
Pameran Binal Experimental Arts 
Dibuka Tanpa Upacara Protokoler 
 
Life in Frame 
Ya ... Seni adalah tuangan kehidupan. 
Hidup tak 'kan bisa lepas dari kurungan 
ruang dan waktu... 
itulah kami 
anda, kita 

 
SEBAIT "puisi" di atas, ditulis dengan tinta merah dan hitam di atas kanvas dan diberi pigura 
serta diletakkan di sekitar tempat penjualan tiket di Stasiun Kereta Api "Tugu" Yogyakarta, 
Senin (27/7) malam. Beberapa orang berpakaian serba putih dengan muka ditutup perban, 
duduk-duduk di seputar bingkai. 
 
Sekelumit peristiwa aneh itu merupakan salah satu bagian dari Pameran Binal Experimental 
Arts, yang dimulai Senin (27/7) dan akan berakhir Selasa (4/8) mendatang. Kegiatan yang baru 
pertama kali digelar itu akan menggunakan Senisono, Stasiun Kereta Api "Tugu", Kampus 
Jurusan Musik Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Gelanggang Universitas Gadjah Mada, 
Alun-alun Utara, Benteng Vredeburg, Gampingan Baru, Lembah UGM, Gedung Tempo, Open 
Atelier dan Open House sebagai tempat penyelenggaraan. 
 
Pembukaan aktivitas itu berlangsung tanpa upacara resmi dan protokoler. Semua berjalan 
sesuai naluri. Meskipun, tampak hadir dalam kesempatan itu, Kepala Taman Budaya Yogyakarta, 
Drs Suprapto, penyair Afrizal MaIna, Budi S Otong dan beberapa seniman serta pengamat 
budaya lainnya. 
 
Menurut Kris Budiman, selaku salah seorang Panitia Penyelenggara yang ditemui Bernas 
beberapa saat sebelum pembukaan, menurut rencana, upacara pembukaan memang akan di-
laksanakan secara resmi. Namun, di luar dugaan, hingga waktu menunjukkan pukul 
14.30 WIB, belum seorang pun pejabat yang diundang tampak menghadiri tempat upacara. Se-
lain itu, beberapa seniman yang turut ambil bagian, juga masih berjalan-jalan dan belum saling 
bergabung. 
 
"Jadinya ya, kita lihat saja nanti. Semua serba mungkin. Siapa tahu sebentar lagi banyak yang 
datang dan kita bisa melakukan upacara pembukaan sesuai dengan yang telah kita 
rencanakan," ujarnya. 
 
Akhimya, dihadiri beberapa gelintir pejabat, pembukaan dilakukan dengan pidato singkat dari 
Kris Budiman. Halaman Senisono pun disulap menjadi sebuah arena pentas Kubrosiswo yang 
menampilkan kelompok Siswo Mudo, dari Mendut Magelang. 
Ketika atraksi Kubrosiswo harus istirahat lantaran bertepatan waktu dengan azan maghrib, di 
dalam Gedung Senisono tampil tiga orang musisi. Di ruang yang sama, juga digelar pameran 
seni rupa. 
 
Yang paling menarik perhatian pengunjung dalam pameran itu adalah keberadaan 11 ekor itik 
hidup yang dikurung. Sedangkan di tengah-tengah "kurungan" itu terdapat semacam labirin yang 
terbuat dari tumpukan bata dan disemen. Di tumpukan itu juga tertempel gambar-gambar itik. 
 
Masih di tempat yang sama, juga terdapat patung karya Triyono berjudul Menuju Pertang-
gungjawaban dan karya Bambang Pramudyanto berjudul To-be. Patung karya Triyanto itu 
berujud orang berjalan di atas di atas kain mori, dengan tapak-tapak kakinya berwarna merah. 



Sedangkan patung To be, berujud susunan sepatu di rak dan pakaian yang dicantelkan di 
kapstock. 
 
Di panggung terbuka Seni sono, juga digantung dua buah patung yang dilapis perban, dengan 
posisi kepala ada di bawah. Tepat di bawah kepala itu persisnya di lantai panggung  
berserakan kertas-kertas yang telah diberi tulisan. Di samping patung itu terdapat kain digelar 
memanjang dan dihias dengan tapak-tapak kaki manusia. Di tiap-tiap ujung gelaran kain itu, 
hanya ada sampah. 
 
Sementara itu, di lokasi Stasiun Kereta Api "Tugu" Yogyakarta, selain menggelar pameran seni 
rupa, juga menampilkan Jemek Sapardi yang menurut rencana akan berpanton-tim selama 24 
jam. Lokasi tempat Jemek beraksi, tepat di pintu masuk Stasiun. Tidak sedikit orang yang 
tertarik untuk menyaksikan ulahnya. Dan ketika tidak ada pertonton, Jemek hanya duduk 
termenung, layaknya orang yang sedang menunggu. 
 
Menu Pameran Binal Experimental Arts hari ini, di - Stasiun Kereta Api Tugu, digelar Sakit di 
Mana mana pada pukul 10.00 dan Menanti di Stasiun 2, pukul 17:00. Sedangkan di Kampus 
Jurusan Musik ISI Yogyakarta digelar Binaural pada pukul 19.00. Acara lain di Gelanggang UGM. 
(ndo) 
 


