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Perusahaan Konsultan Bisnis Seni Jepang
Mendirikan Indonesia-Japan Art and Culture Exchange Association
Berkontribusi bagi perkembangan seni dan budaya di Indonesia lebih lanjut

MISSAO CORPORATION (Kantor pusat: Chuo-ku, Tokyo Presiden Direktur: Yasuyuki Korekawa), yang
berkantor pusat di Tokyo, Jepang, telah terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan seni (transportasi,
penyimpanan, dan restorasi karya seni, organisasi pameran dan acara seni, jual beli karya seni, dukungan
artis, dll) selama bertahun-tahun. Dari tahun 2021, kami telah memulai bisnis skala penuh terkait seni dan
budaya di Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di antara negaranegara Asia, dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, minat terhadap seni semakin meningkat
dalam beberapa tahun terakhir, dan kegiatan produksi dan pameran seniman juga telah berkembang. Dalam
perjalanan pengembangan bisnis kami di Indonesia, kami telah melakukan berbagai perbincagan dengan
berbagai orang di industri seni di Indonesia dan kami telah memutuskan untuk mendirikan Indonesia-Japan
Art and Culture Exchange Association (IJACEA).
Yasuyuki Korekawa, Presiden Direktur MISSAO CORPORATION, telah menyelenggarakan beberapa pameran
di masa lalu, termasuk Peringatan 50 Tahun Pembentukan Hubungan Diplomatik antara Jepang dan
Singapura (didukung oleh Organisasi Pariwisata Nasional Jepang) dan Pameran Pertukaran Budaya JepangTaiwan (disponsori bersama oleh Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya di Taipei), dan pameran ini telah
menarik banyak perhatian. Berdasarkan pengalaman tersebut, IJACEA akan berkontribusi dalam
pengembangan seni dan budaya Indonesia lebih lanjut dengan berkontribusi pada pertukaran dan
pengembangan seni dan budaya antara Indonesia dan Jepang.
■Nama
Indonesia-Japan Art and Culture Exchange Association (IJACEA)
■Tanggal pendirian
10 Mei 2022
■Anggota
Ketua: Yasuyuki Korekawa (Presiden Direktur MISSAO CORPORATION)
Direktur: Kazuki Ishikawa (Direktur Gallery ISHIKAWA)
Direktur: Yiyok T. Herlambang, S.E, M.M. (Ketua Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya)
Sekretaris: Mis Ari, S.Pd. (Sekretaris Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya)
Sekretaris: Sayyid Mustofa Herlan (Manajer Pengembangan Bisnis MISSAO CORPORATION)
■Tujuan pendirian
Untuk berkontribusi pada pertukaran dan pengembangan seni dan budaya antara Indonesia dan Jepang.
■Deskripsi bisnis
- Dukungan untuk seniman di Indonesia dan Jepang
- Menyelenggarakan pameran di Indonesia dan Jepang
- Menyelenggarakan acara, workshop, dan seminar yang menyentuh seni dan budaya baik Indonesia
maupun Jepang
- Sosialisasi tentang seni dan budaya di Indonesia dan Jepang
- Kegiatan lain untuk mempromosikan pertukaran seni dan budaya dan saling pengertian antara Indonesia
dan Jepang, dll.
■Situs web
https://www.ijacea.org/id/
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■Komentar untuk IJACEA
- Nurrachmat Widyasena (Seniman Indonesia)
Senang sekali dengan didirikannya asosiasi Indonesia-Japan Art and Culture Exchange Association ini. Saya
rasa kegiatan-kegiatan yang akan diinisiasikan oleh asosiasi ini dapat membuka potensi-potensi baru dalam
pertukaran seni serta kebudayaan Indonesia dan Jepang. Saya sebagai seniman yang tumbuh berkembang
dengan seni dan budaya-budaya populer Jepang sejak kecil, sangat kagum dan ingin mendekatkan diri dan
mempelajari lebih jauh akan hal tersebut.
Saya harap dengan didirikannya asosiasi ini, Indonesia-Japan Art and Culture Exchange Association dapat
menjadi pilar penting bagi pertukaran seni serta kebudayaan antara Indonesia dan Jepang kedepannya.
- Nobuaki Okamoto (Mantan Rektor Yokohama University of Art and Design)
Selamat atas berdirinya Indonesia-Japan Art and Culture Exchange Association.
Sudah lebih dari 60 tahun sejak Jepang dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1958,
dan menjadi mitra yang saling percaya. Bagi saya, Indonesia adalah negara yang sudah tidak asing lagi
karena saya telah banyak melakukan pertukaran akademik dengan universitas seperti Institut Pertanian
Bogor, Universitas Diponegoro, dan Universitas Hasanuddin ketika saya mengajar di Tokyo University of
Marine Science and Technology. Selain itu, di dekat tempat tinggal saya, ada Sekolah Republik Indonesia
Tokyo, dan saya masih sering bertukar ucapan salam "Selamat pagi" dalam bahasa Indonesia dengan
mereka.
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 10,000 pulau besar dan kecil, dan setiap pulau
memiliki suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda, dan keanekaragaman ini adalah kekayaan milik
dunia. Saya berharap asosiasi ini akan lebih mempromosikan lagi pertukaran seni dan budaya antara kedua
negara.
- Nandanggawe (Seniman Indonesia, Founder DrawingClass 212 Bandung)
Selamat atas hadirnya asosiasi seni MISSAO di Indonesia dengan projek Indonesia-Japan Art and Culture
Exchange Association nya.
Semoga asosiasi ini memiliki nilai kebermanfaatan yang signifikan dalam peta medan sosial seni global
yang dapat membuka banyak peluang baru bagi potensi-potensi baru dari para pelaku seni yang
memungkinkan menumbuhkan ekosistem seni di Indonesia dan Jepang dapat berkembang lebih baik dan
lebih segar.
■Partner IJACEA

■Tentang Logo IJACEA
Kami mengundang para seniman Indonesia untuk mendesain logo untuk IJACEA.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek akun Instagram kami (@missaocorporation).
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■Contoh inisiatif MISSAO CORPORATION di Indonesia

Guest Lecture di INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
23 November 2021

Dukungan untuk ART MOMENTS JAKARTA 2021
19 - 21 November 2021

Liputan Media ANTARA NEWS
22 November 2021

3/4

10 Mei 2022
MISSAO CORPORATION
Siaran Pers
■Untuk pertanyaan mengenai siaran pers ini, silakan hubungi
MISSAO CORPORATION
E-mail： info@missao.co.jp

Tentang MISSAO CORPORATION
Nama Perusahaan： MISSAO CORPORATION
Presiden Direktur： Yasuyuki Korekawa
Didirikan： 25 Februari 2014
Kantor Kami： Kantor Jepang
2-28-6 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo 104 – 0032, Japan
Kantor Jakarta
Jl. Jendral Sudirman Kav. 59, Plaza Asia/Abda Lot. 20, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Situs Perusahaan： https://www.missao.co.jp/en/
Instagram： @missaocorporation
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