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ABSTRACT
Artworks have visual and verbal forms that have language phenomena. Art works like paintings can also 
be called sign phenomena. The sign or symbol used by artists in creating paintings is the process of con-
templation, the feeling and the artists’ thoughts on the environment. Yaya Sung’s senior installation entitled 
“Study of Sanity: Flexuos” conveys a message in the form of a symbol hidden behind the work. Delivering 
an effort to get to know your body can make room for movement to deliver yourself towards inner health.
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ABSTRAK
Karya seni rupa memiliki tanda berbentuk visual dan verbal yang memiliki fenomena bahasa. Karya seni 
rupa seperti lukisan dapat disebut juga sebagai fenomena tanda. Tanda atau simbol yang digunakan 
oleh seniman dalam menciptakan suatu karya seni lukis adalah suatu proses kontemplasi, olah rasa dan 
buah–buah pikiran seniman terhadap lingkungan. Instalasi seni karya Yaya Sung yang berjudul “Study of 
Sanity:Flexuos” menyampaikan suatu pesan dalam bentuk simbol yang tersembunyi di balik karya terse-
but. Menyampaikan usaha mengenal tubuh bisa membuka ruang gerak sendi sehingga mampu mengan-
tarkan diri kearah kesehatan batiniah. 

Kata Kunci: Yaya Sung, Semiotika, Tubuh, Study of Sanity
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PENDAHULUAN
Fotografi saat ini dibicarakan sebagai media yang merupakan bahan dasar dari banyak karya visual, 
tidak hanya membicarakan teknik pengambilan gambar, teknik pencahyaan, atau bagaimana meng-
gunakan peralatan fotografi agar menghasilkan sebuah gambar atau foto yang sempurna dan dapat 
bercerita. Akan tetapi, fotografi saat ini telah berkembang sebagai media komunikasi.

Fotografi kini berkembang sebagai media komunikasi visual yang dapat menciptakan suatu gambar 
yang dapat memberikan dan menyampaikan suatu pesan. Dan sering kali foto yang dihasilkan oleh 
fotografer mempunyai aspek karya seni (art) yang mampu bercerita atau menceritakan suatu cerita 
(kejadian). Pada awal penemuannya fotografi lebih banyak digunakan sebagai alat bantu melukis ka-
rena kemampuan reproduksi imaji dengan presisi tinggi yang menjadi daya tarik bagi para pelukis pada 
saat itu. Sebagai media yang terbilang baru saat itu, fotografi dianggap akan menggantikan kejayaan 
seni lukis yang terlebih dulu muncul. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang pelukis Per-
ancis, De la Roche bahwa: “From today painting is dead.”. (Soedjono, 2006, p. 4) Jika kita mempelajari 
anatomi tubuh manusia, bahwa Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh 
manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ 
merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ, yang 
memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-
masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yaya Sung mengeksplorasi keseimbangan tubuh dan praktik tubuh. Baginya, usaha mengenal tubuh 
bisa membuka ruang gerak sendi sehingga mampu mengantarkan diri kearah kesehatan batiniah. 
Dalam kaitannya dengan arena di seni rupa, Yaya Sung memahami bahwa proses penciptaan karya 
kerap kali mengandung banyak narasi dan rasa, yang sebagaiannya sulit dibagikan kepada khalayak.

Tubuh ini memberikan narasi dan rasa yang mengarahkan pada rasa nyeri pada otot ataupun kepua-
san tertentu dari segi emosional, terlihat pada apa yang dirasakan sendiri oleh si pemilik tubuh, ada 
sepuluh gerakan yang ingin disampaikan dalam karya ini, dari duduk hingga berdiri. Tubuh memi-
liki Batasan, namun juga kemungkinan-kemungkinan, Karya ini mencoba bermain pada garis pemi-
sah antara Batasan-batasan dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. “Mens sana In corpore sano”, 
bahwa semakin luwesnya ruang sendi pada tubuh maka akan semakin luas jugalah ruang pikir di 
dalam jiwa tubuh itu. Jika kita melihat pada gerakan si pemilik tubuh yang bermain diantara batas pada 
garis pemisah antara Batasan-batasan dan kemungkinan kita teringat pada kata-kata “Di dalam Tubuh 
Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat” bahwa semakin luwesnya ruang sendi pada tubuh maka akan 
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semakin luas jugalah ruang pikir di dalam jiwa tubuh itu. Bicara kepuasan pada Tubuh mengingatkan 
kita terhadap insyekur. Insecure dalam psikologi jika kita artikan merupakan sebuah upaya dari adanya 
emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Kemudian 
mengenai suatu aspek tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bisa kita anggap sebagai 
kehidupan yang relevan, serta hal- hal yang menjadi penilai dapat menimbulkan vaensi negative di 
dalam perasaan yang kita miliki.

Di zaman digital yang dimana keberadaan media sosial mengekspresikan diri dengan cara berbagi foto, 
tulisan, dan juga video. Keterpuasan diri terhadap tubuh menjadi hal saat ini disoroti, padahal tubuh memi-
liki batasan-batasan. Banyak peristiwa yang lahir dengan ketidakpuasaan terhadap tubuh, hal ini menjadi 
fenomena yang terjadi saat ini, keinginan menjadi ideal terbaca pada karya Yaya Sung. Narasi dan rasa 
itu tergambar dari rasa nyeri pada otot ataupun kepuasan tertentu dalam segi emosional.

Rasa nyeri pada si pemilik tubuh mengingatkan kita terhadap seseorang yang merasa tidak aman 
(insecure). Rasa itu juga bisa kita dapatkan pada orang yang merrasa malu dengan apa yang di alami 
nya misalnya malu dengan berat badan, dengan warna kulit sampai dengan hal- hal yang tidak sesuai 
dengan diri kita sendiri untuk itulah kita terbiasa memancarkan sesuatu yang berkaitan dengan aura diri 
kita. Hal ini mengingatkan kita pada batasan yang terdapat dalam potret si pemilik tubuh, yang dibatasi 
oleh medium cetakan kain.

Padahal seorang pujangga romawi, decimus iunius juvenalis, pada karya bertajuk satire x, sekitar abad 
kedua masehi. Yang dimana penyair juvenal berkata, “orandum est ut mens mens sana di corpore 
sano,” “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Hal ini menjadi hal yg perlu kita soroti, 
banyak fenomena orang-orang yang tidak puas terhadap batasan yang di miliki tubuh. Rasa insecure 
yang berlebihan pada tubuh terhadap dirinya dapat menyebabkan terganggunya mental mereka, se-
hingga mengakibatkan kefatalan yang serius. Kesadaran masyarakat indonesia yang masih rendah 
terhadap isu ini mempunyai pengaruh besar bagi faktor fisik dan faktor kejiwaan seseorang. Hal ini juga 
terjadi pada penyanyi sekaligus aktris asal korea selatan yaitu choi jin-ri atau dikenal sebagai sulli. Sulli 
adalah artis korea selatan yang meninggal dikarenakan bunuh diri pada tahun 2019. Kematian sulli 
sangat viral dan menggemparkan para fans di seluruh dunia. Setelah diteliti, penyebab kematian sulli 
adalah perasaan insecure terhadap komen netizen yang konsisten pada media sosialnya. Sehingga, 
sulli merasa depresi yang berlebihan dan mengganggu mentalnya. Hal ini membuktikan, bahwa rasa 
insecure atau rasa ketidakamanan yang berlebihan berpotensi membahayakan nasib seseorang jika 
tidak ditangani dengan baik.
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METODE
Menganalisis merupakan kata kerja yang berasal dari kata analiyze/analyse, artinya membedah dan 
mengamati sesuatu secara kritis dan seksama dengan cara membedah bagian-bagiannya terlebih da-
hulu dan menyoroti detil-detil dari setiap bagian tersebut (m. Dwi marianto, 2011:37). Tulisan ini proses 
pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi sehingga proses interpretasi terhadap karya memiliki 
tingkat validitas yang tinggi. Tujuan dari analisis karya ini untuk memberikan pemahaman yang lebih 
kepada insan akademis akan pentingnya peran disiplin ilmu semiotika dalam bidang seni, dan meng-
etahui bagaimana sistem tanda bekerja sesuai dengan kapasitas dan latar belakang kebudayaan yang 
beraneka ragam.  

Pendekatan teori untuk menganalisis system tanda yang ada pada karya yaya sung, penulis menggu-
nakan teori Charles Sanders Peirce. Menurut penulis, teori semiotika Charles Sanders Peirce sangat 
relevan untuk membedah karya yaya sung. Pendekatan teori yang digunakan untuk membedah karya 
yaya sung agar bisa mengetahui tanda-tanda yang digunakannya, maka penulis menggunakan pen-
dekatan teori semiotika. Menurut peirce dengan Batasan yakni representamen (qualisign, sinsign, dan 
legisign). Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca tulisan ini 
nantinya.

PEMBAHASAN
Tanda Menurut Peirce
Karya fotografi Yaya Sung jika dilihat dengan seksama dan teliti terlihat jelas bagaimana ia mengenal 
bahwa tubuh bisa membuka ruang gerak sendi sehingga mampu mengantarkan diri kearah kesehatan 
batiniah. Dalam kaitannya dengan arena di seni rupa, Yaya Sung memahami bahwa proses penciptaan 
karya kerap kali mengandung banyak narasi dan rasa, yang sebagaiannya sulit dibagikan kepada 
khalayak. Yaya Sung menerapkan sistem tanda dalam karyanya. Sistem tanda yang digunakan sangat 
berkaitan dengan Tubuh memiliki Batasan, namun juga kemungkinan-kemungkinan, Karya ini men-
coba bermain pada garis pemisah antara batasan-batasan dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, 
 sehingga melahirkan argument dalam mengintepretasikannya. Karena itu sangat menarik untuk men-
ganalisa karya Yaya Sung yang berjudul “Study of Sanity. Flexuaos”

Permasalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana membedah dan menganalisis tanda 
pada karya fotografi Yaya Sung yang berjudul “Study of Sanity.Flexuos” yang berhubungan dengan tu-
buh memiliki Batasan, namun juga kemungkinan-kemungkinan, karya ini mencoba bermain pada garis 
pemisah antara Batasan-batasan dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Untuk menyelesaikan per-
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masalah yang dirumuskan, penulis menggunakan metode analisis intepretasi. Metode ini digunakan 
agar bisa menelusuri makna yang tersirat dibalik karya fotografi tersebut.

Charles Sanders Peirce seorang ahli filsuf dari Amerika (1839-1914) mengutarakan bahwa kehidupan 
manusia dicirikan oleh pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat rep-
resentative (Marcel Danesi, 2010:33). Penjelasan tersebut mengidentifikasikan tanda-tanda yang dicip-
takan oleh manusia yang merupakan representasi dari latar kebudayaan mereka. Oleh sebab itu setiap 
gerakan tubuh layaknya rasa pada tubuuh, seperti nyeri pada otot ataupun kepuasan tertentu dari segi 
emosional, yang dirasakan sendiri oleh si pemilik tubuh. Komparasi akan dua hal inilah yang kemudian 
dipersoalan dalam karya seri fotografinya, sebagai wujud dari hasil studinya dalam menjelajahi dan 
memahami proses keseimbangan tubuh. Tubuh memiliki Batasan, namun juga kemungkinan-kemung-
kinan, karya ini mencoba bermain garis pemisah antara Batasan-batasan dari kemungkinan-kemung-
kinan tersebut. “Mens sana in corpore sano”, bahwa semakin luwesnya ruang sendi pada tubuh maka 
akan semakin luas juga ruang pikir di dalam jiwa tubuh itu. Menurut Peirce tanda adalah sesuatu yang 
bagi seseorang berfungsi sebagai wakil dari sesuatu yang lain dalam hal atau kapasitas tertentu. (Um-
berto Eco, 2009,21). Pandangan Peirce tersebut menjelaskan bagaimana sebuah tanda dapat mewak-
ili sesuatu yang lain, dengan demikian sebuah tanda merepresentasikan sesuatu yang mewakilinya. 
Representasi dari sesuatu yang diwakili tersebut dinamakan representamen. Karena tanda merupakan 
representasi dari sesuatu, tentu ada sesuatu yang direpresentasikannya, misalnya representasi dari, 
benda, figur, dan lain sebagainya yang disebut dengan objek. Sesuatu itu bisa menjadi sebuah tanda 
yang dapat dimaknai orang lain atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang diru-
juk sebuah tanda, hal itu merupakan Interpretan. Tiga unsur yang menghadirkan semiotika signifikasi 
yang melibatkan tiga unsur pokok yakni representamen, object, interpretan. Pemahaman di atas 
senada dengan yang diungkapkan oleh Peirce dalam Marcel Danesi :

“ ………tanda sebagai Representamen dan konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang diacunya 
sebagai Objek. Makna (impresi, kogitasi, perasaan, dan seterusnya) yang kita peroleh dari sebuah tanda 
oleh Peirce diberiistilah Interpretan (Marcel Danesi, 2010:37).

Pendapat di atas dapat di uraikan bahwa sesuatu itu bisa dilihat dan dipahami berdasarkan kul-
itas tanda yang disebut dengan qualisign, sinsign adalah eksistensi tanda terhadap peristiwa yang 
dialami dan legisign adalah eksistensi tanda dengan konsep dan aturan yang berlaku umum. Sacara 
keseluruhan qualisign, sinsign dan legisign merupakan tipe atau jenis tanda berdasarkan representa-
men.Wujud dari sesuatu yang ingin direpresentasikan dinamakan dengan Object yang di dalamnya 
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terdiri dari icon adalah tanda berdasarkan kemiripan. Indeks adalah kategori tanda yang dilahirkan 
berdasarkan sebab dan akibat. Sedangkan simbol adalah sistem tanda yang bersifat konvensi. Sebuah 
tanda yang muncul atau dilahirkan tentu memliki makna yang memungkinkan seseorang untuk menaf-
sirkannya disebut dengan interpretan. Penafsiran yang masih bersifat kemungkinan disebut dengan 
rheme, suatu penafsiran apabila sudah memiliki suatu kebenaran dinamakan dengan disent, sedang-
kan argument adalah kebenaran suatu tanda yang ditafsirkan sudah sesuai dengan konsep dan aturan 
secara umum atau konvensi.

Karya Fotografi dan Tanda
Tanda adalah segala sesuatu seperti warna, isyarat, kedipan mata, objek, rumus matematika, dan lain-
lain yang mempresentasikan selain dirinya (Marcel Danesi, 2010:6). Asumsi tersebut dapat diartikan 
bahwa sebuah tanda tidak bisa mewakili atau mempresentasikan dirinya sendiri, sesuatu itu bisa men-
jadi sebuah tanda sejauh sesuatu itu tidak mewakili atau mempresentasikan dirinya sendiri.

Jika kita mempelajari anatomi tubuh manusia, bahwa Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mem-
pelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem 
organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas ber-
bagai jenis organ, yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur 
dan fungsi yang khas. Masing-masing system organ saling tergantung satu sama lain, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Tubuh ini memberikan narasi dan rasa yang mengarahkan pada 
rasa nyeri pada otot ataupun kepuasan tertentu dari segi emosional, terlihat pada apa yang dira-
sakan sendiri oleh si pemilik tubuh, ada sepuluh gerakan yang ingin disampaikan dalam karya ini, 
dari duduk hingga berdiri. Tubuh memiliki Batasan, namun juga kemungkinan-kemungkinan, Karya ini 
mencoba bermain pada garis pemisah antara Batasan-batasan dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. 
“Mens sana In corpore sano”, bahwa semakin luwesnya ruang sendi pada tubuh maka akan semakin luas 
jugalah ruang pikir di dalam jiwa tubuh itu.

Gambar 1. Foto keseluruhan karya Study of Sanity 
Flexuos 2015 & 2019
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Secara Qualisign, tanda pada karya Yaya Sung terdiri dari si pemilik tubuh yang dipotret, kain menjadi 
objek bagi si pemilik tubuh. Keseluruhan potret si pemilik tubuh tercetak pada medium kain menjadi 
batasan gerak bagi tubuh menggerakan gerakan kain berwarna putih menjadi latar belakang dari objek 
tersebut . Kain yang terbentuk menjadi batas bagi tubuh memberikan narasi lewat gerakan-gerakan 
yang tercetak pada kain. Batasan-batasan terlihat pada ruang yang ada dalam kain, bahwa tubuh 
masih memiliki batasan. Si pemilik tubuh mampu bergerak melakukan sepuluh gerakan yang dinamis, 
namun hal itu terlihat bahwa tubuh masih memiliki batasan dan kemungkinan-kemungkinan. layaknya 
rasa pada tubuh, seperti nyeri pada otot ataupun kepuasan tertentu dari segi emosional.

Karya fotografi dari Yaya Sung tersebut dapat dikatakan legisign apabila hal itu dapat dikaitkan dengan 
konsep, aturan, struktur sosial dan konvensi. Semua orang akan sepakat bahwa Yaya Sung berang -
kat dari usaha mengenal tubuh bisa membuka ruang gerak sendi sehingga mampu mengantarkan diri 

Gambar 3. Foto bagian karya Study of Sanity : Flexuos 2015 & 2019

Gambar 2. Foto keseluruhan karya Study of Sanity : Flexuos 2015 & 2019
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kearah kesehatan batiniah. Dalam kaitannya dengan arena di seni rupa, Yaya Sung memahami bahwa 
proses penciptaan karya kerap kali mengandung banyak narasi dan rasa, yang sebagaiannya sulit 
dibagikan kepada khalayak 

Interpretasi Tanda dalam Karya Seni 
Karya Yaya Sung memberikan narasi lewat gerakan-gerakan yang tercetak pada kain. Batasan-batasan 
terlihat pada ruang yang ada dalam kain, bahwa tubuh masih memiliki batasan. Si pemilik tubuh mampu 
bergerak melakukan sepuluh gerakan yang dinamis, namun hal itu terlihat bahwa tubuh masih memiliki 
batasan dan kemungkinan-kemungkinan. Layaknya rasa pada tubuh, seperti nyeri pada otot ataupun 
kepuasan tertentu dari segi emosional. Bicara kepuasan pada Tubuh mengingatkan kita terhadap in-
syekur. Insecure dalam psikologi jika kita artikan merupakan sebuah upaya dari adanya emosi yang 
terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Kemudian mengenai suatu 
aspek tertentu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bisa kita anggap sebagai kehidupan yang rel-
evan, serta hal- hal yang menjadi penilai dapat menimbulkan vaensi negative di dalam perasaan yang 
kita miliki. Di zaman digital yang dimana keberadaan media sosial mengekspresikan diri dengan cara 
berbagi foto, tulisan, dan juga video. Keterpuasan diri terhadap tubuh menjadi hal saat ini disoroti, 
padahal tubuh memiliki batasan-batasan. Banyak peristiwa yang lahir dengan ketidakpuasaan terha-
dap tubuh, hal ini menjadi fenomena yang terjadi saat ini, keinginan menjadi ideal terbaca pada karya 
Yaya Sung. Narasi dan rasa itu tergambar dari rasa nyeri pada otot ataupun kepuasan tertentu dalam 
segi emosional.

Rasa nyeri pada si pemilik tubuh mengingatkan kita terhadap seseorang yang merasa tidak aman 
(insecure). Rasa itu juga bisa kita dapatkan pada orang yang merrasa malu dengan apa yang di alami 
nya misalnya malu dengan berat badan, dengan warna kulit sampai dengan hal- hal yang tidak sesuai 
dengan diri kita sendiri untuk itulah kita terbiasa memancarkan sesuatu yang berkaitan dengan aura 
diri kita. Hal ini mengingatkan kita pada batasan yang terdapat dalam potret si pemilik tubuh, yang 
dibatasi oleh medium cetakan kain. 

Padahal seorang pujangga Romawi, Decimus Iunius Juvenalis, pada karya bertajuk Satire X, sekitar 
abad kedua Masehi. Yang dimana Penyair Juvenal berkata, “Orandum est ut mens mens sana di cor-
pore sano,” “Di dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat”. Hal ini menjadi hal yg perlu kita so-
roti, banyak fenomena orang-orang yang tidak puas terhadap batasan yang di miliki tubuh. Rasa inse-
cure yang berlebihan pada tubuh terhadap dirinya dapat menyebabkan terganggunya mental mereka, 
sehingga mengakibatkan kefatalan yang serius. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah 
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terhadap isu ini mempunyai pengaruh besar bagi faktor fisik dan faktor kejiwaan seseorang. Hal ini juga 
terjadi pada penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan yaitu Choi Jin-ri atau dikenal sebagai Sulli. 
Sulli adalah artis Korea Selatan yang meninggal dikarenakan bunuh diri pada tahun 2019. Kematian 
Sulli sangat viral dan menggemparkan para fans di seluruh dunia. Setelah diteliti, penyebab kematian 
Sulli adalah perasaan Insecure terhadap komen netizen yang konsisten pada media sosialnya. Seh-
ingga, Sulli merasa depresi yang berlebihan dan mengganggu mentalnya. Hal ini membuktikan, bahwa 
rasa insecure atau rasa ketidakamanan yang berlebihan berpotensi membahayakan nasib seseorang 
jika tidak ditangani dengan baik.

PENUTUP
Pembacaan tanda yang dilakukan pada karya Yaya Sung dapat diambil kesimpulan bahwa objek fo-
tografi pada setiap kain merupakan sebuah tanda berupa representamen yang terdiri dari qualisign, 
sinsign, dan legisign yang ditawarkan oleh Peirce. 

Secara qualisign dari karya di atas terdiri dari objek si pemilik tubuh, dengan latar belakang pada objek 
kain tersebut dan pemilihan warna yang digunakan yakni putih. Penjelasan tersebut memiliki makna 
dan pesan yang hendak disampaikan melalui representamen. Penyusunan dari unsur-unsur seni rupa 
pada karya di atas apabila dikaitkan dengan pengalaman pribadi memunculkan suatu kenangan akan 
sesuatu yang sudah hilang. Perasaan berupa makna dari suasana yang muncul ketika mengamati 
karya fotografi tersebut dapat dikatakan sinsign.

Unsur-unsur seni rupa pada karya tersebut dapat dikatakan legisign apabila unsur-unsur tersebut 
dalam pemaknaanya dapat dikaitkan dengan aturan-aturan, hukum, struktur sosial dan konvensi.

Dari unsur seni rupa pada karya Yaya Sung memberikan pesan yang ingin disampaikan mengenai 
usaha mengenal tubuh bisa membuka ruang gerak sendi sehingga mampu mengantarkan diri kearah 
kesehatan batiniah. Dalam kaitannya dengan arena di seni rupa, yaya sung memahami bahwa proses 
penciptaan karya kerap kali mengandung banyak narasi dan rasa, yang sebagaiannya sulit dibagi-
kan kepada khalayak. Hal itu layaknya rasa pada tubuh, seperti nyeri pada otot ataupun kepuasan 
tertentu dari segi emosional, yang dirasakan sendiri oleh si pemilik tubuh. Komparasi akan dua hal 
inilah yang kemudian dipersoalan dalam karya seri fotografinya, sebagai wujud dari hasil studinya 
dalam menjelajahi dan memahami proses keseimbangan tubuh. Tubuh memiliki batasan, namun juga 
kemungkinan-kemungkinan, karya ini mencoba bermain pada garis pemisah antara batasan-batasan 
dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. “mens sana in corpore sano”, bahwa semakin luwesnya 
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ruang sendi pada tubuh maka akan semakin luas jugalah ruang pikir di dalam jiwa tubuh itu.

Yaya sung dalam hal ini berhasil menemukan kebaruaan nya dari sisi esensi, pemilihan tematik mem-
punyai korelasi dengan apa yang terjadi di era sekarang, mungkin ini menjadi sebuah kebaruaan, 
merespon apa yang terjadi di konversi dalam karya nya, terlihat dari tata letak si pemilik tubuh yang 
dibatasi oleh medium kain, hal ini membuat pesan yang ingin disampaikan mampu di baca oleh para 
pengunjung pameran. Jika kita boleh meminjam apa yang dikatakan oleh s.sudjojono bahwa kebe-
naran lebih unggul dari keindahan, study of sanity:flexuos karya yaya sung ini seperti jiwa yang nampak 
yang menjadi refleksi kebenaran apa yang terjadi saat ini, bukan semata mengejar estetika.

Karya fotografi yaya sung yang berjudul study of sanity:flexuos tidak hanya bagaimana ditampilkan 
secara komposisi estetik tapi bisa jadi sebuah kritik atas budaya kontemporer yang ada sekarang ini 
sebuah karya potret fotografi yang di konversi dalam media cetak sudah banyak ditemukan dalam 
beberapa pameran-pameran. Namun yaya sung berhasil mengakali karya nya dengan merespon ger-
akan-gerakan si pemilik tubuh yang dibatasi oleh medium kain yang memberikan narasi dan rasa yang 
ingin disampaikan.
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