuta cerita, yang dapat terus-menerus 
dimaknai. 
 
 
-------------------- 
 
 
PROGRAMS 
 
Exhibition  
 
SUGAR TOWN, Inc. 
 
Sugar Town, Inc. adalah sebuah pameran hasil proyek seni kolaborasi 
ruangrupa dengan sejumlah seniman di Jakarta, yang merupakan bagian dari 
proyek fotografi The Sweet and Sour Story of Sugar. Ruangrupa mengolah 
kembali arsip dan karya foto mengenai sejarah industri dan komodifikasi gula 
selama empat abad di empat negara yang berbeda, dengan pendekatan lokal 
yang khas, intim, dan personal. 
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Arsip-arsip foto yang berkisah tentang dinamika industri gula pada zaman 
kolonial dan masa kini tersebut dipresentasikan dalam sebuah toko kelontong 
(kiosk) dan kedai kopi. Dipajang di jajaran display produk toko, bercampur  
dengan seri ilustrasi yang dibuat dengan mengambil inspirasi dari arsip-arsip 
foto tersebut dan diaplikasikan pada berbagai produk sehari-hari, seperti 
gelas, cangkir, piring, kaos, tas, maupun kartu pos. Sebagian produk dijual, 
sebagian dibagikan secara gratis kepada pengunjung pameran. 
 
Foto-foto yang dipilih oleh ruangrupa fokus pada arsip yang 
merepresentasikan isu-isu yang dekat dengan permasalahan yang terjadi di 
Indonesia hingga kini, yaitu tanah dan sumber daya alam, teknologi dan ilmu 
pengetahuan, sumber daya manusia, industri dan moda transportasi dalam 
perdagangan, mobilisasi tenaga kerja manusia dan hubungannya dengan 
migrasi global, warisan budaya, dan pola konsumsi masyarakat.  
 
Selain itu, tim riset ruangrupa mengumpulkan data-data tentang industri gula 
dan segala hal yang berhubungan dengan komodifikasi gula, juga cerita 
tentang gula dari tanah air. Data-data ini didapat dari berbagai sumber arsip, 
termasuk kliping koran, lagu-lagu, film, video, puisi, blog, dan beragam produk 
yang mengandung unsur gula di dalamnya. Arsip-arsip foto beserta kumpulan 
data yang ditemukan oleh tim riset ruangrupa ini menjadi tambahan informasi 
dan basis inspirasi bagi seniman-seniman yang dilibatkan dalam proyek seni 
ini. 
 
Seri ilustrasi dan mural berbasis foto arsip adalah karya dari Aprilia Apsari 
dan Saleh Husein. Seri ilustrasi ini, beserta data hasil riset yang dikumpulkan 
oleh tim riset ruangrupa, kemudian diaplikasikan ke dalam berbagai produk 
cenderamata dan memorabilia yang dirancang oleh Rio Farabi. Sementara 
untuk memberi identitas pada toko kelontong, kami mengundang Henry 
Foundation untuk merancang logo serta berbagai variasi aplikasinya pada 
berbagai produk. Selain karya ilustrasi dalam kemasan produk, terdapat pula 
karya ilustrasi yang digubah ke dalam format audio visual, dan ditampilkan 
sebagai karya video. Seniman Marishka Soekarna mengolah persoalan gula 
ke dalam kehidupan sehari-harinya dalam sebuah ilustrasi, yang diolah 
menjadi karya video animasi. Karya-karya video lainnya, adalah karya hasil 
lokakarya video yang dikelola oleh Mahardika Yudha. Koordinator divisi 
Pengembangan Seni Video di ruangrupa ini mengundang enam seniman 
muda untuk mengolah arsip foto kolonial menjadi karya video maupun film. 
Lokakarya diharapkan dapat menghasilkan berbagai perspektif baru yang 
akan memperkaya pemaknaan atas arsip-arsip foto kolonial tersebut.  
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Sementara, desain toko kelontong, kedai kopi, dan tata letak ruang dalam 
pameran ini, merupakan buah rancangan seniman M.G. Pringgotono.  
 
Dengan menawarkan pengalaman sehari-hari sebagai bentuk presentasi 
pameran, layaknya berbelanja di toko dan nongkrong di kedai kopi, memori  
kolektif kita tentang bagaimana gula selama ini diproduksi dan dikonsumsi—
baik dalam konteks lokal maupun global—dapat dimunculkan kembali secara 
halus. Dengan ringan, akrab, dan hangat, segala narasi berikut informasi dan 
pengetahuan yang terekam dalam karya-karya fotografi yang bersifat 
dokumentatif ini didistribusikan kepada publik seperti melodi lagu yang 
terngiang-ngiang di kepala atau kabar yang dibisikkan di telinga, hingga tak 
mudah dilupakan. 
 
Lokakarya Video  
 
SUGAR FICTION 
 
Lokakarya video “Sugar Fiction” menjadi salah satu bagian dari proyek seni 
berbasis fotografi sejarah “The Sweet and Sour Story of Sugar”. Lokakarya ini 
mencoba menerjemahkan atau men-transcoding bentuk dari arsip fotografi 
pada “gambar bergerak” (moving images). Bagaimana isu sosial-politik; 
kolonial, pascakolonial, modernisasi, dan teknologi, yang erat kaitannya 
dengan fotografi pabrik gula ʻdimainkanʼ, ʻdireduksiʼ, atau bahkan ʻdihilangkanʼ 
sama sekali makna asalinya menjadi sebuah pemaknaan baru dari sudut 
pandang generasi muda dalam melihat rekaman sejarah yang ʻbergerakʼ. 
  
Lokakarya ini mengundang enam seniman muda yang lahir sekitar 25 tahun 
lalu. Mereka tinggal dan bekerja di Jakarta, dan jauh dari memori kolonial 
pabrik gula yang berada di hampir seluruh pulau Jawa bagian tengah dan 
timur. Para seniman muda itu memiliki berbagai latar belakang pendidikan 
seperti jurnalistik, film, dan akuntansi, namun semua partisipan ini pernah 
membuat atau setidaknya melakukan kerja-kerja seni baik individu ataupun 
kolaborasi yang bersinggungan dengan gambar bergerak. Mereka membuat 
karya video dan film berbasis fiksi-naratif, video musik, investigasi, 
dokumenter, maupun performans. 
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Discussion  
 
SUGAR STORIES IN INDONESIA 
 
	  
Produksi gula secara massal di Indonesia pada era penjajahan Belanda 
memulai babak barunya ketika program Tanam Paksa mulai diberlakukan 
pada 1830. Selama kurun waktu itu, gula merupakan bahan ekspor terbesar 
dari Jawa bagi pasar dunia. Karenanya pula, kisah yang melingkupinya 
sangat besar, mulai dari kisah kemiskinan petani sampai kisah yang 
berurusan dengan nasionalisme. Kisah gula di Indonesia terus berlanjut 
sampai saat ini, yang tidak lagi berkaitan dengan penjajahan atau 
nasionalisme, namun beralih pada persoalan perburuhan dan budaya 
masyarakat di mana pabrik gula beroperasi. 
  
Diskusi ini akan membahas hubungan gula dengan nasionalisme di Indonesia 
dan kaitannya dengan problem nasionalisme di era globalisasi, perburuhan, 
dan sikap pekerja seni terhadapnya. 
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THE SWEET AND SOUR STORY OF SUGAR 
 
 
Proyek di Indonesia dibiayai dan didukung oleh: 
 
The Kingdom of The Netherlands 
Mondriaan Foundation 
SNS REAAL Fonds 
Arts Collaboratory 
Noorderlicht 
ruangrupa 
Langgeng Art Foundation 
 
ruangrupa mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan dukungan: 
  
Noorderlicht  
Wim Melis, Marieke van der Velden, Sjors Swiersta 
 
The Netherlands Embassy, Jakarta 
Ton van Zeeland, Dorine Wytema, Shaula Supit 
 
Langgeng Art Foundation 
Deddy Irianto, Ignatia Nilu 
 
Galeri Seni Kunstkring 
Florine Limasnax, Annette Anhar, Emir Hakim, Vidhyasuri Utami 
 
Alexander Supartono 
 
MES 56 collective 
 
Cuba Tees 
Pican, Awwe, Manda, Rico 
 
TRAX FM 
Dina Ekawati, Tommy Trisdiarto 
 
JAX Magazine 
Arsugi Aryanto 
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FREE Magazine 
Ajeng Kirana 
 
Freemagazine.com 
Vinodii 
 
Akumassa 
Lulus Gita Samudra, Otty Rancajale, Andang Kelana 
 
Provoke! 
Satria Ramadhan 
 
Okezone 
Nugraha Kemal, Herfindo Gading 
 
Suave Magazine 
Firman Oktaviawan 
 
Majalah Cobra 
Anggun Priambodo., Bin Harlan 
 
AreaXYZ 
Irvin Domy 
 
Dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan proyek ini.  
 


