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Pameran Biennale Berakhir Tanpa Akhir 
01 NEGARA maju seperti A-

merika dan Eropa, ada semacam 
tradisi dwi-tahunan, sebut sajt. 
"biennale". Bahkan ada juga yang 
disebut "triennale" atau tiga-
tahunan. 

Di Ibukota Rio de Jeneiro, Bra-
sil, atau yang dikenal sebagai negeri 
bergoyang samba, dalarn tarian 
atau sepak bola, cukup menggebrak 
dunia. 

Mulai awal Oktober mendatang, 
kata Rio de Jeneiro, Brasil, akan 
mengulang kembali dwi-tahunan 
(biennale) yang pernah dicapai se-
cara sukses. Di kota itulah akan ter-
jadi perebutan ekspresi yang paling 
.bergengsi di mata dunia . Katakan-
lah sebagai upacara Kompetisi 
Senilukis dunia, yang diikuti oleh 
puluhan seniman-seniman mashur. 

Konon tiap diselenggarakannya 
Biennale di kota Rio de Jeneiro, 
terjadi semacam persamgan dian-
tara mereka (peserta) yang men-
coba ingin memenangkan upacara 
alot, seru dan inilah. 

ltulah kenyataan bahwa bukan 
hanya d1 dunia politik, tiap insan 
yang berotak politis itu sating ingin 
memenangkan konsepnya. Begitu 
pula di kalangan seniman lukis, tak 
pelak kalau peristiwa biennale juga 
dipandang sebagai ajang yang pal-
ing baik dan bergengSJ, menJadi 
vorum untuk eksis. 

Tetapi kemenangan atau keka-
lahan pada upacara Biennale dunia 
itu tetap dipandang sebagai peristi-
wa budaya dengan semangat kreatif 
kompetitif. 

Bagaimana pula di Indonesia ? 
Di kota metropolitan Jakarta 
sebagai Ibukota negara yang sedang 
berkembang agaknya sudah mulai 
dengan Biennale-nya yang 
memasuki tahun VIII. Atau paling 
tidak sudah mulai terselenggara se-
jak 16 tahun yang silarn 

Di Jakarta, selain ada "Bien-
nate" untuk seni lukts, juga ada 
Trienriale untuk seni pat4111. Tetapi 
agaknya upacara Biennale (seni-
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lukis) lebih bergegap gempita 
katirnbang Triennale (seni-patung). 
Untuk seni lukis sudah menjauh 
daripada seru patung. 

Mungkin hal itu disebabkan lea-
rena melukis lebih cepat selesai dari 
pada membuat patung. Jika karya 
Jukis ekspresif atau yang abstrak 
dapat diselesaikan dalarn waktu 
yang relatif singkat, maka seni 
patung seperti yang dicipta oleh 
G .Sidharta atau Nyoman Nuarta, 
bisa mencapaJ tiga sampai enarn 
bulan baru selesai atau bahkan bisa 
lebih. 

Penstiwa Biennale Ja-
karta baru saja usai 
berlangsung sejak tanggal 24 Juli 
1989, di Taman Ismail Marzuki, 
berkat usaha Dewan Kesenian Ja-
karta yang 5eJak beberapa bulan 
Ialu dernisioner. 

Penunjang dananya seorang 
maesenas muda, S. Djody, atas 
dasar kecmtaan dan itikad baik 
membma dunia keseruan apa saja. 
Mustk, teater, sastra atau seni rupa. 

Ada apa Djody masuk ke situ ? 
Laik atau tidak ? Barangkali orang 
tidak perlu curiga. Sebab di saat 
dunia kesenian kita megap-megap. 
Terbongkok-bongkok, tertatih-
tatih bagai manula (manusia usia 
lanJUt), terseok-seok tak marnpu 
berdiri, maka jangan munafik. 

Jangan menolak uluran tangan 
orang lain, tidak perlu berucap 
kesenian itu menara gading, ber-
wibawa dan seterusnya. Pada hal ia 
berjalan tersengal manakala kesan-
dung dana, manakala perlu sunti-
Jcan rnaesenas. 

Dt manapun, di daratan 
manapun yang narnanya kesenian 
itu membutuhkan maesenas, ujar 
Direlctur Erasmus Huis Jakarta, 
VerstriJden. Itu dapat dibuktikan, 
rnanakala di negermya, berlang-
sung Holand Festival yang diada-
kan tiap tahun pada musim panas 

di bulan Juni. 
Harnpir sebagian besar para 

maesenas dari berbagai tempat, da-
tang mengulurkan tangan. 
Perusahaan penerbangan KLM 
salah satunya. Juga pengusaha-
pengusaha, para direktur perusaha-
an swasta, perorangan atau pribadi-
pribadi yang siap tempur memper-
panjang usia kesenian, berbon-
dong-bondong menyatakan diri se-
bagai penyandang dana. 

Mustahil, di negeri maju seperti 
Belanda dan negara Eropa lainnya, 
atau juga di Amerika Serikat 
sebagai kawasan negara yang 
berkccukupan. Tokh memastikan 
kesenian memerlukan uluran 
tangan maesenas. 

Apalagi di negara berkembang 
seperti di Indonesia, dimana urusan 
kesenian ditempatkan paling buntut 
- POLEKSOSHANKAMBUD = 
Politik Ekonorni Sosial Pertahanan 
Kearnanan dan barulah Kebudaya-
an. Dalarn RABN (Rencana Angga-
ran Belanja Negara) masalah kese-
nian tidak banyak kebagian dana. 

Tetapi di negeri kita memang 
aneh. Meskipun dana terbatas, 
narnun kegiatan kesenian tampak 
jor-joran. Lihat saja umpamanya, 
pameran lukisan. Harnpir tiap hari 
galeri yang ada di Ibukota Jakarta 
dipadati acara pameran lukisan. 

Walaupun ongkos sewa galeri di 
Jakarta cukup tinggi. Lalu dari 
manakah sang seniman bisa mem-
bayar sewa gedung pameran yang 
mahal itu? 

Pelukis Sri Hadhy, bolak-balik 
pameran di hotel mewah, narnun 
beayanya ditanggung oleh sponsor. 
Antara lain Yayasan Kemajuan dan 
Pengembangan Asmat. Hasilnya 
dibagi dua, bahkan untuk mem-
bial(ai sebagian kecil rombongan 
Kesenian Asmat ke Eropa Barat 
baru-baru ini. Juga Yayasan Rong-
golawe, men5ponsori Sri Hadhy 
pameran di Bali Room Hotel In-
donesia. "Pokoknya semua beaya 
tidak keliiM dari kantonR sendiri 
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Mas" ujar Sri Hadhy 
Masalah kesponsoran Jtu perlu 

dan yang penting saling mengun-
tungkan kedua belah pihak. Paroan 
atau bagi basil mendasari kerjasa-
ma tersebut, dan itulah kenyataan. 

Bahkan pernusik kesohor Harry 
Roesli dari Bandung, baru baru ini 
mendapat sponsor berupa uang 
tunai sebesar Rp 10 juta dari 
Maesenas S. Djody, untuk biaya 
pergelaran pertunjukan musik di 
Gedung Kesenian Jakarta. Rendra, 
juga pernah menikmati kesponso 
ran baik dari S. Djody maupun dari 
pengusaha lainnya. 

Apakah uluran tangan sponsor 
ini dipandang sebagai hal yang na-
jis? "Saya katakan tidak", UJar 
Rendra dengan tegas. "Mana 
mungkin kita bisa berpentas kalau 
tidak ada uang", tambahnya. 

Pemusik Harry Roesli ketika 
diminta komentarnya tentang 
hadirnya maesenas keseman 
mengatakan, jangan sekali kali kita 
menolak uluran tangan maesenas, 
dan jangan kita sekaJi.kali 
mencemburui kebaikan hati 
maesenas. 

"Kalau di Indonesia baru ada 
segelintir sponsor yang datang 
secara perorangan seperti S.Djody, 
perlu klta sambut dengan senang 
hati," ujar pernusik dan salah satu 
cucu seniman tenar Marah Roesli. 
"Jika mungkin", kata Harry 
Roesli." ciptakan iklim kesponso-
ran dan lahirkan Djody-DJodY lain-
nya, agar dunia kesenian k1ta lebih 
semarak. 

Pameran Biennale di Indonesia 
yang diadakan oleh Dewan Keseru-
an Jakarta dengan sponsor tunggal 
S. Djody, diupayakan untuk 
memacu semangat kreatJVItas para 
pelukis di Indonesia. 

Hampir tiap dua tahun sekali, 
Dewan Kesenian Jakarta, merrulih 
pelukis-pelukis yang baJk, dalam 
arti memacu terus-menerus. 
Apakah si seniman itu m8Slh mela· 
kukan profesinya sepanjang waktu, 
adakah perobahan dalam arti kata 
peningkatan teknik melukis dan 
adakah sang pelukis itu mampu 
melahirkan teknik melukis dan ada-

kah sang peluk1s Jtu mampu mela-
hirkan gagasan-gagasan baru seba-
gai penunjang dan kelanjutan cita· 
cita melahirkan senima-seniman In-
donesia bermutu. 

Untuk selebihnya karya-karya 
tersebut biar dinilai oleh masyara-
kat penggemarnya lewat kriteria 
jun yang ditunjuk DKJ. Rusli, But 
Mochtar, Mochtar Lubis, Sanento 
Yuliman, Umar Kayam, Sudjoko, 
dan Alex Papadimitrou. 

Komposisi dewan juri serba 
bervanas1, dan tentunya DKJ 
memihh tim juri itu dengan penuh 
pertJmbangan. Sebab masing-ma-
sing JUri memiliki kelebihan di 
b1dangnya. Umpama saja, Rusli 
dan But Mochtar, Jelas pelukis. Juri 
Iainnya berlatar belakang dengan 
dukungan ilmu dan wawasan yang 
dimilikinya. Yang jelas dapat 
dikaitkan dengan urusan senirupa 
atau katakanlah kesenian. Tim juri 
Jtulah figur yang mewakili masyara-
kat pencinta kesenian. 

Sehmgga dapat dinyatakan keab-
syahannya bila mereka (juri) 
memilih karya lukis yang memang 
bagus untuk jangka dua tahun. 
Sebagai karya masterpiese yang 
terapta antara tahun 1987·I989. 
Peluk•s berbakat Boyke, Amang 
Rachman, Ivan Sagito, dan Dwidjo 
Sukatmo, terpilih secara terhormat 
sebagai wajah-wajah tahun Bien-
nale VIII. 

Karena mereka memang 
menguasai sesuatu yang dituntut 
oleh sang penilai. Teknik, gagasan, 
atau Jde, ketrampilan dan yang 
terpentJng semangat mereka masih 
bisa dipertanggung-jawabkan. 

Biennale VIII DKJ tahun 1989, 
telah ditutup dengan pernbagian 
hadiah . Biennale VIII telah 
berakhir namun boleh dikatakan 
bel urn sampai pada titilc akhir. 
Sebab dua tahun mendatang peris-
tiwa besar macam ini akan 
berlangsung kembali di tempat 
yang sama TIM. Siapa tabu tahun 
mendatang kesponsoran kegiatan 
ini mas1h bisa dipaku di dada 
S.Djody, yang lapan,g dada dalam 
partJSJpasinya membina kesenian, 
khususnya dunia seni-rupa. ••• 
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