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Dari Bienalle VII Lukisan Di TIM : 

TRADISI Biennale, suatu isti
lah untuk pameran besar seni-lu
lds, sudah dilaltukan selama 12 
tabun oleb Dewan Kesenian Ja
karta (DKJ). Namun menurut Ar· 
aono, Ketua Komite Seni Rupa 
DltJ, "Sanpt ironis, sebab sela
ma ltu tidak juga menambah la
himp berbapi ragam kwalitas 
dari para pelulds Indonesia" 

Bahbn setiap Biennale yang 
diaelenprakan denpn membe
rillall pengharpan kepada pelu
lds J8D1 dinilai menghasilkan 
kaeya palinl bagus itupun, ''Ti· 
dak memillki kadar nilai yang 
memadai, dan beberapa pelukis 
pemenang Biennale tidak lagi 
meniupkan nafas kreativitas
nya,"lanjut Arsono. 

Untuk tabun ini, acara Bienna
le berlan&lung sampai 31 Juli 
mendatang di Ruang Pameran 
Utama TIM. Pameran yang juga 
merupakan kompetisi seni-lukis 
Indonesia ini diikuti sekitar 25 
pelulds dari Jakarta, Bandung, 
YOI)'akarta dan Solo, serta dua 
orang pelukis Ujung Pandang 
dan Medan, ditambah seorang 
dari Ball 

Sekitar 1!0 buah lukisan dipa
jang di ruang pameran. Dan na
ma-nama macam Bonyong Mun
DY Ardie, Dede Eri Supria, Har
di, Amang Rachrilan Jubair, IGN 
Heninl Swuono PH dan banyak 
lagi lainnya, memang dibarap
kan dapat memberikan jawaban 
terbadap banyaknya sinyalemen, 
bahwa dunia seni lukis nasional 
dalam keadaan mandul. 

Ternyata sekian banyak karya 
yang terpampang, memang cu
kup mampu menunjukkan ber
bagai bentuk dan gaya dari peta 
seni-lukis Indonesia saat in1. 
Bahkan ada beberapa diantara
nya sudah berani melepaskan di
ri dari batasan-batasan estetika 
kesenilukisan. 

Macam IGN Hening Swasono 
PH J8D1 menampilkan bentuk 
luldsan J8D1 lebib menyerupai 
relie( J8D1 diberinya judul ''Re
tak-retak Segi Tip dan Gero
wo'IJC'. 
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kup•a .. d•a• mu~~!! _J 
suatu benda mempunyai nilai ar- pok pelukis yang menamakan di
tistik tersendiri, karena semua rinya, Gerakan Seni Rupa Baru. 
itu terjadi secara alamiah dan Gerakan yang agaknya didasari 
dari unsur ketidaksengajaan. ide penganut Dada di Eropa pu
Atau Dede Eri Supria Pandang- Juhan tabun lampau, tiba-tiba 
an dalam mencipta bagi Dede mencoba berontak terbadap 
adalah merekam potret kebidup- kungkungan disiplin yang terasa 
an sosial yang kompleks dan erat mempersempit kreativitas. 
dengan perilaku kehidupan kita Kelompok inl tidak lagi me
sebari-hari Tidak beran blla ka- nyajikan senilukis dengan ben
rya-karya yang dipajang dalam tuk-bentuk konvensional Mere
pameran itu, tidak sekedar pe- ka merambah semakin jauh. Bisa 
nampilan dari estetika atau etika saja lukisali berupa patung, sa
belaka, namun Jug& merupakan jak, bahkan gerakan-ge~ 
pandangan jiwa para pelukis ter- ataupun cabaya Mereka tidak 
sebut terbadap kejadian, pergo- sekedar melukis secara fisik, te
lakan dan jaman yang sedang tapi juga secara bathin. 
berlangsung dalam kehidupan Namun kelompok itu tidak 
saat inl sempat terus dalam kesatuan ka-

Buyak Sarma rya Mereka secara pribadi-pri-
Sebenarnya akhir-akbir ini, b d' be 'al kan 1 

terlibat bahwa sarana dan fasili- a 1' l"J an menerus ang-
kab masing-masing. Maka ketika 

tas untuk kegiatan berbagai ke- beberapa diantaranya menam
senian semakin meningkat dan pilkan karyanya pada Biennale 
meluas. Dan kesadaran ma- yang sudah berlangsung tujuh 
syarakat akan pentingnya seni- kali itu, mereka tampil dalam so
budaya dalam menyelaraskan ta- sok ciri pribadi masing-masing. 
ta kebidupan, juga semakin me
nunjukkan gejala yang meng
gembirakan. 

Demildan juga dengan seni lu
lds, galeri-galen untuk pamer se
makin bari semakin bertambab 
jumlabnya Maka sudab sebaru&
nya bila kebidupan sent lukis di 
negeri ini juga bendaknya sema
kin meningkat, balk segi kwalitas 
ataupun kwantitasnya. Namun a
gaknya ada penoalan·persoalan 
lain dari para pelukis ini bingga 
dalam kurun waktu belakangan, 
tidak berkembang. 

Dalam kata sambutannya, 
Mendikbud Pro£ Dr Fuad Has&
an mengimbau agar, "Semua ka
rya dengan gaya dan ragam ma
sing-masing, bendaknya bukan 
sekedar perkenalan diri, tetap1 
juga harus mampu menjadi saksi 
dari perkembangan seni-lukis di 
Indonesia" 

Pergolakan dalam mencari 
bentuk, juga sudab berlangsung 
berkall-kali. Di tenph dekade 
70-an, tiba-tiba peta seni-lukis In
donesia digoncangkan dengan 

lladlab. 
Seperti tradisi biasa, fibak pe

nyelenggara Biennale pada a
khir pameran akan memilib se
buab luldsan yang dinilai "pal1ng 
balk'' untuk diberikan penghar· 
gaan. Dalam hal ini beberapa pe
lukis terkemuka dan pengamat 
seni antara lain, Ahmad Sadali, 
Rusli, Sudjoko, Mucbtar Lubis, 
Umar Kayam, Sudarmaji dan Sa
nento Yuliman, entab dengan 
mempergunakan kriteria apa, di· 
tunjuk DKJ sebagai tim penilaL 

Seni•lukis berkembang tidak 
sekedar sebagal karya seni. Dan 
badiab sebesar 1 juta rupiah 
yang dijanjlkan kepada "tbe 
best", juga bukan merupakan 
ukuran mutlak bagi sebuab ka
rya. Dalam hal ini Arsono berba
rap, semua itu merupaltan pe
ranpang bagi pelukis untuk le
bib giat berkarya 

Seperti dikatakan Fuad Hass
an, "Kita boleh berbarap, semo
ga Bienalle VII ini akan merang-
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sang baf.!J pelukis muda untuk 
tambah berusaha mengembang
kan kreativitas artistik yang di· 
m11ikinya." · 

Ucapan Mendikbud tidak se
penuhnya keliru, scbab selama 
ini agaknya sangat sulit mene
mukan bakat-bakat · baru yang 
berhasil tampil di peta seni rupa 

nasional, sejajar dengan pelukis
pelukis senior yang sudah hadir 
sebelumnya. 

Dan yang penting, harapan 
DKJ sebagai penyelengpra, ada
Ish, "berani mengambil ancang
ancang untuk menata lebih sku
rat kedudukannya dalam sasar
an kehidupan budaya yang di-

cita-(:itakan." 
Biennale sendiri akan terus 

berlangsung di masa-masa men
datang. Semoga saja tidak cuma 
sekedar tradisi pesta hura-bura 
seni lulds, tetapi juga mampu 
memberikan nafU.nafas baru 
bagi dunia itu sendiri. ••• 
-~ 


