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The collection of masterpieces produced in completion of Master degree of
Applied Arts was inspired by the skateboard sporting. The skateboarding required excessive
tactics in moving, within those fast paces, there is a moment that player needs to concentrate
which results in the feeling that the time stand still, usually when jumping in the middle of the
air. This inspiration was expressed in mixed media on canvas to deliver the harmony between
sporting and arts.
The paintings designed to be installed in “The Ramp” which is a part of the skate
park of the Esplanade shopping complex. The Esplanade shopping complex is positioning as
center of arts and entertainment facility. There was eight paintings in the collection and were
relating to the skateboarding that aim to stimulate the skateboard player into the world of arts
and draw attention from the art appreciation people into skateboard sporting. The simulation
installing of the work presents aesthetics ambient in the skate park playground and they will
enhance artistically skateboarding.
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