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Art

Di dalam galeri ini Anda akan menemukan karya seni terbaik
yang diseleksi sebelumnya berdasarkan keunikan dan unsur
penghargaan yang telah diperoleh. Desain interior ruang
pajangnya pun seolah-olah merupakan hasil karya seni dengan
pajangan karya seni, mulai dari lukisan, mural, hingga karya
instalasi, dan desain interior ruangan yang telah diselaraskan
sedemikian rupa.

Apa yang membuat Anda harus berkunjung ke
TAKSU? Pertama, galeri ini termasuk dalam
kategori lima galeri terbaik di Singapura.
Selanjutnya, kredibilitas mereka terjamin
berkat klien yang beragam, mulai dari kolektor seni papan
atas, institusi pemerintah, perusahaan multinasional, hingga
biro arsitektur. Konsistensi mereka dalam memajang hanya
karya seni bertema urban dan kontemporer membuat
TAKSU menjadi kiblat bagi pecinta seni jenis ini di kawasan
Asia Tenggara.
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ika mengaku sebagai pecinta,
pemburu dan pengoleksi karya seni
bermutu, Anda tentunya sudah akrab
dengan galeri yang satu ini. Namun
jika Anda tergolong kolektor baru
yang ingin mendapatkan karya seni
terbaik, galeri TAKSU adalah tempat
yang harus Anda tuju. Dengan beragam karya
kontemporer buatan seniman Singapura dan
Asia Tenggara, koleksi galeri yang didirikan
pada tahun 1989 ini akan memberikan wacana
baru pada wawasan seni kontemporer Anda.

TAKSU juga rajin mengadakan pameran bertema khusus
untuk memperkenalkan karya dari para perupa yang layak
untuk dikoleksi. Pada 24 April lalu mereka mengadakan
pameran bertajuk BOLEH! yang menampilkan senimanseniman kontemporer yang berasal dari Malaysia. Kombinasi
antara pelukis dan
pematung pada pameran
ini memberikan
gambaran langsung
tentang inti dan faset
dari kebudayaan
khas Melayu. Fauzul
Yusri, Justin Lim, Umi
Baizurah, dan Samsudin
Wahab adalah beberapa
nama besar yang turut
memajang hasil karyanya
pada pameran ini.
Untuk mendapatkan
angin segar dari dunia
seni kontemporer Asia
Tenggara, TAKSU adalah
tempat yang harus Anda
tuju.

