


Selamat Tahun Baru 2008  !!

Salam kenal, pada awal tahun 2008 ini Drextermagz akhirnya 
bisa hadir juga di tengah para komunitas seni di Indonesia. 
Drextermagz hadir sebagai media partner bagi semua, serta-
sebagai media referensi visual, media yang diharapkan dapat 
menambah wawasan dunia kreatif Indonesia. Kami sadar 
drextermagz bukanlah media PDF gratis pertama yang hadir 
disini. Tidak lain dan tidak bukan drextermagz hadir dengan 
keinginan yang sama yaitu ikut menambah ruang bagi pen-
cinta dan penikmat karya seni dan tentunya para pelaku be-
serta karyanya. Keinginan sederhana yang tidak terlalu muluk-
muluk rasanya untuk dapat menghadirkan karya-karya kreatif 
asal Indonesia, yang diharapkan akan melahirkan karya yang 
berkualitas dan menjadi sarana inspirasi.

Drextermagz merupakan media PDF gratis yang berisi karya - 
karya dalam bentuk portfolio, interview, even tentang seni dari 
berbagai media seperti : lukis,desain grafis,fotografi,vektorart,
mural,musik, illustrasi dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Pada edisi perdana ini drextermagz akan menampilkan be-
berapa karya karya seperti fotografi, illustrasi, digital imaging, 
drawing, serta beberapa review musik dan berita terbaru dari 
dunia seni di Indonesia serta dunia. Untuk sesi fotografi, kami 
hadirkan beberapa nama diantaranya :  Jan Von Holleben  -   
(Jerman), Agan Harahap ( Indonesia), keduanya kami jadikan 
feature di edisi awal ini . Selain itu bisa dilihat juga beberapa 
portfolio dari kawan kawan lain yang juga hadir di edisi ini. 
Pada edisi ini karya yang masuk masih didominasi dari karya 
fotografi, tentunya kami akan terus mencari karya-karya dari 
medium lain di edisi-edisi mendatang agar dapat memenuhi 
referensi bagi kalian.

Kami sadar edisi perdana ini masih jauh dari sempurna, maka 
dari itu kami sangat mengharapkan masukan serta dukungan 
dari semua.

Kami  ucapkan terimakasih pada semua kontributor yang telah 
mengirimkan karya baik Indonesia maupun luar negeri yang 
telah bekerjasama untuk meluangkan waktu membaca kiri-
man - kiriman email kami. Walaupun sudah larut malam, mer-
eka tidak sungkan untuk berkirim karya-karyanya atau hanya 
sekedar menanyakan kondisi pengiriman. Terimakasih kepada 
Eric Wiryantara dari www.deathrockstar.com atas bantuan dan 
kerjasamanya mengenai review musik lokal dan internasional, 
Eki Akhwan atas artikelnya.

Selamat menikmati edisi perdana DREXTERMAGZ, semoga 
bermanfaat dan menambah wawasan berkarya anda….

DREX YOUR MIND !!!

          Jimotrust
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gagasannya itu. Jadi aspek teknologi atau kesempurnaan 
teknis dalam hal ini tidak menjadi unsur utama, tapi hanya 
pendukung atau alat berkreasi. Ilustrasi berikut mungkin 
bisa sedikit menjelaskan mengenai hal ini:

Alif dan Baba sama-sama pencita fotografi. Kedua-duan-
ya menguasai dan lihai menggunakan teknologi infram-
erah untuk menghasilkan foto-foto yang indah. Jika aspek 
teknologi dan estetika saja yang digunakan, bisa jadi kita 
menggolongkan keduanya sebagai seniman foto. Namun 
ada satu hal yang membedakan Alif dan Bana. Alif meng-
gunakan teknologi inframerah untuk memberikan bentuk 
bagi gagasan kreatif-eksploratif yang dimilikinya. Karya-
karya fotonya selalu mengandung ungkapan-ungkapan 
estetik yang kreatif dan mengejutkan (mungkin dengan 
pilihan subjeknya, sudut pengambilannya, atau eksplorasi 
nirmananya). Oleh karena itu, karya-karyanya mempunyai 
ciri khas yang menjadi signature kesenimanannya. Baba 
juga menggunakan teknologi inframerah. Namun dia me-
manfaatkan teknologi ini bukan untuk memberi bentuk 
bagi gagasan-gagasan eksploratif-kreatifnya, tapi seke-
dar karena curiosity (rasa ingin tahu/mencoba) kehebatan 
teknologi ini. Subjek dan sudut pengambilan yang dipilih-
nya boleh jadi sekedar meniru atau menjiplak dari orang-
orang sekelas Alif. Tidak ada unsur kejutan kreatif yang 
secara konsisten melahirkan ciri khas yang bisa menjadi 
signature bagi karya-karya yang dihasilkannya. Dalam 
contoh ini, Alif dapat kita golongkan sebagai seniman foto, 
sedangkan Baba barangkali lebih tepat disebut sebagai 
tukang foto atau fotografer.

Memang contoh di atas bisa menimbulkan perdebatan. 
Di dunia di mana segala sesuatu bisa diproduksi secara 
massal (mass-produced culture), sesuatu yang hari ini di-
anggap sebagai suatu bentuk ekspresi adikreasi estetik, 
besok boleh jadi sudah banyak ditemukan tiruan atau    -
simulakrumnya. Karena fenomena inilah, apa yang sem-
purna secara teknis/teknolgis dan memiliki nilai este-
tika yang menyenangkan indera namun bersifat (dan di-
produksi secara) massal umumnya digolongkan ke dalam 
seni populer (pop arts). Sementara itu, ekspresi seni yang 
mempunyai nilai orisinalitas yang tinggi dari segi gagasan 
ekploratif-kreatifnya biasanya digolongkan ke dalam Arts 
(Seni dengan S besar). Seni (dengan S besar) seringkali 
menjadi sumber inspirasi bagi seni (dengan s kecil) yang 
bersifat lebih merakyat alias populer. Suatu karya foto bisa 
masuk ke dalam Seni (dengan S besar) atau seni (dengan 
s kecil). Semua bergantung pada apakah karya itu memi-
liki nilai kreatif-eksploratif yang khas dan orisinal? dari segi 
gagasan yang melandasinya, atau hanya sekedar tiruan 
atau simulakrum dari gagasan-gagasan inspiratif yang la-
hir dari proses perenungan kreatif para maestro.
EKI AKHWAN - http://eqphotoxpressions.blogspot.com

Paul Kadarisman,33 tahun, terpilih sebagai fotografer 
terbaik oleh dewan juri Photo Summit Indonesia 
2007.

Saya tidak kenal dengan Paul.Saya pun tidak mengikuti 
perkembangan atau karya-karya mutakhir nya yang ter-
baru.Namun ada karyanya yang (pernah di publikasikan di 
majalah Jakarta Jakarta dan disertakan dalam beberapa 
pameran ) yang cukup menggelitik saya.Karya yang ber-
judul ‘PAIN”,sebuah serial foto yang menggambarkan rasa 
kesakitan.Seorang wanita yang menjadi modelnya, tam-
pak mengangkang dan kemaluannya ‘disodok’ oleh tank 
mainan,lalu,masih dengan model yang sama , wanita tadi 
tampak ‘menyakiti’ dirinya sendiri dengan berbagai main-
an,..yahh…semacam itu lah..

Waktu itu saya masih  berstatus sebagai mahasiswa yang 
sedang benci-bencinya untuk belajar fotografi. Karya Paul 
yang berjudul “PAIN” tadi, cukup mengganggu pikiran saya. 
Kenapa harus wanita? Kenapa ia harus disakiti dengan 
mainan2 ? Apa iya laki2 tidak bisa disakiti oleh mainan2 
? dan ribuan pertanyaan2 lain yang berkecamuk di benak 
saya ketika melihat karya tersebut.

Pola berpikir dan caranya menyajikan dalam bentuk visual 
dengan menggunakan bahasa rupa yang tidak biasa ( un-
tuk kalangan-kalangan foto di Indonesia), menurut saya 
adalah sesuatu yang  luar biasa.Sementara dalam kes-
eharian, saya hanya melihat-lihat foto di situs-situs lokal 
yang berisi tentang ke’indahan’ melulu.

Karyanya,”Wish You Were Here” yang diambil dari judul 
lagu Pink Floyd menggambarkan suasana Jakarta yang 
kosong melompong.Jalanan atau tempat-tempat  yang se-
mestinya dipenuhi oleh kendaraan dan manusia,tampak 
sepi dan mencekam.”Jakarta kosong melompong? Wow...
ada apa sih ?? kagak biasa2nya gitu loch..”

Menurut apa yang saya baca, Paul menggunakan 
teknik dijital untuk menghadirkan suasana Jakarta yang 
‘tenang,damai dan mencekam’ (baca : kosong) 
Sementara,menurut beberapa kalangan foto, penggunaan 
media dijital seperti photoshop dll, masih dianggap tabu 
karena merusak citra fotografi yang bersifat jujur,realistis 
dsb dsb. (yaelahh…hareee genee masih kayak gituu?? 
Plis deh)

Walaupun karya teman kita Paul bukan merupakan suatu 
hal yang baru (sebenarnya saya berharap lebih kepada 
karya-karya seorang Paul Kadarisman),Tapi bagi dunia 
fotografi Indonesia,boleh jadi dapat dijadikan bahan acuan 
dan perenungan untuk dapat lebih berpikir dan berproses 
secara lebih dewasa dan kreatif dalam berkarya.Yahh…
tapi setidaknya menurut saya,Paul telah berhasil meng-
utarakan bentuk kegelisahan dan ekspektasinya sebagai 
kaum urban tentang kota yang menjadi tempat tinggalnya. 
Ok,Paul,…congrats ya boo… 

CORNER

Oleh :Alan Harapan
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      Exerpts:
“Apakah Fotografi itu Seni (Is Photography Art?). This ar-
ticle discusses the question whether photography can be 
considered as art and what constitutes the “artness” of a 
photograph.”   Oleh : Eki Akhwan

Apakah fotografi sebuah seni? Apa ciri khas yang bisa 
membuatnya bisa dikatakan sebagai suatu cabang ekspre-
si seni? Demikianlah kira-kira pertanyaan yang kerap mun-
cul akhir -akhir ini. Jawaban atas pertanyaan itu bisa jadi 
positif atau negatif, ya atau tidak.

Fotografi memang memiliki aspek teknologi dan esteti-
ka. Sebagai teknologi, fotografi pada awalnya diciptakan 
sebagai alat rekam. Kamera berikut perlengkapan yang 
memungkinkannya merekam citra (image) adalah aspek 
perangkat keras (hardware) teknologi fotografi; sedangkan 
pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan per-
angkat tersebut untuk menghasilkan citra adalah aspek 
perangkat lunaknya (software).

Penguasaan aspek teknologi saja tidak serta merta mem-
buat orang menjadi seniman foto. Banyak orang mempunyai 
kamera dan pengetahuan tentang bagaimana cara meng-
gunakannya dengan baik. Namun karena cara dan tujuan 
penggunaan aspek teknologi tersebut, mereka tidak dapat 
dikatakan sebagai seniman foto. Seorang ibu yang meng-
gunakan kamera untuk merekam momen-momen pent-
ing dalam kehidupan keluarganya atau para peneliti yang 
menggunakan kamera untuk mendokumentasikan objek 
penelitiannya tidak dapat dikatakan sebagai seorang seni-
man foto, meskipun mungkin foto-foto yang dihasilkannya 
secara teknis sempurna dan boleh jadi memiliki nilai este-
tika yang cukup tinggi. Demikian juga seorang wartawan 
foto yang mengabadikan momen-momen penting sejarah. 
Meskipun karya-karya fotonya boleh jadi istimewa dari segi 
teknis dan muatan ceritanya, karya-karya itu menurut saya 
tidak dapat dianggap sebagai karya seni, walaupun karya-
karya itu mempunyai nilai komersial tinggi, dikoleksi oleh 
museum dan/atau dipamerkan di galeri-galeri terkemuka.

Seni tidak dapat dinilai dari aspek teknis dan/atau komer-
sialnya saja. Ada aspek yang lebih esensial yang membuat 
suatu karya bisa digolongkan sebagai suatu ekspresi seni, 
yaitu aspek kreatif-eksploratif-estetik. Dalam urutan ini, as-
pek estetik dicapai bukan semata karena kelihaian dalam 
memanfaatkan aspek teknologi, namun (dan ini yang lebih 
penting) karena adanya aspek kesengajaan dan keinginan 
untuk menciptakan sesuatu yang baru yang lahir dari pere-
nungan gagasan yang bersifat eksploratif. Dengan kata lain, 
perenungan eksploratif melahirkan gagasan untuk men-
cipta. Gagasan ini kemudian dicarikan bentuknya dengan 
memanfaatkan aspek teknologi. Jika teknologi yang ada 
belum memungkinkan untuk memberikan bentuk ekspresi 
bagi gagasan yang dimiliki oleh seorang seniman, maka 
seniman itu mungkin akan berusaha menggabungkan be-
berapa teknologi yang ada, atau memanfaatkan teknologi 
yang ada secara kreatif, atau bekerjasama dengan         -
engineers menciptakan teknologi baru untuk mewujudkan 



Warna-warni yang ceria adalah ciri yang langsung bisa tertangkap dari karya Agan Harahap. Selain 
itu gaya yang lain dari fotografer sebuah majalah musik ibukota  ini adalah selalu memberikan ses-
uatu yang mengejutkan, selalu tidak terduga, meledak ledak,memang sangat berwarna sekali. San-
gat senang rasanya DREXTER pada kesempatan ini dapat menjadikan Agan sebagai feature kami. 
Karyanya juga menjadi cover pada edisi perdana ini.

Dari hasil pembicaraan langsung dengannya dapat saya katakan Agan adalah sosok seorang foto-
grafer muda yang berani dalam melakukan eksperimen yang mungkin luput dari pengamatan para 
fotografer yang lainnya. Idenya yang unik bukanlah suatu yang hal sukar bila tidak ingin dikatakan 
sederhana, tentunya hal ini tidak lepas dari keinginannya yang terus bereksperimen dengan segala 
kemungkinan yang ada. Satu contoh karyanya yang menjadi cover Drextermagz kali ini, dari segi tek-
nis dapat dikatakan tidak menggunakan teknik fotografi yang mutakhir alias pemotretan yang sangat 
bisa dilakukan oleh fotografer manapun. Tetapi yang menjadi menarik disini adalah ide dan keliaran-
nya untuk melakukan eksperimen. Diawali dari sebuah ide yang kemudian berlanjut kepada sebuah 
konsep, dari pemilihan talent, kostum, properti hingga directional art-nya.

Tentunya ini yang menjadi penanda karya-karyanya bukanlah sesuatu yang tidak sekadar sederhana, 
ada ide besar dibalik itu semua. Sebuah pekerjaan yang selalu dibilangnya sangat menyenangkan 
ketika ia terus bisa menuangkan ide-ide yang segar. oke bro gutlak buat lo...hepi nuyer !! (jimo)

FE
AT

URE
DREXTER : “Hallo bung Agan...sejak kapan anda mengenal 
dunia fotografi ? 
AGAN : “gw mulai mengenal fotografi sejak jaman2 kuliahan 
dulu.. dan dulu, gw (sebenernya)gak suka sama fotografi.”

DRX : “ siapa  yang menjadi inspirasi anda dalam berkarya?” 
AGAN : “ Inspirasi,kl  bwat gw bisa dari mana aja .. bisa dari 
musik,dari curhatan temen,bahkan bisa dari hal-hal apa yang 
terjadi sama gw..”

DRX : “Apa yang menjadi motivasi terbesar kamu dalam 
berkarya?  
AGAN : “motivasi?? hmm..kl bwat kerjaan (serius) yang jadi 
motivasi gw adalah,bagaimana untuk menghasilkan poto-poto 
bagus agar tidak dipecat dari kantor..:p
dan kalo bwat kerjaan(iseng), yang jadi motifasi gw 
ialah,bagaimana gw bisa memvisualisasikan pemikiran yang 
ada di kepala gw.. 

DRX : “ Bila dilihat dari karyanya  yang  senang bermain main 
dengan sesuatu yang unik, kenapa mas? 
AGAN : “Unik?? apanya yg unik? menurut gw ga ada yang 
unik deh..biasa aja

DRX : “Dalam karya heaven, apakah kamu motret di dalam 
supermarket..ide dasarnya pemotretan itu apa? 
AGAN : ” Kalo yang Heaven tuh,..sebenernya adalah untuk 
sebuah pemotretan fashion di suatu majalah..Nah.kadang-
kadang(sering),.. gw punya pemikiran yang bertentangan 
sama pemikiran stylist..lantas,..kenapa karya gw (heaven) gue 
kasih judul demikian,.ialah karena menurut gw,..surga adalah 
semacam supermarket..

DRX : “Menurut kamu dunia fotografi/seni di Indonesia sudah 
seberapa jauh, minimal dalam hasil karya,ataupun dari wa-
cana yang dimunculkan? 
AGAN : “hmmm..fotografi indonesia jelas-jelas udah berkem-
bang sangat jauh dan pesat (terlebih apabila kalo kita banding-
kan dengan era-era  ketika kamera baru ditemukan..hehehe)..
namun sayangnya..ke-’banyakan’ fotografer kita (indonesia) 
belum berani untuk meng-expolore kamera (sebagai media) 
secara lebih jauh..sehingga karya-karya yang dihasilkan cen-
derung sama  - 
( baca: selalu mengutamakan keindahan artistik dan cender-
ung mengesampingkan ide dan pemikiran yg ada dalam kary-
anya)..Seharusnya,ide yang baik harus disertai dengan ‘ke-
masan’ yg baik juga...hehehe

DRX : “Jadi menurut pendapat bung Agan gimana.?”
AGAN : “ Bagaimana kalau saya bilang sekarang adalah saat-
nya kita belajar untuk menghasilkan foto yang artistik,walaupun 
hanya dalam skala kecil,namun cukup ‘berkualitas’ sehingga 
ketika dipajang dalam ‘frame’ yg ‘seolah-olah’ artistik,gak an-
cur-ancur banget..hehehehehe”

DRX : “ Oke Bung Agan, thanks buat waktunya...sukses selalu 
dengan karya-karyanya”

THE WORKS :
- Rocketship Goes by
- Heaven
- Beyond Reality
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FIND ANOTHER WORK AT :
http://toyib.deviantart.com

www.myspace.com/aganharahap
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 Pada feature Drexter edisi pertama ini, kami mendapat kesempatan untuk menampilkan seorang fotografer  asal 
Jerman yang bernama Jan Von Holleben. Setelah sebelumnya kami hunting di beberapa situs fotografi, baik situs lokal 
ataupun luar negeri. Akhirnya kami menemukan sebuah website milik Jan Von Hollaben. Penasaran seperti apa ben-
tuk karyanya akhirnya kami buka halaman gallery-nya, dan wow ...karya yang betul-betul membuat saya tersenyum-
senyum sendiri…keren !! Akhirnya kami putuskan untuk coba mengontaknya melalui email, setelah beberapa hari 
menunggu akhirnya kami mendapatkan balasan yang isinya menyatakan bahwa dia sangat tertarik untuk mengirimkan 
karyanya plus sedikit interview singkat yang tentunya terjadi via email pula.Dari beberapa karya yang ada kami memu-
tuskan untuk meminta karya dari satu project yang berjudul  “dream of flying” yang terdiri dari 23 karya. Sebuah project 
yang sangat sederhana tetapi sangat kaya ide dan konsep visual yang unik. Inilah mengapa kami memutuskan  untuk 
menjadikan Jan Von Hollaben sebagai feature di edisi perdana ini.  Silahkan nikmati beberapa karya dari fotografer Jan 

Van Holleben dalam project “dreams of flying” serta interview bersama Jan Von Holleben.(jimo)

FE
AT

URE

“SUPERMAN”

Above : “ THE APPLE RAID”
Bottom : “ THE STRONG MEN”
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Pada edisi perdana ini DREXTERMAGZ berkesempatan 
untuk mewawancarai Jan Von Holleben, karena jarak dan 
waktu yang memisahkan akhirnya wawancara dilakukan 
via email, tentunya lewat appoinment terlebih dahulu. Email 
dari Jan saya dapatkan pas jam 12 tengah malam.

Berikut Hasil wawancara Jan Von Holleben :

Drexter : “ Hallo jan, saya Jimo dari Drextermagz Indone-
sia, apa kabar ?”

Jan Von Holleben : “ Hi Jimo, kabar baik “

DRX : “Bisa ceritakan Sejak kapan kamu mulai mengenal  
fotografi?”

JVH : “ Pada Ulang tahun saya yang ke-13, ibu saya mem-
berikan hadiah berupa kamera, saya rasa dari situlah saya 
mulai mengenal fotografi. Dan kebetulan sekali ayah saya 
juga seorang fotografer, jadi secara otomatis saya mengi-
kuti apa yang saya lihat dari ayah saya. Sekarang Ia beker-
ja sebagai Director of Photography pada sebuah stasiun 
televisi di Jerman. ” 

DRX : “ Ok, sekarang setelah kamu eksis di fotografi, apa 
sih konsep yang selalu dikedepankan pada setiap karya 
yang dibuat ? “

JVH : “ Konsep saya sederhana saja yaitu “bermain-main”. 
karena lewat bermain-main inilah kita bisa belajar tentang 
banyak hal dalam kehidupan, belajar mengenal satu sama 
lain. Lewat permainan pula kita bisa membangun sebuah 
kebudayaan dan politik. Secara garis besar segala sesuatu 
bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, karena 
itulah kunci kehidupan - kesenangan. Saya mempercayai 
konsep dan teori HOMO LUDENS (“manusia bermain”). 
Dan dalam fotografi saya coba terapkan apa yang menjadi 
keyakinan saya itu. ”

DRX :  ‘I see Jan, nah sekarang menyangkut karya pada 
project “DREAMS OF FLYING“, ide-nya kayak gimana sih 
kok bisa bisanya bikin kayak ginian?”

JVH : “ Ya bisa aja dong jim... , jadi gini, idenya sih datang 
dari pengalaman masa kecil saya sendiri, karena menurut 
saya “masa kecil” adalah sesuatu yang dirancang.mereka 
tidak tahu apa yang mereka perbuat serta akibatnya, teta-
pi kita yang sudah dewasa tentu sudah mengerti karena 
kita pernah menjalaninya dan itu akan ada di benak kita 
saat kita dewasa. Masa kecil ini turut punya andil dalam 
perkembangan seseorang, setiap orang memiliki pengal-
aman yang berbeda, sangat abstrak. Anak anak adalah 
bagian yang paling menderita akibat sesuatu yang salah 
dalam perkembangan mereka.Dalam Project ini saya se-
cara individu mencoba membangun kembali apa yang saya 
dapatkan di masa kanak kanak saya. Pada saat sekarang 
saya menceritakan tentang masa kanak kanak saya ke-
pada mereka lalu mereka akan menceritakan tentang du-
nianya dan kita akan bermain main disitu. Orang dewasa 

dan anak anak bermain bersama dalam membangun visi 
tentang masa kanak kanak tersebut. Sebuah persamaan 
yang di-create antara anak-anak dan orang dewasa. Se-
buah dialog dalam bentuk visual untuk sebuah pemeca-
han masalah.”

DRX : wow...panjang bener Jan...ok sekarang masalah 
pemotretan itu sendiri, disini kamu pakai olah dijital gak 
sih Jan ?”

JVH : “...Oh nggak jim..saya hanya pakai kamera seder-
hana yang punya sistem otomatis (Nikon 28mm)

DRX : “ ooo..gitchu...trus apa yang paling pengen kamu 
perbuat dengan fotografi, ada rencana apa nih Jan ?”

JVH : “ Saya lagi pengen bikin buku yang berisi 20-30 
tentang photo games - Dreams of Flying jadi bagian juga 
dalam buku itu. Sekarang buku itu sudah jalan setengah-
nya. ini sangat menggembirakan dan saya gak sabar buat 
bikin yang lain lagi...dan bermain”

DRX : “ DREXTERMAGZ adalah sebuah majalah PDF dari 
Indonesia, ngomong-ngomong siapa fotografer dari sini 
yang kamu kenal, atau kamu tau karyanya barangkali?”

JVH : “ Tidak,.....belum ada jim.”

DRX : “ Oke no problem, pertanyaan terakhir Jan.”
“ Kalo misalkan disini diadakan sebuah pameran dan saya 
pengen yang berpameran adalah kolaborasi antara artist-
artist Indonesia dan Eropa,kayaknya keren tuh, menurut 
kamu gimana Jan?”

JVH : “ Saya suka sekali dengan ide itu, saya menyukai 
kegiatan ini (pameran) tapi semuanya tergantung pada 
situasi, waktu, kondisi, dan dengan siapa saya akan ber-
pameran, dan tentunya berapa lama waktu dan uang yang 
harus saya gunakan untuk itu. Biayanya mahal sekali. Tapi 
ada banyak jalan untuk itu, saya yakin kamu punya suatu 
ide untuk hal itu, jangan sungkan untuk mengabari saya.

DRX : “ oke Jan, wawancara yang menyenangkan !!”
“Terima kasih atas waktunya, sukses selalu ya bro”

JVH : “ Sama-sama, sukses juga ya, kabar kabari saya”
“TARZAN & JAN”
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“THE RACERS”
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“THE DOG RIDERS”
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“HARRY POTTER AND HERMIONE”
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Pada saat mendengar CAMERA OBSCURA saya lang-
sung mengira bahwa ini adalah nama sebuah komunitas 
fotografi. Tapi hey, siapa sangka ini adalah nama sebuah 
band. Camera obscura , ya ini memang nama salah satu 
jenis kamera yang pernah jaya pada masanya. Nah seka-
rang ini kita tidak sedang membahas sebuah benda yang 
bernama kamera. Tetapi kita akan membahas sebuah band 
asal Skotlandia yang memilki nama Camera Obscura.

Band ini terbentuk di Skotlandia pada tahun 1996 oleh Tra-
cyanne Campbell, John Henderson, and Gavin Dunbar. 
Sekarang anggota band ini telah bertambah dengan ma-
suknya dua anggota lainnya, sehingga terbentuk formasi 
sebagai berikut : Tracyanne Campbell – (guitar, vocals), 
Carey Lander (piano, organ, vocals,) Kenny McKeeve 
(guitar, mandolin, harmonica, vocals), Gavin Dunbar  
(bass) Lee Thomson (drums), dan Nigel Baillie (trumpet, 
percussion)

Seperti kebanyakan band band dari daratan Inggris Raya 
yang mengusung jenis  pop indie. Camera obscura-pun 
tidak jauh berbeda. Tetap menampilkan pop mellow den-
gan balutan vokal yang manis. Lirik lirik yang dibuat pun ti-
dak terlalu berat , lirik yang ringan tentang kejadian sehari 
hari dan juga tidak lupa masalah percintaan. Melodi yang 
diciptakan sangat enak untuk didengarkan , relaxing, and 
inspiring something. 

Hingga saat ini mereka telah menghasilkan 3 buah album, 
10 singles,dan 1 buah EP kompilasi yang hanya beredar di 
jepang. Bila dilihat dari jenis musik yang mereka bawakan 
band ini hampir menyerupai band seperti club 8, archi-
tect in Helsinki, atau bahkan Belle Sebastian. Musiknya 
banyak dipengaruhi oleh band band seperti : Richard 
Hawley,Yo La Tengo,The Everly Brothers,El Perro Del 
Mar, Velvet Underground, Belle and Sebastian, Jens 
Lekman, Bob Dylan, Joy Division dan masih banyak 
lagi. Dengan ciri khas vokal pengusung pop indie british, 
yaitu suara yang rendah tidak terlalu berat, sungguh mem-
berikan sebuah penyajian yang cukup enak untuk telinga 
pendengar kebanyakan.

Hingga saat ini mereka aktif melakukan tur. Dan dari situs 
resminya dikabarkan mereka akan melakukan pentas awal 
tahunnya di skotlandia, tepatnya pada tanggal 27 Januari 
2008 di ABC Glasgow Skotlandia. Untuk informasi leng-
kapnya bisa kunjungi situs resmi mereka di alamat ini : 
www.cameraobscura.com - www.myspace.com/cameraobscuraband  

(jimo)
Image taken from www.lastfm.com

Ada puluhan juta orang diseluruh dunia yang mendengar-
kan The Beatles, dan beberapa juta dari jumlah tersebut 
juga mendengarkan Radiohead. Dan ratusan ribu dari jum-
lah itu juga membuat sebuah band. Jika dipersempit lagi 
menjadi band yang juga memiliki referensi lain diluar dua 
nama besar itu, maka akan tinggal beberapa ribu band 
yang merilis album. Salah satu dari band itu adalah Zeke 
and the Popo (ZATPP)

yup ZATPP, yang telah merilis sebuah album berjudul Space 
in the headline. Sebuah album yang dengan cara mudah 
dideskripsikan sebagai eksperimentasi dalam mencam-
pur adukan The Beatles dengan Radiohead diaransemen 
dengan potongan-potongan melodi yang terinspirasi dari 
musisi-musisi rock lainnya dan noise-noise experimental 
sambil menonton film noir hitam putih. dimana paduan-
paduan tersebut menghasilkan variasi sound yang mener-
awang, drowning dan melayang sekaligus.

well tidak semudah itu menjelaskan album ini. Dengan va-
riasi melodi dan bagian-bagian lagu yang masing-masing 
memliki daya tarik kelebihan dan kekurangannya masing-
masing. Dimana kadang mereka terasa seperti band-band 
avantgarde yang sedang mabuk, kadang terasa seperti 
anak kecil penggemar radiohead, kadang juga terdengar 
seperti musisi rock yang dewasa dan dibeberapa bagian 
menjadi sebuah musik latar film. dan saya pun tidak akan 
berusaha menjelaskan hal tersebut lebih jauh lagi untuk 
menjaga kemisteriusan album ini.

Rilisan ini menjadi lebih berkarakter dan ‘jadi’ dibandingkan 
rilisan e.p. mereka sebelumnya saya rasa selain secara 
aransemen telah terolah selama beberapa tahun, kualitas 
rekaman, mixing dan mastering yang jauh lebih berkualitas. 
Di sektor vokal pun ada sedikit perbaikan dalam pengola-
hannya. Mungkin karena latihan dan telah ditemukannya 
teknik merekam vokal yang baik. Walaupun hasil vokalnya 
tetap bukan sebuah rekomendasi.

Eric Wiryantara / www.deathrockstar.com
www.myspace.com/zatpp
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FIND ANOTHER WORK AT :
http://donjuki.deviantart.com
http://juki.fotografer.or.id
email: donjuki@yahoo.com

“MEET THE CRESCENT” “MOTHER NATURE”

“THE POWER OF DREAMS”
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WHITE STRIPE IN THE 

BIG BLACK BOX
Pada edisi pertama ini drextermagz mendapatkan  3 orang 
kontributor yang mengirimkan karya-karya dengan jenis 
fotografi hitam putih. Uniknya ketiga kontributor ini tinggal 
ditempat yang berbeda. Adalah Kurniadi Widodo, pemuda 
asal jogja yang pada saat ini berstatus mahasiswa, Ana, 
wanita asal Jogja pula yang kini menetap di Catalunya, 
dan satu lagi adalah Mr. Junku Nishimura seorang DJ asal 
Tokyo Jepang. Ketiganya kami undang sebagai fotografer 
tunggal, artinya tidak ada niat untuk menyandingkan karya 
mereka  secara bersamaan, pada awalnya. Akan tetapi 
rencana itu berubah, setelah kami memperhatikan ada 
sesuatu yang menarik diantara mereka bertiga.

Mereka sama-sama mempunyai ketertarikan pada jenis 
fotografi hitam putih, baik dijital ataupun dengan kamera 
analog. Ketiganya memiliki kecenderungan yang sama 
dalam pemilihan objek, angle, mood, serta tone fotonya. 
Walaupun bisa dikatakan karya mereka tidak memiliki 
tingkat kemiripan 100%. Akan tetapi secara visual apa yang 
ditangkap dari ketiganya bisa dikatakan merunut pada satu 
acuan emosi subjektif yang sama. Tentunya diantara ke-
tiga artist ini tidak ada kesepakatan untuk berkarya dalam 
gaya fotografi yang sama, adapun bila dikatakan sama 
persis adalah terletak pada penggunaan media fotografi 
hitamputih tersebut.

kami tidak melihat ini sebagai sesuatu yang aneh, karena 
pada kenyataanya fotografi  jenis ini masih tetap populer 
dikalangan pelaku fotografi dunia. Tetapi ada satu hal yang 
menggelitik di benak kami sesaat setelah menerima karya 
ketiga fotografer diatas. Yaitu sebegitu kuatnya-kah media 
hitamputih ini  sehingga dapat menjadi katalisator berkarya. 
Mengapa mereka tetap memilih medium hitamputih untuk 
eksistensi karya mereka ( 75 persen karya mereka adalah 
hitamputih). Dan terakhir,nuansa karya ketiganya sama 
sama memiliki mood yang kelam, itu menurut pendapat 
dari pengamatan visual kami. Apakah ini  mood/rasa yang 
dihadirkan dipengaruih medium hitamputih tersebut atau 
apakah fotografer sebagai subjeknya-lah yang akhirnya 
menentukan mood karya tersebut.  

Untuk itu mari kita lihat portofolio ketiganya, sebagai se-
buah bahan diskusi positif. Karya mereka bertiga dapat di-
jadikan sebuah acuan kecil menuju sebuah wacana yang 
lebih besar dikalangan para penggiat fotografi. (jimo) 
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A : Kurniadi Widodo
B : Atik Nursiana (Ana)
C : Junku Nishimura

Find Another work from them at :
http://kurniadiwidodo.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/junku-newcleus/
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My name is Hannah Bridge and I was born in Michigan but currently I reside in Florida. I became deeply interested in 
photography, which includes being behind and in front of a camera when I was in 7th grade. I took a photo class-learned 
the basics of photography and how to develop film. However, photography is not something I wish to dedicate my whole 
life to, it is but a mere loved hobby as well as graphic design. My true passion belongs to writing which hopefully will
someday bring me to becoming an author-the ultimate dream for me since I was fairly young. Currently I am working on 
a story which I hope to have published in the near future. My published works so far include a short story in a literary 
magazine called New Noise and a true ghost story that will be published in a small Zine called Orlok. Other hobbies of 
mine include playing the piano/keyboard, reading and doing promotional works and design for small local bands..........
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FIND ANOTHER WORK AT :
www.mangkodok.deviantart.com
www.Narku8.com
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