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ABSTRACT
Video mapping is a motion picture artwork projected on the building as a screen. In the Jogja Video Mapping 
Project “SUMONAR” In the Jogja Video Mapping Project “SUMONAR” 2019 it can be seen the presence 
of sign commodification that led to the visualization of imaginative forms. The surrealism style has inspired 
the creation of character transformations which bring the audience into the imaginative subconscious. 
The writing method uses intertextuality method. Connecting between the hypogram text that has been 
memorized with the trending visual fantasy text changes displayed in the video mapping. The findings of 
this research indicate that Surrealism is not only a commodification of the form transformation, but also the 
substance transformation.
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ABSTRAK
Video mapping adalah karya seni gambar bergerak yang diproyeksikan pada bangunan sebagai layar. 
Pada event Jogja Video Mapping Project “SUMONAR” 2019 terlihat adanya komodifikasi tanda yang 
mengarah kepada visualisasi bentuk imajinatif. Gaya surealisme telah menginspirasi terciptanya trans-
formasi karakter yang membawa penonton masuk ke alam bawah sadar imaginatif. Metode penulisan ini 
menggunakan metode intertekstualitas. Mengaitkan antara teks hipogram yang pernah dikenang dengan 
perubahan teks tren fantasi visual yang ditayangkan dalam video mapping. Temuan dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa surealisme tidak hanya sebatas komodifikasi transformasi bentuk, akan tetapi terjadi 
juga trasformasi substansi.

Kata Kunci: surealisme, video mapping, hipogram, intertekstualitas.
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LATAR BELAKANG
Fasad Gedung Bank Indonesia dan Kantor Pos Besar yang berada di titik 0 pusat Kota Yogyakarta 
terlihat memantulkan sinar berwarna-warni. Publik terpaku menatap fasad gedung yang dijadikan layar 
proyeksi video-video dalam pagelaran Jogja Video Mapping Project (JVMP) 2019. Event ini sejak tahun 
2013 digagas oleh komunitas kota-kota besar di Indonesia yang memiliki minat pada video, animasi, 
dan multimedia. JVMP resmi berganti nama menjadi “Sumonar” pada tahun 2019. Kebaruan nama 
event ini dilandasi oleh tekad untuk mengemas pentas multi media berkelas internasional dan tetap 
menonjolkan identitas keindonesiaannya. Logo event dalam bentuk stilasi binatang kunang-kunang 
yang bersinar di malam hari. Sumonar dalam Bahasa Jawa memiliki arti bersinar. Sinar binatang yang 
terlihat di kegelapan malam inilah yang menjadi dasar pergantian nama. Penampilan video mapping ini 
sebagai perwujudan aktualisasi diri dan mengukuhkan eksistensi komunitas dalam berbagai kompetisi 
dan keterlibatannya dalam proyek-proyek kolaboratif baik lokal maupun internasional. 

Video mapping tidak cukup sekedar tampil dari sisi kreatif tanpa membawa pesan yang bermakna. 
Kehadiran JVMP juga mengusung kritik sosial, isu-isu lingkungan, budaya, dan lainnya. Proyek video 
mapping sebagai bentuk ekspresi maupun respon atas pergerakan masyarakat urban. Video mapping 
yang langsung ditampilkan di depan publik menjadi pertunjukan seni instalasi yang interaktif. Respon 
publik terhadap video mapping yang ditampilkan nampak jelas. Terhibur, terdiam terpukau , atau ek-
spresi lainnya. Video mapping merupakan penggabungan beberapa kreativitas bidang seni dengan 
tingkat kompleksitas yang tinggi. Kompilasi animasi 3D, ilustrasi musik, dengan memperhatikan luasan 
media tayang dalam ukuran masif. 

Sebuah pertanyaan besar, dalam seminar yang digagas oleh Prof. Dr. Bambang Sugiharto – Guru Be-
sar Filsafat Universitas Parahyangan, “untuk apa itu seni?” Pertanyaan ini sering muncul ketika sebuah 
seni diukur dengan standar-standar rasional. Sehingga seakan-akan mendangkalkan makna kehadiran 
karya seni dan desain. Sebuah karya lukisan seakan hanya dibaca sebagai penghias dinding, artinya 
sekedar memiliki makna estetik. Bagaimana dengan arti video mapping sebagai sebuah karya seni?
Definisi projection mapping menurut Projection Mapping Association Japan (PMAJ) adalah teknik sink-
ronisasi objek nyata dan gambar virtual di permukaan seperti gedung, struktur 3D dengan menggu-
nakan proyektor (Yun, 2013). Video mapping adalah salah satu teknik proyeksi video terbaru yang 
digunakan untuk mengubah hampir semua permukaan menjadi tampilan video yang dinamis. Tujuan 
video mapping adalah menghasilkan ilusi fisik gambar dengan menggabungkan elemen audio-visual. 
Lebih lanjut C. Paul (2008) mengemukakan bahwa video mapping dapat dilihat dalam bentuk animasi 
tiga dimensional, motion graphics dalam bentuk dua dimensi, aplikasi video real-time, proyeksi dan 
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pada umumnya diiringi dengan latar belakang suara (back sound). 

Projection mapping (atau video mapping) adalah salah satu bentuk khusus dari augmented reality . La-
yar terbagi menjadi dua, fasad gedung itu sendiri dan kegelapan malam. Ia dibuat melalui proses digital, 
berinteraksi dengan area permukaan yang tidak harus rata, memproyeksikan gambar atau serangka-
ian gambar di permukaannya (Empler, 2017). Augmented reality memungkinkan untuk berasumsi dan 
berinteraksi dengan realita fisik dengan menggunakan media yang berbeda untuk memperkayanya. 
Sebagai contoh dengan penggunaan smartphone, earphone, sensor, camcorder atau proyektor dalam 
kasus projection mapping. Sehingga video mapping pada umumnya ditayangkan malam hari sehingga 
gedung sebagai layar utama dan latar belakang gelapnya langit tidak dapat memantulkan cahaya.

Dari pengamatan terlihat perbedaan gaya visualisasi dengan JVMP pada tahun-tahun sebelumnya, 
yaitu tahun 2017 dan 2018. Visualisasi video didominasi konten ilustrasi, bukan lagi murni animasi 
3D yang terkesan futuristik. Pada awalnya alasan umum pemilihan konten animasi 3D dimaksudkan 
untuk memunculkan efek gerak plastis dan terlihat dimensinya dari berbagai arah. Proses modeling 
dan lamanya proses render sepertinya merangsang pencipta berkreasi dengan teknik yang lebih ce-
pat, yaitu motion graphic. Pada tulisan penulis terdahulu mengenai fantasi visual dan ketidakwajaran 
bentuk visual telah menunjukkan temuan keberhasilan atau ketidakberhasilan video mapping direspon 
publik. Dalam gaya penuturan terlihat video mapping lebih fantastis, imaginatif, dan absurd. Hal ini 
identik dengan gaya surealisme dalam karya seni rupa. Dengan adanya kemungkinan perubahan gaya 
video mapping ini menjadi penanda perkembangan terkini gagasan surealisme terhadap video map-
ping. Surealisme seakan tidak terbatas pada karya seni murni. Namun ternyata sudah ada kemungki-
nan telah menjadi konsep di balik proses kreatif video mapping. Bagaimanakah latar belakang proses 
kreatif penciptaan metafor-metafor yang memunculkan kesan fantasi dalam video mapping? 

SUREALISME DALAM SENI DAN DESAIN
 Surréalisme (Bahasa Perancis) merupakan gabungan dari kata sur (super, beyond atau above) 
dan réalisme hingga bisa diartikan sebagai super-realis, lebih dari realis, atau melebihi yang 
sesungguhnya (Soedjono, 2019). Pada awalnya surealisme banyak ditemui dalam media seperti 
lukisan, buku, dan film. Surealisme didasarkan pada kepercayaan pada realitas superior pada 
bentuk tertentu yang sebelumnya diabaikan, di dalam mimpi yang omnipoten, di pemikiran yang 
kurang diperhatikan untuk muncul ke alam sadar. Ada kecenderungan bahwa surealisme dapat 
mengenyahkan mekanisme fisik lainnya dan menggantikannya sebagai solusi di berbagai per-
masalahan hidup (Breton, 1969:26). 
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Menurut Breton (1938) surealisme dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu surealisme ekspresif 
dan surealisme fotografis. Surealisme ekspresif diungkapkan melalui karya para seniman yang bebas 
berkarya di ruang sempit. Teknik ekspresif tidak menuruti pola-pola tertentu dan sepenuhnya merupa-
kan hasil penumpahan ide subjektif seorang seniman. Surealisme fotografis menampilkan teknik yang 
rasional untuk mengungkapkan imajinasi dalam sebuah karya. Teknik ini disebut juga magic-realism 
atau hallucinatory realism. Seniman ternama yang terkenal sebagai pengguna surealisme fotografis 
adalah Salvador Dali. Fotografi surealis atau surrealism photography merupakan gaya memotret den-
gan pendekatan-pendekatan kesenian. Membuat sebuah foto surealis berarti menciptakan sebuah 
gambar yang melampaui aspek literal dari adegan atau subjek yang difoto.

Gambar 1. Karya Salvador Dali “The Persistence of Memory”dan “The Temptation of Saint Anthony”
Sumber: internet

METODOLOGI
Penelitian ini terfokus pada 7 (tujuh) karya video mapping yang ditampillkan pada event Sumonar - Jog-
ja Video Mapping Project 2019 (JVMP 2019) di Yogyakarta. Metode penelitian di dalam penulisan ini 
menggunakan metode intertekstual. Prinsip intertekstual berawal dari pemikiran filsuf Perancis, Jaquez 
Derrida - strukturalisme Perancis – yang dikembangkan oleh Julia Kristeva. Prinsip intertekstual berarti 
bahwa setiap teks sastra - termasuk di dalamnya seni dan desain - dibaca dan harus dengan latar 
belakang teks-teks lain (Ismin Asmiarti, 2017 mengutip Jabrohim, 2014: 172). Unsur-unsur intrinsik 
sebagai pembangun cerita sebuah karya harus diidentifikasi. Penelitian intertekstual menurut Culler 
(1981) berusaha mencari perbandingan dari dua teks; membandingkan antara ikon dan tren sosial 
budaya sebagai hipogram yang dibandingkan dengan visualisasi video mapping. Penulis melakukan 
perbandingan interteks dari unsur-unsur intrinsik antara bentuk asal dengan perubahannya yang terli-
hat di video mapping (Risky, 2014). 

Penelitian ini mengupas kemunculan perubahan tren desain, di mana terjadi polarisasi. Apa yang di-
visualisasikan video mapping menjadi luaran interteks waktu lampau dan nantinya akan menjadi pija-
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kan tren di masa mendatang. Elemen visual mana yang tidak lagi sering dimunculkan, elemen visual 
yang terus dipertahankan, dan elemen visual mana yang menjadi kebaruan gagasan. Video mapping 
menjadi rentangan eksplisit dan implisit. Identifikasi dilakukan secara interpretatif yang mengarah ke 
penemuan pengaruh surealisme dalam karya video mapping (Ismin Asmiarti, 2017, mengutip Endras-
wara, 2013:131).

Julis Kristevera menegaskan bahwa munculnya intertekstualitas pada hakikatnya bahwa di dalam 
teks terdapat teks lain (Ismin Asmiarti, 2017, mengutip Endraswara, 2013:131). Akhirnya muncul 
karnaval teks sebagai mozaik dari teks sebelumnya.  Alhasil terciptalah transformasi teks yang 
di dalamnya memiliki makna yang berkolerasi tidak hanya dengan sejarah, dan di dalam dunia 
desain disebut dengan gaya atau tren. Djoko Pradopo mengungkapkan bahwa seni bukan terla-
hir dari kekosongan budaya, namun sebuah bentuk respon. Makna akan muncul ketika terdapat 
kekontrasan. Kehadiran penciptaan teks dilatarbelakangi oleh sebuah karya yang disebut dengan 
‘hipogram.’ 

Di dalam hipogram terdapat 1). Ekspansi. Sebuah proses perluasan dan pengembangan karya; 2). 
Konversi dalam bentuk pemutarbalikan; 3). Modifikasi. Gubahan ide, tata artistik, plot, penokohan 
peristiwa, tema, jalan cerita dan gaya pemvisualisasiannya; dan yang terakhir 4). Eksprep, merupakan  
intisari narasi. Lebih lanjut hipogram-hipogram ini diserap dan menjadi teks transformasi. Kemunculan 
karya sebagai reaksi, penyerapan, dan transformasi dari karya sebelumnya. Di sinilah peran metode 
teks, membandingkan hipogram dengan teks transformasi. Dan akhirnya transformasi teks ini menjadi 
hipogram sebagai dasar tansformasi teks selanjutnya. Hipogram dan transformasi terus berjalan se-
jauh proses berkarya terus hidup. 

ANALISIS DATA
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari tulisan terdahulu penulis, mengenai “Visual Playability 
in Jogja Video Mapping” dan “Visual Fantasy in Children’s Learning Through Virtual & Augmented Re-
ality” (Murwonugroho, 2019). JVMP 2019 menunjukan tren peralihan visualisasi dengan konten yang 
didominasi teknik ilustrasi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 2017 dan 2018, yang banyak 
menampilkan animasi tiga dimensi futuristik. Kefuturistikan ditandai dengan karakter gerak gelombang, 
sinar, kode digital 0101, diiringi dengan musik digital yang menghentak. Ilustrasi dua dimensional tern-
yata juga memiliki kemampuan menampilkan fantasi. 

Pada event “Sumonar”, ajang Jogja Video Mapping 2019 ini ditampilkan 13 (tiga belas) video mapping. 
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Penelitian ini mengkhususkan pada 7 (tujuh) sampel video mapping. Tiap video tidak dianalisis secara 
terpisah, akan tetapi analisis diklasifikasi dalam 4 (empat) unsur hipogram yang melatarbelakangi ke-
munculan transformasi video mapping.

1. Ekspansi 
Ekspansi merupakan sebuah proses perluasan dan pengembangan karya. Tantangan membuat 
kebaruan gagasan menjadikan seniman video mapping mengembangkan gagasan cerita yang 
lebih absurd, melankolis, multi interpretasi dengan ciptaan-ciptaan metafora baru. Identik dengan 
André Breton, seorang tokoh seniman Perancis yang memformulasikan Manifesto Surealisme 
–Manifestoes of Surrealism pada tahun 1924 di Paris. Adapun teori-teori André Breton banyak 
dipengaruhi oleh penganjur pakar psikologi dan psikoanalisis Sigmund Freud tentang masalah-
masalah kejiwaan yang berkaitan dengan mimpi, fantasi, imajinasi, dan kegiatan bawah sadar 
(dreams & subconscious mind) manusia. 

Gambar 2. Lampor Karya: Ruly “Kawit” Prasetya
Sumber Foto: koleksi pribadi.

Mengamati video mapping karya Ruly “Kawit” Prasetya (Gambar 2), suasana malam di sebuah desa 
pinggir laut menjadi awal latar cerita ini. Ketika waktu semakin malam, suara burung dan anjing bersa-
hutan silih berganti. Seiring lolongan serigala, warga perkampungan menjadi panik, menutup jendela 
dan mematikan lampu. Sinar berwarna biru menyelimuti udara dan situasi semakin mencekam. 
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ring-iringan prajurit beraut wajah merah dengan berbaju zirah lengkap muncul dari perairan, di bela-
kangnya turut mengiringi makhluk-makhluk ghaib seperti manusia berkepala buaya, tengkorak berapi 
yang terbang melayang, ular naga Jawa, berbagai jenis setan, jin, pocong, genderuwo dan makhluk 
mistis lainnya. Di posisi paling belakang muncul sosok wanita berpakaian kerajaan berwarna hijau, 
mengendarai kereta kencana yang dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. 

Lampor merupakan cerita rakyat dari Yogyakarta yang menurut pengakuan warga setempat sudah 
tidak lagi populer. Bahkan ditengarai golongan milennial sudah tidak lagi mengetahui cerita ini. Terlihat 
seniman berupaya membangkitkan lagi cerita-cerita ritual dalam format yang lebih kontemporer. Ma-
nusia berkepala buaya menjadi penanda kebanalan berkarya yang mensugesti masih adanya mitos 
buaya putih “sang penunggu” yang adakalanya muncul di sungai dan tidak boleh dikonsumsi dag-
ingnya apabila tertangkap. Gagasan surealisme ini membawa alam bawah sadar untuk lebih “meng-
hormati” kraton dan laut selatan. Dalam arti bukan menjadi ranah kawulo alit (rakyat bawah) apabila 
sudah menyangkut pewaris tahta Kraton dan hal lainnya. Layaknya prajurit, cukup baris tertib teratur 
dan setuju apa kata Komandan. Sebuah narasi yang dikembangkan melalui ilustrasi yang digerakan 
secara motion graphic. Muatan mitos legenda Lampor mengukuhkan kembali kuasa imaginer atas 
Kraton Yogyakarta. 

Video mapping dengan judul “Bias Kota” (Gambar 3) diawali dengan permainan tata cahaya 
yang mengisi frame bangunan mengikuti alunan irama musik. Polanya berganti-ganti seperti 
detak. Sorot lampu bergerak silih ganti menyinari jendela bangunan. Efek asap (smokey 
effect) beraneka warna seolah disiramkan seperti cat ke permukaan gedung. Sosok robot 
wanita sedang menari menggantikan scene selanjutnya. Komposisi musik yang digunakan 
sebagai latar video ini merupakan konfigurasi nada bunyi instrumen tradisional dengan ‘beat’ 
modern, seolah menegaskan akulturasi nilai-nilai antara tradisi dan modernisasi. Mendekati 
akhir video, latar berubah menjadi lebih semarak dengan munculnya gambar awan, bunga, 
dan seorang wanita mengenakan kebaya. Seorang pria bule ditampilkan mengenakan paka-
ian kasual (modern) sebagai penutup cerita. 

Keterbukaan informasi dan akses menjadikan Yogyakarta didatangi orang asing berikut budaya yang 
dimilikinya. Tren menjadi sosok yang progresif, berpikir linear, melek digital, menawarkan impian untuk 
menjadi lebih modern. Pada sisi yang lain  Jogja penuh dengan ritme irama yang “slow wae,” “.. waya-
he-wayahe..” .. “iso ambyar iki”. Jogja yang kini telah lebih mengarah ke budaya urban dihadapkan 
pada bias antara modernisasi dan tradisi. Ingin bergaya “nge-trend, kok tetep wagu”.
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Surealisme dihadirkan dengan cara mempertentangkan dua gagasan yang bertolak belakang namun 
“asyik saja”. Banyak perilaku bias, ngebut tapi nge-rem, sign kanan tapi kok belok kiri, Bahasa Inggris 
yang kejawaan, sekolahnya orang berdasi namun pulang sarungan, semuanya bias.

2. Konversi
Merupakan gagasan pemutarbalikan dari sebuah konsep. Komunitas video mapping maker 
dengan nama unik komunitasnya ‘Bisaditunggulabs X balance’ menampilkan video mapping 
dengan judul “The death of believers” (Gambar 4). Video diawali dengan nuansa senja men-
jelang malam. Kepala yang telah terlepas dari tubuh dengan hidung dibalut perban mengge-
linding di tengah semak belukar di dalam hutan yang ditumbuhi ranting kering yang tidak lagi 
berdahan. 

Muncul setan berwarna hijau yang mendekati. Tulang-tulang bertebaran menutup fasad gedung, 
seakan habis sudah daging ‘di-brakoti’ tinggal tukang belulang. Video beralih ke scene lidah api ge-
dung yang terbakar. Muncul kembali figur manusia dengan gigi bertaring, berjas, mengindikasikan figur 
Drakula di zaman modern. Kepala yang tidak memiliki tubuh kembali muncul dan akhirnya ditendang 
keluar frame, perlahan muncul sinar senja yang lebih terang.

Gambar 3. Bias Kota Karya: Fanikini, Bagustikus & Kukuh Jambronk
Sumber Foto: koleksi pribadi.
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Setan selalu dimitoskan dengan wajah yang tidak proporsional, mengerikan, tua, telinga panjang, gigi 
ompong, atau malah memiliki gigi taring panjang dan tanda-tanda lain. “Buto ijo” (raksasa hijau) men-
jadi figur legenda cerita Jawa yang ditakuti. Menjadi mitos buat anak-anak ketika senja mesti kembali 
ke rumah “ayo mulih, ndak digondol wewe lan buto ijo.” 

Di dalam zaman modern ini narasi buto ijo masih diangkat kembali. Ketika peristiwa-peristiwa 
gaib dikaitkan dengan metafisik-metafisik, keyakinan iman agama apapun seakan tidak mampu 
menepis ketakutan sesorang ketika melewati kegelapan malam, rumah yang dianggap angker, 
bangsal rumah sakit atau tempat lain yang selalu distereotipekan ada mahluk halus. Video map-
ping menunjukkan keberhasilannya dalam memvisualisasikan surealisme menggunakan konten 
mitos. Mitos sebagai esensi di luar agama ternyata masih ada dan terbenam di alam bawah dasar 
manusia. 

Gambar 4. Setan Kober: The Death of Believers Karya: Bisaditunggulabs X ballance
Sumber Foto: koleksi pribadi
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Sebuah kritik matinya keyakinan ketika seseorang masih memiliki imaginasi figur-figur yang mena-
kutkan. Namun trauma ketakutan ini malah menjadi konten industri film, tak pelak muncul film “Kunti-
lanak”, “Suster Ngesot” dan film horror lainnya. Surealisme dalam video mapping ini memutarbalikkan 
ampuhnya keyakinan dengan mengontradiksikan realita.

Gambar 5. Ilustrasi Buto Ijo dan Poster Iklan Film Horor
Sumber Foto: internet

Gambar 6. Placeless & Timeless Karya: VJRI
Sumber Foto: koleksi pribadi.

“Placeless & Timeless” menjadi judul video mapping garapan VJRI. Spot sinar menyinari gedung Bank 
Indonesia, tiba-tiba berpindah ke gedung Kantor Pos.  Tidak terlihat objek yang muncul dalam sinar 
tersebut. Penonton dibuat menunggu. Tiba-tiba muncul figur robot dalam film Star Wars.  Kemudian 
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disusul dengan kemunculan kontradiktif boneka gajah dan menghilang. Sela kemudian muncul garis 
wireframe yang mengikuti kontur fasad kedua bangunan. Penonton diajak menikmati pergantian warna 
mengikuti tempo musik sebagai suara latar. Kotak-kotak boks muncul berterbangan dari bawah seh-
ingga fasad gedung terlihat nyata. Video diakhiri dengan kemunculan figure yang menyerupai tokoh 
Spider-Man dengan kostum warna putih melayang tak berkutik. Video diakhiri dengan gedung yang 
runtuh.

Video terlihat mengadopsi tokoh heroik yang telah dikenal publik. Pemilihan karakter ini memudahkan 
publik berfantasi bagaimana para robot yang bergerak kaku layaknya robot, memiliki pedang sinar. 
Sinar robot inilah yang menjadi teks hipogram sebagai dasar animasi sinar-sinar yang membentuk 
wireframe. Kemunculan figur dengan kostum merah putih jelas menunjukkan identitas Indonesia den-
gan gerak rubuh melayang. 

Terjadi keabsurdan video, ketidakjelasan hubungan antar tokoh hero asing dengan tokoh hero Indone-
sia. Keruntuhan gedung apakah dimaknai keruntuhan identitas bangsa di mana anak-anak kini terus 
dihipnotis dengan hadirnya berbagai game luar. Cerita rakyat tidak lagi menjadi daya tarik. Video telah 
menunjukkan kefantasiannya dengan gaya surealisme. 

Anak-anak sduah asyik dengan dunianya sendiri, hanyut menonton film, Youtube, game di telepon se-
lulernuya. Tidak lagi memiliki waktu melakukan aktivitas sosial. Game mainan yang bersifat personal, 
telah membius anak-anak hingga orang dewasa kehilangan ruang dan waktu. Surealisme menhipnotis 
dengan cara masuk dalam permainan yang terlihat nyata dan namun sesungguhnya maya.  

3. Modifikasi
Modifikasi merupakan hipogram dengan cara menggubah ide, tata artistik, plot, penokohan peristiwa, 
tema, jalan cerita dan gaya pemvisualisasiannya. Artinya di dalam komodifikasi terjadi kesenjangan 
antara teks awal dengan luaran teks berikutnya. 
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Video Isha Hening dan Iga Massardi dengan Judul “Any Color What you Want” (gambar 7) diawali 
dengan kemunculan pola bujur sangkar abu-abu dan putih. Seakan-akan membagi gedung dalam titik 
koordinat. Warna merah, hijau, biru, oranye, menerpa gedung silih berganti. Scene selanjutnya terli-
hat garis wire frame mengikuti kontur fasad gedung dan warna garis wire frame bisa berganti warna. 
Gedung kemudian disapu dengan kuas berbagai warna, muncul coretan yang dapat dibatalkan kem-
bali. Lebih lanjut dengan pengaturan durasi kedipan cahaya, fasad gedung serasa menyala berkedip. 
Fasad seakan memancarkan cahaya. Kemudian terlihat pola kotak- kotak dengan berbagai warna 
untuk memudahkan titik koordinat peletakan elemen visual di fasad gedung. 

Gedung telah dimodifikasi menjadi layar layaknya layar monitor. Layar tidak lagi dalam bentuk yang ke-
cil namun masif. Seakan-akan layar bukan sesuatu yang kita kreasi namun gedung sebagai layar yang 
bisa berbicara sendiri. Menjadi subjek yang interaktif. Sebenarnya video ini menjadi sebuah pembelaja-
ran bagaimana video mapping di produksi sehingga memunculkan inspirasi untuk siapapun juga dapat 
berkreasi menciptakan video mapping. 

Ternyata aliran surealisme, telah menginspirasi pengkomodifikasian tanda dan teknnis pengaturan plot. 
Tada ditampilkan pada layar yang dapat ditatap oleh orang banyak. Seakan-akan layar yang menjadi 
subyek dalam bernarasi, tidak lagi menjadi layar yang menjadi obyek yang mendapat terpaan sinar 
proyektor.  

4. Ekserp
Ekserp, merupakan intisari narasi. Hipogram-hipogram yang terdapat sebagai teks yang muncul sebe-
lumnya ini diserap dan menjadi teks transformasi. 
Kilatan cahaya menyorot fasad gedung, dan seketika itu membentuk pola bulatan yang berdetak. 
Video mapping kreasi Bazzier dan Sassi ini (Gambar 8) mempertontonkan bangunan seakan-

Gambar 7. Any Color What You Want Karya: Isha Hening dan Iga Massardi
Sumber Foto: koleksi pribadi
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akan runtuh, palstis. Lebih lanjut digantikan dengan deretan roda berwarna kuning yang memiliki 
ragam ornamen. Setelah melalui beberapa transisi, gedung berubah menjadi rapuh, tua dan ban-
yak retakan di berbagai sisi. 

Gambar 8. Sun and Moon Karya: Bazzier & Sassi (Lepaskendali)
Sumber Foto: koleksi pribadi

Dibaliknya muncul sosok yang mengenakan tengkorak kepala binatang bertanduk (dewa matahari) 
yang memiliki sayap sedang menunjuk kearah depan seorang pria dan wanita (dewi bulan) yang ter-
bang melayang. Pada transisi selanjutnya, muncul sebuah latar belakang perbukitan kering, tengkorak 
binatang yang teronggok di tanah serta burung gagak yang terbang melintasi gedung. Sosok pria tadi 
sedang bergelut memanahi semua roda-roda tadi. Bersamaan dengan hilangnya roda-roda tersebut, 
lingkungan yang tadinya kering kerontang berubah menjadi hijau, dipenuhi banyak tumbuh-tumbuhan 
dan langit berwarna biru terang. Di akhir adegan sang dewi matahari kembali muncul, terlihat seperti 
meluncurkan mantra. Sang pria yang tadinya memerangi sang dewi matahari justru berbalik menjadi 
sekutu dan berhadap-hadapan dengan sang dewi bulan. 

Pertunjukan ini merupakan representasi dari pertarungan antara kebaikan dan keburukan, namun ironi 
yang terkandung bahwa teman yang tadinya berjuang bersama dalam menegakkan kebenaran dan 
kebaikan bisa saja berubah menjadi lawan oleh sebab yang tidak diketahui. Dalam mitologi kuno yang 
ada di seluruh dunia, pertentangan antara baik dan jahat, termasuk pengkhianatan selalu ada. Kisah 
Mahabharata bercerita mengenai konflik antara para Pandawa dan saudara-saudara sepupu mereka, 
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para Kurawa, memperebutkan kekuasaan negeri Astina (Pendit, 2003). Puncak dari perseteruan itu 
adalah pecahnya perang Bharatayuddha di Kurusetra, pertempuran yang berlangsung selama 18 hari. 
Video mapping ini menjadi kritik sosial yang bermuatan politik yang menyindir para pejuang demokrasi 
yang seringkali tidak konsisten dalam perjuangannya dan bisa berubah sisi akibat terpengaruh harta 
dan tahta. Integritas seseorang sedang dipertanyakan. 
Berbeda dengan video dengan nama judul yang peneliti belum temukan (Gambar 9). Latar video ini 
adalah suasana hiruk pikuk perkotaan di pagi hari. Kondisi kota digambarkan berisik, macet dan padat. 
Seketika “mood” berubah menjadi lebih berwarna dan bersemangat, orang-orang memulai aktivitas 
paginya, ada yang naik sepeda, sarapan, main musik dan lain-lain. Di dalam video, sang seniman 
memasukkan unsur-unsur seperti buah jeruk, pelangi, lebah dan seorang wanita menaiki kuda unicorn. 
Video ini mengandung simbolisasi dan unsur surealis yang cukup mencolok dipadukan dengan animasi 
yang menggugah semangat. Intisari pesan yang ingin disampaikan adalah menikmati hidup, menjadi-
kan hari-hari penuh makna di tengah-tengah rutinitas yang tak berkesudahan. 

Gambar 9. Urban Kota Karya: Peserta JVMP
Sumber Foto: koleksi pribadi

Kehadiran karya seni dan desain kini tidak lagi terkotak-kotak dengan segala aspek sosial, budaya, 
mitos, politik dan apapun juga. Tidak lagi bergerak linier.  Saling mengadopsi antar konsep gagasan 
yang yang satu dengan yang lainnya. Kesamaan yang dapat dimaknai adalah bagaimana menciptakan 
temuan fantasi, imajinatif dan memiliki kekuatan konsep visual. Sudah nampak jelas dan dengan cepat 
dapat dihakimi mana karya yang terlihat fantastis, imajinatif dan mana yang sebaliknya tidak. Transfor-
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masi bentuk, warna, komposisi juga telah menjadi orientasi kebaruan di dalam berkarya. Transformasi 
ini juga dengan mudah dapat terlihat. 

Surealisme di dalam video mapping tidak terbatas dihadirkan melalui komodifikasi tanda visual melalui 
kebaruan gagasan metafor fantasi saja. Akan tetapi termasuk dengan cara mentransormasi substansi, 
dengan cara: 1). mempertentangkan dua gagasan yang bertolak belakang; 2). memutarbalikkan kon-
sep mitos, keyakinan, dengan realita; 3). Surealisme menhhipnotis dengan cara masuk dalam per-
mainan yang terlihat nyata dan namun sesungguhnya maya. 

KESIMPULAN
Konsep surealisme memunculkan kebanalan visual, erotisme, fantasi yang divisualisasikan secara 
metaphor. Temuan di dalam penulisan ini terlihat bahwa surealisme telah berkembang hingga ke ranah 
seni digital. Gagasan surealisme berupaya menyentuh alam bawah sadar manusia, memvisualisasikan 
erotisme, mengangkat kembali mimpi, memunculkan fantasi liar, yang dituturkan secara metaforik. Dari 
video mapping yang ditampilkan terlihat video mapping. Keberhasilan sebuah karya seni dan desain 
dikarenakan adanya proses produksi yang tidak lagi linier. Tidak perlu mendikotomikan materi dan kon-
sep, antara materi fisik dan konten. Di antara semua komponen saling mengisi, dan saling berinteraksi.

TEMUAN DAN REKOMENDASI
Temuan gagasan berpikir secara surealis dalam video mapping ini dapat menjadi inspirasi penciptaan 
karya seni lainnya, seperti instalasi art, mural painting, ambience media, happening art yang ditempat-
kan pada sisi luar bangunan-bangunan bersejarah. Surealisme telah berhasil menghadirkan fantasi 
yang lebih menghibur dan membuat kesan makna yang lebih dalam bagi masyarakat kota. Terjadi 
peleburan dan dialog antar seni, desain, teknologi, dalam karya video mapping.

Kehadiran sederetan gedung, jembatan, dan bangunan fisik kota lainnya menjadi saksi historis perada-
ban manusia. Akan tetapi kehadiran bangunan ini sering kali diabaikan. Kehadirannya hanya sebagai 
penanda titik locus. Transformasi sesaat fasad gedung sebagai media tayang video mapping menjadi-
kan bangunan fisik ini lebih terlihat, terekpos, dan lebih memiliki arti. Latar belakang sejarah gedung 
sebagai hipogram memperkuat eksistensi video mapping. Telah terjadi peristiwa intertekstual. Event 
Sumonar telah merubah sudut pandang manusia bagaimana memaknai gedung-gedung bangunan 
tua sebagai bagian dari budaya urban. Keindahan kota akan tetap dinikmati indah ketika terdapat 
perlakuan terhadap bangunan arsitektur bersejarah. Tidak hanya perlindungan secara fisik, akan tetapi 
menjadikan gedung sebagai bagian dari ruang dialog publik. Ketika karya seni dihadirkan disitu, maka 
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akan muncul konsentrasi massa yang mencintai kotanya, menjadi bagian dari komunitas urban yang 
lebih berbudaya, beradab dan tidak lagi banal. 
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