PROFIL

Bellina Rosellini yang biasa di kenal Erby menyelesaikan kuliahnya di jurusan Ilmu Filsafat dalam pengkhususan filsafat
seni di Universitas Indonesia pada tahun 2013. Saat kuliah, ia mengikuti Lokakarya Penulisan Kritik Seni Rupa dan
Budaya Visual di ruangrupa. Pekerjaan kesenian pertamanya dilalui di sebuah balai lelang lukisan sambil mempelajari
fotografi di Galeri Foto Jurnalistik Antara tiap akhir pekan. Bellina juga aktif di beberapa pameran fotografi dan seni
rupa dalam periode ini. Tahun 2015, Bellina bergabung dengan tim Jakarta Biennale. Setahun kemudian ia ikut
tergabung dalam tim riset OK. Video.
Erby memulai kesukaannya pada memasak saat ia mendapatkan hadiah ulang tahun seperangkat alat memasak. Sejak itu, Bellina menekuni
praktik memasak dan fokus mengurai sejarah makanan. Selain menjadi asisten kurator OK. Pangan - Indonesia Media Arts Festival 2017 yang
menitikberatkan risetnya pada makanan alternatif di era kolonial sampai orde baru, ia juga melakukan penelitian terkait kuliner Suku Baduy,
Dayak Iban dan dapur imigran gelap di Jakarta. Dimulai dari tahun 2016, pada tiap bulannya, ia dan beberapa teman membuat proyek
memasak makan malam sambil bercerita sejarah kuliner.

Anita Bonit lahir di Jakarta 13 Agustus 1990. Kesukaannya menggambar mendorongnya mengambil sekolah Jurusan
Pendidikan Seni Rupa di Universitas Negeri Jakarta pada 2008. Sejak 2012 memfokuskan berkarya dengan medium
seni grafis bersama kelompoknya di Grafis Huru Hara, yaitu sebuah Kolektif yang bergerak dibidang kreatif dengan
media seni rupa khususnya seni grafis dan pendidikan yang berbasis di Jakarta .
Setelah beberapa kali terlibat sebagai seniman di berbagai pameran seni rupa pada 2013 ia mulai terlibat sebagai
tim manajemen dibeberapa event seni di Jakarta, seperti Jakarta Biennale, Arkipel, Ekstrakurikulab, RRRECFEST In
The Valey, dan beberapa acara seni lainnya, dan saat itu pula menyadari akan perannya dalam manajemen kegiatan seni. Pada tahun 2016 ia
bergabung dengan Gudang Sarinah Ekosistem hingga sekarang.

Sebenarnya memasak bukan hal yang baru untuknya, karena sejak usia 10 tahun ia sudah sering membantu ibunya memasak didapur, dari
sekedar memotong bahan masakan, hingga saat ini menentukan dan memasak sendiri menu yang ia inginkan. Kegiatan masak ini juga di
lakukannya beberapa kali saat berpergian, seperti masak di alam dengan bahan-bahan yang sudah dibawanya dari rumah dan sebagiannya lagi
dari bahan-bahan yang didapat di sekitar alam. Menurutnya memasak adalah terapi, proses yang dilalui hingga hasil dari masakan itu sendiri
merupakan suatu karya yang bisa dinikmati oleh teman-temannya.
“Masakin orang itu kayak terapi kalo lagi mumet sama deadline kerjaan, sama aja kayak bisa pamerin masakan kita ke orang-orang (bentuk
presentasi), terus mereka makan (bentuk menikmati), mereka kenyang (bentuk apresiasi) dan gw senang (bentuk kepuasan)”.

Witing Tresno Jalaran Soko Kulino
Rasanya sebuah ungkapan ini dapat mewakili sebuah proses. Pertemuan Erby dan Bonit diawali pada keterlibatan mereka di sebuah Festival
Seni Rupa yang bertajuk “Jakarta Biennale 2015”.

Latar belakang yang berbeda menghasilkan wacana akan pengalaman masing-masing.

Kegiatan sederhana seperti memasak sering dilakukan di kantor saat persiapan Jakarta Biennale 2015, mulai dari masakan rumahan dengan
bahan-bahan yang dibeli di warung sayur sekitar hingga masakan ekperimental yang dibuat berdasarkan asas coba-coba. Hampir secara rutin
hal itu dilakukan, menjadi kegiatan yang mengakrabkan satu sama lain.
Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan makan, yang akhirnya kebutuhan tersebut berkembang menjadi kesukaan dan lifestyle, dari
berbagai macam jenis masakan tradisional, masakan sehari-hari, jajanan pasar sampai ke kuliner mancanegara hingga jajanan “fancy”. Proses
tersebut sangat berkembang di era sekarang, dimana manusia saat ini makan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik saja melainkan
kebutuhan sosialnya.

Hal itu mendorong mereka membuat beberapa proyek tentang masakan, salah satunya yang di beri judul “Plating

Posting”. Proyek tersebut bekerjasama dengan OK Video dalam rangkaian OK Pangan pada 2017 lalu.

#PLATINGPOSTING

Plating Posting, yaitu salah satu rangkaian kegiatan Festival Ok Video –Ok Pangan yang bekerja sama dengan
Jakarta Berkebun pada 5 Februari 2017 di acara Tumpah Ruah – Gudang Sarinah Ekosistem dengan membuat
suatu aktivasi live cooking yang dilakukan oleh Bonit dan Erby, lalu mengajak pengunjung untuk melakukan

plating pada masakan yang mereka masak, lalu mempostingnya di akun instagram pengunjung dengan hesteg
#platingposting #okfood2017 #okvideofestival lalu pengunjung boleh memakan masakan yang telah mereka

posting tersebut.
Proyek ini merespon fenomena yang terjadi saat itu mengenai kebiasaan orang-orang memfoto makanannya
sebelum dimakan untuk di posting di akun sosial media mereka, tentunya dengan tujuan yang bermacam-macam.

	
  

#Platingposting on Instagram

COOK AND COLLABORATOR

Selain Plating Posting ada proyek lain bersama Ok Video yaitu Cook and Collaborator, yaitu Bonit dan
Erby berkolaborasi dengan Wapke Feenstra. Dia adalah seorang seniman Belanda yang telah
mengerjakan isu makanan selama sepuluh tahun terakhir dalam karya penelitiannya Pantry Talk.
Penelitian dilakukan di Rumah Susun kelas menengah ke bawah di Cengkareng, Jakarta Utara. Kegiatan
ini membahas rantai pasokan pangan perkotaan.
Aktivasi yang di lakukan yaitu, live cooking di kawasan Rusun dengan melibatkan ibu-ibu rusun tersebut
dalam mempersiapkan bahan masakan dari hasil panen warga Rusun tersebut dan diolah kemudian
dimakan bersama.

DISH OUT PERFORMANCE

Kegiatan lain yang di lakukan mereka adalah live cooking performance di Goethe Institut Jakarta dalam
kegiatan seminar oleh Sabihah Kurator asal Jerman. Kegiatan ini mereka sebut Dish Out Performance,
yaitu menyajikan makanan ringan secara langsung untuk para tamu yang datang ke seminar dan
berbincang-bincang mengenai bahan masakan atau resep masakan yang mereka buat, dan saat itu pula
mereka meminta respon atau penilaian apapun dari tamu saat memakan masakan yang mereka sajikan.

