OPEN CALL
KECIL ITU INDAH-Miracle #4

‘V A K S I N’
Durasi pameran

: 1 – 30 April 2021

Tempat

: MIRACLE PRINTS, Suryodiningratan MJ II/853, Mantrijeron,
Yogyakarta 55141

Durasi open call

: 20 Februari – 15 Maret 2021

Pengumuman seleksi : 20 Maret 2021
Penyelenggara

: Miracle Prints

Contact Person

: 081539816190

Tor
KECIL ITU INDAH-Miracle #4
‘VAKSIN’
Kecil Itu Indah menjadi even tahunan Miracle Prints sejak tahun 2017. Pada 2017 dan 2018 menggunakan
judul ‘Kecil Itu Indah After Edwin’s #1 dan #2’. Sejak 2019 mulai menggunakan judul ‘Kecil Itu Indah –
Miracle’. Tiga pameran tersebut diselenggarakan tanpa tema.
‘Kecil Itu Indah-Miracle’ tahun lalu tidak dapat terselenggara dikarenakan pandemi Covid-19. Tahun ini
even tersebut akan diadakan lagi dan akan mengusung tema khusus.
***

Saat ini pandemi Covid-19 belum juga selesai. Belum ada juga tanda-tanda akan selesai.
Banyak orang mulai stress. Karena sulit beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Keadaan yang tidak
mereka perkirakan sebelumnya.
Sebagian yang dapat beradaptasi, berdamai dengan situasi pandemi. Menyibukkan dirinya dengan berbagai
kegiatan yang positif dan produktif. Termasuk disini mereka yang justru mengambill keuntungan dari
kondisi ini. Bersukaria diatas kesusahan orang lain.
Di Indonesia pandemi ini sudah hampir setahun berjalan. Terhitung sejak pemerintah mengumumkan
penemuan kasus Covid 19 pertama di bulan Maret 2020. Namun di berbagai negara pandemi Covid 19
sudah mereka jalani lebih dari setahun.
Ada negara yang menganggap situasinya sudah mulai dapat dikendalikan. Namun banyak negara juga masih
berjuang keras mengendalikan penyebaran kasus yang terus saja bertambah. Belum lagi katanya muncul
varian baru yang lebih ganas dan sulit diprediksi.
Simpang siur informasi ini semakin membuat tidak ada jaminan bahwa keadaan akan segera pulih
sebagaimana sebelum pandemi. Juga tidak ada jaminan manusia akan dapat bertahan dengan kondisi tak
menentu ini. Artinya mereka yang stres dan tidak dapat beradaptasi akan terus bertambah kedepannya.
Namun kita jangan pesimis. Biarkan pemerintah bekerja dan menunjukkan kinerjanya sesuai mandat. Kita
warganegara wajib menjaga semangat masing-masing, membangun optimisme kehidupan kedepan yang
lebih baik. Sekalipun itu bukan hal mudah semudah menyusun kata-kata.
***
Tahun 2021 ini isu yang bergulir adalah vaksin. Beberapa negara telah mulai melakukan vaksin ke
warganya. Termasuk Indonesia yang telah mulai menvaksin sejak awal Februari 2021 lalu.
Para ahli berlomba membuat vaksin yang manjur dari yang termanjur. Persoalan apakah vaksin kemudian
menjadi modus dagang dan politik itu soal lain.
Semua mata tertuju pada kemukjizatan vaksin ini. Seakan setelah nantinya sebagian besar manusia telah
divaksin lalu persoalan selesai. Betulkah?

Pameran Kecil Itu Indah #4 ini mengambil tema VAKSIN. Para seniman dipersilahkan membuat karya
merespons kata ajimat tersebut.
Silahkan melakukan respons secara langsung/secara tak langsung/tersamar/simbolis/impresi dan sebagainya.
Silahkan juga melakukan penentangan terhadap tema tersebut. Tentunya dengan berbagai opini, pemikiran,
harapan, renungan personal yang dapat dipertanggung jawabkan.
Undangan ini diperuntukkan bagi peserta mulai usia 12 tahun keatas. Dibagi dalam dua kategori: Kategori
usia 12 – 18 tahun dan kategori usia 18 tahun keatas.
Walaupun prioritas vaksin Covid 19 diinformasikan untuk usia 18 tahun keatas, namun usia dibawahnya
adalah penyaksi. Merekapun berhak beropini tentang sesuatu hal yang akan berimplikasi terhadap kehidupan
mereka kelak.
Selamat memVAKSIN dengan karya anda!

Miracle Prints
***

KETENTUAN:
-

Terbuka untuk seniman berdomisili di Yogyakarta dan sekitarnya.
Terbagi dua kategori: Kategori Remaja (Usia 12 – 18 Tahun) dan Kategori Dewasa (Usia 18 tahun
keatas).
Media karya bebas. 2 Dimensi dan 3 Dimensi ( Lukis, grafis, drawing, sketsa, kartun, komik,
fotografi, kolase, batik, patung, keramik, kriya, objek dan lain lain).
Ukuran maksimal karya tidak lebih dari 30x30 cm termasuk pigura (2 dimensi) dan 30x30x30 cm (3
dimensi).

-

-

Diutamakan karya buatan tahun 2021.
Karya menanggapi tema ‘VAKSIN” secara personal.
Karya tidak menyinggung SARA.
Setiap peserta mengajukan hanya 1 buah karya.
Calon peserta mengirimkan foto karya berikut keterangan melalui email
miracle8artshop@gmail.com paling lambat tanggal 15 Maret 2021 dengan subjek email:
MIRACLE-VAKSIN.
Foto karya dalam file JPEG dengan resolusi 300 dpi dan besaran maksimal 1 MB.
Keterangan karya di badan file foto: Nama_judul karya, media/teknik, ukuran (frame), tahun
pembuatan. Contoh: Novitri_Harapan Terakhir, akrilik diatas kanvas, 25x30 cm, 2021.
Peserta mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di www.terasprintstudio.com dan
mengirimkannya menyertai pengiriman foto karya.
Karya akan diseleksi oleh tim seleksi Miracle Prints.
Karya lolos seleksi akan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2021 melalui akun instagram @
miracle.prints dan senimannya dihubungi via email/wathsapp.
Bagi yang lolos seleksi jika ingin mengikuti pameran dikenai biaya Rp. 50.000,- (Lima puluh
ribu rupiah) yang dapat dibayarkan pada saat penyerahan karya.
Karya diantar/dikirim sendiri ke Miracle Prints mulai tanggal 22 sampai 28 Maret 2021 pada jam
kerja (Senin – Sabtu, pukul 11.00 – 16.00).
Karya harus siap pajang seperti pigura untuk karya 2 dimensi. Karya 3 dimensi dilengkapi perangkat
displaynya seperti pustek, gantungan dan lain sebagainya.
Tidak ada katalog cetak. Miracle akan membuatkan katalog pdf..
Karya akan dijual. Potongan penjualan karya adalah 70 % untuk seniman dan 30 % untuk galeri.
Karya tidak terjual diambil kembali oleh seniman mulai tanggal 1 sampai 5 Mei 2021 pada jam
kerja.
Panitia tidak bertanggung jawab terhadap karya yang tidak diambil setelah tanggal pengambilan
tersebut.

Formulir Pendaftaran Seleksi Terbuka
Pameran Kecil Itu Indah – Miracle #4 ‘VAKSIN’
KATEGORI (coret yang tidak sesuai): Remaja
Nama:
Tempat tanggal lahir:
Alamat:
Pendidikan terakhir:
Email:
No. Hp/WA:
Judul Karya:
Media/Teknik:
Ukuran:
Tahun:
Harga:
Deskripsi singkat tentang karya:

Dapat diunduh di www.terasprintstudio.com

/

Dewasa

