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BIENNALE Seni ,Lukis Yogya III, yang berlangsung dari tanggal 28 Juli sampai 5 Agustus 1992 
ditandai kegelisahan, keributan, dan sekaligus kemunduran. Ini diakibatkan kontroversi 
persyaratan yang dihadirkan Taman Budaya Yogyakarta, penyelenggara biennale (pameran dua 
tahunan) itu. Salah satu point kriteria keikutsertaan pameran besar tersebut adalah mereka yang 
berusia di atas 35 tahun. Di bawah ini, pelukis masih dianggap muda, dan "belum matang". 

 
Satu titik kriteria ini segera menyulut perkara. Soalnya, mengapa dalam penyelenggaraan 
biennale pertama dan kedua sebelumnya, hal di atas tak pernah disinggung-singgung? Bahkan, 
banyak di antara yang berusia di bawah 35 tahun justru memperoleh hadiah sebagai pemenang. Dan 
dengan adanya kriteria barn tersebut, bisa diartikan bahwa legimitasi kejuaraan yang sudah 
ditetapkan oleh juri-juri terdahulu, dengan serta merta dianggap gugur. 
 
Kriteria ini memang tampak membahayakan. Dan bahaya itu sudah memperlihatkan efeknya 
yang tajam. Protes melejit dari segala sisi. Sejumlah pelukis muda dan penting alhasil tak muncul 
dalam pagelaran. Ivan Sugito, Agus Kamal, Boyke Aditya Krishna, Faizal, Arwin Dermawan, 
Hening Swasono tak nampak. Bahkan juga pelukis angkatan di atasnya, seperti Sudarisman, 
Wardoyo Sugianto. 
 
Berontaknya kelompok relatif muda ini tampaknya diikuti diam-diam oleh pelukis-pelukis senior: H 
Widayat, Nasyah Jamin, Y Kuncana, tak menggantungkan karya. Bahkan Fadjar Sidik, yang diberi 
panil khusus (karena ia diangkat menjadi juri), mengaku lupa menyerahkan karya. 
 
Maka, sempurnalah kekagokan pameran biennale tersebut. Padahal Yogyakarta adalah pusat 
berkembangnya seni lukis modern. Padahal, di sinilah jajaran karya-karya seni lukis bermutu di 
Tanah Air dapat disimak sebagai barometer. Biennale Seni Lukis Yogya III lantas kurang bisa lagi 
dianggap sebagai hamparan panorama kekuatan seni lukis di sini. Sayang sekali. 
 
HEBOH masalah ini, dan tidak negotiable-nya Taman Budaya dalam ihwal kriteria, menghadirkan 
apa yang disebut Binal Experimental Arts. Ekspresi seni rupa protes, dalam aneka "seni" 
instalasi di sekujur kota Yogyakarta. Jika biennale dibuka 28 Juli, maka binal yang di antaranya 
digelar di Stasiun Tugu dan di gedung rongsok Seni Sono, diresmikan sehari sebelumnya. Maka, seru-
lah jadinya. 
 
Namun, sejatuh-jatuhnya biennale, kita masih dapat menjumpai sejumlah karya istimewa dalam 
gedung pameran. Sebuah lukisan Effendi (35), Dimensi Ruang dan Waktu, menunjukkan sebuah 
gagasan yang kini sedang menjadi isu era globalisasi. Karyanya berkisah tentang pohon dan alam 
yang tertebas, dengan foreground tiga sosok surealistik yang melukiskan seorang kakek renta 
kerontang, yang siap digantikan oleh sosok lebih muda, dengan ditumbuhi pohon-pohon hijau di 
tubuh dan kepalanya. Ini sebuah karikatur, atau isyarat, yang disampaikan dalam gaya ungkap 
simbolis mendalam, dan sekaligus menekan. 
 
Lukisan "realisme social" Djoko Pekik sampai pada puncaknya ketika seniman 54 tahun itu 
menampilkan Terhempas. Sebuah karya yang menggambarkan lelaki lata tiduran tak berdaya di 
depan sebuah pintu yang tergembok rapat. Lukisan ini tak hanya kuat dalam isi dan semangat 
menggugat, namun juga sarat dengan daya estetik. Sapuan kuas catnya yang mengalir, memben-
tuk sosok clan benda-benda dalam komposisi yang ritmis, seimbang namun dinamis. Sebuah 
ungkapan kekumuhan yang indah. 
 
Ida Hajar, 50 tahun, menampilkan Kuda Lumping. Sebuah karya yang bisa menjadi tonggak karir 
kesenilukisannya selama ini. Ekspresi penari dan kuda lumping, memancarsimultan bersama 
warna, unsur-unsur pelatar belakang serta gaya bentuknya yang semi kubistis. 



TIGA lukisan tersebut sebagian besar memang lain dari pilihan juri, yang terdiri dari Fadjar 
Sidik, Handrio dan Amang Rahman. Ketiga penilai ini mematok karya Bagong Kussudiardja 
(Tembok Berlin), Aming Prayitno (Wajah), dan Effendi (Dimensi Ruang dan Waktu) sebagai 
pemenang. Sedang masuk nominasi ialah karya Tulus Warsito (Melintas Bulan), serta karya Lian 
Sahar (Teruk tak Terpermanai) 
 
 
(Agus Dermawan T, pengamat seni rupa.) 
 


