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"Sesapinya Dalarn Mokra dan M1kro Kosmos" karya Ivan Saglto(436.h) 

• Biennale '89 

Mereka a uk Dalam 
Ruang Ang asa 

OLEH sementara pengamat seni 
lukis, munculnya nama pelukis-pe
lukis muda yang karyanya terpilih 
sebagai lukisan terbaik d1 B1ennale 
'89, disebutkan sebaga1 kemenang
an pelukis muda, dan sekahgus se 
bagai suatu zaman yang menyusul. 

Pendapat demikian, nampaknya 
untuk sementara bisa dipertang
gungjawabkan, jika kua mehhat 
empat dari karya luk1san yang 
dinilai baik oleh Dewan Juri yang 
diketuai oleh Umar Kayam itu, 
tiga diantaranya dira!h oleh pelu
kis muda, yakni Boyke Krisnha Sa
mudra yang meraih had1ah utama, 
Dwijo Sukamto dan Ivan Sugito 
peraih hadiah khusus. Tiga pelukis 
itu belum mencapai us1a 40 tahun, 
dan satu pelukis lainnya adalah 
Amang Rahman yang berada da
lam barisan pelukis semor. Tiga 
diantara pelukis Biennale VIII ltu, 
memang berusia muda, tetapi jika 
kita lebih mau masuk dalam pe
rangkap angka-angka, maka ke
mudian kita akan melihat bahwa 
sebagian besar pelukis yang ikut 
dalam Biennale ini, adalah mereka 
yang berusia muda, setelah bebera
pa pelukis senior tidak mengirim
kan lukisannya. Rasanya memang 
kurang adil jika hanya melihat 
jumlah yang demikian, sebab, ba
gaimanapun dewan juri tentu tidak 
mau terjebak dengan pem1kiran 
yang agak dangkal itu, tetapi yang 
terlihat adalah, bahwa kompetisi 
dalam Biennale VIII im, kurang 
begitu ketat, dan sajian yang dipa
merkan kurang ada kejutan, jika 

.. ua m .1hat untuk masa yang pan 
jang di depan. 

••• 
l EPA~ dan semua ILl, kehadlr

an peluk1s muda yang terus berusa
ha untuk ekSIS, nampaknya mem
berikan suatu kecenderungan baru 
untuk lahirnya peluk s-pelukis be
sar untuk masa yang akan datang. 
Atau, pa.ing udak ehad1ran me
reKa sebagai meng1 i kekosongan 
dan epmya gairah peluk1s senior, 
dalam beberapa tahun terakh1r ini. 
\.iereka d.:uang dan masuk dalam 
ruangan ko ong yang ditinggalkan 
pelukis-peluk1s sebe urn mereka 
lmlah salah sau .. penyebab kenapa 
para pengamat menyambut keha
diran mereka dengan begnu gai
rah, dan mengatakar sebagai 
kemenangan peluki muda. 

Tapi, Jlka Jlta telusun apa yang 
mereka saJikan dalam pameran di 
dua tempat pameran aman Ismail 
:Ytarzuki, 24 J uli 28 Agustus 1989 
itu, ada sesuatu yang nengusik pl
klran, ada sesuatu ang hilang, 
yakm, kejutan . Dan 86 karya dan 
43 orang pelukis yang 1kut pamer
an d1 Biennale '89 itu, kita tidak 
melihat adanya suatu kekuatan pe
nuh. K1ta udak melihat adanya ke
beraman keberaman para peluk1s, 
terutama yang muda me'ahirkan 
pembaharuan pembah ru .. n, baik 
seca a tehnik maupun ahran-aliran 
baru \1ereka udak beran)ak dari 
apa vang pcrnah ad Kna, kemu
dian, harus melihatn}a hanya se
bagal karva e teuk, dengan meng-

kesampingkan perenungan-pere
nungan yanl!; dalam. 

Kekeeuahan memang ada pacta 
tiga pelukis muda yang terpllih da
lam pameran kali ini. Boyke 
Aditya Krisnha dan tepat dalam 
penguasaan bentuk dan tehnik 
yang ter)aga, rumit dan kaya de
ngan rinei tehnik. Begitu juga de
ngan karyanya "Selasa Malam" 
yang diluk1s di kamas 82 X 57 em. 
Dia membawa kita kealam sur
realis yang mengkesampingkan lo
gika. Boyke berangkat dari penga
laman batin yang diperolehnya da
ri keadaan sekelilingnya, dunia 
fantasi biomorfik. 

Begitu juga Ivan Sugito dengan 
karyan}a berjudul "Sesapinya Da 
lam \1akro dan :Ytikro Kosmos" di 
kanvas 127 X 100 em. Sapi-sapi 
yang dijadikan sebagai objek, te
rasa penuh mtsteri di tengah kesa
baran dan pasrah. Lukisan mi sa
ngat menarik dengan komposisi 
warna dan bayangan yang impul
Slf. Pemikian juga dengan lukisan 
Dwijo Sukamto yang berjudul" 
Kuda-Kuda" Dwijo menampilkan 
dinamika kuda dengan eksprest 
warna yang beragam. 

Karya uga pelukis muda ini, me
mang bisa dipenanggungja\\,ab
kan, di tengah ruang )ang kosong 
.m. Mereka masuk untuk mengisi 
kekosongan. \1ereka menang dan 
d1harga1 setelah tern pat > ang mere 
ka "perebutkan" dmnggalkan 
oleh penghunmya. Tap1 S}ukurlah, 
mereka ada . (Asro Kamal 
Rokan/473H) 
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