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ANAK·ANAK MENYOLOK BINTANG. - LuktSan karya pelukis semor Amang Rahman asal Surabaya, 
berhastl mengundang perhatlan pengunJUng pada pameran dan kompetiSl sem luk1S Btennale '89 yang ber-
langsung di TIM tgl24 Jult s d 24 Agustus 1989. (Foto: lst). 

Biennale ta lsyamt ebanukitan 
Diumumkannya seorang peserta muda dari Yo-

gyakarta sebaga1 peraih hadiah DKJ dalam pamer-
an dan kompetisi seni lukisiBiennale 19 9 yang ber· 
langsung di TIM (tgl 24 Juli sld 24 Agustus) oleh 
dewan juri yang diketuai Umar Kayam, menanda-
kan terjadinya suatu kebangkitan' peluk1s muda 
pada peta pertumbuhan eni rupa di Indone 1a. 

Pemenangnya adalah Hoyke Aditya Krishna (31), 
kelahiran Pontianak dan lulusan Sekolah Tmggi e 
ni Rupa ASRI Yogyakarta 1985. 

Sedangkan peraih hadiah khusus dan S. Djody 
terdiri tiga pemenang, mereka yaltu Ivan Sagito 
(32), Dwljo Sukatmo (39), dan eorang peluk1s e-
nior Amang Rahman Jubair (58). 

Seluruh pe erta terdiri 40 orang dan oeroaga1 ko· 
ta yang engaja diundang DIU bekerjasama dengan 
Setiawan Djody, seorang pengusaha beken yang tu· 
rut membantu peredaran film Tjut Nya' Dhien un-
tuk pasaran Amenka. Djody bisa disebut macce 

karena berperan besar menjadikan Biennale '8':1 se-
bagai ajang kompetisi paling ber$engsi dan terhor· 
mat d1 kalangan masyarakat pencmta seni lukis mo· 
dern di Indone ia. 

Penilaian Obyektif 
Dengan berhasilnya pelukis yunior mera1h hadiah 

utama, hal terse but akan dapat membenkan stimul· 
an kepada para angkatan muda seusia Boyke. Ten-
tu saJa kemenangan itu bukanlah sesuatu yang b1sa 
diatur' oleh penyelenggara. 

Coba amati karya Boyke: Massa Merah, yang a-
knhk pada kanvas 130 x 160 em, digarap dengan 
hal us dan dekoratif. Luk1snn kedun berJudul Selasa 
Malam, 82 x 57 em, menonjol dalam pewarnaan 
yang matang, imnjinatif, d;m komposisi yang terasa 
IDCnJUdl umk. 

Boyke sudah tiga kali mengikuti biennale, ia per· 
nab pameran bersama peluk1 As1a di Fukuoka, Je· 



• 
u BAG :tAN .DOKU'MENTASI DEWAN KESENU.N JAKARTA CI - KINI RAYA 73.JAKARTA 

KOMPAS POS KOTA MERDEKA 
PR.BANlJ BISNIS 
B.BU.ANA PELITA S.KARYA 

fH A R I : TGL: 
·• 

pang. Dan sempat pula eksibisi di oul, Korea 
Selatan. 

Ivan Sagito, pelukis kelahiran Malang, menam· 
pilltan dua karya Sosok Yang Terbayang dan Selapl. 
Kedua lukisan itu merupakan koleks1 pnbadi, se· 
hingga Ivan tidak mencantumkan harga se· 
perti pelukis lamnya. "Bagi saya menjual lukisan 
bukan untuk hidup, tetapi ,sekedar memenuhi kehi· 
dupan." begitu pengakuannya kepada wartawan. 

Dalam Makro dan Mikrokosmos,cat minyak pa· 
da kanvas, ia memilih obyek lembu Benggala ke 
dalam dua bentuk. Ada yang kecil, dan lainnya keli· 
hatan ibarat "raksasa' hewan yang monumental. 

Ivan mencoba mengembangkan hakikat dasar da· 
ri sisi seni rupa yang terjadi dalam proses berkarya, 
lalu menemukan ekspre i baru. Dan dewan Juri me· 
nangkapnya sebagai trend sang pelukis, untuk ke· 
mudian mengukuhkannya lewat biennale. 

Dwijo lebih tertarik pada obyek kuda, sekaligus 
dijadikan judul dua karya yang dikompetisikan. Ia 
lulusan Akademi Seni Rupa Surabaya th 1972. Lu· 
kisannya Kuda-Kuda, penuh dengan bauran wama 
dengan berbagai dimensi. Energikal sang bewan, 
agaknya suatu manifestasi sang pelukis terhadap se· 
mangat dalam menClpta. 

Lewat perburuan kreativitasnya, DW!jo nampak 
menjaga stamina sebagai pelukis yang tetap konsis· 
ten. Tentu saja wajar kiranya, kalau ia muncul se· 
bagai salah seorang pemenang. 

Pelukis tua dan dianggap senior Amang Rahman 
Jubair asal Surabaya, seorang otodidak tulen, keha· 
dirannya semakin mapan lewat dua karya Anak· 
Anak Menyolok Bintang dan Mencari Yang Tak Ta· 
hu (keduanya cat mmyak di atas kanvas 90 x JOO 
em). 

Mengomentari keberbastlan meraih hadiah khu-
sus, Amang Rahman kepada Pelita mengatakan 
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bahwa ta selalu menanamkan rasa syukur atas sega· 
la sesuatu yang telah diperoleh. "Melukis termasuk 
sebagian ibadah saya," katanya. 

"Sebaiknya seseorang dalam berkarya tetap ber· 
pegang pada iman dan istiqamah," tambah Amang 
Bagaimana ia menjaga keseimbangan dengan tun· 
tutan duniawi?. 

"Saya punya keyakinan penuh bahwa rezeki di 
tangan Allah. Keyakinan itu kemudian membawa 
itikad yang tidak akan mempengaruhi proses kreatif 
saya sebagai seniman," tutur Amang yang kini 
mampu membangun rumah dari hasillukisan. 

Memacu Kreattntu 
Sebenamya, berlangsungnya pameran dan kom-

petisi seni lukis di TIM bertujuan untuk memacu 
semangat kreativitas serta memberi kesempatan 
munculnya trend dalam penciptaan. 

Menurut Anono, dari Komite Seni Rupa DKJ. 
btennale mengukuhkan trend-trend yang muncul. 
"Selanjutnya untuk mempertahankan kehadiran 
masing-masing tugas mereka yaitu melakukan pa-
meran-pameran tunggal. Bagaimanapun, para pe-
menang telah turut memperkaya seni lukis modern 
d1 Indonesia," ucapnya. 

Menurut rencana, peserta pameran dan kompeti· 
s1 kali mi untuk tahun mendatang akan diseleksi 
untuk diikutsertakan dalam biennale intemasional. 

Selain keempat pemenang itu, ikut pula sebagai 
peserta pelukis AD Pirous, Adi Munardi, Aming 
Prayitno, Amri Yahya, Bagong Kusudiardjo Hardi, 
M. Daryono, Mochtar Apin, Nasyah Djamin, Nur· 
zulis Koto, Nyoman Gunarsa dan lainnJ& 

Pelukis wanttanya, Ema G. Pirous, Farida Sriha· 
d1, Heyi Ma'mun, Lucia Hartini, Nunung WS, Ti· 
tin, Reni Hoegeng, Lini dan Yanuar Emawati 

Melengkapi biennale, DKJ juga mengadakan di· 
skusi forum seni rupa yang melibatkan kalangan se-
ruman dan budayawan. (edy) 
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