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FroM D GaLLerie

i am very excited to host Darbotz solo exhibition at d gallerie. Darbotz is Jakarta’s 

prominent graffiti artist. he created his signature character, CuMi, a black and 

white patterned squid, is everywhere on his graffiti. he has over 3,000 fans on 

his fan page waiting for his next artworks they can bring home with. 

For Jakarta public, graffiti is not something new, walls, bridges, old buildings, 

are never without graffiti. i am thrilled with the idea of introducing street art 

to gallery go-er. Darbotz is not only presenting his graffiti on canvas, but he 

also produces his graffiti on all kinds of medium such as wood, video, papers, 

and merchandise. although Darbotz’ street art will in d gallerie, in keeping 

with street art spirit his identity will remain mysterious to most people. this is 

what make Darbotz exhibition fun and exciting, different than any other art 

exhibition.

My gratitude goes to the curator, friends in the media, d gallerie’s staff, my 

family and everyone else who has made this exhibition possible.

Jakarta, March 2010

esti nurjadin



a Monster is sneaKinG to WonDerLanD bY aLia sWastiKa

sehari-hari, sosok Darbotz tak bisa kita bedakan dengan anak-anak muda kelas 

menengah lain di Jakarta. ia menjadi bagian dari massa yang plural, kelompok 

muda yang mengidentifikasi diri dengan cara yang nyaris serupa. Jika tengah 

hari, Darbotz menjadi bagian dari kelas pekerja kota (termasuk dalam kategori 

white collar tie, meskipun kerjanya tidak menuntut ia memakai dasi dan 

kemeja), yang berkerumun dalam jalanan penuh sesak, dan menempatkan diri 

di satu gedung kantor bertingkat menjulang ke langit. ia menghibur diri dengan 

kesenangan ala anak muda yang terjadi di seluruh dunia: musik, bar, pesta. 

tapi Darbotz rupanya tak puas dengan menjadi bagian dari massa tanpa 

nama. ia merasa bosan dengan kesenangan-kesenangan yang ala kadarnya, 

dimana ekspresi-ekspresi invidual seperti tak punya tempat sendiri. Karena 

itu, jika malam tiba, Darbotz keluar dan meneguhkan satu identitas yang 

lain. ia ingin menjadi monster, mengekspresikan kemarahan dan frustasi, juga 

kenakalan-kenakalan berbau iseng ala anak muda, pada dinding-dinding kota. 

Dengan cara tertentu, ia memberi jejak diri pada satu ruang kota, yang lebih 

menyerupai rimba. beberapa waktu mencari, akhirnya Darbotz menemukan 

penanda identitas baru yang ia gunakan di jalan raya, sebuah diri yang semu, 

tetapi nyata, pada saat yang sama. 

bersama sekelompok teman, identitas baru ia torehkan terus menerus, menjadi 

sebentuk terror dengan cara tertentu bagi mereka yang melewati jalanan kota. 

Mereka bertarung dengan aparatus-aparatus kota, melewati batas aturan 

dan mencoba memberi sedikit perlawanan pada hukum jalanan. Mereka juga 

mengejek dan mempermainkan simbol-simbol visual kota, atau menyandingkan 

diri dengan billboard raksasa, atau merespons ratusan poster yang bertebaran 

menjual produk-produk konsumsi. bagi Darbotz, aktivitas ini merupakan 

bagian dari permainan yang mengasyikkan, meski belakangan, ia—meski tak 

langsung—sadar pula bahwa sesuatu yang lebih besar dari permainan itu 

sendiri tengah mengejarnya. 

****



Pameran tunggal “Monster Goes out at night” ini merupakan pameran tunggal 

pertama Darbotz. beberapa kali, sebelum ini, ia menggelar pameran bersama, 

terutama yang menjadi bagian dari seni urban yang diorganisir oleh kelompok 

anak muda di sejumlah pusat perbelanjaan atau ruang publik lainnya. Meskipun 

pamerannya sudah terhitung cukup sering dan di kalangan pelaku seni urban 

dan nama Darbotz sendiri dianggap sebagai ‘nama besar’, tetapi belum banyak 

kalangan seni rupa yang memberi perhatian pada karya yang ia buat. saya 

sendiri direkomendasikan oleh arie Dyanto, seorang pelaku seni graffiti dari 

Jogja tentang Darbotz. Ketika pertama melihat karyanya, saya merasa bahwa 

Darbotz menawarkan sesuatu yang berbeda dengan sebagian besar seniman 

muda yang telah saya ajak berpameran sebelum ini. saya masih bertanya-tanya 

dan berusaha mendefinisikan, apakah sesuatu yang berbeda tersebut. 

Pada periode-periode awal tahun 2000an hingga pertengahan, saya beberapa 

kali terlibat dengan program-program seni jalanan, dan bekerja bersama 

seniman-seniman yogyakarta yang tertarik dengan issue ini. hal terbesar yang 

saya tangkap pada saat itu adalah keinginan yang besar dari para pelakunya 

untuk mempertautkan diri dengan isu mengenai identitas anak muda, 

menempatkan diri dalam konstelasi seni urban dan kompleksitas masyarakat 

perkotaan yang mengait dengan isu seperti ruang publik, konsumerisme, hak 

cipta, dan sebagainya. tentu saja, pendekatan yang lebih mengedepankan 

ekspresi diri juga sudah mulai dilakukan, tetapi lebih banyak terkubur oleh 

promosi dan provokasi tentang narasi-narasi besar tersebut. 

Di indonesia, sebagaimana bentuk-bentuk ekspresi seni yang lain, graffiti 

diterima sebagai bagian dari usaha untuk melakukan propaganda kepada 

khalayak luas. Dalam berbagai penelitian mengenai graffiti, misalnya, hampir 

selalu disebutkan bahwa sejarah graffiti di indonesia bisa dirujuk dari masa awal 

kemerdekaan ketika di tembok-tembok kota ditorehkan “Merdeka atau Mati!” 

oleh para pejuang. Puluhan tahun berlalu, dan graffiti menjadi alat yang cukup 

efektif untuk menuliskan protes-protes kaum muda terhadap pemerintahan 

yang korup dan tiran, serta pada sistem sosial yang bobrok. Pada pertengahan 

1990an, ketika mobilitas global mulai terbuka dan persentuhan kaum muda 

dengan budaya alternatif dari seluruh dunia menjadi semakin kuat, bentuk-

bentuk graffiti (bersamaan dengan masuknya genre budaya independen), apa 

yang disebut sebagai graffiti ini berkembang, dan menjadi tumpang tindih 



dengan apa yang didefinisikan sebagai “seni jalanan” (street art). tak hanya 

kata-kata atau kalimat yang merujuk pada protes sosial, budaya baru yang 

disebut tagging, semakin marak ditemukan ditembok-tembok kota. bentuknya 

pun berkembang dengan stilisasi yang beragam, mulai dari eksperimentasi 

teknik, penggunaan warna dan motif, maupun gagasan konseptualnya.  

seni graffiti terutama berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, bandung, 

Yogyakarta, atau bali. Karena kota-kota tersebut menjadi sentra kesenian pula 

di indonesia, maka semakin lama persentuhan graffiti dengan seni rupa atas 

utama menjadi makin kelihatan. Di masing-masing kota, bisa ditemui pula 

situasi-situasi spesifik yang mempengaruhi perkembangan seni jalanan. Di 

Yogyakarta, misalnya, seni jalanan berkembang bersama tingginya dinamika 

seni rupa dan pertukaran budaya global sehingga seni jalanan memainkan 

peran penting dalam mobilisasi seni urban ke dalam kehidupan masyarakat. 

Di Jakarta, ada persentuhan meskipun tidak selalu dalam relasi yang harmonis, 

dengan industri komersial yang acap mengooptasi bentuk-bentuk seni alternatif 

sebagai bagian dari kampanyenya. Di bali, budaya pantai dan kehidupan 

yang multikultur memberikan kontribusi cukup signifikan pada pembentukan 

karakter yang khas pada seni jalanan. 

Pada saat yang bersamaan, perjalanan-perjalanan yang saya lakukan sepanjang 

tahun 2008 dan 2009 juga memberi satu cara pandang baru mengenai seni 

jalanan. Di eropa, saya menyaksikan beberapa pameran yang secara khusus 

menunjukkan satu bingkai baru tentang seni jalanan. Mereka tak lagi berpameran 

di galeri-galeri atau ruang alternatif, melainkan pula menjadi bagian dari seni 

rupa aras utama. harus dicatat, keterbukaan pasar terhadap satu genre yang 

dulu dianggap sebagai pinggiran dan tidak punya nilai komersial, memberi 

sumbangan cukup besar pada diakuinya nilai estetika pinggiran ini dalam 

sejarah seni rupa dunia. 

Gebrakan besar berkaitan dengan seni jalanan ini dilakukan oleh banksy, yang 

sekarang ini bisa disebut sebagai legenda dalam kancah seni jalanan. setelah ia, 

bisa disebut pula beberapa nama yang populer seperti D*Face, obey, black le 

rat, zevs, dan yang lainnya. barangkali kebesaran banksy dalam seni jalanan ini, 

dalam cara pandang tertentu, bisa disejajarkan dengan bagaimana andy Warhol 

mempopulerkan pop-art. Meskipun sering tidak disebut dalam konteks politis 



yang pekat, tetapi citra visual yang diciptakan oleh banksy terutama mencuat 

karena keterlibatannya pada isu-isu politik, yang menempatkannya sebagai 

sosok yang controversial dalam ranah seni jalanan semenjak akhir 1990an. 

‘senjata’ utama banksy untuk bertempur di jalanan adalah cat spray dan teknik 

cardboard stensil. ia menggambar sosok-sosok tentara, atau mempresentasikan 

kritik keras terhadap kebijakan-kebijakan amerika pada pemerintahan bush, 

sehingga dengan cepat membedakannya dengan karya lain di jalanan. 

berkaitan dengan kesuksesan komersialnya belakangan ini, banksy menyatakan 

bahwa: “Kekayaan adalah sesuatu yang tak saya bayangkan. saya berjuang 

untuk menghadapi ini. terutama karena uang adalah sesuatu yang lebih seksi 

dan lebih menarik daripada seni… Menggunakan seni untuk menjual produk 

anda adalah sesuatu yang berbahaya. integritas adalah sesuatu yang dilahirkan 

bersama diri anda, jadi punya harga yang sangat tinggi…” 

Kalimat banksy menunjukkan bagaimana komersialisasi menjadi sebuah dilema 

yang tak mudah diselesaikan bagi seorang seniman yang berangkat dari jalur 

alternatif atau dari ranah yang awalnya dianggap subversif. bagi mereka, 

menciptakan karya adalah sesuatu yang berada di luar konstelasi komersialisme, 

atau tak dekat dengan tendensi ekonomi. sebaliknya, dunia seni kontemporer 

semakin tak bisa menghindar dari kecenderungan pasar yang makin pekat dan 

cerdas, dan dengan lihainya mengambil alih nilai-nilai politis dan juga estetis 

untuk menjadi daya tarik pasar yang baru. 

****

untuk mempersiapkan pameran ini, Darbotz secara khusus menyewa sebuah 

studio, sehingga ia bisa berkonsentrasi membuat karyanya. tentu saja, masuk 

ke dalam studio, berdialog dan berkontemplasi dengan diri sendiri merupakan 

sebuah pengalaman baru baginya. ia terbiasa berada di ruang bebas, menyerap 

citra visual dari lingkungan sosial yang melingkupinya, serta berhadapan 

dengan terror apparatus yang menjadi bagian dari petualangan itu sendiri. Di 

studionya, Darbotz menghadapi dirinya sendiri, merangkai imaji dari fantasi 

dan memori atas apa yang pernah ia cecap dan ia bayangkan. Modus yang 

berbeda ini pada awalnya membuat ia nervous, terutama karena ada perasaan 

bahwa ia “mendisiplinkan” dirinya sendiri. tapi, beberapa bulan, melalui 



beberapa perbincangan kami, proses yang kontemplatif itu rupanya memberi 

energi kreatif yang cukup besar. Delapan lukisan diselesaikan dalam waktu 

kurang dari dua bulan, dengan tingkat kerumitan yang cukup membuat saya 

terperangah atas keseriusannya. 

hampir semua lukisan Darbotz menampilkan sosok si cumi, yang memang 

sudah dilekatkan sebagai trade-mark pada lukisan-lukisan dindingnya. si cumi 

ini adalah identifikasi diri yang menggambarkan rasa tidak aman seorang 

manusia kota, menghadapi berbagai ancaman sosial. tangannya yang banyak ia 

gunakan untuk membuat mobilitas supercepat menghadapi kemacetan Jakarta. 

selain bentuk si cumi, pola dan ornamen yang digunakan oleh Darbotz juga 

menjadi daya tarik yang dengan cepat membuat ia bisa dikenali ketika kita 

melintas memandangi tembok di jalanan Jakarta. semua karya Darbotz dibuat 

dalam warna yang minimal: hitam dan putih, yang ia lakukan dengan kesadaran 

penuh karena ia merasa bosan dan muak dengan modus-modus warna-warna 

superfisial dan kompleksitas yang membingungkan di kota tempatnya tinggal. 

ia ingin mencipta sebuah dunia yang jauh lebih sederhana. 

untuk pameran ini pula, kami mendiskusikan beragam kemungkinan medium 

yang bisa dia olah. saya menantangnya untuk menggambar di atas kanvas 

bukan semata-mata karena kami berpameran di sebuah galeri (komersial) 

yang menghitung untung dan rugi, melainkan, lebih karena, saya ingin 

pula membuktikan bahwa seorang seniman otodidak seperti Darbotz bisa 

memberikan kontribusi pada diskursus tentang “lukisan” itu sendiri. bergelut 

dalam dunia seni rupa belakangan ini, rasanya bisa disebut bahwa karya-karya 

lukisan nyaris menghadirkan yang itu-itu saja, tanpa ada tawaran kebaruan 

atau kesegaran. berjarak dari seluruh praktik itu, saya menemukan lagi spirit 

pencarian yang genuine pada Darbotz. Lukisan-lukisannya hadir bukan dengan 

semangat mendobrak apalagi mencerahkan, ia lebih menjadi ekspresi invidual 

yang jujur, di mana konsep-konsep dan teknik dalam sejarah seni tidak terlalu 

membebaninya. 

Dalam tradisi graffiti, ada sejarah yang kuat atas pencarian simbol visual atas 

huruf. Mereka mempunyai tradisi tagging, yang secara khusus membedakan 

graffiti dengan bentuk seni jalanan yang lain. secara sederhana, tagging dapat 

disebut sebagai “tanda tangan” atau “logo”, yang terutama akan diafirmasi 



dan beredar di kalangan para pelaku seni jalanan itu sendiri. Pada konteks yang 

lebih luas, tagging ini acap direlasikan dengan soal-soal eksistensi kaum muda, 

pernyataan atas keberadaan diri dalam masyarakat yang plural dan mapan. 

Darbotz memberikan perhatian lebih pada tradisi ini, terutama berkaitan dengan 

stilisasi terhadap bentuk-bentuk huruf dengan cara menggabungkannya dengan 

pola ornamen dan modus desain grafis komputer. hasil akhirnya, acapkali sulit 

dilacak lagi, adalah lukisan huruf yang terlihat sebagai kolase dan mozaik. 

Pola cumi-cumi ditemukan Darbotz setelah pencarian yang cukup lama. 

hampir sepuluh tahun ini, ia mengumpulkan buku yang biasa ia pakai sebagai 

tempatnya mengasah ketrampilan mencoret, menautkannya dengan diri sendiri 

kala ia merasa dunia membuatnya hilang arah. tentu motif-motif ini tidak bisa 

disebut sebagai sesuatu yang lahir dari penciptaan ulang atas simbol-simbol 

yang mengandung makna semiotis, melainkan lebih sebagai hasil dari kerja 

kerajinan tangan (craftsmanship) si seniman. Darbotz tidak punya pretensi 

untuk terlibat dalam isu-isu besar yang acap kita temukan pada mereka yang 

belajar di sekolah seni. Pola yang ia ciptakan menunjukkan kombinasi yang 

menarik antara spontanitas, olah desain, serta permainan warna yang minimal, 

sehingga meskipun bermain ornamen ia tidak terjebak pada kecenderungan 

menjadi karya dekoratif. 

Meskipun bermain-main antara permainan huruf, pengolahan pola dan 

kombinasi warna, karya Darbotz tidak bisa dibilang komikal, ataupun abstrak. 

ia masih menunjukkan, dengan cara tertentu, adanya narasi di balik subjek-

subjek dari karyanya, baik dalam bentuk lukisan, fotografi maupun video. 

Keterlibatannya dalam narasi, dalam hal ini, harus diakui bukanlah sebagai 

“pengamat”, tetapi sebagai orang dalam, yang menjadi saksi atas cerita-cerita 

hidup, yang kelam dan gemerlap, di berbagai sudut kota Jakarta. 

*****

Dengan memasuki ruang galeri, dan berkarya dalam studio, apakah Darbotz 

kemudian kehilangan identitasnya sebagai “seniman jalanan”? apakah ia 

sekarang telah ditaklukkan oleh arus seni rupa komersial yang dengan cepat 

mengooptasi bentuk-bentuk pemberontakan dan gagasan subversif menjadi 

salah satu yang bisa dijual, atau bisa menjadi satu kategori baru?



saya kira, pertanyaan semacam itu kini tak lagi relevan, karena dengannya kita 

seolah-olah membayangkan bahwa seni kontemporer masih merasa perlu untuk 

menegaskan kategori-kategori seni dan non seni, atau perupa dan non-perupa. 

tentu saja, dalam konteks tertentu, pengkategorian akan membantu kita untuk 

merunut praktik seni terbaru dalam peta seni rupa. tetapi, penting dicatat, 

bahwa eksperimentasi dan pertanyaan-pertanyaan atas kategori itu sendirilah 

yang terbukti membuat bentuk-bentuk seni terus berkembang, menembus 

batasan dan bergulat mencari apa yang masih bisa disebut “baru”.   

Darbotz merupakan bagian dari generasi baru yang mencoba untuk bermain 

dengan batas itu tanpa harus terbebani dengan segala macam pewacanaan atau 

gegap gempita pasar. ia, sebagaimana para monster, ingin menyebarkan sebuah 

terror visual yang baru bagi kita. Meski meraba dalam gelap, sebagaimana ia 

menggambar di jalanan pada malam hari, rasanya kita masih bisa larut dalam 

petualangan yang ditawarkannya! 



Monster
arcylic on canvas 

190 x 100 cm



Monster Goes out at niGht
arcylic on canvas

190 x 100 cm



i CoMe in PeaCe
arcylic on canvas 

190 x 100 cm



Dont Mess With the best
Mixed media on canvas

300 x 150 cm





Got baLLs ?
Mixed media on canvas 

150 x 300 cm

untitLeD
Mixed media on wood

90 x 25 cm

untitLeD
Mixed media on wood

90 x 25 cm



stuCK in the MiDDLe
Mixed media on canvas 

90 x 60 cm

striKe a nerve
Mixed media on canvas 

90 x 60 cm



untitLeD
Mixed media on canvas 

50 cm

untitLeD
Mixed media on canvas 

50 cm

untitLeD
Mixed media on canvas 

50 cm



MonstaMaCK
acrylic on netherland teak 

100 cm



hiGh Five 
acrylic on netherland teak 

100 cm



tWisteD
acrylic on netherland teak

200 x 100 cm



C.u.M.i
acrylic on resin 

13 cm

buLLet
Mixed media on resin 

16 cm

buLLet
Mixed media on resin 

16 cm



WhiLe You GuYs sLeePinG
video art



besiDe You in tiMe
video art



Darbotz

Darbotz is a graphic artist from Jakarta. he is one of the founders of 

tembokbomber.com and known for his character named “Cumi”, the black 

and white squid with detailed pattern. Cumi is his exploration of illustration, 

graffiti, street art and design. he tries to apply semiotic and iconic images to 

raw, detailed and scary characters. 

Cumi is a squid, a monster squid. born in the year of 2004. he is a monster 

in disguise. he is actually a man who turned into a monster, he covers himself 

with a hood from other people who wants to disturb him. he has many hands 

and tentacles because he has had enough with the pollution and traffic in the 

street of Jakarta, so he needs more hands to do his thing. he only has black 

and white or grayscale color because he’s sick of the complexity, the mess that 

he sees on the streets of Jakarta, he wants to neutralize it. but in the old days 

he liked shocking pink color to catch more attention, but decided not to use it 

anymore. he has the skin of patterns, he likes to catch other people’s attention 

without showing his real identity.

sometimes he can be a kingkong. after a fierce battle with kingkong, they 

decided to be friends and merge into one giant monster, Cumikong. he can 

be transformed into anything. sometimes he gets bored and turns into a big 

giant cumikong snake with claws, but he always has his identity, he will always 

be himself.

Monstar warz book Commissioned artwork for koadzn project

nothing last forever magazine Commissioned artwork

Medium rare exhibition Commissioned artwork & Live painting

semipermanent nY book Commissioned artwork

ranger bastards exhibition Commissioned artwork

rC toys exhibition Commissioned custom toy & Artwork

707 this is not a toy exhibition Custom toy & T-shirt design

sneakerpimps Jakarta Custom shoes & Live painting

JKt x nY connection Artwork collaboration with Ericorr

2004

2005

2006



Youthology T-shirt design for ogilvy&mather campaign

707 annex sbtg launch Artwork & T-shirt design

streetplan manila Commissioned artwork

Massiveterritory Jakarta Artworks & Live painting

urban black art exhibition Commissioned artwork

Faesthetic magazine - issue doomsday Illustration contribution

new species book - page one publishing Illustration contribution

shoutout jogjakarta bienalle Installation

the brandals cover album - brandalisme Illustration & Art direction

Guest lecturer iKJ illustration class

nike bearbrick Custom toys

streetthing - Kuala lumpur, Malaysia Live painting & Artworks

rarekwai sketchbook - Lawrence king publishing Artwork

nokia 2600 classic color competition Judges & workshop

400ml exhibition paris france Artwork

indodance festival Live painting

nikeflywire window display Installation

urban art icon Freemagz

30 most infuences under 30 Hardrock fm

nike sportswear remastered Video installation

Lomo exhibition - lomography indonesia “Diana” custom camera

stickerbomb - Lawrence king publishing Artwork contribution

unkl 347 book Artwork contribution

nike windrunner video campaign Commisioned artwork & Infuencer

babyboss magazine - vol 01/05 Cover illustration & interview

happen magazine Cover illustration

Mercedez benz exhibition Live painting on car

Monster in disguise - singapore Exhibition

Jakarta street art united Artwork

indonesia unite T-shirt artwork

Quintin show - shibuya, Japan Artwork

Loubelle Munny show - bandung Custom toys

nike (reD) lace u save lives Installation

2007

2008

2009








