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Thanks For All Contributors: 
(Sepengetahuan Maupun Dengan Tidak Sepengetahun, We Still Love Your 
Workz Dude..)
Alien, Ashtwo, Astronautboys, Ballecost, Bruce333, Bugsy, Caero, Crnvl12, 
Deepshit 182, Deez, Drake, Erje, Eve, Fame, Heartranger, Kool Klouds, Liphan 
Pinky, Media Legal, Mine, Ndulaylay, Pabow, Ruben, Rusone, Sutreb, Shawq, 
Drake, The Popo, Uut, Bunz, YZRL, Zie

Copypaste zine-pdf  merupakan media yang mengangkat keberadaan street art 
dalam bentuk sticker, wheatpaste, poster, paper toy serta seni kertas lainya.

Perpindahan dari media kertas ke media virtual ini, merupakan suatu bentuk 
eksistensi dari para artis seni kertas yag ada untuk mengeksplorasi keberadaan 
mereka kepada publik, sehingga publik dapat lebih mudah mengenal dan 
mengetahui hasil karya dari para artis seni dengan media kertas yang dibuat oleh 
beberapa kelompok ataupun individu yang tidak terpublikasikan.

Notes:
Sebuah kesenangan yang tak terhingga ketika sebuah objek di ruang publik ter-
interupsi oleh secarik kertas berperekat dengan isi pesan dari sang artist, and then 
we call it “sticker art”. Biasanya  sang artis men-dokumentasikanya sebagai “bukti 
kejahatan” hahaha.... Yang lebih menyenangkan lagi, mereka mulai menyebarkan bukti 
kejahatanya melalui media virtual seperti: blog, forum, situs2 jejaring sosial dan hal 
inilah yang mendukung kami dari stikerserbu art project untuk mengumpulkan nya 
lalu membuat sebuah zine yang berisikan karya-karya jalanan tersebut...

Banyak sudah perubahan dari edisi copypaste zine yang pertama... Baik dari 
kuantitas serta kualitas karya sticker, wheatpaste, poster dll. Kami berharap seni yang 
bermediakan kertas ini dapat terus ber-evolusi...

Kami berterima-kasih atas dukungan teman-teman pelaku street art yang memberikan 
foto serta bukti kejahatannya, kami copy dan kami paste di pdf-zine ini... 

kalo mau ikutan meng-kontribusikan karya ke dalam copypaste 

pdf-zine ini, kami dengan tangan terbuka menerima karya berupa 

foto sticker art, wheatpaste, poster art atau seni kertas lainnya.

Caranya:
- Photo ukuran min. 800 x 800 pixel at 100 dpi dalam format 

Jpeg (min 72 dpi),  dan boleh  lebih  dari 1 karya

- kami menerima foto sticker, wheatpaste, poster, paper toy and all 

kind of paper art (even origami....)

- Sertakan nama/crew,  keterangan lokasi (bila perlu),  blog or 

website disertai judul ,  konsep karya atau alasan kenapa kamu 

membuat karya tersebut

-kirim ke: copypastezine@yahoo.com dengan subject : submit art

-kami juga menerima karya tulis yang berhubungan dengan isi 

pdf-zine ini

Submit

copypaste zine dapat di-download 
dengan gratis dari blog kami di:

www.stikerserbu.blogspot.com
,



ashtwo

i love sticker.
i love to being anywhere.
so i stick it a lot.

http://www.ashtwo.blogspot.com
ashtwo_sinsketch@yahoo.co.id



astronaut boys

http://www.austonautboys.blogspot.com



Ballecost

Bruce 333

monster ini panas melihat perang dan huru-hara di dunia 
berasa mau pecah kepalanya

http://www.ballecost.blogspot.com

storinahero@gmail.com
http://www.brucehiraigo.blogspot.com



Bugtronic

Caero

http://www.caerocrew.blogspot.com 
makeyourworldfun_withaerosol@yahoo.com

C.ro (siro) hehehe...
karya ini dibuat untuk mewakilkan 
inspirasiku terhadap karakter tersebut, 
mahluk bawah tanah yang baik hati 
dan tidak sombong, 

http://www.bugsykepik.blogspot.com
http://www.cupacoup.com



Crnvl 12

CReator aNd VandaL 12..
from TTS IBUKOTA (Tukang Tempel Stiker Ibukota)..

http://www.crnvl12.blogspot.com
crnvl12@yahoo.com



Deez
Eve

http://www.evecrew.blogspot.com



spidol dan kertas stiker merayu-rayu ku, untuk membuat
karya ini.... lalu jadilah semua.......

autovajin_555@yahoo.com
http://www.supermubz.blogspot.com

Drake



alien
weleri-kendal-semarang

heartranger



erje 378

fame

http:www.erjereje.blogspot.com



how to paste 
with sticker art

Alat-alat:
1. Sticker, bisa dicari di toko2 buku terdekat dan toko kertas 
di daerahmu atau mungkin stiker bekas sesuatu...
2. Spidol: usahakan yang anti air atau dengan tinta 
permanent
3. Gunting
4. Clear spray can: bisa didapat di toko2 material terdekat...
5. Kamera

Caranya:
- Buatlah gambar sesukamu diatas kertas stiker, berikan satu 
pesan terhadap orang2 yang melihat stikermu
- Guntinglah sesuai bentuk dari stikermu
- Kemudian tentukan spot yang tepat bagi stikermu itu.. 
Usahakan agar stiker terlihat jelas. Kemudian agar lebih tahan 
lama dapat disemprotkan sedikit pijatan pada caps, clear 
spray can yang kamu bawa...
- Bila sudah puas menempelkan hasil karyamu tersebut, 
segera mengabadikan hasil tempelanmu itu dengan 
kamera, dan siap-siap kirim ke copypastezine@yahoo.com 
karena mungkin saja karya stickermu itu terbit di edisi-edisi 
mendatang...
Terima kasih..

terror itu sebenarnya ga dibatasi sama 
ruang,waktu,jarak..blablablabla..
terror itu bakalan kita temuin dimana2..termasuk di 
jalanan sekalipun.
baik itu yang imaji ataupun non imaji..spreading the 
terror intinya mah..tapi kekecilan..tapi ga apa2 lah yah..
cuma menghadirkan terror sekecil apapun.

Bandung
luthfistique@yahoo.co.id

“0 km terror”

uut



Kool 
Clouds
http://www.flickr.com/photos/yo_nozz/



liphan pinky
hujannyala@yahoo.com
http://ndulaylay.blogspot.com
http://ndulaylay.deviantart.com

ndulaylay
MR.INDVDLZM

“GOTONG GOTONGAN LAH! YAH! BAH!”
sendiri enak.
sendiri juga bisa gila.



media legal minemedia_cangkem@yahoo.com
http://www.atapalis.multiply.com

manusia multidimensional korban 2007

http://www.mineproject85.blogspot.com



pabow rubenhttp://www.pabzkid.blogspot.com
http://www.allmyfalls.blogspot.com

gw buat gra2 kesel aja ma pak polisi 
yang tiap hari nilang2 di kawasan 
pondok kopi! 



rusone

sutreb

http://www.dibalikrusone.blogspot.com

http://www.sakitkuning.blogspot.com



shawq
http://www.shawqdevilishangel.blogspot.com



the popo
YZRLhttp://www.thepopopaint.blogspot.com

http://www.mncsby.blogspot.com



nonsense
http://www.noncent.blogspot.com

Sediakan :
1. gambar
2. tempat fotocopy A0
2. gunting
3. roll/ kuas
4. lem fox & air
5. kamera

Caranya:
-  buat atau carilah gambar sesuai dengan seleramu, ten-
tukan pesan yang ingin kau sampaikan. usahkan sudah 
berukuran A4
- pergilah ke tukang fotocopy, kemudian perbesar dari A4 
ke A0
- kemudian guntinglah sesuai dengan bentuk gambar, 
bila gambar berbentuk tile atau puzzle usahakan agar 
dipotong dahulu sebelum direkatkan.
- kemudian campurkan lem fox dengan air hinga keken-
talanya cukup, usahakan agar tidak terlalu encer dan tidak 
terlalu cair.. 
- tentukan tempat yang ingin dituju, 
-basahi tembok dengan lemfox cair dngan merata, kemu-
dian tempelkan kertas fotocopian-mu, kemudian lumuri 
kembali dengan lem fox agar lebih tahan lama.
- setelah kering segeralah mengabadikannya mengguna-
kan kamera dan segera kirim ke copypastezine@yahoo.
com dan kita segera bertemu dengan karya wheatpaste 
yang lain di zine edisi berikut...

terima kasih

how to get 
wheat paste



Hellosweet JAR



see ya...

Jenks Flavour


