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Melihat wajah sendiri adalah kegiatan rutin 
seumur hidup... Semakin lama dilihat, banyak hal 
yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan; 
jerawat, komedo, flek, bekas luka, rambut rontok 
dan obsesi kesempurnaan lainnya, Irwan Ahmett 

menutupi bagian-bagian dari wajahnya yang 
tidak membuat ia bahagia...              

Irwan Ahmett, 
a person who has been trying to be happy
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r u a n g r u p a

Untuk pertama kalinya, ruangrupa mempersembahkan sebuah 
pameran tunggal di galeri baru ruangrupa: RURU Gallery. 

Program pameran pertama RURU Gallery ini, menampilkan 
proyek seni terbaru Happiness dari seniman muda 

Irwan Ahmett.

It’s simple.
Semua orang ingin bahagia.
It’s complicated.
Karena tidak semua orang dapat meraihnya.
It’s ironic.
Semakin dicari makin sulit kita menemukannya.

Good news:
Happiness Project adalah sekumpulan gagasan Irwan Ahmett tentang 
pencapaian dan pencarian makna kebahagiaan, dengan melibatkan 
berbagai media yang ia akrabi dalam kesehariannya. Karena Kebahagiaan 
merupakan inspirasi terbesar dalam hidupnya. Setuju atau tidak, 
Happiness sangat berarti dalam kehidupan kita.
Lantas apakah Happiness itu? 
Bisa jadi semua bentuk yang sesuai dengan kehendakmu atau...?
Melalui Happiness Project, Irwan ahmett akan mencari titik-titik 
kebahagiaan dalam kehidupan kita. 
Dimanakah kebahagiaan itu berada? Apakah ada dalam dirimu? Atau 
kamu sedang mencarinya? Bahkan telah lama tidak menemukannya?
Mari kita cari bersama…

Irwan Ahmett. Bekerja sebagai desainer grafis profesional (ahmett salina studio) selama 
satu dekade, beberapa karyanya yang masih diingat baik oleh publik diantaranya 
adalah Mad Mud kampanye lumpur Lapindo yang tak berujung; polusi dan banjir 
di Jakarta yang tak pernah jera; dan proyek panjang Change Yourself (2007) yang 
mendapat sambutan sangat positif. Selesai dengan Change Yourself, Irwan Ahmett 
kembali menyuguhkan gagasan lain yang lebih segar, terkini, dan relevan dengan 
kondisi masyarakat saat ini, yaitu Happiness. Proyek Happiness ditujukan untuk mereka 
yang berusia 27-35 tahun. Sebuah segmentasi terbatas, selain karena dekat dengan 
dunia Irwan Ahmett sekarang, rentang usia itu adalah fase dimana kita mulai mencari 
arti kebahagiaan yang sesungguhnya.

Happiness Project adalah sekumpulan gagasan Irwan Ahmett tentang


