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TANGGAL 13 Juli 1987 (hingga 
31 Juli '87) dibuka pameran bienal 
ke VII DKJ. Bienal tersebut 
mestinya terselenggara 1986. 
Karena keuanpn, terundur. Dari 
sekitar tigapuluhan yang ditunjuk, 

in konkreto dapat dipajang 
karya 26 pelukis, yang setiap 
senimannya menyajikan dua 
karya. Hampir 90 'lo nama muda. 
Nama tua seperti Affandi, Fajar 
Sidik, Suparto, Kusnadi, Agus 
Jaya, Otto Jaya, Daryono, Abas 
Alibasyah, Popo Iskandar, um-
pamanya tidak tert unj u k . 
Beberapa nama senior sepertl 
Ahmad Sadali, Rusli, nampaknya 
tidak tertunjuk karena menjadi 
Dewan Penilai yang akan 
menetapkan, katakanlah, 
"pemcnang" penarna. Nama lain 
seperti Anling Prayitno, Nyoman 
Gunarso, Suwaji, Rudi Isbandi 
juga tidak tertunjuk. Terbesar 
nama muda atau bahkan nama 
baru untuk bienal. Nama-nama itu 
ialah: Agus Kamal, Arfial Arsad 
Hakim, Bonyong Munitrdl, He 
ning Swasono, 1.0. Nengah 
Nurata, Ivan Sagito, Made W,iyan-
ta, Sarnadi Adam, Sukamto 
Dwiausanto, Sucipto Adi, Tarmisi 

Firdaus . Sedang beberapa nama 
senior yang bisa bertahan 1alah 
Srihadi.S , Handno, Lian Sahar, 
Amang Rahman, Mulyad1. W., 
O.H. Supono, Su1ana Kerton dan 
Widayat. Nama lain ialah Hardi, 
Mustika, Suatmaji dan beberapa 
lagi. Sedang dari luar Jawa hanya: 
Made W1yanta (Bali); Maksum 
Siregar (Medan) dan S .A. 
Jatimayu (Makassar). Meskipun 
penulis mi mengetahu1 sebab 
musababnya, namun atm an per-
mainan menetapkan hanya Ketua 
Komite Seni Rupa yang berhak 
menjelaskannya Jika timbul per-
tanyaan. Penulis sekarang, hanya 
akan mengemukakan pandangan-
nya, dari yang m konkreto, ada 
karyanya d1 ruang pameran TIM 
Jakarta. 

Beberapa variul. 
Variasi ttu menunjuk pertama-

tama pada adanya beberapa gaya 
yang tertamp1l. Yang realistis 
sedikit kankatural tcntulah Sujana 
Kcrton dan Hardi. Tema karya 
terabgkat dan lingkungan hidup 
yang ruttn kcrakyatan seperti pada 
Kerton yang melukiskan bagai-
mana rakyat kecil itu hidup dan 

Karya Hardi, "Dua Kakek Hebat" Selalu kocak dalam cara 

Catatan : Sudarmadji 

mencari makan. Juga yang sedikit 
mengandung friksi seperti yang 
biasa Hardi suka memunculkan-
nya. Katakanlah yang super 
realistis ialah corak Dede Eri 
Supria. Masih tetap suka melukis-
kan perbenturannya pandangan 
desa dari orang desa, berhadapan 
dengan modernisasi. Corak 
dekoratif • (dekora magis) masih 
hadir dari Widayat. Kemagisan 
muncul bukan karena peyelesaian 
bentuk, terutama sekali 
pewarnaannya yang gelap meng-
gigit. Berbicara yang gelap, orang 
dengan mudah ingat pada karya 
Adi Munardi yang memang hanya 
menggunakan teknik hitam pudih, 
dwi matra, dalam sapuan kuas 
besar . Suasana yang mbulet 
mencurigakan mensugesti apresian 
sampai ke tingkat meraba-raba. 
Sedang Srihadi dengan yang 
melukiskan patung Ganesha tetapi 
suka bakso, tentunya menyindir 
alma mater yang terlalu banyak 

Karya Ivan Sagito. Naraalnya mencekam. 
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terbius masakan lain . 
Mungkin ada sindiran atau sim· 
bolik. Hanya qua est•tis teraaa 
mentah saja. Berbeda denaan 
"Dialoh Penari Bali". Motif yana 
diangkat mengenai penari, 
sebenarnya motif biasa yang 
banyak orang suka mengangkat-
nya. Namun cara mengambil 
momentum, mimik-pantomimik 
yang terukir, sosok terhambur 
pada kanvas dalam komposisi 
yang unik, memang bisa disebut 
mengasikkan untuk disiasati. 
Meskipun sapuan kuas terasa se-
enaknya, tetapi betul-betul men-
jadi terasa enak. Sapuan kasar, 
namun menerbitkan kelembutan. 

Y ••1 sumlalstis. 
Tidak terlalu perlu, pengertian 

dan perbendaharaannya dicari ke 
Eropa. Salvador Dali atau Chirico. 
Cukup difahami bahwa yang 
dimaksud ialah corak lukis dalam 
sapuan mengayun, yang merefleksi 
hal ihwal yang terkadang ir-
rasional; bahkan apresian dapat 
bagaikan dihanyutkan ke dunia 
lain. Dunia imajinatif. Karya itu 
umpama punya Amang Rahman 
yang melukiskan sosok-sosok tua 
dalam ruang hampa. Barangkali i· 
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ngin mengtsaratkan kebampaan 
harapan. Nampaknya puluhan 
tahun sudah hidup da alarn fana; 
penub denta; penuh pengalarnan 
hidup. Dan pada waktu senja usia 
membayang, lantas mau apa? 
Teknis artistak sangat dikuasaa dan 
meyakinkan. Dan dan yang muda, 
Ivan Sagito pantas disebut. Tiga 
jendela yang muncul pada dataran 
dinding merupakan peristiwa urut-
an (sequence). Yang dilukiskan 
ialah wamta desa, kam dan selen-
dang lusuh, menghadap ke sana 
entah mau ke mana. Lalu yang 
menghadap ke sini nampak ter-
mangu. Akhirnya pada sequence 
ke tiga, terasa sosok-sosok tu, . ... 
dimana ia? Sebab tinggal ter-
gantung selendangnya pada tali 
sangkutan. Sebuah luktsannra lagi 
yang bagus menggambarkan 
wanita desa juga berkumpul di 
sumur yang tiada Ia 1 air mengalir 
dari mata airnya Suasana 
kemarau panjang seperti sekarang, 
agaknya mengilhami pengalaman 
estetisnya Di tubir sumur , 
melongok lama dan putus asa, ser-
ta yang lain menengguk sisa, 
menanti dengan tersaa. Lalu bagaa-
mana? Sosok-sosok wanita yang 
direkam dalam multi perspektivis, 
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-Karya Srihadi, " Dialog Penan Bali" .• 

warna yang dipilih mendekati 
tanah kapur d1 pegununaan 
Selatan, terasa menimpakan ke-
seluruhannya pada manusia yang 
menjadt putus harapan ltu. 
Nengah Nurata yang nampaknya 
berasal dari Bali, mensiratkan 
idioom tempat asalnya, hanya 
dalam melukiskan padang luas, 
wujud muka (kedok?) serta sosok 
Iaki-laki yang bagian bawahnya 
mengingatkan kepada perut rayap 
ratu yang gemuk dan Iembut, 
memberikan tanda tanya yang 
susah terjawab . Tetapi tetesan 
mengkristal dari anusnya (?) ke 
ubun-ubun kedok tersebut ter-
dahulu, yang memberikan efek 
cekungan, memang bisa menerbit· 
kan pengalaman astetis. 

menumpuknya. Suasana diDjin 
(kaku), pertimbangan rasional, 
timpa menimpanya satu dengan 
yang lain; dan- terkadang trans-
paran, menerbitkan suasana seni 
lukis yang lain sendiri dalam ruang 
pajang. Sedang terakhir Hening 
Swasono, mencoba olah luki§ pada 
lempeng kayu (atau seperti iayu?) 
IJalam retakan dan teknik 
lcrawangan, merupakan karya 
yang lain sendiri pemahamannya 
mengenai media dan bidang. Dr. 
Sujoko mengatakan unik dan 
eksperimental yang perlu dicatat. 

SELAIN ITU terdapat juga 
karya-karya yang dekoratif dalam 
suasana kedesa-desaan. Karya ter· 
sebut diciptakan oleh Sukamto • 
Dwisusanto yang berasal dari 
Yogyakarta . Rumah rakyat 
pedesaan gaya Yogya (Jawa), dua 
isteri (?), kain sorjan dan sebilah 
tongkat, serta di Jatar muka jajar-
llh wayang kulit, sudahlah semua-
nya. Lalu karya 'Handriyo yang 
geometrik dalam jajaran bidang 
dan warna keras. Satu mendam-
ping yang lain. Terkadang 

Kesimpulaa 
Orang bisa mendebat mengapa 

itu yang ikut bienal dan bukan 
yang lainnya lagi; atau itu ditam-
bah yang lainnya lagi; tetapi satu 
tak dapat dipungkiri. Bahwa 
pelukis muda rata-ratanya punya 
keunggulan teknis dan pemaham-
an idioom. Terasa ketekunan dan 
intensivitasnya dalam kesadaran 
bentuk, warna, dan imaji kreatif. 
Tidak suka s·ekadar mengikut atau 
merepresentasional hal ihwal yang 
kasat mata. Mereka ingin memberi 
makna. Mencoba membentuk 
dunia baru. 


