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MAMIK (40) terkejut
ketika melihat seseorang
duduk di bangku pos
satpam Pasar Tebet
Timur, Jakarta Selatan.
Sosok laki-laki itu
berpakaian seragam
satpam lengkap dengan
topi, ikat pinggang dan
pentungan hitam.
Mamik, yang kerap
ke Pasar Tebet Timur
mengatakan, baru
pertama kali melihat
sosok satpam di situ.
“Saya sering ke sini,
tapi biasanya kosong.
Jadi, tadi pas saya
masuk agak terkejut
juga melihat ada yang
duduk di dekat pos ini,”
ujar warga Manggarai,
Jakarta Selatan, itu
saat ditemui HARIAN
NASIONAL, Selasa
(10/11).
Tatapan matanya
tajam dengan raut
muka tegas. Satpam
itu bukanlah petugas
keamanan, namun
instalasi seni yang
digarap oleh seniman
muda Maharani
Mancanagara (Rani)
dalam pameran bertajuk
Market Share. Ini bagian
dari program Jerman
Fest yang menampilkan
karya 10 seniman
terpilih dari Jerman dan
Indonesia.
Melalui karya
bertajuk “Pam Sipam
Pam Satpam Satpam”,
Rani mencoba
memberikan suatu
pemandangan visual
yang berbeda dengan
mengembalikan fungsi
sebuah pos keamanan.
“Inilah konsep pos
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Sejumlah karya seni ditampilkan di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Selasa (10/11). Pameran seni bertajuk “Market Share” ini bagian dari
program Jerman Fest yang menampilkan 10 karya seniman terpilih. Karya-karya mereka berangkat dari realitas di sekitar pasar.

Ketika Seni Masuk Pasar
satpam yang semestinya
ada, didukung dengan
keberadaan satpamnya,”
ucap Rani.
Encim (43), seorang
pembeli, juga merasa
takjub dengan seni
karya Popo bertajuk
“Pasar untuk Semua” dan
“Gak papa pasar panas
yang penting harganya
pas”. Seniman Popo
mengatakan, karyakaryanya berangkat
dari obrolan dengan
pedagang dan pembeli.
Ia memanfaatkan ruangruang kosong di pasar
untuk dilukis mural.
Adanya karya
seni itu, bagi Encim
menjadikan pasar
memiliki suasana
baru. Encim mengaku
tidak pernah melihat
karya seni seperti yang
ditampilkan dalam
Market Share itu.
Kesehariannya sebagai

ibu rumah tangga
membuat waktunya
banyak terkuras di
rumah. “Saya baru
pertama melihat seperti

ini, ternyata bagus juga
ya,” ucap Encim, warga
Tebet Timur.
Pedagang sayur, Gun
(45), merasa senang

karena pasarnya kini
terlihat lebih berwarna.
“Awalnya saya kira ada
yang mau jualan juga di
sini, tapi ternyata mereka

hanya memamerkan saja.
Jadi, tidak apa-apa,” ujar
Gun.
Kurator pameran
Market Share Ade
Darmawan mengatakan,
pasar adalah ruang
miniatur dari
masyarakat kota.
Dengan masuk ke
pasar antara seniman
dan masyarakat bisa
bertemu. “Sehingga,
mereka bisa
berkomunikasi,” ujar
Ade.
Proyek yang diinisiasi
Ade bersama seniman
Tobias Rehberger ini
juga memiliki visi untuk
mendekatkan seni
dengan masyarakat
segala lapisan. Karya
dipamerkan hingga 10
Desember mendatang,
bahkan bisa juga tanpa
batasan waktu.
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