
p I K I R A N R A K y A T 
Rabu, 22 Desember 1 982 .-

Pameran Seni Lukis Akhir Tahun 1982 Di TIM 

Biennale l{e V 
ang Menci 

DEWAN Kesenian Jakarta 
yang diwakill ketuanya Sudar-
maji mengantarkan Pameran 
Blennale ke-V dengan nada yang 
memelas, melalui katalog pa-
meran yang tercetak mewah. 
Kata akhimya an tara laiD· "Apa-
kah para seniman kita itu masih 
berjaya atau sekadar napas• ter-
akhir". 
Biennale artlnya pertode duatahun 
an dart suatu kejadian pentlng pa 

... meran besar senllukis secara tra 
dlst dlselenggarakan DKJ setiap 2 
tahun. K1n1 yang ke-V, jumlah 
seniman yang turut serta darl 
muiai biennale pertama hingga ke 
lima selalu berubah-ubah. Yang 
menyedihkan justru kadar n11a1 
1en1 rupanya tldak pemah ber 
Ubah, bahkan menurun dibandi 
ngkan dengan perkembangan 

nilukis pada 20 tahun yang lalu 
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seni lukis kita Udak berbuat ba, 
nyak. Hampir seluruh karya yang 
tertampUkan hanya hasll dart 
pengulangan atau pengoles-olea 
yang sudah pemah ada, teNtama 
darl sumber senirupa barat Kele-
suan mulai semakln rMDitkan 
pada tahun seballknya 
gerak pembangunan negara 
mulai menarijak. 01 tengah• kele-
suan dan mencarl n11a1• baru 
meledaklah gerakan 
Baru th 1975 dengan pelopomya 
Jim Supangkat dan Hardi. Pada 
tahun yang bersamaan mereka 
memamerkan karya senirupa 
yang banyak mengandung reaksi 
disusul berturut,turut 
lannya pada tahun• 1977 dan 1979 
terakhir. ApabUa dlllhat secara 
kronologis gerakan Senirupa 
Baru punya art1 banyak, merupa-
kan goncangan d1 tengah• kele-
suan yang terus menurun. Suatu 
kenyataan para pelukis senior, 
seperU yang k1n1 mengisi Bien-
nale V tldak banyak berbuat, ku-
rang tanggap terhadap perkem-
bangan kebudayaan Indonesia 
maupun dunia. Perkumpulan se-
niman yang berdirl hanya meru-
pakan kumpulan pisik, tetapi 
tldak merupakan perkumpulan 
untuk mencetuskan gagasan, 
menyebarkan cipta baru atau 
memberlkan arah jalan pada per-
tumbuhan baru d1 bidang seni. 
Dan apabUa kita mencoba men-
carlnya melaiui biennale I sampai 
V, juga Udak bakal kedapatan api 
cipta baru. Lesu dan mengkhawa-
tirkan. 

AP ABILA ldta melihat kemball 
pertumbuhan senirupa modem 
Indonesia seJak berdirlnya Per 
sagl (1937), dlpeloporl oleh s. su-
djoJono dan Alus Djaya; kemudian 
th 1952 berdirl saaaar Sentman 
dengan tokohnya Kartono Yud-
hokuswno (alm). Antara kedua 
masa ltu tumbuh senirupa Indcr 
nesia sarat dengan bobot n1la1 ar-
tistik maupun lsi Revolusi ke-
merdekaan 45 telah memberlltan 
lnspirasi dan tenaga semangat 
kepada sentman• Indonesia 
untuk berkarya Lahirlah sejum-
lah karya seni lukis yang dapat 
dibanggakan darl tangan, antara lain: S. Sudjojono, .Aftandi, Mestlnya Perlstlwa Senl 
Hendra dan Mochtar Apln yang "SAYA kaget sekall mestl ber-
banyak menuangltan epos revo- pameran Biennale bersama pelu-
lusi kemerdekaan. Kental dan kis yang masih hljau tldak tahu 
jUjur. Sedang seniman s Sudjo- apa• dan dengan rekan yang 
jono pada tahun" sebelum prok· sama• senior tetapi menyendlkan 
lamasi telahmenciptakanlukisan lukisan karyanya yang teramat 
cat mlnyak yang jadi tonnak se- buruk, betul• saya heran", begitu 
jarah,lalah: ''Tjap Go Meb" 1 liKO) keluh seorang seniman asal 
dan "Wanlta dl depan Kelambu dung yang turut serta berpamer-
Terbllka" 0939). Masa th 1950-an an. penuhl oleh karya seni lukis "Masih perlukah dilihat Bien-

ang beragam coraknya seperU: nale sekarang? Sudah (sarnbll 
Otto Djaya "PertUI\Iukan mengarahkan telur\luk ke tanah) 
Wayang" 0954) yang bercorak amblas, DKJ-nya kedodoran, 
impresionis, sedang Kartono mau apa lagl?" sentak seorang 
Yudhokusumo (alm) "Kebun" pengamat senl yang ken&Dlaan di 
0956) yang bercorak tersendirl Jakarta. alami prlmitlf Kemudian disam- "Coba kita lihat," sambungnya 
bung oleh karya• Kusnadi, Nas- { lagl, "sejak 8 tahun yang lalu 
har, Zalni (alm}, dan Mochtar Biennale itu hanya merupakan 
Apln d1 tahun 60-an yang mem- sambungan yang diulang-ulang. 
berl bobot pada perkembangan Itu ke itujuga. Ya pelukisnya, ya 
senirupa ldta. ldenya." 

"Dernl perkembangan seni d1 
negara lni, dernl masa depan, kita 
harus memperlngatkan keadaan 
ltu. Agar tldak terus menerus 
macet sambil rnegap•, 1¢la seo-

pelukis yang sastrawan. 
Dengan biennale semacam 

sekarang, kita tldak bisa mengha-
rap apa•, kita malu sebtlgal bang-
sa, malu ...... malu sekall", desah 
seorang seniman kawakan yang 
berumur, sambU menatap jauh ke 
dapan. ''Tapi justru pada yang 
leblh muda' terdapat banyak 
harapan, yang segar dan poten-
slal," demikian sambungnya. 

Darl gambaran d1 atas, Bien· 
nale V senilukis jauh dar1 tUjuan 
untuk menjadikannya perlstlwa 
seni. Bahkan sebaWmya, jatuh 
jadi perlstlwa yang memalukan. 
Rupanya kerja Koadte Senirupa 
DKJ telah jauh meleset dart ren-
cananya; dikataltan "lolos selek-
si". tetapi yang dipamerkan 
justru karya Udak bermutu 
Biennale seni lukis telah diren: 
dahkan derajatnya. Yang dlllhat 
khalayak bukan untalan rlwayat 
hidup dan nama seniman. me-
lalnkan karya yang jadl buktl. 

Penetapan peserta, a an berortentasi ke jumlah ko 
Y diwakiH? Atau ke 

u? Atau ke arah nama 
yang sudah menyandan 

k an? Atau mungldn juga 
be entasl ke arah ekonomis, 



t# • 

Dua peserta biennale ke V verst DKJ Kirt. "Memort Visiun" karya 
pelukis S.Sudjojono 165 th) dari Jakarta, dengan media cat minyak. 
Kanan "Parak Tlngga" karya pelukis Oesman Effendi (63th) darJ\ 
Padang dengan media cat akri k. 

carl senlrnan yang karyanya se 
ring !arts terjual? Mana yang m n 
jadl tolok Ukur? Klranya DKJ 
berorlentasl pada kemungklnan 
yang leblh menltlk be-
ratkan pada urnlah kota yang 
turut setta Mutu karya tldak 
perlu dlhlraukan sekall, cukup 
dlloloskan seleksl; sepertl meml· 
l1h vocal group pelajar 

Tambah Lesu, Makin Tua? 
SEJUMLAH pelukls senior, 

yang selalu mendapat prlorltas 
Pertama dan pemegang blntang 
Penghargaan dart pemerlntah, 
k1n1 tergellnclr pada mutu karya 
yang tldak pantas untuk dl an 
tungkan dalarn acara blennale 
Contohnya karya Fajar Sldlk 
sangat buruk untuk tlngkatan 
peluklsnya. Kedua karya Wldayat 
terlalu 111\llok dart karyanya dl 
tahun ll()..an. Demlklan Juga 
Maestro Affandl sudah terlalu 
Ielah untuk menyelesalkan kan· 
vas• besar. Mengapa Atfandl tldak 
melukls dengan media lain? 
Dengan Ukuran yang terkuasal 
oleh uslanya yang sudah lewat 70 
tahun? aenrt Matisse, pelulds 
Perancls, dalarn usia yang ama 
berallh ke atas kertas. men gun 
tlng dan menempel wama• 
hltam dllkatkan pada to 
dan Matisse membuat ske 
atas kursl dlbantu oleh 
nya. Demlklan jUga Pic 
usia 80 th berallh "mel dl 
atas kertas dengan bl.daol pro 
bar yang mUdah d1kuala1 sesual 
dengan usia 1111\lut. Tanpa terlalu 
banyak menguras tenaga. Tetapl 
ekpreslonlsme Mandl sangat 
memerlukan tenaga besar, ltulah 
masalahnya. Tetapl mungkln 
Pula, para pelukls kawakan ldta 
tldak senang dlbantu oleh asls 
ten? 

Yang terhltung muda dalam 
Blennale V, adalah Nuzurll Koto 
(36) dart Surabaya, bel urn mantap 
menguasal bldang segl-4. Ruang 
kanvas dan cat tldak hany seke-
dar media lukls Ia m nuntut 
suatu denyutan hldup. Semangat 
dan kelkhlasan dan seterusnya 
Rudllsbandl (45),juga dart Sura 
baya, tldak perlu terge a esa 
menggantungkan k ryanya 
untuk Blennale sepuluh karya 
nya den an judul yang sama 
Rltme 81-82, belum mengucapkan 

sesuatu Perlukah klta bertanya: 
apakah maksud melukls ltu? 
Sepertl damya klta menyala-
kan atau memadamkan lampu? 

. ud,lojono 1651 tokoh yang se-
nanUa tegak berdlrl dl segala 
zaman mt-nampilkan luklsan 
yang serba ureallstls-pultls, 
epertl ''Memorl Vlslun" dan 

"Orang Kepala Gombal". Ia se-
rlng m nyodorkan persoalan 
yang m nusuk plldran klta, ter-
utama dartluklsannya yang bersl-
fat kartkatural. Ukuran luklsan 
cat mlnyaknya tldak besar, sepu-
tar 70x80 em; sehlngga bidang 
segi-4 dan obyeknya terkuasai 
benar 
Ahmad adall (58) dan AD Plrou 
(49!, sama• berungkap dirt dengan 
ayat• AI Quran; mengulangl sUk-

snya elama 7 tahun terakhlr. 
Klranya tidak mungkln bei'9.I\iak 
dart bidang, tekstur dan kallgraft 
Arab? Terlalu sayang untUk dlpi-
clngkan Dan terlalu berat untuk 
berallh? Plrous leblh beranl 
dengan media campuran, sepertl 
fiber gl , panel, pasta model 
yang dlhldupkan oleh cat akrlllk. 
'Surat Isra ll/Penghormatan 
Kepada Bunda", berupa grafts 
cetak sarlng mengambll allh 
ragam hlas sulaman Aceh dalam 
struktur komposlsl bangunan 
rumah Melayu. Ada gambar 
Burak yang menlmbulkan tanda 
tanya pada struktur kompo81si 
yang terpl ah. 

Pelukls1 enlor lalnnya yang 
turutsertadalam blennale sepertl 
Popo Iskandar, Srlhadl, Irsam, 
Suparto, Oesman Etrendl maslh 
dalam corak karyatnya yang 
lama. Demlklan juga Arnlng 
Prayltno, Suwajl, dan Supono 
tldak berlll\lakjauh dart karyanya 
terdahulu 

Blennal ke V berlangsung 
dalam ruangan pameran lama 
dan baru dl kompleks TIM akan 
be langsun hlngga 30 Desember 
1982 
Tgl 20 De 
kan mb 
undang dua pem pertama 
Dan uwaryono dengan toplk: 
Pengetrapan Metodolocl Krltlk 
Dalam Senlrupa Blennale; dan 
Ahmad Sadall dengan toptk: 
Lukl lndone Ia Dalam Perea· 
turan enl I.ukl Dunla. 


