


SAMBUTAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAVAAN 

Ada hal yang sangat menarik pada penyelenggaraan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX ini, karena di samping 

akan menampilkan karya perupa-perupa Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, juga akan mewadahi 

dan memperkenalkan karya-karya yang cenderung baru dan tidak lagi terikat prinsip estetik yang mendasari 

seni modern. Hal ini berarti seni rupa di negeri kita menunjukkan adanya suatu perkembangan yang 

berlangsung terus menerus. 

Maka tepatlah bila pihak panitia memberi makna peristiwa ini sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan 

seni rupa sekaligus memantau kemajuan yang dicapai perupa-perupa kita. 

Untuk itu penyelenggaraan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX yang akan diadakan bulan Desember 1993 

sampai dengan Januari 1994 saya sam but dengan baik, karena kegiatan ini sejalan dengan kebijaksanaan 

pembinaan kesenian pada umumnya dan seni rupa pada khususnya. Sementara kita memacu lestarinya 

seni tradisional , kita pacu juga peningkatan kreativitas seni karya rupawan-rupawan masa kini sehingga 

semakin lengkaplah jatidiri kita sebagai bangsa. 

Akhirnya kepada panitia say a ucapkan selamat bekerja, semoga Bienniale Seni Rupa Jakarta IX terlaksana 

sukses sesuai harapan kita bersama. 

Prof. Dr. lng. Wardiman Djojonegoro 



SAMBUTAN 

MENTERI PARIWISATA, Pos 

DAN TELEKOMUNIKASI 

Acara Bienniale Senirupa Jakarta IX yang akan mempertemukan tokoh-tokoh dari beberapa kota besar 

seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bali untuk menggelar karya-karya terbaiknya saya 

sambut dengan gembira. 

Gelar karya senirupa ini besar artinya untuk memberikan peluang bagi para pelukis dan masyarakat umum 

untuk menyaksikan buah karya para pelukis dan menyaksikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi 

di dunia seni lukis dan karya-karya seni lainnya. 

Dewasa ini kita menyaksikan adanya kecenderungan-kecenderungan baru di dalam perkembangan 

senirupa di tanah air, seiring dengan semakin meningkat dan meluasnya persepsi dan pemanfaatan 

teknologi oleh para seniman kita . Hal ini saya pandang sebagai suatu kecenderungan yang sangat positif 

yang memperkaya khasanah lukisan di Indonesia. 

Kepada para peserta pameran dalam rangka Bienniale Seni Rupa Jakarta IX ini saya ucapkan selamat 

berpameran, demikian juga halnya kepada Dewan Kesenian Jakarta yang mensponsori kegiatan ini saya 

ucapkan selamat, semoga sukses ! 

Joop Ave 

SAMBUTAN 

GUBERNUR KDKI JAKARTA 

Saya menyambut baik prakarsa positif untuk menyelenggarakan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX Dewan 

Kesenian Jakarta, yang akan berlangsung mulai tanggal 17 Desember 1993 sampai dengan 17 Januari 

1994. 

Kegiatan ini saya nilai penting dan strategis bagi perkembangan seni rupa dan para pelakunya, baik pada 

tingkat nasional maupun di wilayah DKI Jakarta , terlebih lagi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kola pusat 

seni dan budaya serta kola jasa. 

Saya harapkan, kegiatan yang menampilkan karya para pelaku seni rupa dari berbagai kola , baik Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta , Surabaya dan Bali ini, mampu memberikan nuansa seni budaya yang berdampak 

terhadap peningkatan pertumbuhan seni rupa nasional , serta kemajuannya di masa datang . 

Mudah-mudahan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX ini , memenuhi harapan kita semua. 

Surjadi Soedirdja 



.SAMBUTAN 

DEWAN KESENIAN JAKARTA 

Bienniale Sen i Rupa IX Jakarta yang diadakan ini seyogyanya telah diselenggarakan setahun yang lalu , 

sesuai dengan sifat sebuah bienniale yang diadakan sekali dalam dua tahun . Malahan, ia direncanakan 

akan menjadi sebuah Bienniale yang semarak dan menarik, diadakan di sebuah gedung Museum Seni Rupa 

yang baru, yang indah dengan gaya arsitektur yang khas, di ruang-ruang pameran yang luas , anggun serta 

dapat menampung banyak dan beragam karya sen i rupa. 

Akan tetapi , apa mau dikata, gedung seni rupa baru yang direncanakan selesai dibangun setahun yang lalu 

itu sebuah gedung yang amat didambakan banyak perupa pembangunannnya diundurkan karena berbagai 

hal. Bilamana pada tahun ini bienniale kembali diundur berdasarkan alasan yang sama, maka arti bienniale 

mungkin akan hi lang. Bersamaan dengan itu bukan tidak mungkin pula kepercayaan masyarakan seni rupa 

dan pencinta seni di negeri ini akan turut surut, terhadap Dewan Kesenian Jakarta, maupun lembaga

lembaga lain yang ada hubungannya dengan lembaga in i. 

Bertolak dari kenyataan itu , dan setelah mempertimbangkan pelbagai aspek dan konsekuensi dari tidak 

diteruskannya bienniale ini , maka Dewan Kesenian Jakarta memutuskan untuk meneruskan penyelenggaraannya 

pada tahun ini. Dalam hubungan ini kami sepenuhnya memahami akan risiko yang harus dihadapi yang 

berasal dari : singkatnya waktu , kondisi banyak ruang pameran yang serba terbatas dan kurang memadai , 

dan hal -hal ini lain yang tidak perlu disebutkan di sini . 

Tapi , sekali keputusan telah diambil , maka kami pun berketetapan hati untuk meneruskan, dan berusaha 

sebaik-baiknya dapat terselenggaranya bienniale ini dengan sukses. 

Dalam penyelenggaraan bienniale ini , yang pada hakikatnya merupakan sebuah usaha nasional , kami 

mendapat banyak bantuan: tenaga, fikiran , material dari berbagai pihak, yang menunjukkan besarnya 

perhatian dan kecintaan mereka terhadap kesenian . 

Kenyataan ini memberikan pertanda kuat , bahwa di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan masa kini yang 

penuh dengan pelbagai kontradiksi , inkosistensi , dan obskuritas yang berkepanjangan kesenian masih 

dipandang sebagai sesuatu yang mengandung nilai yang perlu dipertahankan, di samping perbagai nilai 

hidup lain yang banyak membius orang sehingga lupa pada fitrahnya sebagai manusia . Salah satu dari 

fungsi seni adalah justru mengingatkan dan meningkatkan kesadaran manusia itu akan kemanusiaannya. 

Apa yang kami harapkan selanjutnya adalah berlangsungnya bienniale ini dengan sukses , dalam arti 

semakin maraknya kehidupan kesenian di negeri kita ini dan munculnya banyak perupa seni rupa Indonesia 

dengan karya-karya mereka yang tidak saja dapat mencerminkan agar sosial budaya mereka masing

masing , tapi juga dapat menggugah rasa kemanusiaan banyak orang atau siapa saja yang datang 

menyaksikannya. 

Dr. Salim Said 

.SAMBUTAN 

KETUA PANITIA 

Pad a waktu kami diberi kepercayaan untuk melanjutkan pelaksanaan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX pada 

tahun ini juga, kami sadar bahwa ada dua kendala yang harus dihadapi, yaitu : 

1. Keterbatasan waktu 

2. Keterbatasan fasilitas yang tersedia di Taman Ismail Marzuki 

Alasan kenapa Bienniale Seni Rupa Jakarta IX harus diadakan dalam tahun ini juga, karen a pelaksanaannya 

sudah terlambat selama satu tahun , jika dilihat dari jadwal yang sudah ditetapkan . Penundaan Bienniale 

Seni Rupa Jakarta ke IX sampai tahun 1994, akan mengurangi arti dan kepercayaan terhadap pihak 

penyelenggara dan terhadap Bienniale itu sendiri . Kendala di atas sudah bisa tertangani berkat kerja sama 

dan bantu an dari berbagai pihak, termasuk dari para perupa, para pencinta seni dan pihak masyarakat yang 

ingin melihat terselenggaranya Bienniale Seni Rupa Jakarta ke IX dengan baik. 

Acara yang diadakan sekarang adalah Bienniale yang IX sejak Lembaga Dewan Kesenian Jakarta didirikan 

dua puluh lima tahun yang lalu . Ia merupakan salah satu dari beberapa proyek kesenian DKJ yang dianggap 

bergengsi , dan sebagai ajang kegiatan kesenian yang bersifat nasional. Bienniale juga memberi kesempatan 

kepada para perupa Indonesia untuk tampil ke depan dengan karya-karya mereka yang terbaik, sehingga 

penyelenggara Bienniale ini sekaligus dapat dipandang sebagai barometer dari iklim kehidupan dan 

perkembangan seni rupa Indonesia. 

Sejumlah perupa muda terkemuka dari lima kota, yaitu : Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan 

Denpasar, tampil dengan berbagai tipe karya mereka, antara lain melalui media: senilukis, seni gratis , seni 

patung, seni instalasi dan seni rupa pertunjukan. 

Tahun 1992 telah direncanakan untuk melaksanakan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX, sebagai sebuah 

acara bienniale yang terbesar dari acara-acara yang pernah diselenggarakan oleh DKJ sebelumnya, 

dengan partisipasi peserta perupa yang lebih banyak. Tetapi, berhubung pembangunan Galeri Seni Rupa 

TIM tahun ini belum selesai , maka acara Bienniale Seni Rupa Jakarta IX ini kami sederhanakan . 

Keterbatasan waktu dan fasilitas xang tersedia di Taman Ismail Marzuki telah memaksa kami untuk 

mengurangi corak pameran dan jumlah peserta, tanpa menurunkan nilainya. Yang terpenting di sini adalah 

dasar dan tujuan bienniale harus tetap terjaga dan terpelihara, yaitu : 

1. Mendorong tumbuhnya kehidupan dunia seni rupa Indonesia. 

2. Membuat kita sejajar dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain , namun tetap berpijak pada 

nilai-nilai artistik yang berakar pada lingkungan kebudayaan kita. 

Semoga Bienniale Seni Rupa Jakarta IX akan menyuguhkan beragam kesenian baru, yang sekaligus 

merupakan cerminan visual perkembangan dan berbagai perubahan nilai dari kehidupan kita sekarang . 

Penilaian selanjutnya terletak pada masyarakat yang akan menyaksikan , mereka yang terlibat bersama

sama perupa di dalam kehidupan masa kini . 

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Bienniale Seni Rupa Jakarta IX ini kami , Panitia 

Penyelenggara, mengucapkan banyak terima kasih . 

Astari Rasjid 



.SAMBUTAN 

DEWAN KESENIAN JAKARTA 

Bienniale Seni Rupa IX Jakarta yang diadakan ini seyogyanya telah diselenggarakan setahun yang lalu , 

sesuai dengan sifat sebuah bienniale yang diadakan sekali dalam dua tahun. Malahan, ia direncanakan 

akan menjadi sebuah Bienniale yang semarak dan menarik, diadakan di sebuah gedung Museum Seni Rupa 

yang baru, yang indah dengan gaya arsitektur yang khas, di ruang-ruang pameran yang luas, anggun serta 

dapat menampung banyak dan beragam karya seni rupa. 

Akan tetapi , apa mau dikata, gedung seni rupa baru yang direncanakan selesai dibangun setahun yang lalu 

itu sebuah gedung yang amat didambakan banyak perupa pembangunannnya diundurkan karena berbagai 

hal. Bilamana pada tahun ini bienniale kembali diundur berdasarkan alasan yang sama, maka arti bienniale 

mungkin akan hi lang. Bersamaan dengan itu bukan tidak mungkin pula kepercayaan masyarakan seni rupa 

dan pencinta seni di negeri ini akan turut surut, terhadap Dewan Kesenian Jakarta, maupun lembaga

lembaga lain yang ada hubungannya dengan lembaga ini. 

Bertolak dari kenyataan itu, dan setelah mempertimbangkan pelbagai aspek dan konsekuensi dari tidak 

diteruskannya bienniale ini, maka Dewan Kesenian Jakarta memutuskan untuk meneruskan penyelenggaraannya 

pada tahun ini. Dalam hubungan ini kami sepenuhnya memahami akan risiko yang harus dihadapi yang 

berasal dari: singkatnya waktu, kondisi banyak ruang pameran yang serba terbatas dan kurang memadai , 

dan hal-hal ini lain yang tidak perlu disebutkan di sini. 

Tapi, sekali keputusan telah diambil, maka kami pun berketetapan hati untuk meneruskan, dan berusaha 

sebaik-baiknya dapat terselenggaranya bienniale ini dengan sukses. 

Dalam penyelenggaraan bienniale ini, yang pada hakikatnya merupakan sebuah usaha nasional, kami 

mendapat banyak bantuan: tenaga, fikiran, material dari berbagai pihak, yang menunjukkan besarnya 

perhatian dan kecintaan mereka terhadap kesenian . 

Kenyataan ini memberikan pertanda kuat, bahwa di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan masa kini yang 

penuh dengan pelbagai kontradiksi, inkosistensi , dan obskuritas yang berkepanjangan kesenian masih 

dipandang sebagai sesuatu yang mengandung nilai yang perlu dipertahankan, di samping perbagai nilai 

hidup lain yang banyak membius orang sehingga lupa pada fitrahnya sebagai manusia. Salah satu dari 

fungsi seni adalah justru mengingatkan dan meningkatkan kesadaran manusia itu akan kemanusiaannya. 

Apa yang kami harapkan selanjutnya adalah berlangsungnya bienniale ini dengan sukses , dalam arti 

semakin maraknya kehidupan kesenian di negeri kita ini dan munculnya banyak perupa seni rupa Indonesia 

dengan karya-karya mereka yang tidak saja dapat mencerminkan agar sosial budaya mereka masing

masing , tapi juga dapat menggugah rasa kemanusiaan banyak orang atau siapa saja yang datang 

menyaksikannya. 

Dr. Salim Said 

.SAMBUTAN 

KETUA PANITIA 

Pada waktu kami diberi kepercayaan untuk melanjutkan pelaksanaan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX pada 

tahun ini juga, kami sadar bahwa ada dua kendala yang harus dihadapi, yaitu : 

1. Keterbatasan waktu 

2. Keterbatasan fasilitas yang tersedia di Taman Ismail Marzuki 

Alasan kenapa Bienniale Seni Rupa Jakarta IX harus diadakan dalam tahun ini juga, karen a pelaksanaannya 

sudah terlambat selama satu tahun, jika dilihat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Penundaan Bienniale 

Seni Rupa Jakarta ke IX sampai tahun 1994, akan mengurangi arti dan kepercayaan terhadap pihak 

penyelenggara dan terhadap Bienniale itu sendiri . Kendala di atas sudah bisa tertangani berkat kerja sama 

dan bantu an dari berbagai pihak, termasuk dari para perupa, para pencinta seni dan pihak masyarakat yang 

ingin melihat terselenggaranya Bienniale Seni Rupa Jakarta ke IX dengan baik. 

Acara yang diadakan sekarang adalah Bienniale yang IX sejak Lembaga Dewan Kesenian Jakarta didirikan 

dua puluh lima tahun yang lalu . Ia merupakan salah satu dari beberapa proyek kesenian DKJ yang dianggap 

bergengsi, dan sebagai ajang kegiatan kesenian yang bersifat nasion a!. Bienniale juga memberi kesempatan 

kepada para perupa Indonesia untuk tampil ke depan dengan karya-karya mereka yang terbaik, sehingga 

penyelenggara Bienniale ini sekaligus dapat dipandang sebagai barometer dari iklim kehidupan dan 

perkembangan seni rupa Indonesia. 

Sejumlah perupa muda terkemuka dari lima kota, yaitu : Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan 

Denpasar, tampil dengan berbagai tipe karya mereka, antara lain melalui media: senilukis, seni gratis, seni 

patung , seni instalasi dan seni rupa pertunjukan. 

Tahun 1992 telah direncanakan untuk melaksanakan Bienniale Seni Rupa Jakarta IX, sebagai sebuah 

acara bienniale yang terbesar dari acara-acara yang pernah diselenggarakan oleh DKJ sebelumnya, 

dengan partisipasi peserta perupa yang lebih banyak. Tetapi, berhubung pembangunan Galeri Seni Rupa 

TIM tahun ini belum selesai, maka acara Bienniale Seni Rupa Jakarta IX ini kami sederhanakan. 

KP.terbatasan waktu dan fasilitas xang tersedia di Taman Ismail Marzuki telah memaksa kami untuk 

mengurangi corak pameran dan jumlah peserta, tanpa menurunkan nilainya. Yang terpenting di sini adalah 

dasar dan tujuan bienniale harus tetap terjaga dan terpelihara, yaitu : 

1. Mendorong tumbuhnya kehidupan dunia seni rupa Indonesia. 

2. Membuat kita sejajar dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain, namun tetap berpijak pada 

nilai-nilai artistik yang berakar pada lingkungan kebudayaan kita. 

Semoga Bienniale Seni Rupa Jakarta IX akan menyuguhkan beragam kesenian baru, yang sekaligus 

merupakan cerminan visual perkembangan dan berbagai perubahan nilai dari kehidupan kita sekarang. 

Penilaian selanjutnya terletak pada masyarakat yang akan menyaksikan, mereka yang terlibat bersama

sama perupa di dalam kehidupan masa kini. 

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Bienniale Seni Rupa Jakarta IX ini kami, Panitia 

Penyelenggara, mengucapkan banyak terima kasih. 

Astari Rasjid 



SAMBUTAN 

KETUA VAVASAN KESENIAN JAKARTA 

Saya menyambut dengan gembira terlaksananya Bienniale Seni Rupa Jakarta IX, 1993, dan pada 

kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan saya kepada Dewan Kesenian Jakarta dan Panitia 

Pelaksana yang telah bekerja demi suksesnya pameran ini. 

Dalam tiga tahun terakh ir ini , intensitas kegiatan seni di Indonesia meningkat dengan pesat. Hal in terjadi 

karena semakin terbukanya interaksi ekonomi , polit ik, budaya dengan kegiatan seni. 

Manifestasi dari matriks interaksi ini dapat dilihat, bukan saja dari meningkatnyuajumlah galeri di Indonesia. 

Bienniale Seni Rupa Jakarta IX 1993 ini say a anggap penting karen a konsep pelaksanaannya memperlihatkan 

suatu gagasan yang berbeda dengan Bienniale yang telah dilaksanakan sebelumnya. Gagasan ini 

mencoba melihat segala praktek seni yang diterima dan dilaksanakan oleh seniman Indonesia, yang dalam 

kenyataannya lebih membuka berbagai kemungkinan dalam berkarya. Gagasan tersebut di atas dapat 

dilihat dari keikutsertaan/partisipasi seniman dari berbagai disiplin dengan berbagq.i idiom ekspresi seperti 

patung , lukisan, seni gratis, fotograf i, instalasi , dan seni rupa pertunjukan . 

Peristiwa ini tentunya membari kesempatan dialog di antara seniman dan sekaligus menjadi arena 

komunikasi antara seniman dengan masyarakat umum, selain itu juga dapat memberi peluang bagi 

peningkatan apresiasi masyarakatterhadap kecenderungan-kecenderungan eksploratif dalam idiom ekspresi. 

Sebagai penutup say a berharap agar Bienn iale Seni Rupa Jakarta IX, 1993 ini dapat menjadi batu loncatan 

bagi peningkatan kerja sama antara sektor penyandang dana dan pelaku seni demi pengembangan 

kegiatan intelektual budaya masyarakat. 

Selamat berpameran. 

H. Omar Abdalla 

SUSUNAN PANITIA 

BIENNIALE SENI RUPA JAKARTA 1993 
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• Wakil Ketua Adila Soewarmo • Koord. Sekretariat Hamid Jabar, Sri Warso Wahono, Restu lmansari K., 

Staf Harian Sekretariat DKJ • Bendahara Yanti , Tuti Zairati • Koord. Pameran Dolorosa Sinaga, Teguh 

Ostenrik • Koord. Publikasi Restu lmansari K., Adila Suwarmo • Koord. Buku Program Goenawan Mohamad, 

Bam bang Bujono, Asikin Hasan • Koord. Logistik Sri Warso Wahono, Mustika, Tom lbnur • Penanggung 

Jawab Katalog & Buku Program PENDATAAN PAMERAN: Kurator, PENDATAAN KARYA: Sekretariat 

Panitia Jakarta, PENDAT AAN BIODATA: Asikin Hasan, DESAIN GRAFIS: Citra Indonesia, PENYUNTING: 

Bambang Bujono, EDITOR/INTR: Goenawan Mohamad, PHOTOGRAPHY: Dari beberapasumber, PENULIS 

NASKAH: Mara Karma, Jim Supangkat, Bambang Bujono • Penanggung Jawab Logistik Tom lbnur 

• Akomodasi Peserta Wisma Seni • Kurator Jim Supangkat, Tuti Herati , Mara Karma, G. Sidharta, 

lkranegara, Sri Warso Wahono 
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BIENNIALE SENI RUPA IX JAKARTA 

Tentang Bienniale Jakarta 

Bienniale Seni Rupa Jakarta IX, 1993 adalah pameran besar seni rupa yang diselenggarakan dua tahun 

sekali . Tradis i pameran ini, yang dikenal sebagai "Bienniale Jakarta" , berskala nasional dan senantiasa 

diikuti perupa dari berbagai penjuru tanah air. Dalam delapan kali penyelenggaraannya, beberapa 

pengamat menganggapnya sebagai menampilkan karya-karya Indonesia terbaik yang dibuat dalam dua 

tahun terakhir. 

Bienniale Jakarta , selama ini dikenal sebagai Bienn iale Seni Lukis Tradisi ini menunjukkan di masa lalu 

perkembangan seni rupa kita tercatat berlangsung di alur seni lukis. Nama-nama besar tercatat berasal dari 

cabang seni rupa ini , dan kontrad iksi yang dipercaya di sektor ini. Namun dalam 10 tahun terakhir 

perkembangan seni rupa memperlihatkan gejala-gejala baru . 

Seni lukis telah maju pesat dan berhasil memasyarakat. Terlihat melalui tumbuhnya jaringan galeri swasta 

yang diikuti meningkatnya secara luar biasa frekuensi pameran lukisan . Pada alur ini terjadi komodifikasi 

lukisan yang mengakibatkan seni lukis , karena pertimbangan kompleks, tidak lagi berada di alur yang 

menghasilkan perkembangan. 

Sementara itu , terjadi perkembangan di mana penggunaan istilah "seni rupa kontemporer" menjadi lebih 

populer. lstilah ini memperlihatkan perkembangan di mana pengertian seni rupa mengacu pada kategori 

umum "seni rupa". Di alur ini , pada pertengahan dekade 1980, terlihat gejala pertumbuhan baru , yakni 

kecenderungan menggunakan idiom alternatif. 

Tentang Seni Rupa Kontemporer 

Menimbang sifat pertumbuhan seni rupa kontemporer itu , tradisi Bienniale Jakarta tahun 1993 ini tampil 

sebagai "Bienniale Seni Rupa Jakarta" . Kendati tetap berskala nasional , Bienniale Jakarta sekali ini tidak 

berpretensi untuk menampilkan karya-karya terbaik nasional. 

Karena tujuannya mengamati pertumbuhan yang khusus, lingkupnya disempitkan menjadi di sekitar 

pertumbuhan baru itu . Dasar kurasinya mengkaji gejala yang memperlihatkan kecenderungan menggunakan 

idiom alternatif tadi : instalasi , video, pertunjukkan seni rupa (performance art) , media campuran dan 

fotografi . 

Konsekuensi yang penting untuk dicatat, kecenderungan yang ditampilkan pada Bienniale Seni Rupa 

Jakarta IX, 1993 ini bukan satu-satunya kecenderungan dalam seni rupa kontemporer kita di mana terdapat 

berbagai kecenderungan lain . 

Kepentingan untuk menampilkan kecenderungan yang khusus itu adalah mengelaborasi momentum yang 

diperkirakan bisa berperan penting dalam membangun perkembangan. Seperti kita tahu , perkembangan 

tidak lepas dari kemampuan melihat peluang yang bersembunyi di balik gejala. 

Bila dikaji prinsip mendasar kecenderungan yang tumbuh pad a dekade 1980 itu adalah prinsip meninggalkan 

tradisi seni lukis , seni patung dan seni gratis. Kendati pada pertumbuhan in i masih ada karya-karya berujud 

patung dan lukisan, prinsip berkarya di baliknya tidak lagi terikat pada kaidah-kaidah eksplorasi seni lukis, 

seni patung , seni gratis . 

Bila prinsip "tigajalur" seni rupa (seni lukis , seni patung , sen i gratis) mencerminkan prinsip estetik seni rupa 

modern , maka kecenderungan "satu jalur" (pembongkaran batas-batas wilayah) yang tumbuh pada dekade 

1980, memperlihatkan prinsip pasca-modern . 

Tentang Pasca-Modern 

lsu pasca-modern sekarang ini sedang luas dipermasalahkan para budayawan kita . Tulisan dan polem ik 

di media massa mencoba melihat kaitan pasca-modernisme ini dengan berbagai sektor kehidupan kita . 

Sejumlah diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Salatiga, Yogyakarta dan Bandung, mengkaji kaitan 

prinsip ini dengan perubahan perubahan dalam konstelasi dunia: runtuhnya komunisme, bangkitnya 

kembali agama, kesangsian pada kap italisme industri , berkuasanya media massa dan munculnya prinsip 

budaya tandingan . 

Adalah kenyataan , gejala pasca-modernisme berawal di bidang arsitektur dan sen i rupa . Gejala ini pada 

1970 - 1980 meluas menjadi masalah kemasyarakatan , setelah bersentuhan dengan aliran filsafat post

strukturalisme. Paling akhir, pasca-modernisme menjadi induk pemikiran-pemikiran baru yang mengeritik 

perkembangan dunia yang terpusat di negara-negara maju. 

Bienniale Seni Rupa Jakarta IX, 1993 yang menampilkan gejala pasca-modern di sektor seni rupa, 

potensial untuk menjadi materi kajian yang bisa dikembangkan ke pertanyaan di mana kepentingan kita bila 

pasca-modernisme meluas menjadi masalah masyarakat, benarkah abad modern akan berakhir dan 

akankah ada abad baru yang mengacu pada internasionalisme baru? 

Tentang Penyelenggaraan 

Bienniale Seni Rupa Jakarta IX, 1993 ini diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta, Manajemen Pusat 

Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dan Yayasan Kesenian Jakarta, bersama sejumlah anggota 

masyarakat. Beberapa kelompok penatalaksana (organ izer) swasta, ikut berperan dalam panitia pelaksana. 

Ahli-ahli seni rupa dari beberapa perguruan tinggi diundang untuk duduk dalam Dewan Kurator. 

Terlibatnya anggota masyarakat memperlihatkan kenyataan bahwa Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail 

Marzuki bukan sebuah benteng yang dibangun untuk para seniman . Pusat kesenian ini adalah sarana di 

mana seniman dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam kegiatan kesenian , kendati dengan tujuan 

berbeda, Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki , tidak bisa ditawar, adalah milik masyarakat. 

Komite Seni Rupa 

Dewan Kesenian Jakarta 



AGENDA ACARA 

Pameran 17 Des 93 - 17 Jan 93 

Lukis • Patung • Fotografi • lnstalasi • Video 

Pertunjukan 

Semsar Siahaan & Andar Manik 

17/24/31 Des 93 - 14/17 Jan 94 

Rahmayani 

17/20/27 Des 93- 3 Jan 94 

Dadang Christanto 

17/31 Des 93- 10/17 Jan 94 

Andar Manik 

17/22 Des 93- 16/17 Jan 94 

Agus Hari Raharjo 

18/25 Des 93 - 1/15 Jan 94 

Agus Suwage 

17/19/26 Des 93 - 9/16 Jan 94 

Proyek Karya Kolaboratif 

SEMSARSIAHAAN &AN DAR MANIK : "Penggalian Kembali" 

"Essensi Kesenian adalah Kemerdekaan , Essensi 

Kemerdekaan adalah Hak Asasi Man usia, Essensi Seni

man adalah Hak Asasi untuk Kemerdekaan ." 

Bekerja Bersama mengkawinkan gagasan untuk membuat 

karya bersama dengan satu tema sebagai ikatan. Proses 

kreasi berlangsung dengan saling menyumbangkan gagasan, 

menghargai perbedaan pendapat, bersikap demokratis. 

Menghargai perbedaan pendapat menjadi bag ian penting 

selain karya itu sendiri. 

Kesepakatan mendapat ruang ketika titik pemikiran dan 

perenungan bertemu pada lingkaran pengalaman dan 

obsesi bersama. 

Merupakan pilihan kita sebagai tema yang disepakati . 

EDDIE HARA & MAHASISWA IKJ 

Bentukatau figur manusia, binatang dan gabungan keduanya 

(bentuk metamorfosa) telah jadi sumber inspirasi bagi 

para seniman lukis dan patung sejak lama. Adalah Picasco, 

Klee, Miro, Paladino , Clemente, Brancussi , De Saint 

Phalle, Borofsky dan beberapa lagi yang masih menganggap 

bahwa bentuk-bentuk terse but merupakan sumber inspirasi 

yang tak akan habis dan selalu menjadi subject matter 

sepanjang masa. 

Karya-karya yang kami ciptakan dalam kolaborasi ini 

mencoba mengangkat bentuk-bentuk tersebut menjadi 

semacam "art object" dengan media campuran (kayu , 

besi , tripleks , cat , kawat dll). Apakah karya kami ini akan 

disebut seni patung , itu tidak jadi soal. 

Ide dasar kolaborasi ini adalah menciptakan karya yang 

memiliki nilai seni lukis (titik , garis, warna dan bidang) 

dan seni patung (konstruksi , teknik dan kedalaman fisik 

atau dimensi) dan seni bisa dikerjakan oleh pelukis , 

pematung, penggrafis dan kriyawan dengan meninggalkan 

kaidah-kaidah seni rupa konvensional yang mereka anut 

selama ini . 

AGUS SUWAGE: "Manusia dan benderanya" 

Luas area ± 1 0 m2 

Kolaborasi ini melibatkan unsur manusia dan alam : 

Manusia melibatkan beberapa disiplin : seni, arsitek, 

tukang konstruksi , dalam proses pembuatannya. Dalam 

karya ini diharapkan juga adanya Respon "teatrikal" dari 

siapa saja. (seperti ide awal yang semula ingin melibatkan 

unsur teater untuk performance artnya) 

A lam membutuhkan unsur angin untuk menimbulkan gerak 

dan bunyi. 

Seminar 

Seni Rupa Indonesia Masa Kini 

10 Jan 94, TIM 

Pembicara - Mara Karma 

- Jim Supangkat 

- Bambang Bujono 

Moderator - G. Sidharta 

Temu Perupa 

11 Jan 94 

Mella Jaarsma - Lukis lnstalasi 

Krisna Murti - lnstalasi 

Pintor Sirait- Patung/lnstalasi 

Tonny Haryanto- lnstalasi 

Bursa buku, post card, poster, gratis Sen i 

Rupa Indonesia 

DAFTAR NAMA DAN KARVA SENIMAN 

Tonny Haryanto "Keluarga Berisik" , (lnstalasi , 6 X 6X 3 Meter) 

Erwin Utoyo "Super Market" (lnstalasi , 8 X 6 X 3 Meter) 

Rahmayani "Empat Wajah" (lnstalasi 2,6 X 9 Meter) 

Andar Manik "Retakan" (lnstalasi Keramik) , 

Seni Rupa Pertunjukan pada "Retakan" 

Krisna Murti "Objects From Kampung Nagrak" (lnstalasi , 300 X 1500 X 350 Cm) 

Dadang Christianto "For Them Who Have been Killed" . (Seni rupa pertunjukan) 

Bonzan Eddy R. Adisetyo "Kejadian" (lnstalasi Kramik, 2,5 X 3 Meter) 

Pintor Sirait "Transilient" (Media campuran, 8 X 8 Meter) 

lsa Perkasa "Dunia Menjadi Sempit (lnstalasi , 3,5 X 3 Meter) 

Agoes Hari Rahardjo SA "Anungga Rungga" (Media campuran) , 

"Jolly Dalam Migrain dan Diabetes" (Seni rupa pertunjukan) 

Nyoman Erawan "Yang Tertusuk Menusuk" (lnstalasi , 6,5 X 13 Meter) 

Mella Jaarsma "Ritual of Pouring 1, 2, 3, 4 & 5" (Teknik campuran di atas kanvas, 30 x 20 Cm) , 

"Inti I & II" (Kayu , 180 x 40 x 40 Cm), 

"Pouring" (Kayu & air, 160 x 40 x 40 Cm) 

Yanuar Ernawati "IMEJ" (Mixed Media, 100 X 100 Cm), 

"Mistik Bali" (Mixed media 100 X 100 Cm) 

Awan P. Simatupang "Kolam Renang" (lnstalasi Media campuran) , 

"Konstruksi" (Patung Media Campuran) 

Nindityo Adipurnomo "Lukisan dan Objek-objek" (3,5 X 5 Meter) 

Yudi Yudoyoko "A Man and an Egg" (Media campuran , 3- 4 Meter) 

Setiyoko Hadi Sutanto "Perdamaian" (Media Campuran, 3 X 5 Meter) 

FX Harsono lnstalasi (Media campuran , 4 X 4 X 2 Meter) 

Marida Nasution "Taman Plastik" (Media campuran, 4 X 3 Meter) 

Anusapati "Patung Kayu" (Media campuran, 260 X 150 X 80 Cm) , 

"Patung Kayu" (Media campuran , 1S'o X 150 X 50 Cm) 

Dede Eri Supria "Penunggang Kuda dari Amerika" 1 (Lukisan Cat Minya~, 397 X 120 Cm) , 

,,. j 

I _, 
"Menari & Terpuruk Diantara Kanvas & Palet" (Lukisan Cat minyak, 10,8 X 3 Meter) ;rr 

Hedi Hariyanto "Menonton Orang-orang Marjinal" (.lnstalasi 5 X 5 Meter) 

Anta Wijaya "Buku" (Keramik lnstalasi) .l 

Juandi lnstalasi 

Melodia "Menanti di Hari Panjang" (Lukisan Cat Minyak, 95 X 65 Cm) 

Agus Kamal "Ia dan Rem bulan" (Lukisan Cat Minyak, 140 X 100 Cm) , 

"Wan ita" (Lukisan Cat Minyak, 100 X 70 Cm), 

"Berdoa" (Lukisan Cat Mirwak 140 X 100 Cm) 

I 

Asri Nugroho Pakurimba "'P,eristiwa Roti dan Anggur" (Lukisan Akrilik, 190 X 215 Cm) , 

"Expresi Putih Dalam Hitam" (Lukisan Akrilik, 190 X 250 Cm) 

P P tjo r ;YIMI c.Q.. 
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Sutjipto Adi"lntrospection" (Lukisan cat minyak, 121 ,5 X 91 ,5 Cm) , 

"Welcome to my World" (Lukisan cat minyak, 50,5 X 40 ,5 Cm), 

"Cinta Kasih" (Lukisan cat minyak, 101 ,5 X 76 Cm) 

Sudarisman "Peragawati" (Lukisan cat minyak, 70 X 80 Cm) 

Eddie Hara "Alice in Wonderland I" (Media campuran , 200 X 300 X 20 Cm), 

"Alice in Wonderland II" (Media campuran , 200 X 300 X 20 Cm) 

lwan Koeswanna "Merajut Wool" (Lukisan Gouache, 106 X 75 Cm) , 

"Restauran" (Lukisan Gouache, 106 X 75 Cm), 

"Africa" (Lukisan Gouache, 106 X 75 Cm) 

Diyanto "lni Batu Untukmu , Jangan Sedih" (Media campuran), 

"Pulo Gadung di atas Sebuah Peta" (Media campuran) , 

"Ciuman" (Media Campuran) 

Agus Suwage "Cilaka 2000" (Lukisan lnstalasi , 720 X 480 Cm), 

"Bendera" (Lukisan lnstalasi, 300 X 350 Cm), 

"Manusia dan Benderanya" (lnstalasi , 10 X 10 Meter) 

Semsar Siahaan "Selendang Abang" (Lukisan Cat minyak, 1 ,5 X 3 Meter) , 

"Jeritan Biru Seorang Pelukis" (1 X 1 Meter), 

"Diantara pabrik dan Penjara" (1 X 1 Meter) 

Yudhi Soerjoatmodjo "Waria" (esei foto , 15 tahap), 

"Oma" (esei toto, 15 tahap) 

Fendi Siregar lntegrasi (esei toto, 6 tahap) 

Yana Wiyatna Sucipto "Balada Palu dan Paku" (Patung Resin Electroplated, 3 X 2,5 Meter), 

"Warning" (Patung Resin Electroplated, 70 X 40 Cm), 

"Sepatu Buaya" (Patung Resin Electroplated , 50 X 35 Cm) 

Tara Sosrowardoyo Foto 

Heri Dono "Melihat Manusia-manusia Marjinal" 

Suatmadji "Pesan Kolase" (Lukisan Kolase, 97 x 117 Cm), 

"Sepasang Kolase" (Lukisan Kolase, 80 x 122 Cm) 

MEMBANTU KESENIAN 

ADALAH MENVEMARAKKAN 

KEMERDEKAAN 

Karya Picasso Manusia dan Kuda, 1939 

TEMPO 
MAJALAH BERITA MINGGUAN 
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Panitia Bienniale Seni Rupa Jakarta 1993, mengucapkan terima kasih kepada : 

PT Medco 

The Hero Group 

Bakrie lnvestindo 

Majalah Berita Tempo 

Bapak Sudwikatmono 

Bank Dagang Nasional Indonesia 



KATA PENGANTAR 

Sebuah pameran besar seperti .Bienniale Seni Rupa 

Jakarta IX ini pada dasarnya sebuah forum untuk 

menyimak apa yang sedang terjadi dalam seni rupa 

Indonesia sekarang. Kata "sekarang" tentu saja tidak 

pernah bisa dirumuskan secara tepat: selalu ada tilas 

masa silam di sana, dan juga antisipasi untuk masa 

kemudian, sebab sebuah karya seni rupa dibuat dengan 

acuan tertentu, dan pada saat dipamerkan sudah 

merupakan barang yang sudah dibuat, dan pada saat 

yang sama juga untuk orang lain yang belum pernah 

melihatnya. 

Menyimak apa yang ada sekarang berarti 

mencoba menilai . Bukan maksud kita untuk menilai 

"maju" a tau "mundur"-kah seni rupa Indonesia di tahun 

1993-sebab dalam kesenian , kita tahu , sebenarnya 

tidak ada yang disebut "kemajuan" atau "kemunduran". 

Yang kita akan nilai kurang-lebih sejauh mana 

karya-karya seni rupa yang lahir selama dua tahun 

terakhir di Indonesia dapat berbicara, dan dengan 

demikian mempunyai makna, kepada kita, dan 

memberikan suatu kontribusi bagi khasanah artistik 

dan intelektual kita . 

Untuk itulah katalogus ini disusun: sebuah 

pameran besar sekaligus sebuah rekaman, yang pada 

dirinya sendiri kemudian memerlukan untuk direkam 

pula- agar tidak sekedar menjadi sesuatu peristiwa 

yang tidak bisa dihadirkan lagi . 

Dari Bienniale di akhir tahun 1993 ini nampak 

betapa banyak perubahan terjadi dalam dunia seni 

rupa Indonesia sejak Dewan Kesenian Jakarta di 

tahun 197 4 menyelenggarakan Bienniale yang pertama. 

Sejumlah pelukis ternama sudah meninggal (Affandi, 

S. Soedjojono, Zaini , untuk menyebut beberapa nama 

saja), dan sederet nama baru hadir. Pengertian tentang 

kesenirupaan pun nampak berubah, juga media yang 

dipergunakan, seperti kecenderungan eklektik dalam 

instalasi, yang banyak tampil dalam Bienniale IX ini. 

Demikian pula sikap para seniman (kini disebut perupa) 

dalam menghubungkan diri dengan masyarakatnya: 

Goenawan 

DOKUMENT 
Dewan Kesenian Jakarta 

kini kita melihat seni rupa semakin mendapatkan 

pasar, galeri-galeri tumbuh, tetapi sementara itu im

petus kreatif tidak lagi terbatas pada ruangan tertutup 

dan keterpisahan seni rupa dari masyarakat. Seperti 

dikatakan di atas, yang sekarang ini tidak bisa dilihat 

sebagai "kemajuan" atau "kemunduran" dibandingkan 

dengan yang dulu , tetapi perubahan yang nampak 

agaknya dapat mengetengahkan apa yang terjadi 

dalam kehidupan seni, pemikiran , dan masyarakat di 

sekitar kita . 

Pameran ini , dan juga katalogus ini, dimaksudkan 

untuk mereka yang tidak selamanya sempat mengikuti 

perubahan itu dari waktu ke waktu. 

Dengan argumentasi seperti itulah katalogus 

ini - di samping menampilkan biodata, pandangan 

dan karya para perupa yang ikut dalam Bienniale IX

juga menyajikan tiga buah tulisan. Yang pertama 

adalah suatu tinjauan garis besar tentang sejarah seni 

rupa Indonesia, oleh Mara Karma, penulis dan pelukis 

yang juga kini menjadi anggota Dewan Kesenian 

Jakarta. Tulisan kedua adalah buah pemikiran Jim 

Supangkat, salah seorang kurator dari Bienniale IX, 

yang juga seorang perupa dan kritikus . Ia 

mengemukakan dasar-dasar pili han yang dilakukannya 

untuk menangkap trend seni rupa Indonesia kini -

sebuah trend yang kadangkala, benar atau tak benar, 

dikaitkan dengan semangat "pasca-modernis". Tulisan 

ketiga disajikan oleh Bambang Budjono, kritikus seni 

untuk Majalah Tempo, yang mencoba menengok 

bagaimana sistem pendukung sosial-ekonomi dari 

seni rupa Indonesia kini, dengan menampilkan 

kehidupan galeri-galeri di Jakarta, Bandung, Yogya, 

Bali. Untuk tulisan ini Bam bang Bujono telah berkeliling 

selama dua pekan lebih, mengingat bahwa segi ini 

belum pernah dibahas dalam pembicaraan

pembicaraan seni rupa Indonesia. 

Har9-pan para penyusun katalogus ini ialah 

agar apa yang kami sajikan bukan saja menyajikan 

sebuah rekaman, tetapi juga sebuah perspektif . 

Mohamad 



KELUARGA GERILYA (1947) • HENDRA GUNAWAN • CAT MINYAK • 75 X 120 CM 

SENI RUPA MODERN INDONESIA 

DALAM RETROSPEK 

Man usia, di mana pun ia berada dan pada kurun waktu 

apa pun juga, senantiasa melakukan kegiatan kesenian, 

sesuai dengan situasi sosial dan budayanya. Tidak 

terkecuali tentunya Indonesia, yang punya sejarah , 

pertumbuhan dan perkembangan keseniannya sendiri , 

termasuk sejarah seni rupanya. Tapi kisah seni rupa 

modern Indonesia sudah dapat dipastikan bermula 

dengan munculnya PERSAGI (Persatuan Ahli-ahli 

Gambar Indonesia) yang didirikan oleh sejumlah pelukis 

idealis dalam masa penjajahan Hindia Belanda pada 

tahun 1937. Salah seorang tokoh pendirinya adalah S. 

Sudjojono yang dikenal sebagai seorang pribadi yang 

dinamis, berpandangan luas, suka menulis dan bicara 

blak-blakan, yang kemudian dijuluki sebagai "bapak seni 

lukis modern Indonesia". Jabatan ketua PERSAGI 

dipegang oleh Agus Djaja, juga seorang idealis, yang 

punya hubungan akrab dengan pujangga Sanusi Pane, 

yang pandangan kesen ian dan kebudayaar:mya condong 

ke kebudayaan Timur. 

Sejarah seni rupa Indonesia secara sederhana 

dapat dibagi dalam dua bagian : tradisional dan mod

ern. Tapi dalam tulisan ini perhatian kita lebih diarahkan 

kepada yang bersifat modern , istimewa yang berkaitan 

dengan pokok fikiran dan sikap para perupa Indonesia 

dalam hubungannya dengan pembentukan seni rupa 

modern dan perkembangan selanjutnya sampai 

sekarang. 

SENI "MODERN" PERTAMA. Seni lukis "modern" 

pertama·pra-PERSAGI yang dikenal di zaman kolonial 

adalah sejenis seni lukis yang dipungut dari pelukis

pelukis asing (Belanda, Jerman, Belgia. dll) yang 

datang ke Indonesia setelah Perang Dunia ke-1. Di 

negeri asalnya (Eropa), para pelukis ini tidaktergolong 

sebagai seniman modernis, karena visi dan sikap 

berkesenian mereka masih bertahan pada corak seni 

klasikatau akademis. Tapi bagi pelukis-pelukis Indonesia 

yang belajar pada mereka, corak kesenian semacam 

itu sudah dianggap "moden" , yang asasnya berbeda 

dengan seni tradisional. Diantara pelukis Indonesia 

yang belajar pada mereka adalah, Rd. Abdullah Surio 

Subroto, Raden Mas Pirngadi, Wakidi , yang kemudian 

menjadi pelukis-pelukis terkenal di zaman penjajahan. 

Sebagian besar dari karya mereka terdiri dari

pemandangan alam (landschap) , alam benda, potret, 

yang bersuasana romantis dan eksotis, sesuai dengan 

visi guru-guru mereka yang amat terpesona pada 

keindahan alam Indonesia. Karya-karya mereka itu 

bersifat representasional yang bergaya naturalistis 

dan akademis. Corak kesenian seperti ini pada masa 

itu dianggap baru dan menarik, sekalipun pada waktu 

yang bersamaan corak itu sudah lama ditinggalkan 

seniman modernis di Eropa. Suatu corak seni rupa 

yang sudah berkembang selama berabad-abad di 

TORSO {1972) • MUCHTAR APIN • CAT MINYAK 

• 100 X 100 CM 

Mara Karma, Kurator 



Eropa sebelum munculnya gerakan modern-art. 

Lalu bagaimana ha/nya dengan pelukis Raden 

Saleh? 

Nama Raden Saleh akan tetap tercatat sebagai seorang 

pelukis Indonesia pertama yang belajar melukis model 

Barat; seorang seniman Indonesia yang berbakat 

besar, punya kepintaran melukis yang berhasil me

nandingi kepintaran orang Barat. Dia adalah seorang 

pelukis bercorak klasik ala Barat sementara dari sudut 

pandang seni tradisional , bisa digolongkan sebagai 

pelukis "modern" Indonesia pertama, sekalipun 

modernitasnya berbeda dengan modernitas 

angkatan Abdullah Sr. 

RONTOK ( 1978)• 5. SUDJOJONO • CAT MINYAK 

• 60 X 85 CM 

MODERNISME VERSI PERSAGI. Pada waktu PERSAGI 

didirikan (1937), modern-art Barat, yang dipelopori 

oleh kaum impressionis, sudah jauh berkembang, 

semenjak para seniman tersebut memberontak 

terhadap asas-asas seni klasik dan akademis yang 

sudah berlangsung selama beberapa abad. Pada 

waktu Perang Dunia-1, seni modern Barat sudah 

melewati berbagai pertumbuhan isme, yang oleh 

sementara seniman di tempat itu dipandang sebagai 

suatu perkembangan negatif , karena lebih banyak 

menimbulkan obskuritas daripada peningkatan 

kehidupan kesenian yang berarti . 

Jadi, padasaat seniman Indonesia menyatakan 

diri terjun kedalam percaturan dunia modern-art Barat, 

seni modern itu sudah berada jauh di depan, dan 

telah melalui berbagai tingkat pergolakan fikiran , 

konsep dan pandangan kesenian yang beraneka 

ragam, sesuai dengan situasi sosial dan budaya 

yang berlaku di belakangnya, yaitu di Eropa Barat. 

Sayangnya, apa yang terjadi di tempat itu sedikit 

sekali dan terlambat di ketahui di Indonesia, karena 

masih buruknya sistim komunikasi pada waktu itu 

dan masih terbatasnya perhatian terhadapnya. 

Berbeda dengan gerakan-gerakan kesenian 

yang terjadi di Eropa, yang selalu muncul dengan 

nama-nama gerakan aneh, seperti Fauves(Perancis) , 

die Burcke (Jerman), de Stijl (Belanda) dll. dan 

manifesto-manifesto yang isinya menggegerkan, 

PERSAGI tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa. 

Apa yang menjadi pegangan bagi kita kemudian 

dalam memahami gerakan ini tidak lain dari tulisan

tulisan dari S. Sudjojono yang dimuat dalam koran

koran pada waktu itu dan pada tahun- tahun berikut

nya serta kritik dan komentarnya mengenai kesenian. 

Asas modernismeyang ditawarkan PERSAGI, 

seperti yang disarikan dari tulisan Sudjojono adalah 

sejenis senilukis baru yang bercorak Seni Lukis 

Persatuan Indonesia. Suatu jenis seni lukis yang 

bukan berasal dari corak kesenian kuno : Bali, Batak, 

Minangkabau , Dayak, Papua, Jawa dan lain-lain. 

"Juga bukan pula kesenian museum yang sudah 

berbau kemenyan, beroncom, yangterbenam di zaman 

Majapahit, Sriwijaya, dan kebesaran lndragiri (Melayu), 

karena sudah tidak hidup lagi. "Keindahan kesenian 

seperti itu," katanya, "supaya dianggap sebagai jim at, 

atau unikum saja. A tau kalau mau sebagai alat yang 

mengingatkan kita dalam mewujudkan sesuatu. Tapi 

bukan untuk mempertalikan seni itu secara langsung 

dengan kita sekarang ." 

Pendapat ini mengingatkan kita pad a pendapat 

S. Takdir Alisyahbana, yang menginginkan kebudayaan 

Indonesia itu suatu kultur baru yang modern, suatu 

jenis kebudayaan Nusantara yang tidak ada hubungan 

dengan kebudayaan masa lampau. 

Menu rut Sudjojono, seni lukis yang dipraktekkan 

pada waktu itu be/umbercorak Indonesia. Belum seperti 
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"lukisan Jawa", "lukisan Bali kuno", yang sudah memiliki 

corak sendiri. Apa sebabnya? Dia menjawab sendiri: 

"Karena keadaan kita yang abnormal, karena kultur 

kita stop berjalan, seakan-akan mati, dan saya berani 

mengatakan, bahwa bangsa Indonesia belum mempunyai 

bentuk kultur yang tetap, yang cocok dengan zaman 

persatuan kita sekarang. Kulturyang sering kita namakan 

sekarang masih hilir-mudik, ngalor-ngidul. Yang satu 

ke-jawaan, yang satu ke-kunoan, d;;n yang satu ke

baruan Jawa, dan yang satu lagi ke-baratan, dengan 

sifat baik dan buruknya. Tapi ke-lndonesiaan baru, 

yang cocok dengan jasmaninya, tidak ada". 

Asas-asas seni lukis baru yang ditawarkan 

ialah: 

Pertama suatu jenis seni lukis yang berkarakter, 

yaitu - karakter persatuan. Sebagai perbandingan 

dikatakan, bahwa karakter jiwa seseorang a tau sesuatu 

bangsa tidak sama atau berbeda-beda. Perbedaan

perbedaan itu tampak pada falsafah hidup, rasa 

warna, rasa keindahan dan lain-lain , karena 

nasionalitas seseorang tidak sama. 

"Dari sinilah berasal corak dan gaya sesuatu lukisan. 

Bukan dari optische opname hasil penglihatan semata. 

Corak sebuah lukisan tidak lain daripada sebuah 

resultante dari suatu proses pekerjaan yang berasal 

dari jiwa." katanya. 

Kedua, jenis seni lukis itu harus bertolak dari 

rea/ita dan kebutuhan sehari-hari. Suatu jenis senilukis 

yang bertolak dari kenyataan sosial dan budaya 

yang sedang berlaku tidak mencari aspek estetisnya 

pada nilai-nilai yang sudah kuno (Majapahit, dsb) 

dan juga tidak pada nilai-nilai yang berasal dari 

fikiran kaum turis. 

Ketiga, harus merdeka semerdeka-merdekanya 

dan tidak boleh menu rut asas moral sesuatu kelompok 

atau partai. Harus melepaskan diri dari moral tradisi , 

karena moral itu bersifat sementara, sedangkan 

keindahan, dikatakan bersifat universal. Meninggalkan 

dogma turisme agar bisa terbang bebas bagaikan 

garuda besar yang bersayap kuat, terbang ke lang it 

biru, melayang-layang diangkasa sebebas-bebasnya. 

Keempat, harus bertolak dari jiwa sendiri. Sebab 

karya seni tidak lain daripada pencerminan dari jiwa 

seniman sendiri. "Kesenian itu adalah jiwa ketok," 

kata Sudjojono. "Jadi kesenian itu adalah jiwa, "katanya 

dalam merumuskan apa yang disebut seni itu. 

Ditambahkan , jiwa yang mengagumkan adalah jiwa 

yang besar, seperti yang dimiliki oleh Goethe, 

Shakespeare, Frank Capra, Bernard Shaw, lchnation, 

Lie Tai Po. Seniman yang berjiwa sebesar kudis, hasil 

karyanya hanya bisa menjadi sampah danIa tar belakang 

dari sejarah sekali pun ia menceritakan - perjuangan 

pemuda, revolusi, pemberontakan Diponegoro, 

sosialisme atau hancurnya kapitalisme . 

ltulah beberapa patokan dari konsep 

modernisme PERSAGI yang disebut sebagai Seni 
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Lukis Persatuan Indonesia. Suatu konsep seni lukis 

yang dinamis dan berpandangan kedepan; suatu 

konsep yang mengajak semua seniman pelukis 

bersama-sama menciptakan atau mencarinya. "Dan 

kalau para pelukis sudah merasa menjadi dirinya 

sendiri sehat, merasa sebagai suatu bangsa, (dan 

anak-anak mereka belum mendapat pengaruh Barat) 

maka pada waktu itulah jalan ke corak Indonesia itu 

terbuka. Maka pada waktu itulah terjadi corak seni 

lukis Indonesia baru , dan kita mendapatkan "aku"kita. 

Demikian Sudjojono. 

Mengikuti perkembangan PERSAGI dari awal 

sampai masuknya Jepang (1942) , lewat proklamasi 

kemerdekaan Indonesia (1945) sampai ke pengakuan 

kedaulatan Indonesia akhir 1949, tidak sedikit pun 

terkesan, bahwa modernisme yang dipraktekkan 

seniman Indonesia sama bentuknya dengan konsep 

modern-art Barat. Tambahan lagi, semenjak permulaan 

revolusi sebagian besar perhatian rakyat Indonesia, 

tidak terkecuali seniman, tertumpah pad a perjuangan 

kemerdekaan , sekalipun kegiatan melukis tidak 

ditinggalkan sama sekali. Berbagai sanggar yang 

didirikan pada masa revolusi ada yang terus aktif 

berkarya, tapi kesempatan untuk mempelajari dan 

mengikuti perkembangan modern-art Barat dapat 

dikatakan tidak ada samasekali . Barulah setelah 

pengakuan kedaulatan Rl (1949) dan peperangan 

sudah tidak ada lagi , kegiatan seni lukis tampak 

hidup kembali. 

PENGARUH MODERN-ART BARAT. Situasi kesenian 

sesudah tahun 1950 memperlihatkan tanda-tanda yang 

amat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Terlihat 

adanya keragaman pada sikap seniman dalam 

DUA GOBOKAN (1974) • RUSLI • CAT MINYAK 

• 60 X 75 CM 

memandang bentuk atau corak seni rupa yang akan 

dijalankan. Demikian puladalam menanggapi modern

art Barat yang mulai dikenal secara lebih luas. Sekali 

pun demikian, pengaruh beberapa pelukis senior, seperti 

Sudjojono, Affandi , Hendra dan Rusli dan beberapa 

senior lainnya, masih mendominasi kehidupan seni 

rupa Indonesia selama beberapa tahun berikutnya. 

Akan tetapi , persepsi modernisme PERSAGI dengan 

nuansa nasionalisme yang kuat dan karakter kejiwaan 

yang berakar pada lingkungan kehidupan sosial-budaya 

sendiri, mulai tergeser dan ditandingi moden-art Barat 

yang menyebut dirinya bersifat internasional dan 

berkarakter universal. Saat saat itu dapat dikatakan 

merupakan saat yang paling krusial bagi seniman 

Indonesia dalam menentukan sikap kesenian yang 

harus dipilihnya. Tapi, karen a situasi sosial-kultural kita 

masih "abnormal" seperti dikatakan Sudjojono, maka 

setiap seniman memilih jalan sendiri-sendiri . Visi kesenian 

mereka terombang-ambing antara mencari corak 

kesenian sendiri dan mengadopsi modern-art barat. 

Tapi kecenderungan utama pada waktu itu tampak 

pada moden-art Barat. Trend perkembangan itu sempat 

dirintangi dengan berbagai fitnahan dari golongan 

komunis PKI beserta anak-anak organisasinya beberapa 

tahun menjelang lahirnya Orde Baru. Kegagalan golongan 

komunis (G-30-S) mengambilalih kekuasaan (1965), 

membuat para seniman non-komunis dan mereka 

yang beraliran modern-art me rasa dirinya di pihak yang 

menang, dan menganggap "kemenangan"itu sebagai 

legitimasi untuk terus berpegang pada modern art. 

KRITIK TERHADAP MODERN-ART. 8erbeda halnya 

dengan situasi di dalam negeri , di tempat asalnya di 

Barat, sejak dari Perang Dunia Ke-1 dan seterusnya 

sesudah Perang Dunia ke-11, modern-art tidak habis

habisnya dikritik dan dipermasalahkan . Tuduhan 

pertama yang dilemparkan padanya ialah semakin 

terkucilnya jenis kesenian itu dari masyarakat. Mod

ern art dikatakan bukannya lebih meningkatkan 

kehidupan kesenian , tapi sebaliknya menahan perkem

bangannya. Sikap senimannya yang anti-realistisdan 

status otonomiyang dimiliki para modernis dianggap 

sebagai penyebab utama dari timbulnya sikap 

individualistis, materialistis dan hedonistis yang berlebih

lebihan dari seniman modernis. Karya-karya yang 

dihasilkan mereka hanya dapat dimengerti dan 

ORANG TIDUR (1959} • MUCHTAR APIN • CAT MINYAK 

• 30 X 38 , 5 CM 

dinikmati oleh mereka sendiri sesama seniman serta 

segelintir kaum borjuis menengah yang senantiasa 

mendampingi fikirannya semenjak awal. 

Di Indonesia, semenjak modern-art itu berhasil 

menyelusup kedalam kehidupan kesen ian Indone

sia, perhatian utama para seniman kita lebih banyak 

tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan berbagai 

isme, gaya dan teknik artistik yang digunakan para 

modernis Barat. Minat mempelajari falsafah , situasi 

latarbelakang yang memotivasi lahirnya aneka ragam 

gerakan yang terus bermunculan , dapat dikatakan 

sedikit sekali, seperti yang dianjurkan Sudjojono ber

puluh tahun sebelumnya. Dalam sebuah tulisan 

dalam majalah Budaya Jaya, Goenawan Mohamad, 

seorang penyair dan sasterawan , pernah menyata

kan kesangsiannya terhadap perkembangan seni 

modern itu, yang menjadi ilusi banyak seniman , 

karena basis sosialnya yang dikatakan sempit. Tapi 

entah karena daya tariknya yang kuCjlt, entah karena 

seniman kita kurang punya percaya diri, modern-art 

dianggap sebagai sesuatu yang wajar sebagai 

landasan berkarya , dan bahkan terus dibuntuti 

perkembangannya. Kejadian ini kembali mengingat

kan kita pada apa yang pernah dikonstatasi 

Sudjojono beberapa puluh tahun sebelumnya: 

seniman Indonesia belum menemukan jiwanya 

sendiri, jiwa yang membentuk karakter kesenian

nya , sebagai pantulan dari identitas diri dan 

bangsanya. 

MENCARI ASAS KESENIAN ALTERNATIF. Kini , dengan 

telah terungkapnya berbagai kelemahan dan 

kekurangan pada asas modern-art, dunia kesenian di 

mana pun juga, termasuk Indonesia, seakan-akan 

dipaksa untuk mencari alternatif asas kesenian sendiri 

yang baru sebagai pengganti. Dunia kesenian sekarang 

dikatakan sudah berada dalam era pasca-modern. 

Dalam era pasca-modern ini tidak lagi ada satu arus 

kesenian yang dapat mengklaim dirinya lebih utama 

dari arus yang lain . A tau menganggap dirinya berkuasa 

untuk menetapkan value-judgmentterhadap nilai-nilai 

kesenian yang berada di luarwilayah kehidupan sosial 

dan budayanya. 

Seperti dikemukakan dalam permulaan tulisan 

ini , setiap negara di mana pun ia berada, dan pada 

kurun waktu apa pun juga, senantiasa melakukan 

kegiatan keseniannya sesuai dengan latarbelakang 

sosial budayanya sendiri. Dalam restrospek, seni 

modern Indonesia yang diidam-idamkan masih saja 

merupakan sebuah cita-cita yang belum terwujud 

sampai hari ini . 

Adakah momentum pasca-modern sekarang 

dapat digunakan secara efektif dalam mencari dan 

menetapkan seni modern Indonesia baru, sesuai 

dengan tuntutan situasi kontemporer sekarang ? 

Jawabannya ada dalam tangan seniman In

donesia sendiri ... 

Jakarta, November1993 

DOKUMENT 
.... Kesenian Jakarta 

Mara. ~arma, lahir di Bukittinggi 23 Agustus 1926, dlkenal sebagal wartawan yang juga melukis. Lulusan lembaga 
pend1~1kan terkenaii.N.S. Katutanam (Sumatera Barat) yang membuka sanggar lukis di Bukittinggi pada tahun 1943· 
1945, •a kembali aktif melukis sejak 1964. Kini duduk di Dewan Kesenian .Jakarta. 
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SENI RUPA ERA '80 

PENGANTAR UNTUK BIENNIALE SENI RUPA 

JAKARTA IX, 1993 

Ada peribahasa lama berbunyi , dijemba-jemba bagai 

bersiang, dihe/a surut bagai bertanam. Pengertiannya: 

mengatur-atur sesuatu supaya baik. Kata dijemba-jemba 

dalam pepatah itu be rasa I dari kata dasar jemba yang 

dalam bentuk kata kerja menjemba berarti: mengulurkan 

tangan untuk mencapai sesuatu (memegang, meragut, 

memeluk). 

Dalam pengertian sebenarnya, kata kerja 

menjemba menunjukkan aktivitas praktis. Katajembaan 

adalah nama ukuran panjang, yang menunjuk satu 

uluran tangan a tau satu jembaan, sama dengan de Iapan 

hasta, atau delapan kali lengan bawah. 

Namun dalam peribahasa lama itu , kata 

dijemba-jemba mempunyai makna lebih dalam. Alegori 

itu menunjukkan sebuah konsep rekayasa: kerja 

mereka-reka, memilah-milah, memilih-milih, member

sihkan , menyiangi yang dihubungkan dengan aktivitas 

mengumpulkan dan mengukuhkan (dihela surut bagai 

bertanam). 

Penjembaan itu bukan sekadar penjelajahan, 

pencarian atau perambahan, tapi sebuah eksplorasi 

yang diikuti aktivitas menyeleksi, merangkum, menggali, 

mengembangkan, mempertanyakan dan bila perlu 

melakukan dekonstruksi. 

Seni rupa pada Biennia/e Seni Rupa Ja

karta 1993 ini adalah seni rupa yang memperlihat

kan konsep penjembaan itu. Seni rupa ini tumbuh 

pad a pertengahan dekade 1980 jauh dari pengamatan 

kritisi dan institusi seni rupa. Luput dari perhatian. 

Pada akhir 1980-an, atas prakasa sendiri, seni 

rupa itu muncul. Dipamerkan di galeri-galeri alternatif 

yang diorganisasikan para perupanya sendiri. Tapi 

cara ini berhasil menarik perhatian para kurator manca 

negara dan dalam tiga tahun terakhir, seni rupa ini 

tampil dalam pameran-pameran internasional. 

Sementara itu di tanah air, kehadirannya bahkan 

belum dipertanyakan. 

Seni Rupa Era '80 itu tidak menunjukkan sesuatu 

genre, apalagi gaya (sesuatu isme). Seni rupa ini 

sekelompok kecenderungan yang bersama-sama 

memperlihatkan proses perubahan mendasar 

pengertian (dan definisi) seni rupa modern . 

Dalam proses perubahan itu, gejala penjembaan 

merupakan fase lanjutan gejala lain yang berlangsung 

pada dekade 1970-an. Seni rupa yang tumbuh pada 

dekade 1970, mendahului Seni Rupa Era '80 ini adalah 

seni rupa pemberontakan (penentangan, penerobosan, 

perombakan) . 

Seperti lazimnya seni rupa pemberontakan, 

senirupa dekade 1970 itu tidak memiliki identitas 

stabil karena sifatnya yang reaktif, radikal dan tak 

tersusun. Karena itu baru pada dekade 80-an, setelah 

munculnya perkembangan pasca-pemberontakan, 

dasar-dasar seni rupa pemberontakan itu menjadi 

jelas: menentang prinsip-prinsip modernisme. 

Seni Rupa Era '80, yang tampil dalam Biennia/e 

Seni Rupa Jakarta 1993 ini, adalah seni rupa 

pasca-pemberontakan itu: tidak lagi menentang 

modernisme, tapi meninggalkannya. Seni rupa ini 

dikenal pula sebagai seni rupa pasca-modern. 

Pada masa kini, prinsip-prisnip seni 

pasca-modern, sedang meluas di seluruh dunia. Di 

Indonesia kini sedang menjadi isu hangat. Di Eropa 

dan Amerika Serikat, gejalanya muncul pada tahun 

1960-an. Namun baru menjadi jelas pada dekade 

1980 setelah di tahun 1970-an dipengaruhi 

pemikiran-pemikiran filsafat post-strukturalisme Eropa. 

Tidak bisa disangkal, prinsip-prinsip seni rupa 

Jim Supangkat, Kurator 



pasca-modern itu mempengaruhi Seni Rupa Era '80. 

Idiom-idiom baru ya'[lg menandakan era post-modern 

- khususnya instalasi dan seni rupa pertunjukan 

(performance)- luas dipraktekkan di lingkaran seni 

rupa ini. Namun kaitan Seni Rupa Era '80 dengan seni 

rupa pemberontakan dekade 70 menunjukkan, adanya 

akar masalah-masalah lokal. Tidak begitu saja Seni 

Rupa Era '80 dipengaruhi pasca-modernisme yang 

berkembang di Amerika Serikat. 

Memang sulit dipisahkan, mana yang tumbuh 

dari masalah lokal , mana yang berasal dari pengaruh 

seni rupa internasional. Tapi justru karena banyaknya 

dimensi pembentukan, proses penjembaan pada Seni 

Rupa Era '80 menjadi konsep penting. Hanya dengan 

transformasi, gejala seni rupa pemberontakan 1970 

yang sulit dipahami bisa diu bah menjadi kecenderungan 

yang terbaca. Hanya dengan berpijak pada 

perkembangan lokal, pengaruh dari luar bisa menjadi 

proses adaptasi. 

Sudah barang tentu Seni Rupa Era '80 yang 

ditampilkan pada Biennia/e Seni Rupa Jakarta 

1993 ini bukan satu-satunya kecenderungan seni 

rupa kontemporer kita. Terdapat kecenderungan lain 

yang juga sah sebagai bag ian seni rupa kontemporer 

Indonesia. 

AndarManik 

Paling tidak, seni rupa kontemporer dekade 

1980 tercatat san gat diwarnai pula oleh perkembangan 

.yang berlawanan, yaitu komodifikasi kecantikan lukisan. 

lni berkaitan dengan tumbuhnya bisnis dan pasar seni 

rupa. Arus ini meluaskan praktek seni lukis dan 
I 

m.enyerap sejumlah besar perupa, khususnya pelukis. 

Kendati dasar perkembangannya seni rupa komersial , 

tidak bisa disangkal terdapat pula perkembangan 

seni lukis yang berkualitas di antara seni lukis komoditi 

ini. Sifatnya yang komunikatif dan idiomnya yang 

populer, paling tidak menyodorkan masalah untuk dikaji. 

Seni rupa kontemporer mempunyai ciri pluralistis 

(kaya ragam). Mengandung berbagai kecenderungan 

yang berkembang dari berbagai dasar. Seni rupa ini 

tidak sama dengan seni rupa modern yang percaya 

pada perkembangan sejarah yang monolinier dengan 

azas post hoc, ergo propter hoc, tentang pengaru h dan 

kontinuitas . 

Namun harus diakui , penggunaan istilah "seni 

rupa kontemporer" adalah upaya untuk menghindari 

penggunaan "seni rupa modern." Terkandung makna 

di sini: seni rupa sesudah era modern. Ketika istilah ini 

mulai digunakan menjelang dekade 1970, tidak segera 

muncul teori yang menjelaskan ciri-cirinya. Baru pada 

setelah dekade 1980, muncul beberapa pandangan, 

bersamaan dengan teori-teori post-modernisme. 

Maka tidak bisa disangkal, kemunculan seni 

rupa kontemporer di Indonesia paling jelas terlihat 

melalui perkembangan pemberontakan yang berpangkal 

pada upaya merombak prinsip-prinsip seni rupa mod

ern.lnilah dasar pertimbangan penting Bienniale Seni 

Rupa Jakarta 1993 menampilkan seni rupa pasca 

pemberontakan, Era '80. 

MEMPERTANYAKAN MODERNISME. Seni rupa 

pemberontakan yang mendahului Seni Rupa Era '80, 

muncul pada Pameran Besar Seni Lukis Indonesia, di 

Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Desember 1974. 

Kelahiran ini ditandai surat protes pelukis muda berjudul 

" Pernyataan Desember Hitam 1974." Protes ini 

menyangkut pemberian hadiah (uang) kepada lima 

pelukis yang dianggap baik. Lukisan mereka 

menampakkan kecenderungan dekoratif. 

Bagi para pemrotes, pemilihan lima lukisan itu 

persepsi Dewan Juri tentang seni rupa beridentitas 

Indonesia. Para pemrotes menganggap seni lukis 

dekoratif yang tidak memperlihatkan aspek sosial-politik, 

dipaksakan menjadi ciri seni lukis Indonesia melalui 

kekuatan institusi seni rupa. Pemrotes mengutarakan 

dalam Pernyataan Desember Hitam, 

" BAHWA UNTUK PERKEMBANGAN YANG MENJAMIN KELANGSUNGAN 

KEBUDAYAAN, KIT A PARA PELUKIS TERPANGGIL UNTUK MEMBERIKAN 

KEARAHAN ROHAN! YANG BERPANGKAL PADA NILAI·NILAI KEMANUSIAAN 

DAN BERORIENTASI PADA KENYATAAN KEHIDUPAN SOSIAL, POLITIK 

DAN EKONOMI. " 

Seni lukis dekoratif, bagi para pemrotes malah 

menandakan kemapanan dan kemacetan seni lukis 

Indonesia, 

" BAHWA YANG MENGHAMBAT PERKEMBANGAN SEN! LUKIS INDO· 

NESIA SELAMA INI ADALAH KONSEP USANG YANG MASIH DIANUT 

OLEH ESTABLISHMENT, PENGUSAHA-PENGUSAHA SEN! BUDAYA 

DAN SENIMAN-SENIMAN YANG SUDAH MAPAN. DEMI KESELA· 

MAT AN SENI LUKIS KIT A, MAKA KINI SUDAH SAATNYA KIT A MEM-

BERI KEHORMATAN PADA ESTABLISHMENT TERSEBUT, YAITU 

KEHORMATAN PURNAWIRAWAN BUDAYA." 

Para pemrotes mendambakan pembaruan. 

Namun melihat konsep tandingan yang disodorkan, 

protes mereka sebenarnya lebih dekat ke kritik 

membongkar. Konsep tandingan yang digariskan tokoh 

kontroversial sejak 1960-an, Muryoto Hartoyo adalah 

"kecenderungan bermain-main." Setahun sebelum 

protes di Jakarta, kelompok Muryoto menggelar seni 

lukis kolase di Yogyakarta , yang antara lain 

menggunakan tempelan celana dalam. 

Dewan Juri menganggap konsep tandingan itu 

sebagai pengaruh asing yang buruk dan mengancam 

kenasionalan. Dewan Juri mengeluarkan tanggapan , 

" ANGGAUTA·ANGGAUTA DEWAN JURI MENGAKUI BAHWA HAL PENGA· 

RUH SENI ATAS SEN! LAIN IALAH GEJALA BUDAY A YANG WAJAR Dl 

SETIAP TEMPAT DAN ZAMAN. PENGARUH TIDAK MENENTUKAN 

KADAR KREATIVITA. SEBALIKNYA KADAR KREATIVITA DITENTUKAN 

OLEH USAHA PENIRUAN , LEBIH-LEBIH LAGI USAHA PENIRUAN 

YANG MENTAH-MENTAH DAN TANPA PENGERTIAN. " 

" USAHA BERMAIN·MAIN DENGAN APA-APA YANG ASAL BARU DAN 

ANEH SAJA, DAPATLAH DIANGGAP SEBAGAI ~SAHA COBA·COBA, 

CARl-CARl ATAU SEKADAR ISENG ATAU BUKTI LANGKANYA 

KREATIVITAS. " 

Reaksi Dewan Juri, menganggap perupa muda 

hanya coba-coba, memperluas penentangan. Pada 

tahun 1975, para perupa muda Yogyakarta dan Bandung 

membentuk Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia. Prinsip 

penentangan gerakan ini tidak terbatas pada mengeritik 

kemampanan seni lukis dekoratif, tapi lebih mendasar 

dari itu: menentang seluruh tradisi modernisme yang 

mendasari perKembangan seni rupa Indonesia 1940-

1960. 

Gerakan ini memproklamirkan "seni rupa baru" 

yang tidak lagi didasarkan tradisi fine arts (seni lukis 

dan seni patung). Dalam pernyataan yang dikeluarkan 

tahun 1979 tercantum: 

" DALAM BERKARYA MEMBUANG SEJAUH MUNGKIN IMAJI 'SEN! 

RUPA ' YANG DIAKUI HINGGA KINI (GERAKAN MENGANGGAPNYA 

SEBAGAI SENI RUPA LAMA) YAITU SENI RUPA YANG DIBATASI 

HANYA Dl SEKITAR: SENI LUKIS, SENI PATUNG DAN SENI GAMBAR 

(SENI GRAFIS). 

DALAM GERAKAN SENI RUPA BARU INDONESIA, PENETRASI Dl 

ANTARA BENTUK-BENTUK SENI RUPA Dl ATAS, YANG BISA MELA 

HIRKAN KARYA·KARYA SEN I RUPA YANG TAK DAPAT DIKATEGORIKAN 

PADA BENTUK·BENTUK Dl ATAS, DIANGGAP 'SAH' (SENI RUPA 

BARU). " 

Polemik antara dua kritikus, Sudarmadji dan 

Kusnadi tentang Pameran Seni Rupa Baru 1975, 

mempertegas pertentangan seni rupa baru dengan 

modernisme. Kusnadi -anggota Dewan Juri Pameran 

Besar Seni Lukis 1974- menyerang Pameran Seni 

Rupa Baru dengan prinsip-prinsip seni murni (fine arts). 

Kusnadi menulis, 

" BAHWA PRINSIP YANG MENGABURKAN NILAI ARTISTIK ATAU 

MENYAMPINGKAN NILAI-NILAI ESTETIS- YANG DINYATAKAN PE· 

SERTA DALAM GAGASAN TERTULIS, ATAU NAMPAK PADA KARYA· 

KARYANYA - SEBENARNYA HANYALAH SUATU PELARIAN DAR! 

KEGAGALAN DALAM ESTAFET YANG SERIUS Dl BIDANG SEN I MURNI. " 

"SEKALIPUN SEBAGIAN KARYA NAMPAK DIARAHKAN SEBAGAI 

KRITIK TERHADAP KEJADIAN-KEJADIAN Dl MASYARAKAT, lA TIDAK 

BOLEH DIGARAP SETINGKAT DENGAN POSTER BIASA. SEPERTI 

SAJA KARYA·KARYA BERMUTU TINGGI DALAM KARYA KARIKATUR 

OLEH HONORE DAUMIER ATAUPUN KARYA·KARYA MENDALAM DALAM 

EKSPRESIONISME OLEH KATHE KOLLWITCH. " 

Tanggapan Sudarmadji menjelaskan posisi 

Kusnadi sebagai modern is dan sekaligus menjelaskan 

kedudukan seni rupa baru dalam menentang 

modernisme. Kritikus ini menulis, 

"SYAHDAN ADALAH ALIRAN INTRINSIC CRITICISM YANG BER· 

PENDAPAT LEBIH KURANG BAHWA DALAM MENCARI KRITERIA 

PENILAIAN KARYA SENI, SEYOGYANYA ORANG MEMUNGUT KRITERIA 

INTERINSIK. DALAM SEN I RUPA, KRITERIA ITU TERLETAK TENTUNYA 

PADA WUJUDNYA, YANG JIKA DIJABARKAN TERDIRI DARI : GARIS, 

TEKSTUR, WARNA, RUANG, BENTUK DAN SEBAGAINYA. DUS BUKAN 

ASPEK RELIGINYA, ASPEK ETISNYA , ASPEK PSIKOLOGISNYA, 

THEMANYA DAN SEBAGAINYA." 

" SEDANG BAG I MEREKA YANG MENGANUT CONTEXTUAL CRITICISM, 

MEMANG AKAN BANYAK MEMASUKKAN BERMACAM FAKTOR DAN 

SEGI PERTIMBANGAN, UMPAMANYA: SEJARAH, PSIKOLOGI, POLITIK, 

ETIK, SOSIOLOGIS, PEDAGOGIS DAN LAIN SEBAGAINYA. " 



Pada tahun 1976, Gerakan Seni Rupa Baru 

menyelenggarakan "Pameran Konsep Seni Rupa Baru" 

di Balai Budaya, Jakarta. Pameran yang merupakan 

pameran teks ini secara deskriptif menentang 

prinsip-prinsip modernisme, avantgardisme, kemurnian 

ekspresi, individualisms seniman dan juga kecen

derungan dekoratif. 

Pada tahun 1977, seni rupa pemberontakan 

muncul di Yogyakarta melalui pameran "Kepribadian 

Apa." Dasar pemikirannya: mengeritik pemaksaan 

identitas seni rupa Indonesia melalui institusi resmi. 

Pameran ini mempertanyakan formulasi keperibadian 

Indonesia, baik yang merupakan pengindonesiaan 

gaya yang diadaptasi dari Barat, mau pun peng

indonesiaan seni rupa tradisional. 

Pad a pameran itu para peserta memperkenalkan 

seni rupa yang mengekspresikan simbol-simbol budaya 

masa dan seni lukis komunikatif (antara lain realisme 

fotografis) tanpa mempersoalkan latarbelakang Barat, 

Timur, atau Indonesia. lni memperlihatkan gejala 

pergeseran persepsi tentang kenasionalan, dari konsep 

formal, ke identitas masyarakat. 

Pada tahun itu juga diselenggarakan "Pameran 

Spontan" di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, 

Yogya. Pameran yang bernada protes ini melesat ke 

luar ruang pameran, terjun ke ruang terbuka- halaman 

depan gedung sekolah itu . Seni rupa kejadian (hap

pening) ini antara lain berupa pembungkusan patung 

Almarhum Katamsi, pendiri akademi seni rupa itu. 

Sesudah pameran itu serentetan peristiwa seni 

rupa (art events) berlangsung di Yogyakarta. Ekspresi 

seni rupa nyata-nyata menjalar keluar ruang pameran, 

ke berbagai kawasan: pusat kota, pertokoan Malioboro 

dan Pantai Parangteritis, kawasan wisata di Yogyakarta. 

Pada tahun 1978, seni rupa pemberontakan 

kembali muncul melalui "Pameran Presentasi" di Balai 

Budaya, Jakarta. Pameran ini mengeritik depolitisasi 

(penyusutan aspek politik) seni rupa Indonesia, yang 

dianggap tidak sinkron dengan perkembangan kondisi 

sosial-politik. 

Pameran yang diprakasai pelukis Hardi, salah 

seorang pencetus Pernyataan Desember Hitam, 

berkaitan dengan perkembangan politik saat itu. Idiom 

yangtampil dalam pameran ini adalah foto-foto jurnalistik 

dan teks yang sebagian adalah dokumentasi asli. 

Pameran ini memperlihatkan upaya mencari hubungan 

langsung seni rupa dengan kehidupan melalui aktivitas 

politik. lni sifat seni rupa avant-garde. 

Seperti lazimnya seni rupa avant-garde, seni 

rupa pemberontakan tidak berusia panjang. Pada 

tahun 1979, seni rupa ini mencatat kematiannya, 

melalui bubarnya Gerakan Seni Rupa Baru pada 

pamerannya yang terakhir di Taman Ismail Marzuki, 

Jakarta. 

Anusapat1 

AVANT-GARDE RADIKAL DAN POST-MODERNISME. 

Mengikuti teori-teori baru tentang seni rupa avant-garde, 

seni rupa pemberontakan era 1970-an, terkategori 

avant-garde radikal. Dalam teori-teori itu, avant-garde 

radikal muncul sepanjang perkembangan modernisms 

dan secara terpisah di berbagai negara. Beberapa di 

antaranya yang menjadi terkenal antara tahun 

1920-an-1960-an: Gerakan Dada di Jerman, Gerakan 

Konstruktivisme di Rusia, Futurisme di ltalia dan Pop 

Art di Amerika Serikat. 

Dalam tulisannya, The Post-Avant-garde 

(1987) Charles Jencks, seorang tokoh penting 

post-modernisme, menegaskan, avant-garde radikal 

berbeda dengan dua avant-garde lainnya, yaitu 

avant-garde heroik (Heroic Avant Garde), dan 

avant-garde kaum murni (Purist Avant-Garde). Dua 

yang terakhir adalah pembentuk modernisme, sedang 

avant-garde radikal, tidak berkaitan samasekali dengan 

prinsip-prinsip modernisme, malah menentangnya. 

Heroic Avant-garde, dalam konsep Jencks, 

identik dengan pengertian avant -garde yang sudah 

umum dikenal, yaitu avant-garde yang melahirkan 

modernisme menjelang abad ke 20. 

lstilah avant-gardepada mulanya diperkenalkan 

pelukis Prancis, Henri de Saint-Simon, ketika pada 

tahun 1825 ia membentuk perhimpunan seniman , 

ilmuwan dan industrialis, yang bertujuan membangun 

masa depan dengan pikiran-pikiran positif. de 

Saint-Simon menyerukan, 

" ADALAH KAMI, PARA SENIMAN YANG AKAN MELAYANI MASYARAKAT 

SEBAGAI AVANT-GARDE. SENI MEMPUNYAI KEKUATAN LANGSUNG 

DAN CEPAT: KETIKA KAMIINGIN MELUASKAN GAGASAN-GAGASAN 

BARU KEPADA MASYARAKAT, KAMI MENGEKSPRESIKANNYA Dl 

ATAS PUALAM DAN KANVAS. " 

Keyakinan di balik pernyataan itu: modernisme. 

Mimpi besar tentang kapitalisme industri dan ideologi 

idealistis yang percaya pada kekuatan keyakinan dalam 

membangun sebuah orde baru Abad Modern. 

Sejak itu seniman terpanggil menjadi pahlawan 

kemajuan . Spirit kepahlawanan diilhami kemunculan 

individu-individu jenius di balik penemuan-penemuan 

besar di bidang industri yang membuka era modern 

dunia. Para seniman, dan juga para filsuf, yakin terdapat 

kapasitas luar biasa di dasar individu manusia. Kekuatan 

tersembunyi inilah yang harus digali melalui eksplorasi 

ke dalam (insight). Seniman, dengan menjadikan 

kehidupannya laboratorium pencarian, melakukan 

eksplorasi melalui seni. 

Eksplorasi demi kemajuan itu, membuat 

seniman menuntut hak-hak istimewa dan mengurung 

wilayah eksplorasinya. Dari sini lahir, pada 1880-an, 

konsep kontroversial " seni untuk seni." Sikap 

avant-garde ini tampil juga sebagai penentang tradisi 

dan institusi masyarakat. Dasarnya kepercayaan: 

masyarakat membangun institusi untuk kestabilan 

tradisi bukan untuk kemajuan. 

Dalam teori-teori sebelum ,dekade 1980, 

avant-garde heroik itu dikenal sebagai satu-satunya 

avant-garde. Hilton Kramer pada bukunya The Age of 

The Avant Garde (1974) menyebutnya sebagai 

avant-garde yang autentik, yang sebenarnya, dan 

satu-satunya. Bagi Kramer, sesudah modernisme tegak 

dan diakui, tidak ada lagi seni rupa avant-garde. Yang 

ada, avantgardisme yang identik dengan perkembangan 

modernisme. 

Namun dalam teori-teori baru , pengkajian seni 

rupa avant-garde lebih didasarkan pada perbedaan 

dua tahap modernisme: modernisme awal yang 

berkembang antara 1860-1930, dan modernisme akhir 

("late" modernism) yang berkembang sesudahnya

dikenal sebagai modernisme pasca-perang . 

Modernisme awal diwarnai kepercayaan pada 

kekuatan individu dan eksplorasi ke dunia dalam tadi, 

di mana seniman (man usia) berada pad a posisi sentral. 

(Di Indonesia, keyakinan usang yang sekarang ini 

tidak lebih dari sebuah mites masih populer: seniman 

merasa penting dan menuntut diutamakan). lnilah 

modernisms yang menurut Jencks digerakkan oleh 

heroic avant-garde. 

Pada modernisme akhir, peranan seniman 

(manusia) justru menyurut. lmajinasi artistik dalam 

karya seni, dibebaskan dari masalah-masalah per

sonal senimannya. 

Modernisme itu ditandai dengan kemajuan umum 

di berbagai sektor di mana penemuan-penemuan 

besardigantikan penemuan-penemuan kecil (spesifik) 

akibat spesialisasi dan arus kemajuan. Di sini, pen emu 

(manusianya) tidak lagi penting karena penemuannya 

tidak lepas dari sistem yang terbentuk dalam arus 

kemajuan. Dalam seni rupa, idiom, teknik, bentuk, 

rekaman ekspresi dan eksperimentasi , menjadi lebih 

penting. 

Penciutan peran seniman itu sebuah peru bah an 

besar. Karena itu peralihan dari modernisme awal ke 

modernisme akhir harus melalui perubahan radikal 

lagi. lni dasarnya mengapaJencks melihat, kemunculan 

modernisme akhir pada awalnya digerakkan oleh 

avant-garde kaum murni. 

Modernisme akhir yang terbentuk dari 

avant-gardekaum murni ini lebih mewarnai pengertian 

"modernisme" yang hingga kini dikenal. Modern is me 

ini pula yang pada dekade 1960 dikritik pikiran-pikiran 

anti-modernisme, yang kemudian dikenal sebagai 

konsep-konsep pasca-modernisme. Charles Jenck, 

salah satu pencetusnya. 

Dalam kritik itu, para pemikir post- modernisme 

secara khusus membongkar pandangan-pandangan 

Clement Greenberg dan pengikut-pengikutnya yang 

dipublikasikan antara 1930-an- 1960-an. Pandangan 

kritikus terkemuka ini dianggap paling mencerminkan 

prinsip-prinsip dasar modernisme akhir. 

Dalam pandangan Greenberg , esensi 

modernisme adalah penemuan metode kritik diri (self 

criticism) dalam melakukan eksplorasi "di dalam" 

lingkaran disiplin khusus (code seni patung, code seni 

lukis, code arsitektur) . Penjelajahan ini bertujuan 



menemukan " areal kecakapan baru " dalam 

memanipulasi idiom. Nilai estetik yang ingin dicapai 

dalam penjelajahan ini merupakan nilai transendental 

yang berada di luar proses sejarah umat manusia. 

Dasar keyakinannya: mencapai sesuatu esensi yang 

merupakan puncak transendensi . Seperti dalam 

agama, esensi ini dipercaya sebagai kemurnian yang 

membawa kebenaran universal. 

Pada tahun 1960-an Jencks, dan juga pemikir 

post-modernisme lain mengeritik prinsip kemurnian 

yang digariskan Clement Greenberg itu. lnilah sebab

nya mengapa ia menyebut awal modernisme ini sebagai 

" avant-garde kaum murni ." Tentang avant-garde ini 

ia menulis, 

" MEMBANGKITKAN ABSTRAKISME, FORMALISME DAN TEKNISISME, 

LALU MENDOMINASI POLITIK SENI RUPA DAN ARSITEKTUR ABAD 

KE 20 DENGAN MEMBANGUN WILAYAH BARU DAN MENAKLUKKAN 

SEMUA BAHASA MAU PUN EKSPLORASI YANG PERNAH ADA ." 

"' AVANT-GARDE INI MENJADI PSEUDO KONSEP YANG DIGUNAKAN 

UNTUK MENGKONFIRMASIKAN KECENDERUNGAN YANG SELAMAT 

SAM PAl KE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK(MOMA), 'VATIKAN 

MODERNISME,' (QUASI-OFFICIAL INSTITUTION)DI MANA SEMUA GEJALA 

BARU SENI RUPA DAN ARSITEKTUR MENJADI IKON, BAHAN STUDI 

DAN MEDIA PEMUJAAN." 

Melalui pandangan itu Jencks berusaha 

memperbaiki pandangan Hilton Kramer: avantgardisme 

berawal tidak pada avant-garde heroic, tapi avant-garde 

kaum murni. Sasaran teori Jencks tentang avant-garde 

adalah avantgardisme ini. 

Teori Jencks yang dipublikasikan pada 1987 

itu mempertegas pandangan para pengamat 

post-modernisme yang dikemukakan padaawal dekade 

1980. Hal Foster, salah seorang pengamat era 

post-modern pada tahun 1982 mengemukakan hal ini 

pada tahun 1982, dalam esei berjudul Re: Post. 

Foster berpendapat pertentangan modernisme 

(akhir) dengan post-modernisme, tidakterutama karen a 

perbedaan faham mengenai kemurnian idiom, tapi, 

bagaimana prinsip kemurnian idiom ini , yang mulanya 

avant-garde bisa " secara mulus" mendominasi 

perkembangan abad ke 20 melalui institusi seni rupa. 

Pangkalnya, menu rut Foster, adalah historisisme 

yang membayangi semua teori-teori seni rupa mo

dern . Dalam teori sejarah seni rupa modern , per

kembangan artistik (ekplorasi utama kaum modernis) 

dikukuhkan sebagai bermakna melalui prinsip 

"historisisme transendental. " lnilah dasar pengesahan 

avantgardisme (penemuan-penemuan artistik yang 

dipercaya mencapai puncak transendensi) sebagai 

titik-titik perkembangan sejarah seni rupa. 

Maka, karya-karya yang pada kenyataannya 

hanya memperlihatkan eksplorasi bentuk, yang bersih 

dari nilai-nilai kehidupan, disejarahkan melalui operasi 

historisisme dengan museum sebagai konteksnya. 

" lni previleges seni rupa modern , yang ditentang 

kaum post-modern," tulis Foster. 

Lebih dari itu , sejarah seni rupa yang miskin 

nilai ini , melalui internasionalisme, dinyatakan sebagai 

mempunyai wilayah global. Melalui publikasi , pengaruh 

dan kekuatan ekonomi , kepercayaan ini meluas ke 

seluruh dunia. Maka keyakinan pada kemurnian idiom, 

oleh kekuatan itu , mendapat pengakuan global. Tidak 

bisa disangkal konsep ini sampai juga ke Indonesia, 

dan dipraktekkan. 

Teoretikus terkemuka Harold Rosenberg , pada 

tahun 1964 menulis dalam bukunya The Anxious Object, 

"PANDANGAN-PANDANGAN BARU YANG PROSPEKTIF DALAM SEN I 

RUPA MODERN, MENDAPAT PENGAKUAN Dl LINGKUNGAN ILMU 

PENGETAHUAN. Dl SEMUA NEGARA, SENI RUPA INI MENDAPAT 

DUKUNGAN KAUM INTELEKTUAL YANG MELIHAT PENTINGNYA TEKNOLOGI 

DAN EKSPERIMENTASI SOSIAL. BAHKAN Dl RUSIA, MENURUTSEORANG 

REPORTER AMERIKA, PENDUKUNG FORMALISME BARU, ADALAH 

KAUM INTELEKTUAL TEKNOLOGI ." 

" PELUKIS MODERN Dl NEGARA-NEGARA TERKEBELAKANG, Dl AFRIKA 

ATAU Dl AMERIKA LATIN, SEKALI PUN (PAMERAN KARYA-KARYA 
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MEREKA MULAI TAMPIL Dl PAMERAN-PAMERAN INTERNASIONAL) 

AKAN TERSERAP KE SISTEM INI SEPERTI JUGA SISTEM PEMBANGUNAN 

AIRPORT DAN KILANG MINYAK Dl NEGARA-NEGARA MEREKA." 

" INTERNASIONALISME ADALAH NILAI YANG AKAN MENGISI KARYA 

SENI SETELAH LOKALISME DITINGGALKAN." 

Pada tahun 1960-an Jencks mengawali 

prinsip-prinsip post- modernisme dengan menentang 

internasionalisme itu , yang dijulukinya International 

Style. Ia menentang supremasi modernisme yang 

didukung jaringan institusi seni rupa yang terpusat di 

New York- MOMA, "Vatikan Modernisme". 

Bangkitnya kekuatan institusi seni rupa mo

dern dengan dukungan jaringan museum , art histo

rian, galeri , kurator, publikasi , bisnis seni rupa, kritisi 

dan teoretisi adalah ciri lain modernisme. lnilah yang 

oleh kaum post-modernis disebutsebagai: "modernisme 

telah menjadi institusi ." Semua perkembangan seni 

rupa, mau tak mau, harus tumbuh di atasnya. Termasuk 

seni rupa kontemporer, yang menentang prinsip

prinsip modernisme. 

lnstitusi seni rupa itu , dalam persepsi Jencks, 

adalah upaya membangun wilayah artistik dengan 

kekuatan. Di sini seni rupa menjadi "resmi ," dan jauh 

dari kehidupan . Jencks berpendapat, keadaan ini 

sepanjang perkembangan modernisme, secara tetap 

ditentang. Terdapat serentetan pemberontakan 

menentang modernisme sebagai institusi ini . lnilah 

dasar avant-garde radikal. Jencks menulis, 

" BILA AVANT-GARDE LAIN NYA BERUSAHA MEMBANGUN WI LA YAH 

ARTISTIK , AVANT-GARDE RADIKAL BERUSAHA MEMBUKA SEMUA 

BATAS-BATAS WI LA YAH PROFESI DAN MENENTfNG SEMUA STANDAR, 

TERMASUK MENCURIGAI KEPEKAAN MEREKA SENDIRI. DASARNYA, 

MEMBONGKAR BATAS-BATAS YANG MEMISAHKAN SENI DARI 

KEHIDUPAN." 

Avant-garde radikal selalu berusaha 

"mensucikan" kembali kesenian, dan mengemba

likannya ke kehidupan . Karena misi ini , avant-garde 

radikal , kataJencks, juga anti-avant-garde. Khususnya 

avantgardisme. 

Pada modernisme awal , Gerakan Dada di 

Jerman menentang prinsip "seni untuk seni " dengan 

menentang institusi seni rupa avant-garde dengan 

menolak pembedaan museum dan pabrik, senimurni 

dan desain . 

Pada dekade 1960 avant-garde radikal kembali 

menentang modernisme sebagai institusi yang kali 

ini telah tumbuh menjadi sangat berpengaruh . Di 

Eropa, penentangan ini muncul di Prancis dan Jerman. 

Perupa-perupa radikal seperti Allan Kaprow, Joseph 

Beuys dan Nam June Paik melancarkan pemberontakan 

bersama gerakan-gerakan mahasiswa penentang 

perang Vietnam. {lni dikenal pula sebagai tanda-tanda 

awal kemunculan seni rupa kontemporer) . 

Pada bulan Mei 1968, para mahasiswa dan 

seniman radikal menyelenggarakan "Modernism in 

the Streets," di Universitas Sorbone, Paris. Sebuah 

happening 24 jam. Kritikus radikal Prancis, Michel 

Ragon pada peristiwa ini menyerukan, 

" KEBUDAYAAN DAN SENI TIDAK LAGI MENARIK PERHATIAN. KOTA 

SEKALI LAG I MENJADI PUSAT KEBUDAYAAN, KOTA KEMBALI MENEMUKAN 

KUALITAS KREATIVITASNYA: UPAYA INSTINGTIF MEMBANGKITKAN 

SOSIALISASI SENI YANG MENANDAKAN KEBUDAYAAN DAN SENI 

TELAH MATI. " 

Di Jepang pada awal dekade 1960 Gerakan Gutai 

memberontak melalui berbagai eksperimentasi seni 

rupa. Para tokohnya Kuniharu Akiyama, Toshi lchiyanagi 

dan Toru Takemitsu, menyajikan seni rupa pertunjukan 

dan seni rupa kejadian dengan berbagai idiom - film 

dokumenter amatir, asap, tuangan cat, musik dan teater 

- di Osaka dan Tokyo. 

Pada tahun-tahun yang sama, perupa Austria 

Hermann Nitsch memperkenalkan material actions 

dan material happenings yang menyerupai Gerakan 

Gutai - menggabungkan tuangan cat {dianggap 

material kongkrit , bukan media ekspresi) dengan seni 

rupa pertunjukan . 

Di Amerika, avant-garde radikal 60'an tampil 

sebagai gerakan Pop Art yang lahir dari budaya lokal. 

Seni rupa ini muncul bersama tumbuhnya "kegilaan" 

masyarakat Amerika pada seni rupa populer, pemujaan 

tokoh-tokoh komik, seperti Charlie Brown, Batman, 

Superman dan Flash Gordon. Majalah Newsweek 

menyebut gejala masyarakat ini sebagai " Pop Cult." 

Dalam persepsi Jencks, Pop Art kembali 

mengkaji jarak antara seni dan kehidupan.la menulis, 

" ANDY WARHOL MALAH MENGANGGAP JARAK ITU TIDAK PERNAH 

ADA. PERNYATAAN WARHOL, 'SAYA INGIN MENJADI MESIN, KAREN A 

MESIN TIDAK BIKIN PUSING,' MEMBUAT SEMUA ETHOS AVANT-GARDE 

YANG POSITIVISTIS DAN SOSIALISTIS MENJADI TERBALIK. KEYAKINAN 

WARHOL, BAHWA MAKNA KARYANYA ADALAH UANG, MEMBUAT 



SEMUA KONSEP AVANT-GARDEMEMPERJUANGKAN KEBUDAYAAN 

- SEBAGAI ALTERNATIF KEBUDAYAAN MASSA- MATI. " 

Dalam pandangan Jencks , Pop Art 

menyimpulkan dasar pemberontakan semua 

avant-garde radikal : menentang tradisi High Culture 

yang selama ini menjadikan modernisme terpisah dari 

kehidupan . Jenck menulis, 

"WARHOL DAN AVANT GARDE 1960 ADALAH TANDA BERAKHIRNYA 

SEMUA AVANT-GARDE KLASIK DAN HIGH CULTURE. MEREKA MENJADI 

BAGIAN DAR I REVOLUSI MASSA Dl BIDANG SEN I RUPA YANG TELAH 

TERJADI DENGAN SENDIRINYA: MASYARAKAT KONSUMERISTIS 

MENYERAP KEBUDAYAAN MASSA." 

' WARHOL DAN POP ART, ADALAH REALITAS KITA. DALAM LIMA 

PULUH TAHUN TERAKHIR, KITA MEMANG MENYERAP SENI RUPA 

YANG HIDUP, NYARIS Dl SEMUA SEKTOR KEHIDUPAN . MAKA 

AVANTGARDISME DALAM ABAD INI SEBENARNYA HANY A MENERUSKAN 

TRADISI TUA HIGH CULTURE. " 

Observasi Charles Jencks tentang avant-garde 

menunjukkan anatomi institusi modernisme: berakar 

pada High Culture, resmi, cenderung membangun 

otoritas , dan berjarak dari kehidupan . 

Seni rupa pemberontakan {Indonesia) dekade 

1970 memperlihatkan mekanisme menentang anatomi 

modernisme itu. Pangkalnya penentangan pada 

depolitisasi dalam seni rupa Indonesia pada akhir 

dekade 1960. Penyusutan aspek politik dalam seni 

rupa ini adalah dampak meletusnya Gerakan 30 Sep

tember 1965, di mana Partai Komunis Indonesia (PKI) 

gagal membangun dominasi politik. Peristiwa ini 

menimbulkan kecenderungan menjauhi politik dan 

masalah kemasyarakatan di semua sektor. Dalam 

perkembangan seni rupa, gejala ini merupakan 

pembelokan besar, karena pada tahun-tahun 

sebelumnya, seni rupajustru sangatdipengaruhi politik. 

Depolitisasi itu paling nyata terlihat melalui 

gejala lenyapnya perkumpulan perupa yang pada 

dekade 1950-1960 jumlahnya sangat banyak. 

Perkumpulan ini karena berafiliasi dengan partai 

politik merupakan institusi seni rupa yang sangat 

berpengaruh. Sesudah Gerakan 30 September, 

sebagian besar perkumpulan ini, karena berafiliasi 

dengan Partai Komunis, diberangus. 

Hilangnya perkumpulan itu membuat institusi 

seni rupa kemudian ditunjang akademi-akademi seni 

rupa yang dalam waktu singkat menjadi pusat kegiatan 

seni rupa dan sekaligus perkumpulan perupa. Dari 

sini bangkit institusi seni rupa yang formal (resmi), 

karena akademi-akademi ini merupakan lembaga 

pendidikan milik pemerintah . 

Dari institusi semacam itu muncul kecen

derungan membangun "seni rupa resmi " yang mencari 

legitimasi melalui dukungan pemerintah . Corak yang 

direkayasa, juga formal : berkepribadian Indonesia, 

memperlihatkan keunggulan budaya Indonesia, dan 

mengandung nasionalisme yang disakralkan. 

Seni rupa pemberontakan yang muncul pada 

awal dekade 1970, berkaitan dengan depolitisasi seni 

rupa itu . Pernyataan "Desember Hitam," pada tahun 

1974 dengan jelas memperlihatkan penentangan 

terbentuknya jarak antara seni dengan kondisi 

politik-ekonomi . Pameran "Kepribadian Apa" pada 

1977, menentang bangkitnya institusi resmi dan "seni 

rupa resmi. " 

Depolitisasi itu mengakibatkan pula bergeser

nya dasar-dasar seni rupa modern Indonesia, dari 

kepercayaan lokal ke dasar internasional yang 

ragu-ragu . 

Sejakawal perkembangannya pada tahun 1940-

an, seni rupa modern Indonesia selalu berkaitan dengan 

kondisi sosial-politik. Menyatunya seni rupa modern 

dengan masalah sosial politik membuat kedudukan 

dan fungsi seni rupa dalam masyarakat, tidak di

pertanyakan. Karen a itu, perbedaan maupun persamaan 

dengan seni rupa internasional , tidak terlalu 

dipersoalkan. Kaitan dengan masyarakat membuat 

dasar pertumbuhan seni rupa ini menjadi kukuh . 

Tidak soal apakah ketinggalan zaman atau tidak. 

Ketika seni rupa modern melepaskan diri dari 

masalah sosial politik , dasar yang kukuh itu hilang. 

Untuk mengganti dasar yang hi lang itu bang kit upaya 

mencari dasar baru: mengadaptasi modernisme yang 

sebelumnya dikecam sebagai kebarat-baratan. Maka 

pada dekade 1960 - 1970, pengaruh modernisme 

akhir berkembang . Terlihat dengan munculnya 

abstrakisme dan kepercayaan pada masalah 

bentuk rupa. 

Adaptasi singkat itu memperlihatkan ke

canggungan karena selama 30 tahun seni rupa modem 

Indonesia berkembang di luar jalur modernisme (Barat). 

Maka berbagai adaptasi terasa janggal : dari mana 

asalnya dan mengapa? Banyak pertanyaan , bahkan 

di lingkungan akademi seni rupa, tidak bisa dijawab. 

Definisi , hal mendasardalam proses adaptasi , ternyata 

luput dipersoalkan. 

Gerakan Seni Rupa Baru , mempersoalkan tak 

adanya dasar adaptasi yang jelas itu . Karena itu 

pernyataan redefinisi seni rupa (menentang fine arts) 

yang memperlihatkan sifat avant-garde radikal , 

sebenarnya berpangkal pada pertanyaan mendasar 

tentang definisi "seni rupa" dalam Bahasa Indonesia. 

Karena itu redefinisi seni rupa dalam mani

festo Gerakan Seni Rupa Baru , bukan cuma upaya 

membuka batas-batas "seni rupa" (seni lukis, seni 

patung) tapi mempersoalkan pula penerjemahan fine 

arts.lni pangkalnya Gerakan Seni Rupa Baru mengkaji 

bingkai estetik High Art di balik definisi fine arts. 
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Gerakan menganggap bing~ai estetik itu -

diadaptasi menjadi bingkai estetik seni rupa -

menyangkal kehadiran seni rupa lain (seni rupa 

tradisional dan seni rupa masyarakat). Dalam mani

festo Gerakan Seni Rupa Baru (1979) tercantum, 

" SEMUA KEGIATAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN KE DALAM SEN I 

RUPA DIINDONESIA, KENDATI DIDASARI 'ESTETIK ' YANG BERBEDA, 

UMPAMANYA YANG BERASAL DAR I KESENIAN TRADISIONAL, SECARA 

MASUK AKAL DIANGGAP SAH SEBAGAI SENI RUPA YANG HIDUP." 

Sikap kritis pada bingkai estetik High Art itu , 

berkembang menjadi sikap kritis pada High Culture 

yang pada hakikatnya berjarak dari kehidupan . Dan 

gerakan ini , seperti juga semua gerakan avant-garde 

radikal , mencari seni rupa yang menyatu dengan 

kehidupan dan masyarakat. Dalam manifesto gerakan 

dinyatakan sebagai , 

" MENCITA-CITAKAN SENI RUPA YANG LEBIH HIDUP, DALAM ARTI 

TIDAK DIRAGUKAN KEHADIRANNYA, WAJAR, BERGUNA, DAN HIDUP 

MELUAS Dl KALANGAN MASYARAKAT." 

Teori avant-gardeJencks, menunjukkan bahwa 

penentangan terhadap modernisme lahir bukan akibat 

pemikiran-pemikiran post-modernisme yang muncul 

pada dekade 1960, tapi akibat mekanisme penentangan 

yang terjadi melalui rentetan avant-garde radikal dari 

1920 sampai 1960. 

Dari pengamatan itu terlihat, post- modern is me 

bukan kecenderungan baru, "yang lebih baru dari 

modernisme " (mencari kebaruan adalah tradisi 

modernisme atau avantgardisme). Post-modernisme 

adalah gejala post-avant-garde di mana dasar-dasar 

pemberontakan terhadap modernisme mulai mem

perlihatkan sifat-sifatnya dengan jelas. 

Sifat-sifat itu sulit dikaji ketika pemberontakan 

terhadap modernisme terjadi. Seni rupa avant-garde 

kata Jencks, tidak pernah berusaha menyusun konsep, 

"selalu melihat ke tantangan ; membuat inovasi atau 

mati , terus berubah atau menjadi kering ." 

Kecenderungan membuat inovasi ini sulit dibedakan 

dengan eksplorasi artistik kaum modernis. 

Karena itu avant-garderadikal sering ditafsirkan 

sebagai bagian dari modernisme dan berada pada 

posisi terpisah dari post-modernisme. Padahal hanya 

dengan memahami seni rupa pemberontakan ini 

sifat-sifat post-modernisme bisa dimengerti. 

Kesimpulan: pandangan Jencks tentang 

hubungan avant-garde radikal dan post- modernisme, 

menjelaskan hubungan seni rupa pemberontakan 

Indonesia dekade 1970 dengan seni rupa 

pasca-pemberontakan yang menandai perkembangan 

1980-an. Sekaligus kaitan kedua seni rupa ini dengan 

era pasca modern . 

SENI RUPA ERA ·so. Di lingkaran internasional per

kembangan seni rupa post-modern era 1980, 

sangat ditunjang oleh perkembangan teori-teori 

pasca-modernisme. Perkembangan ini adalah akibat 

langsung diterjemahkannya teori-teori filsafat 

post-strukturalisme dari Bahasa Prancis dan Jerman 

ke Bahasa lnggris pada dekade 1970. Khususnya 

tulisan kelompok Aliran Frankfurt, Roland Bathers, 

Michel Foucault, Jean Baudrillard , Jacques Derrida 



dan Jaques Lacan . 

Di Amerika Serikat di mana post-modernisme 

berawal, kritik terhadap prinsip-prinsip modernisme 

(akhir) Clement Greenberg meluas menjadi teori yang 

menentang seluruh tradisi modernisme. Terjadi 

pengujian semua konsep yang diproduksi modernisme. 

Sikap kritis ini berpangkal pada keyakinan , 

bahwa semua pemahaman dalam modernisme itu , 

yang dianggap membawa kebenaran universal dan 

tersusun konsepsional , ternyata hanya rangkaian 

mitos-mitos-sekadar mistifikasi.lnilah yang dibuktikan 

Jaques Derrida melalui metode pemikiran yang dikenal 

sebagai post-strukturalisme. Prinsip kemurnian bentuk 

(idiom) kaum modernis yang telah menghasilkan 

standar-standarinternasional , terancam keabsahannya. 

Kebenaran, dan juga nilainya, diragukan. 

Derrida kemudian memperkenalkan demisti

fikasi, pembongkaran produk pikiran rasional yang 

percaya pada kemurnian realitas konkrit. Konsep ini 

lebih dikenal sebagai "dekonstruksi," yang pada 

dasarnya menghilangkan struktur pemahaman 

tanda-tanda (signifier) melalui penyusunan konsep 

(signified). Dalam teori Grammatology, Derrida 

menemukan konsepsi tak pernah membangun arti 

tanda-tanda secara murni, karena semua tanda 

senantiasa sudah mengandung artikulasi lain. 
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Sementara itu Michel Foucault, berpendapat, 

pemahaman kita pada dasarnya memiliki limit. 

Mekanisme klasifikasi dalam pikiran kita , yang 

merupakan patokan-patokan penting pemikiran, memiliki 

pola pemahaman alegoris (perumpamaan) yang 

berkaitan dengan konstruksi pikiran yang kontradiktif. 

Maka pemahaman kita yang terkonsep selama ini , 

bukan pemahaman yang sebenarnya, melainkan hasil 

proses arbitrasi yang dipengaruhi sejarah determinasi 

dunia pemikiran. Dengan demikian kekuatan historisisme 

transendental kaum modernis, terbukti hanya akibat 

perjanjian yang didukung kekuatan institusi. Samasekali 

tak menunjukkan suatu kebenaran . 

Pemikiran post-strukturalisme itu, secara 

langsung memperkuat pemikiran post-modernisme. 

Craig Owens, seorang pengamat post-modernisme, 

berpendapat, penabrakan batas wilayah-wilayah 

kesenian fine arts (decoding) dan pemberontakan 

terhadap prinsip kemurnian bentuk adalah " luapan 

bahasa" akibat tekanan konsep-konsep modernisme. 

Dalam eseinya berjudul , The Allegorical Impulse, To

ward a Theory of Postmodernism (1980) ia menulis, 

" lni adalah impuls alegoris, yang membangkitkan proses 

dekonstruksi secara alami terhadap semua paradigma 

modernisme. " 

Hal Foster, masih dalam esei Re: Post 

berpendapat, konsep dekonstruksi telah menjadi identik 

dengan post-modernisme. Dalam post-modernisme, 

dekonstruksi itu adalah pembongkaran batas-batas 

wilayah sehingga seni rupa tidak lagi mengenal "wilayah 

luar" dan "wilayah dalam." Pembongkaran batas ini 

membuat seni rupa - dan juga kesenian lain -

memasuki wilayah budaya dan kembali menjadi me

dia yang menampilkan perlambangan realitas 

budaya . 

Pada tahun 1983, pada sebuah seminar di 

Fakultas Seni Rupa dan Desain , lnstitut Teknologi 

Bandung , Almarhum Sanento Yuliman , memper

kenalkan sebuah teori yang membahas ulang 

pemahaman kita tentang seni rupa di Indonesia. Teori 

yang mengacu pada prinsip dekonstruksi ini 

membalikkan struktur persepsi kita tentang seni rupa, 

yang dasar-dasarnya disebutnya sebagai, 

" PANDANGAN SERBA TUNGGAL YANG MENGANGGAP HANYA ADA 

SATU SENI RUPA DENGAN SATU TATA ACUAN, DAN HANYA ADA 

SATU MASYARAKAT, YAITU MASYARAKAT YANG SELURUHNYA 

DIBAYANGKAN SEBAGAI SATU UJUD UTUH DAN PADU. 

" PANDANGAN YANG MENGUTAMAKAN SEN I LUKIS, KADANG-KADANG 

BERSAMA SENI PATUNG, SAMBIL MEREMEHKAN BERBAGAI JENIS 

SENI RUPA LAINNYA. PANDANGAN INI DIWARISI DARI SEJARAH 

SENI RUPA DAN ESTETIKA EROPA." 

" KETERIKATAN PADA INFORMASI DAR I NEGERI BERINDUSTRI MAJU 

(YANG) MEMBANGKITKAN PERMASALAHAN 'KEINDONESIAAN ' YANG 

KONTROVERSIAL DAN TAK HABIS-HABISNYA. " 

Dalam persepsi kita seni rupa adalah produk 

yang memperlihatkan keindahan dan mengandung 

makna yang bernilai . Merupakan konsumsi lingkaran 

intelektual yang elitis dan terbagi ke dua kelompok 

besar yang berbeda: seni rupa modern dan seni rupa 

tradisional. Struktur gambaran inilah yang mengalami 

dekonstruksi pada teori Sanento , dan akibatnyajelas: 

terbongkarnya batas-batas wilayah yang eksklusif. 

Dalam teori itu , seni rupa Indonesia ditinjau 

dalam kaitan sosial budaya dan lepas samasekali dari 

prinsip estetik yang selama ini mempengaruhi definisi 

seni rupa. Sanento membagi seni rupa Indonesia ke 

dua kelompok besar: "seni rupa atas" dan "seni rupa 

bawah." 

Kontrad iksi antara seni rupa atas, dan, seni 

rupa bawah itu tidak mengacu pada kontradiksi High 

Culture dan kebudayaan massa, yang sudah umum 

dibahas. Bukan juga masalah pembedaan seni murni 

dan seni terapan. Pembagian atas-bawah dalam teori 

ini, di satu sisi didasarkan pada pengamatan produksi 

dan distribusi, di sisi lain memperhatikan Ia tar belakang 

budaya dan pertumbuhan ekonomi; pada dua dasa 

warsa terakhir. 

Dalam pandangan itu , semua seni rupa yang 

selama ini kita kenai , termasuk ke dalam seni rupa 

atas. Eskpresi penting dalam seni rupa ini adalah 

keinginan untuk maju dan harapan untuk naik ke taraf 

hidup yang lebih tinggi . Selain memperlihatkan cita-cita 

dan citra diri , simbol-simbol dalam kelompok seni 

rupa ini berkaitan dengan informasi dari negeri berindustri 

maju. Sementara itu, seni rupa bawah, memperlihatkan 

citra keterdesakan . Sanento menulis, 

" SENI RUPA INI BERHUBUNGAN DENGAN EKONOMI LEMAH DAN 

TARAF HIDUP RENDAH DAN DIPRAKTEKKAN OLEH GO LONGAN KURANG 

MAMPU DAN KURANG TERAJAR (DALAM ARTI PENDIDIKAN FOR-

MAL, MODERN, SEKOLAH). SENI RUPA INI BERTALIAN DENGAN 

TEKNOLOGI SEDERHANA, PERALA TAN YANG DIBUAT SENDIRI , DAN 

BAHAN BAKU LOKAL. " 

Seni rupa tradisional yang dalam berbagai 

teori hanya sebuah konsep, dalam teori Sanento 

disebutkan berkaitan dengan seni rupa bawah. Realitas 

ini mengubah total bayangan seni rupa tradisional 

yang seringkali dianggap sebagai tandingan seni rupa 

modern dalam kontradiksi nasional-internasional. Maka 

gambaran tentang seni rupa tradis ional yang 

berkepribadian, yang memperlihatkan kenasionalan , 

pada dasarnya hanyalah sebuah mitos. Demistifikasi 

citra ini dalam teori Sanento terlihat sebagai , 

" SENI RUPA BAWAH BERHUBUNGAN DENGAN TRADISI MESKIPUN 

(DENGAN) SIFAT HUBUNGAN (YANG) BERMACAM-MACAM. DALAM 

SEJUMLAH HALSEBUTAN 'TRADISIONAL' MENJADI RANCU (KAREN A) 

TATA SOSIAL-BUDAYA TRADISIONAL YANG UTUH SUDAH SUKAR 

KIT A TEMUKAN DIINDONESIA. MASYARAKAT KECIL YANGSEMBADA, 

YANG MENJADI CIRI BAGIAN TERBESAR MASYARAKAT KITA Dl 

WAKTU LALU, KINI TELAH MENJADI MASYARAKAT BAGIAN." 

Pada tahun 1987, dalam pengantar pameran 

" Pasaraya Dunia Fantasi" Sanento mengukuhkan 

pandangannya itu sebagai mengacu ke pluralisme. 

Bahwa seni rupa adalah gejala plural , dan tidak 

terkurung dalam satu bingkai estetik seperti yang 

terlihat dalam seluruh perkembangan seni rupa modern 

(modernisme) di Indonesia. Pameran ini sendiri, yang 

diprakarsai sejumlah eksponen Gerakan Seni Rupa 

Baru , merupakan karya kolaborasi yang menge

tengahkan lambang-lambang kebudayaan massa

iklan, komik, majalah- dan seni rupa bawah dalam 

kehidupan sehari-hari . 

Pandangan Sanento mencerminkan perkem

bangan seni rupa Era '80, yang menunjukkan kembalinya 

seni rupa mempersoalkan masalah kemasyarakatan . 

Arus ini , teoretis , meneruskan gagasan-gagasan yang 

dilemparkan seni rupa pemberontakan dekade 1970. 

Sebagian karya Seni Rupa Era '80, masih kuat 

memperlihatkan ciri seni rupa pemberontakan -

menentang depolitisasi seni rupa. Karya-karya in i, 

seperti terlihat pada karya para perupa Harsono, 

Dadang Christanto, Mulyono dan Semsar Siahaan 

mempunyai kaitan langsung dengan masalah sosial 

dalam konteks politik. Harsono, Dadang dan Semsar, 

banyak mempersoalkan Hak Azasi Man usia, isu yang 

sering dikaitkan dengan tahanan politik dan 
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praktek-praktek represif dalam menjalankan 

pemerintahan. 

Sikap berkarya kelompok perupa itu masih 

pula menunjukkan kecenderungan avant-garde radikal : 

menyatukan seni dengan kehidupan. Mulyono, misalnya, 

memutuskan untuk hidup bersama masyarakat ekonomi 

lemah di kawasan perifer dengan tujuan mengangkat 

tarat hid up mereka melalui praktek-praktek seni rupa. 

Namun bag ian terbesar karya-karya Seni Rupa 

Era '80 melihat masalah masyarakat dalam lingkup 

lebih luas: konteks budaya. Pada karya-karya ini 

prinsip-prinsip pasca-modernisme bisa dikaji lebih 

jelas. Dalam garis besar, ciri kelompok ini: tidak lagi 

berusaha menaklukkan wilayah artistik baru. Malah 

keluar dari wilayah artistik dengan code khusus (seni 

patung, seni lukis). Semua tradisi yang menandakan 

eksplorasi artistik yang menjadi ciri modernisme, tidak 

lagi utama. Pencarian orisinalitas, pemburuan teknik 

baru , pencarian esensi ekspresi , eksplorasi media, 

konstruksi elemen-elemen rupa, tidak lagi dipersoalkan 

pada karya-karya ini. 

Dengan keluar dari wilayah artistik, makna 

karya-karya itu tidak terletak pada konteks perkem

bangan seni rupa (historisisme) tapi pada konteks 

budaya. lni hal mendasar dalam praktek post

modernisme. Pengamat seni rupa post-modern, 

Rosalind Krauss, dalam eseinya, Sculpture in The 

Expanded Field (1979), menu lis, 

"DENGAN KELUAR DARI WILAYAH SPESIFIK, KARYA-KARYA 

POST-MODERN, TIDAK LAGI MENJADI OBYEK HISTORISISME, TAPI 

OBYEK-OBYEK YANG MEMPERLIHATKAN GEJALA MEMPERTA-

NYAKAN LOGIKA KULTURAL SEPERTI YANG DIPERTANYAKAN 

POST-STRUKTURALISME. " 

Heri Dono adalah perupa Seni Rupa Era '80 

yang secara liar keluar dari wilayah seni rupa. Ia 

mencampurkan idiom kesenian rakyat (tradisional) 

dengan ekspresi personal yang mengikuti tradisi seni 

rupa atas. Ia mengangkat simbol-simbol kebudayaan 

massa, dan juga produk-produk seni rupa bawah. 

Memang, perlu dicatat pada Seni Rupa Era 

'80, masih berkembang bentuk-bentuk patung dan 

lukisan yang sekilas terlihat sebagai tidak keluar dari 

wilayah spesifik seni rupa. Namun masalah di balik 

karya-karya ini tidak lagi berkaitan dengan tradisi 

eksplorasi seni patung dan seni lukis. 

Patung-patung Dolo rosa Sinagaadalah sebuah 

contoh. Dalam perjalanan berkaryanya Dolorosa 

meninggalkan modernisme. Pada dekade 1970, 

Dolorosa dikenal sebagai pematung yang 

mempermasalahkan bentuk. Patung-patungnyaabstrak, 

menjauhi bentuk sosok yang pada modernisme 

dianggap mudah memancing sesuatu asosiasi tentang 

man usia (mengurangi kemurnian bentuk).la mengolah 

plastisitas dan masa bentuk berongga. Namun pada 

dekade 1980 ia tiba-tiba berubah dan kembali menelusuri 

bentuk-bentuk sosok. Ia mulai dengan mengkaji 

gestikulasi dan mekanisme anatomis, dan padaakhirnya 

sampai pada berbagai perlambangan kehidupan 

man usia. 

Para perupa Yana W.S. dan Eddie Hara 

menggunakan ujud patung dan lukisan sekadar sebagai 

idiom yang sudah dikenal dan bisa efektif untuk 

menyampaikan sesuatu makna. Bahasa ini mereka 

gunakan untuk menampilkan berbagai perlambangan 

yang berkaitan dengan humor. Patung Yana merupakan 

imitasi benda-benda sehari-hari yang dibelokkan 

citranya berdasarkan sesuatu tema humor, sementara 

lukisan Eddie mengandung gambaran mahluk-mahluk 

bukan manusia, bukan binatang. 

Patung-patung Anusapati dan Hedy Haryanto, 

adalah contoh lain. Karya-karya mereka memperlihatkan 

penerapan teknologi sederhana, yang biasa 

dipraktekkan dalam memproduksi seni rupa bawah . 

Juga pengolahan materiallokal. Pada patung-patung 

ini terlihat citra kehidupan sehari-hari di lingkungan 

yang sederhana. 

Idiom yang tegas memperlihatkan Seni Rupa 

Era '80, adalah idiom-idiom alternatif : instalasi, video, 

fotografi, media campuran, pengolahan objek jadi 

(ready mades, found objects) dan seni rupa pertunjukan. 

Dalam Bienniale Seni Rupa Jakarta 1993 kehadiran 

idiom-idiom ini sangat menarik perhatian . Khususnya 

instalasi. 

lnstalasi, sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 

1920'an, karena senantiasa tampil pada gerakan 

avant-garderadikal: gerakan Dada di Jerman, Gerakan 

K6nstruktivisme di Rusia, Gerakan Gutai di Jepang, 

Pop Art di Am erika dan juga Gerakan Seni Rupa Baru 

di Indonesia. 

Namun penamaan " instalasi" muncul di Am erika 

pada dekade 1970. (Di Indonesia, Sanento Yuliman 

memperkenalkan istilah ini pad a 1989). Awalnya bukan 

di kalangan post-modernis, tapi di kalangan minimalis 

(minimal art) , corak modernisme yang berkembang 

pada akhir dekade 1960. 

Ciri seni rupa minimal ini, antara lain, karya-karya 

struktural yang dikonstruksikan di ruang pameran. Di 

sini penginstalasian menjadi utama. Pada tahun 

1967-1968, pematung Robert Morris, salah seorang 

di antara minimalis itu, memamerkan serangkaian 

karya yang diberi judul " Installation. " 

Kecenderungan minimalisme itu- konon 

dipengaruhi film Stanley Kubrick "2001: A Space 

Odyssey, " - menerapkan prinsip Clement Greenberg 

secara sangat ekstrim: kemurnian bentuk bagi mereka 

adalah kekonkritan.lstilah minimalisme sendiri diambil 

dari pandangan filsuf Richard Wollheim : "obyek seni 

abad ke 20, adalah obyek seni yang paling minimal 

mengandung nilai seni ." 

Ternyata, para kritikus pengikut Clement 

Greenberg menyerang prinsip-prinsip minimalisme itu . 

Kritikus Michael Fried, dalam sebuah esei berjudul Art 

and Objecthood ( 1967) menyebut karya-karya instalasi 

kaum minimalis, sebagai tidak murni lagi. Selain menjauhi 

code seni patung, sistem penyusunan dan penyajiannya 

di ruang pameran "dikotori" prinsip teater. 

Pengamat post-modernisme, Douglas Crimp, 

dalam eseinya berjudul Pictures (1979) mencatat, kritik 

Michael Fried terhadap aspek teater karya-karya kaum 

minimalis itu,justru meluaskan pencarian idiom alternatif 

(upaya membuka batas-batas keseni9n, atau decoding) 

pada awal dekade 1970. lnstalasi yang dikiritik Fried, 

dan juga seni rupa pertunjukan (performance art)

keduanya memperlihatkan aspek teater - malah 

menjadi idiom populer. 

Dalam pandangan Crimp, menyusupnya bingkai 

estetik teater ke idiom seni rupa adalah tanda penting 

post-modernisme. Bagi Crimp, terbukanya batas-batas 

kesenian dalam berekspresi, akan membuka pula 

limit-limit estetik. lni membuat ungkapan dalam sesuatu 

karya memasuki wilayah budaya. 

Dalam struktur semacam itu , ruang instalasi 

yang teatral tidak lagi bersifat konkrit seperti dalam 

persepsi kaum minimalis. Ruang instalasi ini 

menjadi mistis . 

Banyak kesenian tradisional menggunakan 

ruang teatral ini sebagai media untuk mencapai 

hal-hal mistis. Pameran besar, "Magiciens de Ia Terre" 

di Centre Georges Pompidou, Paris, pada tahun 1989 

mendemonstrasikan ruang-ruang mistis itu. Pameran 

yang ramai dibahas di seluruh dunia ini menampilkan 

"instalasi lantai" berbagai seni rupa tradisional, antara 

lain seni aboriginal, Australia. 

Sebagian besar instalasi yang tampil pada 

Bienniale Seni Rupa Jakarta 1993, terutama karya 

Nyoman Erawan, Nindityo Adipurnomo, Andar Manik, 

Yanuar Ernawati, Krisna Murti dan Heri Dono, 

menampilkan efek ruang mistis itu. Karya-karya mereka 

terlihat pula berinteraksi dengan berbagai aspek seni 

rupa tradisional. 

Nyoman Erawan 
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Menurut Douglas Crimp, dalam karya-karya 

semacam itu - perlambangan dari berbagai bingkai 

estetik menyatu dalam sebuah ruang - terbentuk 

perlambangan yang memperlihatkan makna 

bertingkat-tingkat. "Di bawah sebuah gambaran, selalu 

terdapat gambaran lain" tulis Crimp. 

Menurut Crimp komposisi tanda-tanda 

kebudayaan dalam kesenian yang kita kenai sekarang, 

bukan sekadar tanda-tanda yang sudah mengandung 

artikulasi tanda lain seperti dalam grammatologyDerrida. 

Bukan juga sekadar perlambangan yang membangun 

mitologi. Perlambangan dalam kesenian mempunyai 

makna yang sangat labil di mana kedudukan tanda-tanda 

(signifier) dan pengkonsepannya (signified}tidakjelas. 

Karena itu Crimp berpendapat, karya-karya 

post-modern , tidak berhenti pada demistifikasi. 

Membangun gambaran di atas gambaran lain, atau, 

menyusun lapisan makna-makna, adalah strategi 



menghancurkan konsep ideologis (ideological signi

fied) sistem perlambangan modernisme. 

Dengan demikian, karya-karya berbentuk lukisan 

realistik seperti pada karya-karya Sudarisman, Dede 

Eri Supria, Asri Nugroho Pakurimba, Agus Kamal dan 

Melodia, tidak dapat dikategorikan sebagai berkaitan 

dengan konsep ideologis modernisme: realisme , 

surealisme, atau naturalisme. Lukisan-lukisan ini jauh 

dari mempersoalkan kebenaran teori mimesis , 

(mengimitasi alam atau menafsirkan alam) dalam 

mencari representasi realitas. 

Lukisan-lukisan itu malah merusak konsep 

ideologis gaya melukis realistik dengan meniadakan 

faktor-faktor emosi dan kontak estetik dengan obyek 

lukisan. Gambaran yang tampil pada lukisan-lukisan 

itu bukan upaya menyalin kenyataan secara langsung 

atau membangun ekspresi lewat penggambaran realitas. 

Gambaran yang tampil adalah hasil mengkopi foto , 

gam bar, iklan , dan berbagai produk cetak yang populer. 

Dalam bentuk fisiknya terlihat dengan jelas, 

ketajaman citra realistik pada lukisan-lukisan itu berbeda 

dari citra realistik realisme seperti , misalnya pada 

lukisan Basuki Abdullah. Ketajaman pada lukisan-lukisan 

realistikfotografis ini memperlihatkan ketajaman lensa 

fokus seperti yang terlihat pada hasil fotografi. 

Kesimpulan: makna dalam lukisan-lukisan itu 

tidak terletak pada ekspresi artistiknya, tapi pada 

simbol-simbol yang disalin dan ditumpukkan seperti 

kolase . Gambar-gambar dengan citra periklanan , 

yang membawa simbol-simbol kebudayaan massa, 

memperlihatkan jejak yang dominan pada 

lukisan-lukisan itu . Dede Eri Supria, sudah segera 

memasalahkan perlambangan dalam periklanan 

pada dekade 1970'an, ketika ia melukis dengan 

kecenderungan realistik fotografis. 

Memang, iklan, dirancang dengan tujuan 

komersial. Namun tidak dapat disangkal, perlambangan 

iklan berkaitan dengan ideologi hidup nyaman berbagai 

kelas masyarakat. Tidak pernah bisa menjadi jelas, 

manakah yang duluan: realitas hidup nyaman yang 

menjadi dasar penyusunan iklan , atau , ideologi hid up 

nyaman iklan yang kemudian membangun realitas 

pada masyarakat 

Kondisi perlambangan semacam itu membuat 

simbol-simbol iklan memperlihatkan kesamaan dengan 

perlambangan dalam karya-karya post-modern . Bila 

dalam modernisme, perlambangan memperlihatkan 

sesuatu ideologi , perlambangan dalam karya 

post-modern merepresentasikan berbagai ideologi yang 

hidup dalam masyarakat. 

Perupa Agus Suwage, yang juga perancang 

grafis , tidak cuma menampilkan simbol-simbol 

periklanan dalam karya-karyanya. Ia menyisipkan pula 

teks (tulisan) dan huruf-huruf pad a lukisan instalasinya. 

Dengan karya-karya ini Agus membongkar mitos: 

gambar tidak bisa digantikan uraian verbal. 

Sepanjang pekembangan modernisme, para 

perupa modernis menjauhi tulisan dan keterangan 

tertulis . Mereka bahkan takut bicara tentang karyanya, 

khawatir uraian ini akan membelokkan kemurnian 

ekspresi rupa yang tampil pada karyanya. Dasar 

kepercayaannya: uraian verbal atau bahasa, adalah 

media yang tidak orisinal dan menunjuk pengertian 

yang jelas (gamblang) dan tidak lagi membuka peluang 

untuk eksplorasi. 

Dalam fi lsafat post -stru ktu ral is me, bahasa j ustru 

dibuktikan tidak pernah sesungguhnya bisa 

menunjukkan realitas . Seperti yang dikatakan Roland 

Bathers, "Teks bukan sebaris kata yang menyampaikan 

sebuah pengertian , tapi sebuah ruang multidimen

sional di mana berbagai deskripsi dan pengertian 

bercampur dan beradu, karena tidak ada signifier dan 

signified yang berhubungan secara murni. " 

Maka dalam sebuah karya seni rupa, teks dan 

perlambangan gambar, pada dasarnya sama saja. 

Kedua-duanya tidak akan mampu mengurung 

maknanya melalui sistem yang digariskan atau code. 

Bila keduanya ditabrakkan akan terjadi dekonteks

tualisasi yang progresif pada semua masalah yang 

ditampilkan. lni mengacu pada pendapat Roland 

Bathers, "Semua perlambangan budaya pada dasarnya 

adalah formasi , sekaligus deformasi ." 

Keadaan itu yang tampil pada karya-karya 

Agus Suwage. Di lapisan yang paling dasar ia 

menampilkan ekspresinya yang personal. Namun di 

atas ekspresi ini ia bermain dengan kolase dan teks 

yang bahkan menjorok ke luar memasuki ruang tiga 

dimensi.lni sebuah tanda impuls alegoris. Dampaknya, 

ekspresinya yang personal dengan sendirinya 

mengalami dekonstruksi . 

lmpuls alegoris muncul lebih progresif pada 

karya-karya lwan Koeswanna. Tidak ada satu pun 

citra dalam lukisan lwan yang memil iki konteks yang 

stabil. lmajinasi lwan dengan liar menabrak dan 

membelok secara alami. Seperti misalnya 

lukisan-lukisannya yang bertema telpon . Tema ini 

dengan lancar merambah ke angka-angka, lalu ke 

sendok semen (bentuk gagangnya menyerupai telpon), 

ke teknologi dan angka penunjuk tingkat pada 

bangunan, lalu meliuk ke angka-angka pada alat masak 

microwave. 

Apakah angka-angka ( 1 - 0) kemudian menjadi 

esensi ? Ternyata tidak. Baginya, angka adalah 

penyebab dering telpon. Dan ini hubungan aneh , 

karena dering telpon itu , di Tasikmalaya tempat ia 

tinggal, membuat ia tegang dan stres. " Padahal 

bunyi adzan yang lebih keras, tidak pernah membuat 

say a kaget," katanya. 

SELAKU PENUTUP. I klan, teks, teknologi, produk da

lam kehidupan sehari-hari, dan seni rupa bawah 

adalah tema-tema yang menarik perhatian dalam 

Seni Rupa Era '80. Menandakan kesejajaran, dan 

keterkaitan secara bersama pada masalah kema

syarakatan . lni gejala yang masuk akal, karena inilah 

rangkaian "teori" yang mendasari pemikiran para 

perupa kita. Bukan sejarah seni rupa dan teori-teori 

estetik yang relatif tidak beredar dalam kehidupan 

kita. 

·-.- .- ·- ·- . 
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Agus Suwage 

Goenawan Mohamad pernah mengatakan , 

" Perkembangan kesenian kita sekarang ini dijajah 

ilmu-ilmu sosial. " Soalnya, sebagian besar pengamat 

dan penulis esei kesenian, berasal dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial. 

lnilah pula realitas seni rupa kita: para perupa 

berusaha keras mengikuti pemikiran ahli-ahli ilmu 

sosial itu . Seni rupa pemberontakan dekade 1970 

dengan jelas memperlihatkan gejala ini . Seni Rupa 

Era '80 yang tampil dalam Bienniale Seni Rupa Ja

karta 1993 memperlihatkan perkembangannya: 

demistifikasi paradigma ilmu-ilmu sosial itu. 

Jakarta, 22 November 1993. 
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C - LINE GALLERY. KUTA 

GALERI: PENDUKUNG, PENVEBAR, JUGA PASAR 

PEMANDANGAN ini umum terlihat di sejumlah galeri 

seni rupa di Ubud, Bali . Di sebuah ruangan tergantung 

karya Srihadi Soedarsono, salah satu pelukis terkemuka 

Indonesia, penari Bali . Karya itu tak bisa dikatakan 

karya yang buruk. Lalu di sampingnya, karya Widayat, 

juga salah seorang pelukis yang sudah punya merek, 

dan juga karya itu termasuk karya Widayat yang baik. 

Tapi di sampingnya lagi, sebuah lukisan penari Bali 

dari seorang pelukis yang belum ternama, dan lukisan 

ini pun tak meyakinkan: anatomi yang tidak pas, dan 

bukan terasa sebagai kesengajaan . 

Lalu cobalah melihat galeri seni rupa di Jakarta. 

Di sebuah ruang diselenggarakan satu pameran karya

karya angkatan muda yang patut diperhatikan dalam 

dunia seni rupa lndonesia. lni merupakan upaya galeri 

iniyang patutdipuji. Tapi mas ukiah ke ruang sebelahnya, 

tempat kartu bergambar dan buku-buku seni rupa 

(luar negeri) dijual, tampak lukisan bunga, lukisan 

tigur gadis duduk dengan warna latar biru langit, dua 

karya yang bisa ditemukan di banyak toko souvenir di 

kawasan Kemang, Jakarta Selatan, atau di toko-toko 

lukisan di Ubud. 

Jadi apa sebenarnya yang ditawarkan oleh 

berbagai galeri di Ubud dan Jakarta, yang bermunculan 

sejak pertengahan 1980-an? Seorang Belanda yang 

mengaku sebagai art dealer dan punya hubungan 

dengan sebuah galeri di London yang buka cabang di 

Singapura, yang sedang mencari lukisan di Ubud, 

November 1993 lalu, menjawab spontan : "Campur 

baur. " 

Melihat toto-toto karya-karya yang akan 

dipamerkannya di Singapura, si Belanda itu menurut 

hemal saya bukan seorang pedagang seni bermutu. 

Tapi komentarnya tentang galeri di Ubud tak bisa 

Bambang 

dikatakan keliru . Dan sebenarnya saja para pemilik 

galeri di Ubud, yang umumnyajuga sekaligus bertindak 

sebagai kurator galerinya, secara tak langsung 

mengakui bahwa mereka harus juga menjual karya

karya yang laku , di samping memilih lukisan yang 

mereka senangi . 

Agung Rai misalnya, salah satu pemilik galeri 

di Ubud yang sukses secara komersial. Selain ia tasih 

berbicara tentang taksu (bobot atau kedalaman) dan 

karakter lukisan yang ia pegang sebagai kriteria 

ketika memilih koleksinya, ia pun terus terang membeli 

pula lukisan-lukisan untuk "souvenir." Maksudnya, 

pengalamannya sebagai penjual lukisan keliling di 

pusat-pusat wisata di Bali , sebelum ia mendirikan 

galeri tahun 1978, menjadikan lelaki kelahiran Peliatan 

tahun 1955 ini mengerti lukisan seperti apa yang 

digemari !uris pada umumnya. Lukisan-lukisan inilah 

yang disebutnya sebagai lukisan "souvenir" itu . Ketika 

ia membeli lukisan jenis ini untuk dijual lagi , ia tak 

memperhitungkan taksu, dan tak ambil pusing apakah 

ia senang atau tidak pada lukisan itu . 

Juga Suteja Neka, pemilik Galeri Neka dan 

Museum Neka, salah seorang penerima Hadiah Seni 

dari Departemen P & K tahun 1933. Selain membeli 

lukisan yang "memiliki estetika yang tinggi ," ia pun 

menawarkan lukisan "untuk dekorasi dan cendera 

mala." Juga Rudana, bekas pemandu wisata yang 

beralih protesi menjadi galeriwan, membedakan antara 

lukisan "yang layak menghuni galeri dan yang bisa 

diterima secara umum ." 

Pun Billiantana Firmansyah , pemilik Galeri 

Hidayat di Bandung. Ia tahu sebagian pengunjung 

galerinya mencari "yang manis-manis, yang dekoratit." 

Meskipun, ia juga mengoleksi lukisan Srihadi dari 

Bujono 



tahun 1962 yang nonfiguratif. Bahkan Galeri Hidayat 

akhir tahun 1992 menyeponsori pameran lnstalasi 5 

dari lima perupa Bandung yang mengetengahkan 

karya instalasi, kecenderungan mutakhir karya seni 

rupa Indonesia (pameran ini, awal Februari 1993, 

digelar di Museum Neka, Ubud) . Apa kata Bill? Ia 

paling puas dengan pameran lnstalasi 5: meski tak 

laku, tapi pengunjungnya terbanyak di antara pameran

pameran yang pernah diseponsorinya. 

SUTEDJA NEKA Dl MUSEUMNYA 

Khusus di galeri-galeri di Ubud, untuk melihat 

mana karya yang "berestetika tinggi," dan mana yang 

sekadar "untuk cendera mata" menurut anggapan 

pemilik galerinya, tak sui it. Biasanya karya-karya yang 

dipajang di ruang depan adalah karya yang dianggap 

sebagai cendera mata. Kebanyakan karya-karya yang 

ditaruh di sini adalah lukisan-lukisan bergaya Bali 

tradisional dan pelukisnya belum punya nama. 

Lalu di ruang belakang, dalam jumlah yang 

lebih sedikit, adalah karya-karya pili han pemilik galeri . 

Secara sepintas, karya-karya itu memang yang oleh 

para pengamat seni rupa dianggap karya yang bukan 

pasaran . Tapi dalam kelompok koleksi pribadi ini pun, 

seperti sudah disinggung di awal tulisan ini , ada saja 

dua atau tiga karya yang keberadaannya terasa tidak 

klop dengan umumnya karya yang dipajang di situ. 

Yang menarik, di samping galeri, para galeriwan 

yang sukses lalu mendirikan museum. Di situlah karya

karya yang benar-benar ia sukai , yang "berestetika 

tinggi," dipajangnya secara permanen. Agung Rai 

dan Rudana menjelang akhir tahun 1993 sudah 

menyelesaikan tahap akhir museumnya . Yang 

sudah mendahului membangun museum, seperti 

sudah disinggung, adalah Suteja Neka. Juli 1982 

Museum Neka diresmikan. Neka jugalah pendiri 
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galeri pertama di Ubud , di tahun 1966, yang 

dikelola secara aktif , ketika di daerah turis ini baru 

berdiri beberapa galeri kecil. 

Tapi kenapa museum? Neka, yang khusus 

memperuntukkan satu ruang dalam museumnya untuk 

memajang karya-karya Nyoman Lempad, menganggap 

itu sebagai sumbangannya pad a masyarakat. "Lukisan 

yang sudah dibeli kolektor, apalagi kolektor luar negeri, 

sulit kita bisa melihatnya lagi ," katanya. Karena itu 

perlu sebuah museum yang memajang karya secara 

permanen, agar masyarakat bisa sewaktu-waktu 

mengunjunginya. Juga, kata bekas guru sekolah 

menengah ini, yang di tahun 1960-an mengundurkan 

diri untuk sepenuhnya mengelola galerinya, museum 

merupakan "sarana memajukan apresiasi seni 

masyarakat." 

Agung Rai, bahkan tak cuma merencanakan 

sebuah museum. Di tanah seluas tiga hektar, ia 

mendirikan sebuah pusat kesenian, lengkap dengan 

wisma seni, rumah makan, dan sanggar-sanggar untuk 

berkarya seniman siapa saja, dari luar maupun dalam 

negeri. Cita-citanya, kompleks itu bisa merangsang 

adanya "pertukaran budaya" yang melahirkan karya

karya baru. Ia tampaknya ingin melihat yang terjadi di 

masa Rudolf Bonnet dan Walter Spies hidup di Bali . 

Bukan saja karya kedua pelukis dari Belanda dan 

Jerman itu kemudian berubah, terpengaruh lukisan 

Bali tradisional, tapi beberapa pelukis Bali pun berubah 

karena terpengaruh keduanya. 

Bisa disimpulkan, sebagian orang-orang yang 

berkecimpung dalam perdagangan karya seni rupa 

sebenarnya tak hanya berdagang. Dalam diri mereka 

pun ada semacam sensitivitas atau feeling untuk 

melihat karya-karya dari jenis yang bukan pasaran. 

Mereka mengelola galeri dengan kombinasi antara 

uang dan karya bermutu. Mereka tertarik-tarik antara 

dua ukuran: pasar dan kesenian. 

Apa boleh buat, bila yang berkembang kemudian 

lebih pada yang pasar itu. Dalam hal ini selera publik, 

atau tepatnya pembeli karya seni rupa, yang banyak 

berpengaruh . Sebuah lukisan yang dibeli dengan 

harga Rp 10 juta jelas lebih kongkret dibandingkan 

sebuah karya yang dipuji-puji para kritikus seni rupa 

tapi tidak laku bagi sebagian besar galeri seni rupa di 

Indonesia kini. 

Tapi dari galeri-galeri itu jugalah sebagian denyut 

nadi dunia seni rupa kita dipompakan . Meski 

persentasenya kecil, galeri-galeri itu juga membeli 

Sudjojono, Rusli , Affandi , Mochtar Apin , Fadjar Sidik, 

Srihadi, bahkan sampai Krisna Murti , Heri Dono, Faisal , 

dan Eddie Hara. Empat nama tersebut belakangan 

adalah sebagian dari para perupa muda Indonesia 

kini yang membentuk kecenderungan mutakhir seni 

rupa kita. Memang, karya-karya mereka tak saya 

temukan di Ubud, melainkan di galeri di Jakarta, 

Yogya, dan Bandung. 

Tapi tentu saja And a boleh bertanya. Berapakah 

sumbangan galeri-galeri itu untuk Rusli atau Krisna 

Murti , misalnya? Bukankah seandainya galeri-galeri 

itu tak ada pun kreativitas para perupa muda kita, 

yang sebagian sudah disebutkan tadi , jalan terus? 

Lalu , apakah museum kepunyaan pemilik galeri 

sebenarnya bukan untuk menunjang bisnis mereka? 

Dengan memiliki museum, yang relatif menyimpan 

karya-karya bermutu , bisa menaikkan gengsi pemilik 

galeri (dan galerinya} , dan menambah kepercayaan 

para pembeli. Ditambah dengan nilai koleksi museumnya 

yang gado-gado itu , bila dihitung, keuntungan pemilik 

galeri dibandingkan dengan jasanya terhadap dunia 

seni rupa kita tidak imbang. 

AGUNG AAI 01 GALERINYA 

Taruhlah itu benar. Tapi juga benar bahwa tak 

banyak perupa kita yang berani bersikap seperti Ida 

Bagus Made, pelukis Bali yang lahir di tahun 1915, 

yang selalu "jual mahal," yang tak mudah melepaskan 

karyanya dengan tawaran berapa pun bila ia tak yakin 

bahwa pembelinya tak akan mengkomersiilkan 

karyanya. Satu-dua karya Ida Bagus Made di beberapa 

galeri di Ubud, konon terpajang di situ lewat tangan 

ketiga. Baik Neka, Agung Rai, atau yang lain, mengakui 

mereka tak bisa datang ke rumah Ida Bagus Made, 

memilih beberapa lukisan, lalu membayarnya. 

Kemungkinan besar sekali sang pelukis, yang tentu 

saja tahu siapa kedua orang itu (Ida Bag us Made juga 

tinggal di Ubud} , akan menolaknya. 

Soal museum yang dimiliki oleh pemilik galeri , 

hipotesa itu bisa saja benar. Tapi melihat sarana 

penunjang seni rupa kita kini yang belum juga terbentuk, 

setidaknya belum lengkap terbentuk (museum, media, 

kritikus , pusat-pusat kesenian) , betapapun kecil 

sumbangan galeri-galeri itu lebih baik dimanfaatkan 

daripada disingkiri . 

Karena itu saya lebih suka melihat dunia galeri 

di Indonesia kini dari kesempatan yang bisa diberikan 

dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para perupa 

dan pengamat seni rupa yang serius. Bagaimanapun 

galeri-galeri itu, dengan koleksinya yang gado-gado 

itu , memperbanyak kemungkinan mempertemukan 

karya-karya perupa kita yang kreatif dengan 

masyarakat. Lebih-lebih galeri yang kemudian memiliki 

museum pula. 

Memang, munculnya galeri-galeri di tahun 

1980-an, langsung berkaitan dengan perkembangan 

ekonomi dan munculnya minat masyarakat membeli 

karya seni rupa, terutama lukisan . Tapi tetap saja 

ada pendorong lain yang bukan sekadar ingin 

memanfaatkan kesempatan . 

Di Bali ~ merupakan daerah wisata sejak lama, 

lahirnya galeri mestinya terutama karena turis. Di 

Jakarta, biasanya pemilik galeri memang seorang 

kolektor lukisan . Galeri Hadiprana di kawasan 

Kebayoran Baru misalnya, yang berdiri tahun 1962 

(dengan nama Galeri Prasta Pandawa}, didirikan 

oleh Hadiprana suami-istri, yang memang sebelumnya 

suka membeli lukisan. Juga Galeri Santi , di kawasan 

Kemang , didirikan oleh kolektor kawakan, Yoseph 

Suleman . Bekas pemilik usaha perkapalan ini , 

mengoleksi lukisan dan patung sejak sebelum Orde 

baru lahir. Ketika ia membuka galerinya, pertama

tama menyewa tempat di kompleks pertokoan Duta 

Merlin di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, ia memiliki 

lebih dari 600 lukisan karya pelukis ternama kita: 

Affandi, Hendra, Sudjojono, Zaini, Srihadi dan banyak 

lagi. Sebagian kini masih disimpannya, sebagian 

sudah berada di tangan orang lain . 

00,\UtriL. •I 

Dewan Kesenian Jakatta 



Dalam hal Joseph Suleman ada sejarah yang 

menyedihkan, yang juga ikut menjadi faktor yang 

mendorongnya mendirikan galeri . Di masa ketika ia 

masih aktif dalam usahanya, ia bolak-balik ke luar 

negeri. Koleksinya , ia titipkan pada saudara

saudaranya. Karena tak mungkin semuanya digan

tung di tembok, 70-an lukisan Hendra digulung dan 

dimasukkan dalam jambangan porselen , ditaruh di 

gudang. Lukisan ini , Saudara, kemudian ketahuan 

rusak berat dimakan rayap. Maka salah satu fungsi 

galerinya adalah memajang koleksinya agar 

terpelihara. "Mempunyai koleksi lukisan itu mahal 

penyimpanannya," katanya. 

Galeri Hidayat di Bandung, berdiri baru tahun 

1990, pemiliknya seorang yang memang bersentuhan 

dengan dunia seni rupa: Billiantana Firmansyah 

seorang arsitek yang juga menjadi agen cat minyak 

Windsor. Sebagai arsitek ia tahu, munculnya 

perumahan-perumahan dan hotel-hotel serta 

perkantoran membuka peluang perdagangan karya 

seni rupa. Sebagai penjual cat minyak ia banyak 

berhubungan dengan pelukis . 

Juga Galeri Siswanto di Yogyakarta, milik pendiri 

pasar swalayan Mirota, lahir karena Siswanto suka 

membeli lukisan. 

Adakah dengan demikian , bila nanti ekonomi 

Indonesia surut, galeri-galeri itu akan berubah atau 

diu bah menjadi usaha lain yang lebih menguntungkan, 

atau ditutup saja? Pemilik galeri Santi dengan yakin 

mengangguk. "Sebab lukisan itu bukan kebutuhan 

primer, " kata Suleman. Lalu ia bercerita, di masa 

ekonomi buruk di tahun 1950an dan awal 1960-an, ia 

tak melihat orang Indonesia membeli lukisan, kecuali 

Bung Karno, presiden Rl pertama. Karena itu tanpa 

kecintaan pada lukisan, dan memiliki uang, mustahil 

orang beli karya seni rupa, ceritanya. 

Jadi, tidakkah galeri-galeri itu akan hi lang tanpa 

meninggalkan bekas? 

Edwin Raharjo, pendiri Galeri Edwin di Ja

karta optimistis . Ia yang datang dari dunia fotografi 

ini percaya, dengan pengelolaan yang baik, sebuah 

galeri akan bertahan dalam musim apa pun. Tanpa 

pengelolaan itu, katanya, galeri tak akan hidup 

lama. "Galeri yang hanya mengikuti pasar akan 

mali pelan-pelan." 

Edwin mensinyalir, di tahun 1993, sekitar en am 

tahun setelah boom lukisan , "sudah banyak galeri 

yang ngosngosan." Maksudnya, pemiliknya mulai 

berpikir-pikir mengubah usahanya atau menambah 

dagangan yang bukan lagi lukisan atau patung. 

Padahal , katanya pula, seburuk-buruk ekonomi In

donesia, akan ada saja orang berduit dan punya 

kesempatan membeli lukisan . la yakin , boom lukisan 

bukannya tanpa bekas di masa mendatang. Orang yang 

sudah merasa "untung"nya punya lukisan akan ber

usaha membeli lagi . Dan dalam keluarga pembeli 

lukisan, meski bukan kolektor serius, terbuka kemung

kinan anak mereka akan terpengaruh untuk mencintai 

lukisan -peluang untuk menjadi pembeli lukisan. 

Soal galeri yang kemudian mencampur usaha

nya dengan bisnis lain, sebenarnya sudah terjadi. Di 

tahun 1969, tujuh tahun setelah berdiri , Galeri 

Hadiprana di Jakarta itu mulai mengubah sebagian 

ruangannya menjadi butik dan penjualan batik. 

" Dagang luk isan belum bisa dijadikan mala 

pencaharian ," kata Nyonya Hadiprana, di tahun 1979 

(lihat majalah TEMPO, 17 Februari 1979). Dan ketika 

boom lukisan terjad i, pertengahan 1980-an, menurut 

penjaga Galeri Hadiprana, memang penjualan lebih 

terasa, tapi tetap tak bisa mengatrol kembali galeri ini . 

Dan di tahun 1993, seki tar enam tahun 

setelah awal boom lukisan , Galeri Braga di Bandung 

mulai merasakan beratnya berdagang lukisan . 

Menurut Nyonya Maya Bud i Raha rjo , pengurus 

Gale ri Braga ini , tahun 1993 ia hanya bisa menjual 

lukisan paling tinggi seharga Rp 3,5 juta. Padahal , 

di awal berdirinya Galeri Braga mampu menjual 

lukisan sampai seharga Rp 30 juta. " Untung masih 

ada sisa keuntungan ketika boom lukisan, jadi kami 

masih bertahan ," tuturnya . 

DUTA FINE ART GALLERY , JAKARTA 

Sulit ditolak, bahwa jual-beli lukisan pun 

mengikuti hukum dagang. Masalahnya, harga lukisan 

tak ditentukan oleh kalkulasi ongkos yang telah 

dikeluarkan oleh pembikinnya, kemudian hargajualnya 

merupakan jumlah harga itu ditambah sekian persen 

sebagai keuntungan . Harga lukisan lebih ditentukan 

oleh nama pelukisnya, kadar kesukaan pembeli , dan 

kepintaran promosi penjualnya. 

Karena itu pada prinsipnya sebuah galeri tak 

akan ambil peduli dengan nama-nama baru yang 

belum terkenal. Mencari bakat baru bukanlah urusan 

galeri , begitulah ekstrimnya. Jika ada saja galeri yang 

berani membuka pameran tunggal , atau berdua 

misalnya, dari perupa yang belum punya nama, galeri 

ini ambil risiko besar. Galeri Duta di Jakarta, berdiri 

tahun 1986, mengambil risiko itu . Di sini pernah 

dipamerkan karya-karya Heri Dono, juga Faisal , dan 

Ahmad Sopandi. Ketiganya tergolong perupa muda, 

yang karyanya susah terjual , terutama Heri Dono. 

Selain itu ada faktoryang mungkin tak terjadi di 

Am erika dan Eropa, yang berkaitan dengan hubungan 

antara galeri dan perupanya. Di Indonesia belum ada 

etik yang mengikat antara galeri dan pelukis. Karena 

itu ban yak galeri enggan mempromosikan orang baru . 

Jika tak sukses, itu risiko dagang. Tapi jika sukses , tak 

ada jaminan bahwa si perupa akan tetap menjual 

karya lewat galeri tersebut untuk balas jasa. Jika 

kemudian galeri lain memamerkan karyanya, tanpa 

harus mengeluarkan beaya lagi karena perupa tersebut 

sudah dikenal masyarakat, galeri yang mengorbitkannya 

silakan gig it jari saja. 

Tak enaknya lagi bila perupanya sendiri itu 

yang kemudian membuka pintu bagi pembeli di 

studionya. Dan bila ini terjadi , biasanya harganya 

lebih murah daripada harga galeri. 

ltu sebabnya Edwin Raharjo enggan 

menyelenggarakan pameran perupa yang sam a sekali 

belum pernah muncul. Ia tak mau berurusan dengan 

"melahirkan perupa baru ." Benar, Galeri Edwin pun 

kadangkala memamerkan karya perupa muda, tapi 

setidaknya yang sudah pernah pameran dan 

dipublikasikan media. 

Karena itu bisa dikatakan galeri-galeri di In

donesia belum ada yang khas. Bahkan untuk me

majang karya yang bukan lukisan, pun semangatnya 

tip is. Carilah karya gratis di galeri-galeri Jakarta, agak 

susah . Sejauh ini , karya dua dimensi selain lukisan 

yang pernah dipamerkan dengan serius adalah karya 

litografi atau cetak batu , di Oets Galeri di Jakarta. 

Karya yang ditampilkan adalah karya maestro besar 

dunia yang nyentrik: Salvador Dali . 

SUASANA 01 GALERI RUDANA, UBUD 

Dengan semangat yang lebih kurang berat ke 

dagangnya itu , bisa dimaklumi bila galeri-galeri , baik 

di Ubud maupun Jakarta, dikelola sendiri oleh pemilik

nya. Bila ada galeri berkonsultasi , atau minta tolong 

seorang pengamat atau kritikus seni rupa, biasanya 

hubungan ini cuma insidentil. Misalnya saja Galeri 

Andi menyelenggarakan pameran tunggal Jeihan, 

mengundang Jim Supangkat untuk ikut memilih karya

karyanya, dan menul iskan sebuah artikel untuk 

katalogus tentang pelukisnya. 

Bisa disimpulkan bahwa kebijakan galeri-galeri 

ditentukan oleh pendirinya sendiri. Maka bisa 

diharapkan, jika toh ada pameran-pameran yang 

mencerminkan kecenderungan baru seni rupa kita di 

sebuah galeri (pameran lnstalasi 5 seperti yang 

sudah disebutkan, atau pameran patung dari para 

pematung yang belum dikenal benar) rasanya 

kebetulan saja, bukan merupakan program yang 

integral dari galeri tersebut. 

Peningkatan kual itas galeri dengan demikian 

akan tergantung seberapa jauh sang pemilik 

mengupgrade diri. Sejauh ini hal yang banyak 

dilakukan oleh para pemilik galeri adalah meninjau 

berbagai galeri dan museum di Eropa dan Am erika. 

Agung Rai mengaku , rata-rata dalam setahun ia 

ke Eropa dan Amerika tujuh kali . Tapi wisata ke 

luar negeri itu dampaknya tak terlihat pada koleksi

koleksinya . 



Pemilik galeri yang menyadari betapa pentingnya 

seorang kurator untuk memilihkan dan menyusun 

koleksi di museumnya adalah Rudana. Tapi sampai 

menjelang akhir tahun 1993 ia belum menentukan 

pilihan siapa orangnya. Dalam hal memilih kurator ini, 

para pemilik galeri yang sekaligus menjadi kurator 

galeri dan museumnya tampak kesulitan. Soalnya 

memang tak banyak nama yang bisa disebutkan, 

mereka yang benar-benar bisa diandalkan. Banyak 

memang perupanya sendiri yang menawarkan jasanya. 

Tapi kata seorang pemilik galeri, ia takut bila perupa 

itu hanya memilih karya-karya yang senada dengan 

karyanya sendiri. Maka sebenarnya, dalam soal kurator 

ini para pemilik galeri tidaklah sepenuhnya bisa 

disalahkan. 

ltulah warna dan bobot galeri-galeri dari Ja

karta sampai Ubud. Tentu saja di antara itu semua, 

yang memang belum disinggung adalah dua atau tiga 

galeri yang mencoba memberi tempat pada perupa

perupa muda yang kreatif, tak peduli akan laku atau 

tidak. 

Tahun 1988 di Yogyakarta berdirilah Galeri 

Cemeti oleh suami-istri Nindityo Adipurnomo dan Mella 

Jaarsma. Bisa dikatakan inilah galeri yang melahirkan 

kecenderungan baru perupa muda di Yogya yang 

berada di luar arus besar seni rupa Yogyakarta. Pameran 

pertama Galeri Cemeti, tahun 1988 itu, menampilkan 

para perupa yang karya-karyanya memang lain. 

Misalnya saja, mereka tak lagi membuat batas antara 

seni lukis, patung, gratis, film, bahkan teater. 

lni berbeda dengan para seniornya yang 

misalnya saja juga mematung dan melukis. Mereka 

yang masih membikin dinding batas yang memisahkan 

berbagai cabang seni rupa dan seni lainnya, ketika 

melukis ya melukis saja, menggunakan unsur-unsur 

seni dua dimensional. Jika mereka mematung, juga 

menggunakan unsur-unsur tiga dimensional. Yang 

kemudian juga menciptakan karya gratis, ketika bekerja 

untuk jenis ini ya hanya bekerja dalam lingkup cetak

mencetak. 

Tapi para perupa muda itu berbeda. Ketika 

mereka berkarya dua dimensional bisa saja lalu 

berkembang menjadi tiga dimensional, atau sebaliknya. 

Mereka tak seperti para seniornya, yang berangkat 

dengan niat menciptakan lukisan, bekerja dengan 

proses menciptakan lukisan, dan hasilnyajuga lukisan. 

Ketika anak-anak mud a itu be rang kat berkarya, dalam 

prosesnya mereka tak memikirkan apakah mereka 

sedang membuat lukisan, patung, atau karya gratis. 

Tapi mereka berniat menciptakan, mungkin lebih 

tepat mewujudkan yang mereka ingin wujudkan dalam 

bentuk apa saja. 

CEMETI GALLERY 

Sulitdibayangkan bahwa hasil penciptaan begini 

lalu ditampung oleh sebuah galeri yang menjamur di 

Ubud umpamanya. Bahkan lima tahun kemudian karya

karya mereka belum muncul satu pun di Ubud. 

Padahal Nindit dan Mella menyusun kriteria 

karya yang patut dipamerkan di Galeri Cemeti, tak 

lebih pintar dibandingkan Suteja Neka a tau Rudana 

atau Joseph Suleman, misalnya. Yang pokok, baik 

kata Mella maupun Nindit, "Saya senang karya 

itu." Bukankah ini pula yang dikatakan oleh para 

pemilik galeri di Ubud? Juga di Jakarta? Juga di 

Bandung? 

Bila yang ditampilkan Galeri Cemeti berbeda, 

itu karena yang disenangi oleh pemiliknya memang 

berbeda. Dalam hal ini, tampaknya Nindit dan Mella, 

dua-dua perupa muda yang lahir tahun 1961 dan 

1960, yang menyebal dari arus besar seni rupa 

Indonesia modern, konsekuen. Galeri Cemeti tak 

cuma menampilkan karya-karya dengan 

kecenderungan baru, tapi pokoknya yang mereka 

"senangi." Buktinya, program pameran Galeri Cemeti 

tahun 1994, antara lain menampilkan pameran tung gal 

Nashar, pelukis yang tak bisa digolongkan menciptakan 

kecenderungan baru. Konsep Nashar, yang menu rut 

dia sendiri nonkonsep itu, masih bisa ditarik ke konsep 

Persagi (Persatuan Ahli-ahli Gam bar Indonesia) yang 

dimotori oleh Sudjojono: bahwa lukisan merupakan 

jiwa nampak pelukisnya. 

Galeri Cemeti yang menu rut Nindit membutuh

kan beaya rata-rata Rp 600.000 per bulan itu, memang 

cara beroperasinya berbeda dengan galeri-galeri di 

Indonesia umumnya: lebih menitikberatkan menampil

kan pameran tunggal. Pihak galeri juga yang 

menyelenggarakan poster, undangan, dan publikasi, 

tapi dengan meminta perupa yang berpameran 

membayar Rp 100.000. Harga lukisan dalam pameran 

benar-benar ditentukan oleh perupanya, ada kalanya 

ada saran dari Nindit misalnya harga itu terlalu tinggi. 

Pihak galeri akan mendapatkan jas 20% dari karya 

yang laku. Dengan cara begini, dari tahun 1988 

sampai 1933, sudah 33 pameran dise-lenggarakan 

Galeri Cemeti. 

Penampilan fisik Cemeti pun sangat berbeda 

dengan Galeri Rudana, atau Edwin Galeri: sangat 

sederhana, terdiri dari dua ruang yang disatukan 

untuk pameran, lalu dua kamar untuk bekerja Nindityo. 

Ruang-ruang itu pun tidak luas, hanya sekitar 25 

meter persegi. Dan, ini pun masih menyewa. 

Juga dari koleksi, hanya ada puluhan karya, 

sebagian adalah titipan para perupanya yang belum 

sempatdiambil, bukan milik galeri. Bandingkan dengan 

pemandangan misalnya di Galeri Agung Rai. Di sini 

ada tujuh ruang besar, dan hampir sepenuh dinding 

tertutup lukisan. Bahkan di lantai, di satu atau dua 

ruang, bertumpuk pula lukisan. JurT)Iah karya di sini 

bukan lagi puluhan, tapi ribuan. 

Tapi, Galeri Cemeti meniupkan kesegaran dalam 

dunia seni rupa kita. Setidaknya ia mempercepat 

penampilan para perupa mud a yang tanpa galeri jenis 

ini, yang jauh dari perhitungan komersial, belum tentu 

bisa cepat tampil berpameran. Nindit dan Mella nekat 

mendirikan galeri memang berangkat dari pikiran 

sederhana saja: menyediakan tempat pameran bagi 

angkatan muda yang tak punya modal, sulit mencari 

sponsor, dan belum diterima di galeri-galeri yang 

sudah ada karena memang karyanya tak senafas 

dengan "selera" umumnya galeri kita. 

Toh dengan usaha seperti itu dan keduanya 

tetap kreatif berkarya, lima tahun setelah berdiri, Galeri 

Cemeti berhasil mengumpulkan modal untuk membeli 

tanah dan untuk mendirikan galeri yang lebih layak 

bangunannya -setidaknya tak lagi harus menyewa 

rumah. 

Tahun 1990 Galeri Cemeti tak sendiri. Dengan 

"ideologi" yang hampir mirip, berdirilah Galeri C-Line 

di Jakarta. Teguh Ostenrik, pendirinya, juga seorang 

perupa. Galeri C-Line tak cuma satu, di Kuta, Bali, ada 

juga Galeri C-Line, dikelola oleh Sandy Ram ali. Memang 

keduanya bekerja sama. Lebih dari itu, sebagian 

programnya pun sama. 

Beberapa perupa yang berpameran di Galeri 

Cemeti, kemudian juga pameran di C-Line. Sedikit 

berbeda dari Cemeti, C-Line tak memungut apa pun 

dari perupa yang pameran di sini. Bila tak ada yang 

laku? "Ya, selesai begitu saja," kata Restu lmansari, 

pengelola sehari-hari Galeri C-Line Jakarta. Tapi, kata 

Restu yang penari itu, hampir mereka yang berpameran 

di C-Line memberikan sebuah karya untuk semacam 

balas jasa untuk galeri yang menelan bujet rata-rata Rp 

1,5 juta sebulan ini. 

C • LINE GALLERY , JAKARTA 

Di Bandung, tahun 1992 pun berdiri sebuah 

kelompok yang memiliki tempat pameran sekaligus 

studio. ltulah Studio R-66, dibentuk oleh Heyi Ma'mun, 

seorang perupajuga. Tapi Heyi keberatan kalau Studio 

R-66 disebut galeri, karena istilah itu mengandung 

konotasi komersiil. 

Tapi disebut galeri atau bukan Studio R-66 

menyelenggarakan pameran, dan meski Heyi masih 

memikirkan kriteria seleksinya, kenyataannya jenis 

karyanya lebih mendekati Galeri Cemeti dan C-Line. 

September 1933 Studio R-66 menampilkan pameran 

yang disebut "12 Jam dalam Kehidupan Penari Agung 

Rai." lnilah pameran seni rupa yang selain 



menyuguhkan gambar-gambar juga rekaman video 

dan karya instalasi. 

Satu lagi galeri yang perlu disebutkan karena 

kualitasnya adalah Decenta, yang didirikan oleh tujuh 

senior perupa dari Seni Rupa IT B. Tahun 1973 Decenta 

didirikan dengan tujuan utama memperkenalkan 

seni gratis pada masyarakat Indonesia yang waktu 

itu masih belum begitu meluas . Sayang, berjalan 

aktif beberapa tahun, Decenta lalu surut, dan beberapa 

pendiri mengundurkan diri. Tahun 1993, dikelola 

oleh A.D. Pirous, pelukis kaligrafi piawai itu, Decenta 

kembali bangkit. 

Tak bisa dipungkiri , munculnya galeri-galeri ada 

kaitannya dengan boom lukisan pertengahan tahun 

1980-an. Menu rut Agus Dermawan, pen gam at seni rupa 

yang menulis tentang galeri di Indonesia di majalah 

Art Link, Australia, boom seni rupa antara lain didorong 

oleh pameran yang diselenggarakan oleh Galeri Santi 

di Jakarta. Tahun 1987, galeri ini memamerkan karya 

sejumlah perupa senior Indonesia, antara lain karya 

Affandi, Popo Iskandar dan lain-lain . Waktu itu Joseph 

Suleman, pemilik Galeri Santi , menganggap harga 

lukisan di Indonesia terlalu murah dibandingkan di 

Amerika dan Eropa. Karena itu ia me-masang harga untuk 

karya Affandi, waktu itu pasarannya Rp 5 juta sampai 

Rp 6 juta, seharga Rp 20 juta. 

GALERI SANTI , JAKARTA 

Luar biasa, pameran di lobi Gedung BCA di 

Jalan Thamrin, Jakarta Pusat laku, dengan harga 

yang rata-rata dilipatkan em pat sampai lima kali. Sejak 

itulah harga lukisan menggila. Bukan hanya para 

pelukis yang punya nama terkatrol harga karyanya, 

tapi pun pelukis yang entah siapa mereka mengeruk 

keuntungan lumayan. Hingga pemikirseni rupa Sanento 

Juliman {almarhum) mencemaskan komersialisasi 

membabibuta, dan pemiskinan kreativitas menimpa 

dunia seni rupa kita karena masalah hargalah yang 

menjadi fokus perhatian orang . 

Adapun kecenderungan orang membeli lukisan, 

di tahun-tahun itu , menurut para pemil ik galeri di 

Ubud, itu akibat deregulasi perbankan , tahun 1988, 

yang membuat orang mudah meminta kredit. Faktor 

lain yang menyebabkan orang ramai-ramai mem

borong lukisan, mungkin pengaruh yang tarjadi di 

Barat dan Jepang. 

Sebuah artikel di majalah World and I, Oktober 

1990, menceritakan bagaimana karya-karya di tahun 

1970-an tak laku, karen a seni konsep yang mendominasi 

seni rupa Amerika kala itu lebih merupakan ide dan 

dokumen, bukannya karya seni yang bisa dilihat. Baru 

di akhir 1970-an jual-beli lukisan bangkit lagi , dan 

mantap sejak tahun 1984 ketika kolektor bernama 

Charles Saatchi , pemilik biro advertensi di London , 

memborong karya-karya seni rupa. 

Tapi yang mungkin mengipas orang berduit 

Indonesia adalah yang terjadi di Jepang . Di 

pertengahan tahun 1980-an yen naik nilainya terhadap 

dolar AS hingga dua kali lipat. lni membuat orang 

Jepang dengan enteng belanja karya seni rupa 

Barat. Tahun 1989, menurut artikel di World and I 

itu , orang Jepang membelanjakan US$ 6 triliun, 

sekitar sepertiga nilai jual beli karya seni rupa di 

seluruh dunia tahun itu . 

Dan yang fantastis , di tahun 1987 perusahaan 

asuransi Yasuda Kasai membeli sebuah lukisan bunga 

mataharinya Van Gogh, dengan harga US$ 39 juta, 

harga termahal saat itu . Yasuda Kasai memilih lukisan 

itu karen a dibuattahun 1887, tahun lahirnya perusahan 

asuransi itu . Perusahaan itu lalu. menobatkan satu 

ruang perkantorannya untuk memajang lukisan itu 

dan boleh dikunjungi umum. Dan pengunjung pun 

antre. Kata yang suka bergurau, orang datang tidak 

untuk melihat mataharinya Van Gogh, tapi untuk melihat 

39 juta dolar itu . 

Bagi Yasuda Kasai sendiri , tentulah uang itu 

cukup besar. Tapi imbalannya pun luar biasa. Dalam 

semalam, nama perusahaan ini kontan dikenal di 

seluruh penjuru dunia. Maka harga itu tak terasa 

mahal dibandingkan bila perusahaan tersebut harus 

berpromosi agar namanya dikenal dunia 

Nah, kecenderungan di pasar kapitalistis , yang 

sudah menganggap lukisan merupakan investasi itulah 

tampaknya yang menular ke Indonesia. Di Barat orang 

membeli lukisan dan patung memang sudah seperti 

membeli saham . Kini pelan-pelan keyakinan ini 

merayap ke ldonesia, ketika ekonomi di Indonesia 

pun , terutama pasarnya, pun lebih kurang bersifat 

kapitalistis . 

Maka kata Edwin Raharjo, yang penting bagi 

galeri kini kalau mau bertahan, harus meyakinkan 

pembelinya bahwa karya yang mereka beli akan naik 

harganya di tahun-tahun mendatang. 

Jika sinyalemen itu benar, tampaknya pasar 

seni rupa di Indonesia akan bertahan. Prinsipnya, tak 

ada orang yang mau membuang uang tanpa imbalan: 

apakah itu nama seperti yang diperoleh Yasuda Kasai, 

a tau ada harapan uangnya akan kembali dalam jumlah 

yang berlipat. 

•j Tulisan ini bisa selesai berkat bantuan reportase dan wawancara 

beberapa teman wartawan TEMPO, yaitu Putu Fajar di Bali, Asikin 

dan Ahmad Taufik di Bandung, dan R. Fadjri di Yogyakarta. 

=~mbang Bujono lahir di Solo, 15 April 194 7, seorang kritikus seni rupa yang kini bekerja sebagai Redaktur Pelaksana 
Majalah TEMPO. Di majalah ini Bambang Bujono mengkoordinasikan antara lain rubrik kesenian. 



AGOES HARI RAHARDJO SA 

Agoes Hari Rahardjo SA, 34 tahun . Seniman kelahiran 

Kediri ini sejak kecil hidup di kalangan seniman di 

"Pendopo Agung Taman Siswa" Yogyakarta. Agus 

Jolly, begitu panggilan akrabnya, belajar menggambar 

pada pamannya selain juga belajar tari dan operet 

anak-anak. 

Pada tahun 1981 , setelah tamat dari sekolah 

Menengah Seni Rupa Indonesia (SSRI) di Yogyakarta, 

Agus Jolly memperdalam pengetahuan seni rupa di 

lnstitut Kesenian Jakarta (IKJ) . Pada tahun 1984, ia 

sempat menjadi asisten pematung pada "The Third 

ASEAN Sculpture Symposium". Kemudian ia mengikuti 

pameran patung EXPLO 92 , bersama alumni IKJ di 

TIM Jakarta. Juli 1993, ia ikut Pameran Pekan Wayang 

Indonesia 93, di "Manggala Wana Bhakti" Jakarta 

dengan menyajikan instalasi . 

Di sam ping seni patung, Agus Jolly juga bergerak 

di bidang tari dan teater. Pada teater misalnya, dia 

terlibat dalam pementasan karya-karya Sardono W. 

Kusumo, Rendra, Yulianti Parani dan Lena Simanjuntak. 

Pada tahun 1990 dia sempat melawat ke India dan 

New York USA bersama Sardono W Kusumo. Pada 

tahun 1992, dalam pementasan "Opera Tiga Dewa" 

karya N. Riantiarno, Agus Jolly bertindak selaku stat 

ahli artistik. 

Pengalamannya dalam tari dan teater 

berpengaruh besar pada karya seni rupanya. 

"Pengalaman batin hidup di lingkungan teater dan tari 

banyak memberikan dorongan berkarya dalam proses 

penciptaan patung-patung saya, yang bagi saya patung

patung hidup". Maka kemudian ia memilih seni rupa 

pertunjukan sebagai idiom berkeseniannya. 

Agus Jolly juga menerima cukup banyak 

penghargaan . Pada tahun 1992, ia mendapat piagam 

perunggu "Sankar" Shantiniketan India, untuk Iomba 

lukis anak-anak sedunia (SO) . Pada tahun 1976, 

untuk bidang sketsa, dia mendapat penghargaan 

"Pratita Adhi Karya" dari SSRI , Yogyakarta. Tahun 

1977, mendapat penghargaan "Pratita Ad hi karya" 

untuk bidang kolase , dan pada tahun 1979, untuk 

bidang patung. 1982, bersama lwan Koeswana, 

dinobatkan sebagai juara utama dalam Iomba lukis 

kolosal se DKI di TIM , Jakarta. Februari 1993, 

mendapat penghargaan untuk penata artistik terbaik 

Festival Teater Jakarta XX. 

Dalam pameran Bienniale Senirupa Jakarta 

1993 kali ini, Agus Jolly menyertakan 2 karya dalam 

bentuk instalasi dan seni rupa pertunjukan. Karya 

pertama berjudul "Anungga-Rungga" . Karya ini 

dibuatnya sejak tahun 1992. Karya kedua, (perform

ance art) berjudul "Jolly dalam Migrain dan Diabetes". 

Dalam seni rupa pertunjukan ini , Agus Jolly 

menan am patung-patungnya yang dibuat antara 1976 

hingga 1992 ke dalam sebuah keranda di lokasi 

pameran . Kini Agus Hari Rahardjo SA menetap di 

Penggilingan-Cakung , Jakarta Timur 

Karya: 

1. "Anungga Rungga" (Media campuran). 

2. "Jolly Dalam Migrain dan Diabetes" (seni rupa 

pertunjukan) 



AGUS 

Agus Kamal asal Yogyakarta. Namanya mulai dikenal 

beberapa tahun terakhir ini . Karya-karyanya merupakan 

simbol dari kehidupan yang semakin penuh problem, 

yang diekspresikannya dalam bentuk kehancuran , 

kengerian dan kematian. Tampil dalam gambaran 

yang realistik fotografis . 

Pendidikan formal seni rupa ditempuhnya pad a 

Fakultas Seni Rupa dan Desain lnstitut Seni Indone

sia Yogyakarta. Sejak tahun 1981, ia terhitung pelukis 

aktif berpameran di dalam maupun di luar negeri. 

Pada tahun 1988, misalnya, ia mengikuti pameran 

KAMAL 

pertama lukisan dan fotografi ASEAN . Pada tahun itu 

juga mengikuti Bienniale Seni Lukis Yogyakarta. Dan 

pada tahun 1989 mengikuti Pameran Seni Rupa ASEAN 

di Fukuoka, Jepang. 

Kini , Agus Kamal tinggal di Jalan R.E Martadinata 

25 A (WB 11/204) Yogyakarta. 

Karya: 

1. "Ia dan Rembulan" (Lukisan Cat Minyak, 140 X 100 Cm). 

2. "Wanita" (Lukisan Cat Minyak, 100 X 70 Cm) . 

3. "Berdoa" (Lukisan Cat Minyak 140 X 100 Cm) 



AGUS SUVVAGE 

A gus Suwage, 34 tahun, pelukis juga perancang gratis. 

Studio yang dibangunnya bersama rekan-rekannya 

semasa kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain , 

lnstitut Teknologi Bandung (FSRD - ITB), adalah 

tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan seni 

rupa. Selain tempat melukis dan diskusi , studio ini 

juga dikenal sebagai biro konsultan rancangan gratis. 

Agus Suwage mulai melukis sebelum ia 

memasuki perguruan seni rupa. Aktivitas ini 

diteruskannya ketika belajar di ITB, meskipun bidang 

studi yang dipilihnya adalah Desain Gratis. Sejak lui us 

tahun 1983, Agus Suwage, yang biasa dipanggil teman

temannya dengan sebutan Kentuk ini, bekerja sebagai 

perancang gratis maupun pelukis. 

Walau sibuk dengan sejumlah pekerjaan , ia 

tetap mengikuti berbagai pameran. Misalnya saja, 

pada tahun 1986 ia turut serta dalam pameran Bienniale 

Pelukis Muda Indonesia VI TIM, Jakarta. Pada tahun 

yang sama turut dalam pameran "lni Baroe Seni 

Rupa, lni Seni Roepa Baroe" . di Galeri Pusat 

Kebudayaan Prancis dan Gelanggang Generasi Muda 

Bandung. 

Dalam pameran Bienniale ini, Kentuk 

menampilkan 3 karya. Dua lukisan instalasi , yang 

merupakan lukisan yang menjorok ke ruang tiga dimensi. 

Satu instalasi berbentuk konstruksi bambu 

dipancangkan di ruang terbuka. Kentuk terbiasa 

menggunakan media campuran , terdiri dari tripleks 

yang dilukisi , ditempel potongan koran dan majalah , 

ditumpangi pohon pisang , bambu, karung goni dan 

lumuran cat. 

Karya-karya Kentuk memperlihatkan sejumlah 

citra yang saling bertumpuk dan berlapis-lapis. Misalnya, 

pada satu lapisan lukisan Kentuk, terlihat ekspresi 

personal, tapi di atasnya ia menempelkan potongan 

gambar koran atau majalah . Pada tumpukan gam bar 

ini, kadang-kadang ia masih menambahkan teks, atau 

benda lain yang punya konteks berbeda. 

Perupa yang dikenal pula sebagai pemusik ini 

sekarang bertempat tinggal di Jalan Matraman Raya 

32 A, Jakarta Timur. 

· Karya: 

1. "Cilaka 2000" (Lukisan lnstalasi, 720 X 480 Cm) 

2. "Bendera" (Lukisan lnstalasi, 300 X 350 Cm) 

3. "Man usia dan Benderanya" (lnstalasi, 10 X 10 Meter) 



AN DAR 

Andar Manik perupa berusia 34 tahun. Pendidikan 

seni rupa sudah dikenalnya sejak usia remaja di 

Studio Rangga Gempol yang dipimpin pelukis Barli. 

Pada tahun 1982 ia menempuh pendidikan pada 

Jurusan Seni Kramik FSRD- ITB. Selesai pada 1993. 

Andar adalah contoh seniman yang memilih 

idiom instalasi lantai. Media ini de kat dengan berbagai 

upacara seni tradisional yang berhubungan dengan 

tanah. Pengenalan Andar dengan instalasi lantai 

terjadi ketika ia mencoba menghadirkan tanah liat 

mentah (tidak dibakar) sebagai media ekspresi. 

Di luar kegiatan seni rupa, Andar banyak 

melibatkan diri dalam kegiatan teater. Misalnya, pada 

tahun 1979, ia turut bergabung dalam Teater "Sang 

Saka". Tahun 1982 ia tercatat sebagi peserta dalam 

"Acting Course", Studio Teater Ban dung (STB) . Tahun 

1983 turut dalam Kelompok Gerak Kreatif pimpinan 

MANIK 

koreografer terkemuka, Endo Suwanda. Tahun 1984, 

ia bergabung dengan Kelompok Olah Gerak & Rupa 

"Sumber Waras" Seni Rupa ITB. 

Pengalaman Andar di bidang teater sedikit 

banyak berkaitan dengan kecenderungannya memilih 

instalasi dan seni rupa pertunjukan sebagai idiom. 

Sejaktahun 1984, paling sedikitAndarsudah mengikuti 

14 kali pameran bersama di Jakarta, Bandung dan 

Yogyakarta. An dar menggelar sebuah karya instalasi, 

sebuah karya kolaboratif dan sebuah seni rupa 

pertunjukan dalam pameran Bienniale ini. 

Kini ia menetap di Jalan Terusan Bukit Dago 

Utara 19, Bandung. 

Karya: 

1. "Retakan" (lnstalasi Keramik) 

2. Seni Rupa Pertunjukan pada "Retakan." 



ANTA VVIJAVA 

Anta Wijaya adalah seniman keramik yang lahir 32 

tahun lalu di Jambi . Pada tahun 1983 ia masukJurusan 

Seni Kramik FSRD ITB. Anta dalam berkarya percaya 

pada ide. Baginya, ide, bukan mediumnya, adalah inti 

dalam berkarya. Pandangannya termasuk kontroversial 

karena dalam seni keramik medium tanah merupakan 

sumber eksplorasi yang utama. 

Sejak tahun 1984, Anta telah mengikuti sebanyak 

11 kali pameran di Bandung dan Jakarta. Dalam 

pameran Bienniale ini, ia memamerkan karya instalasi , 

berupa susunan beberapa buku tua terbuatdari keramik. 

Buku-buku itu dilengkapi teks yang tidak mudah 

dimengerti. Karya-karya Anta ini keluar dari tradisi 

seni keramik modern yang umumnya hanya berkutat 

sekitar pengolahan bentuk. 

Anta Wijaya saat ini tinggal di Jalan Setra 

Murni I A No.6 Bandung. 

Karya: 

1. "Buku" (Keramik lnstalasi) 



ANUSAPATI 

Anusapati pematung berusia 36 tahun. Ia lulusan 

STSRI "ASRI" Yogyakarta. Selain itu pernah belajar di 

Praat Institute Brooklyn, New York, Amerika. Kini ia 

stat pengajar di lnstitut Seni Indonesia, Yogyakarta. 

Pada masa studinya di Amerika Serikat, 

Anusapati bekerja pula sebagai pematung dan mendapat 

kesempatan mengikuti beberapa pameran di sana. Di 

antaranya pameran di Praat Manhattan Gallery, New 

York dan Higgins Gallery, Brooklyn, Amerika. 

Anusapati tidak mempersoalkan pengolahan 

bentuk . Sebaliknya, patung-patung Anusapati 

memperlihatkan sentuhan minim yang sederhana. 

Material kayu, biji-bijian, jerami - dan juga teknik 

pengolahannya - bersama-sama memperlihatkan 

citra teknologi sederhana, seperti yang digunakan di 

lingkungan "seni rupa bawah", untuk meminjam istilah 

kritikus Sanento Yuliman . Bentuk patung-patung ini 

sebagian besar juga memperlihatkan bentuk barang 

sehari-hari yang bisa digunakan di lingkungan 

pedesaan . 

Pada pameran ini, Anusapati menampilkan 2 

buah patung. Masing-masing berukuran 260 X 30 X 

80 em dan 150 X 150 X 50 em. Bahan yang 

dipergunakan adalah kayu, biji-bijian , bambu dan 

tali. Anusapati beralamat di Kampus lSI Jalan 

Gamplngan Yogyakarta. 

Karya: 

1 "Patung Kayu" (Media campuran, 260 X 150 X 80 Cm) 

2 "Patung Kayu" (Media campuran, 150 X 150 X 50 Cm) 



ASRI NUGROHO PAKURIMBA 

Asri Nugroho Pakurimba lahir di Surabaya 41 tahun 

yang lalu . Ia pelukis otodidak. Pendidikan formalnya 

Sekolah Menengah Atas. Namun Asri Nugroho pernah 

dibimbing pelukis Bam bang Sugeng dan O.H. Soepono. 

Selain itu, lewat pergaulannya dengan sesama seniman 

Surabaya, Asri mendapat kesempatan belajar. Sebelum 

terjun sepenuhnya sebagai pelukis , Asri Nugroho 

bekerja sebagai pelukis poster film. 

Setelah beberapa kal i ikut pameran bersama, 

nama Asri Nugroho mulai muncul ke permukaan dan 

karya-karyanya menarik perhatian karena citra dalam 

karya-karyanya tidak biasa. Obyek dalam lukisan Asri 

Nugroho tampil secara realistik. Namun benda-benda, 

atau pecahan benda-benda ini tidak tersusun 

membangun sebuah gambaran. Sebagian membentuk 

citra , sebagian lagi membentuk simbol-simbol. Tema 

sosial yang selalu dikaitkan dengan masalah ketuhanan 

dan pengalaman-pengalam pribadi yang religius, dalam 

karya-karya Asri Nugrohi tampil melalui perlambangan 

yang serba kontradiktif. Citra logam, yang keras, 

memperlihatkan pula kelenturan. 

Perupa otodidak ini pernah mendapatkan 

penghargaan dari OKS Surabaya. Telah berpameran 

bersama di Surabaya sebanyak 18 kali, dua kali 

pameran bersama di Malang, 8 kali pameran bersama 

di Jakarta, dan tiga kali berpameran tunggal. Asri kini 

tinggal di Jalan karangan No 208 A Surabaya 

Karya: 

1. "Peristiwa Roti dan Anggur" (Lukisan Akril ik, 190 

X 250 Cm) 

2. " Expresi Putih dalam Hitam " (Lukisan Akril ik, 190 

X 250 Cm) 



AWAN P. SIMATUPANG 

Perupa kelahiran Jakarta 26 tahun yang lalu ini 

mengenyam pendidikan seni rupa di FSRD IKJ. A wan 

aktif mengikuti pameran yang diselenggarakan 

mahasiswa senirupa I KJ . Pad a tahun 1990, misalnya, 

ia ikut pameran untuk Dies Natalis IKJ ke 20 di Graha 

Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki dan Pameran 

EXPLO 92, juga di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 

Pad a tahun 1991 , A wan sempat meraih TEMPO 

Award '91 untuk karya patung FSRD - IKJ terbaik. 

Pengalamannya yang lain adalah membuat Marlboro 

Trophy pada tahun 1989 dan tahun 1990 ikut 

berpartisipasi dalam pembuatan logo Universitas In

donesia di Depok dan Elemen Estetis untuk interior 

gedung Biro Pusat Statistik (BPS) dalam kerjasama 

dengan studio patung FSRD IKJ. Kini Awan adalah 

asisten dosen di Fakultas Senirupa IKJ, untuk mata 

kuliah Gambar Anatomi dan Gambar Dasar. Ia juga 

bekerja sebagai perancang produk. 

Keistimewaan karya Awan adalah kecen

derungannya membuat instalasi dalam bentuk maket 

yang umumnya gambaran sesuatu real ita dalam kehi

dupan. Di sini , konstruksi , citra, gambaran dan imajinasi 

bertumpuk dalam kesatuan yang aneh. 

Oalam pameran Bienniale ini , Awan me

nampilkan dua karya patung yang terbuat dari media 

campuran. 

Kini Awan bertempat tinggal di Jalan Bawal V/ 

6 Rawamangun Jakarta Timur. 

Karya: 

1. "Kolam Renang" {lnstalasi Media campuran) 

2. "Konstruksi" (Patung Media campuran) 



BONZAN EDDY R. ADISETVO 

Seniman keramik ini lahir di Madiun 41 tahun lalu. Ia 

lulusan Jurusan Kramik FSRD ITS tahun 1982. Bonzan 

menekuni dunia keramik sejak tahun 70-an. Hingga 

kini sudah 9 kali berpameran, baik di Ban dung maupun 

Jakarta. 

Bonzan adalah seniman keramik kedua yang 

mencoba membuat instalasi sesudah Hildawati 

Soemantri (dulu Hildawaty Siddhartha).lnstalasi Bonzan 

memperlihatkan ruang mistis.lajuga mencoba bentuk 

relief. 

Bonzan banyak menggali kemungkinan keramik 

tradisional. Di kecamatan Klangenan , Cirebon ia 

menemukan tradisi keramik yang memperlihatkan corak 

primitif . la kini mencoba menghidupkan kembali tradisi 

yang hampir punah ini dengan cara bekerja bersama 

para seniman radisional itu. 

Dalam pameran ini, Bonzan menyertakan sebuah 

karya instalasi kramik yang membutuhkan ruang 2,5 

X 3 meter. Dasar pemikiran karyanya adalah dramatisasi 

peristiwa yang diungkapkan melalui pemanfaatan 

kemungkinan-kemungkinan tanah liat. Kini pekeramik 

ini memilih tinggal di Blok Caplek, Sitiwinangun 

Kecamatan Klangenan, Cirebon. 

Karya: 

1. "Kejadian" (lnstalasi Keramik, 2,5 X 3 Meter) 



DADANG C:HRISTANTO 

Dadang Christanto lahir di Tegal 36 tahun yang lalu . 

Pada tahun 1975-1978 belajar melukis di Sekolah 

Seni Rupa Indonesia (SSRI) , Yogyakarta. Di samping 

itu ia belajar melukis secara informal pada "Pawiyatan 

Sanggarbambu". 

Pada tahun 1980, Dadang memperdalam 

pengetahuan melukisnya di lnstitut Seni Indonesia 

(lSI), Yogyakarta. Setelah lulus, pada tahun 1987-

1990 ia bekerja di Studio Audio Visual, PUSKAT, 

Yogyakarta. 

Selain belajar melukis , Dadang juga aktif di 

bidang teater. Pada tahun 1979 - 1981 , ia sempat 

bergabung dengan Bengkel Teater Rendra di 

Yogyakarta. Pada tahun 1985-1986 Dadang membantu 

Y.B. Mangunwijaya, rohaniawan Katolik yang juga 

novel is dan aktivis sosial itu, membangun pemukiman 

penduduk di pinggir sungai Code Yogyakarta. Tahun 

1987 ia ikut dalam pameran karya bersama, "Pasar 

Raya Dunia Fantasi" di Jakarta. 

Dadang banyak melakukan pameran di berbagai 

tempat, baik di dalam maupun luar negeri . Selain 

melukis, Dadang banyak melakukan eksperimentasi 

lewat berbagai kemungkinan media . Dua karya 

instalasinya dipamerkan di Tokyo, Osaka, Fukuoka 

dan Hiroshima, Jepang. Terakhir ia mengikuti pameran 

internasional , Asia-Pacific Triennial of Contemporary 

Art di Brisbane, Australia . 

Dadang percaya adanya hubungan antara seni 

dan masyarakat. Karenanya, karya Dadang banyak 

mengkaji masalah sosial dan politik. Ia bahkan terjun 

langsung ke masyarakat sebagai anggota Lembaga 

Swadaya Masyarakat. Dalam pameran ini, Dadang 

menampilkan seni rupa pertunjukan. 

Dadang kini tinggal di Jalan Kaliurang Km 22,9 

Pakem Yogyakarta. 

Karya: 

1. "For Them Who Have been Killed." (seni rupa 

pertunjukan) . 



DEDE ERI SUPRIA 

Dede Eri Sup ria adalah salah seorang peri ntis lukisan 

realisme fotografis. Ia, yang lahir di Jakarta 36 tahun 

lalu, termasuk yang terbaik dalam kecenderungan ini . 

Pada tahun 1971-1975, Dede belajar melukis secara 

khusus dengan pelukis Dukut Hendronoto. Pada tahun 

197 4-1977, ia memperdalam pengetahuan melukisnya 

di Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia (SSRI) . 

Pada tahun 1977 - 1979 pelukis ini tercatat sebagai 

salah seorang peserta Gerakan Seni Rupa Baru In

donesia. 

Hingga kini , Dede tetap melukis dengan gaya 

realisme fotografis. Tema-tema lukisannya banyak 

bercerita tentang masyarakat di kota-kota besar, pekerja 

pabrik, buruh kasar dan kuli bangunan. Citra ini 

bercampur dengan berbagai perlambangan kebudayaan 

massa. Pada karya Dede, terlihat berbagai kontradiksi 

metropolitan : konsumerisme dan kemiskinan ; 

pembangunan dan kesengsaraan; kesejahteraan dan 

alineasi. 

Dede dikenal sebagai pelukis yang produktif 

dan aktif berpameran. Antara tahun 1979 hingga 

1986, ia sudah em pat kali menyelenggarakan pameran 

I. 

tunggal di Taman Ismail Marzuki , Jakarta. Pada tahun 

1992, pameran tunggalnya diselenggarkan di Wisma 

Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 

Jakarta. Selain itu , Dede juga sempat memamerkan 

karya-karyanya di Jepang dan Eropa. Terakhir ia 

mengikuti Asia-Pacific Trienniale of Contemporary Art 

di Brisbane, Australia. 

Dalam profesinya sebagai pelukis, Dede juga 

sempat diundang pemerintahan Amerika pada tahun 

1978 untuk mengikuti International Visitor Program, 

United States Information Service. Pada tahun 1987 

ia menerima Adam Malik Award di Jakarta. 

Kini Dede tinggal di Jalan Musik Raya L-4 

Kelapa Gading Jakarta. 

Karya: 

1. "Penunggang Kuda dari Amerika" , (Lukisan Cat 

minyak, 397 X 120 Cm) 

2. "Menari & Terpuruk diantara Kanvas & Palet" 

(Lukisan Cat minyak 1 0,8 X 3 Meter) 

DOKUMENT 

Dewon Kesenian Jakarfa 



DIVANTO 

Diyanto lahir di Kadipaten 31 tahun lalu . Pada tahun 

1981, ia masuk Jurusan Seni Rupa I KIP Bandung . 

Hanya dua tahun ia kuliah di I KIP . Pada tahun 1983 

Diyanto menyeberang ke Jurusan Seni Lukis FSRD 

ITB. Ia sempat meraih penghargaan dari Erasmus 

Hu is dan juga FSRD-ITB di tahun 1987. Di tahun 

yang sama juga, ia mengikuti kegiatan Bengkel 

Kerja Pelukis Muda Asean di Akademi Nan Yang , 

Singapura. 

Selain melukis, Diyanto akrab dengan dunia 

teater dan puisi. Pada tahun 1992-1993 ia mengikuti 

pentas keliling teater SAE ke Swiss dan Jerman. Di 

lingkungan teater, Diyanto mengkhususkan diri pada 

penataan panggung. 

Pada tahun 1988-1989, bersama Rahmayani 

dan kawan-kawan lainnya, ia membentuk kelompok 

eksperimen gerak dan rupa "Sumber Waras". Atas 

undangan Goethe Institute, di tahun 1992 Diyanto 

mendapat kesempatan mengikuti kegiatan teater di 

Jerman. 

Diyanto mengakui bahwa puisi memberi 

dorongan yang besar baginya dalam membuat karya 

seni rupa. Kedekatannyadengan penyair Afrizal Malna 

memberinya dorongan membuat karya-karya instalasi . 

"Puisi selalu mendorong aku menjadi ingin terus 

berkarya," katanya. Sejak tahun 1982, ia sudah ikut 

sekitar 20 kali pameran lukisan maupun instalasi, di 

Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Singapura, Filipina, 

Jepang dan Jerman. 

Alamatnya saat ini Jalan Geger Kalong Girang 

Gang Geger Suni I No. 36 Bandung. 

Karya: 

1. "lni Batu Untukmu, Jangan Sedih" (Mediacampuran) 

2. "Pulo Gadung di atas Sebuah Peta" (Media campuran) 

3. "Ciuman" (Media Campuran) 



EDDIE 

Eddie Hara, 36 tahun, saat ini menetap di Jalan 

Mayjen Panjaitan No. 3 Yogyakarta. Eddie adalah 

pelukis generasi 80-an yang memiliki corak tersendiri 

di tengah arus baru seni lukis Indonesia. Ia tidak 

mengikuti tradisi modernisme. Sebaliknya, ia justru 

kembali ke bentuk-bentuk lokal yang sepintas berkesan 

naif dan lucu. Lukisannya penuh gambar binatang 

yang merupakan demistifikasi berbagai perlambangan 

Jawa. Sekaligus, di dalamnya tersiratsuatu keprihatinan, 

seperti nampak dari judul-judul lukisannya: "The 

Anger of A Deep Polluted Sea Fish" (Amarah lkan di 

Laut Dalam Yang Tercemar) , "A Crying Whale"(lkan 

Paus Yang Menangis) ,"Dying Birds Never Come Back" 

(Burung-Burung Yang Mati Tak Akan Kembali) . 

Selain medium seni lukis, Eddie juga melakukan 

eksplorasi lew at berbagai kemungkinan seperti melalui 

seni rupa pertunjukan dan instalasi. Pad a tahun 1986, 

ia membuat "Play Ground ," seni rupa pertunjukan 

HARA 

bersama Luluk Purwanto dan Juan Mar'O. Pad a tahun 

1986 ia membuat seni rupa pertunjukan selama 24 

jam dengan Ellen Urselmann yang mereka namakan 

"Hardship Art" a tau "Seni De rita". Perupa ini sempat 

memamerkan karyanya di beberapa negara di Eropa. 

Dalam pameran Bienniale ini , Eddy 

memamerkan sebuah lukisan berukuran 200 X 300 X 

20 em. Lukisan cat minyak dan akrilik ini , dibuat di atas 

kanvas dan kayu/bambu. Lukisannya diberi judul "Alice 

in Wonderland (I & II)" , menggambarkan imaji dan 

fantasi tentang dongeng dari Barat. 

Karya: 

1. "Alice in Wonderland I" (Media campuran, 200 X 

300 X 20 Cm) 

2. "Alice in Wonderland II"(Media campuran, 200 X 

300 X 20 Cm) 



ERWIN UTOVO 

Pematung kelahiran Surabaya 32 tahun lalu ini adalah mencoba menggambarkan realitas sosial kota metro-

lulusan IKJ Jurusan Seni P~tung tahun 1986. Erwin politan. Berbagai material alam yang tadinya tidak 

sudah beberapa kali mengikllti pameran. Terakhir ia mempunyai nilai dan bisa didapat gratis di mana-mana, 

menampilkan karya-karya instalasinya pada pameran karena suatu proses, berubah menjadi barang-barang 

bersama EXPLO 1992 di Taman Ismail Marzuki Ja- ekonomi. Karya instalasinya terdiri dari benda-benda 

karta. 

Pad a tahun 1983, bersama beberapa mahasiswa 

pematung Erwin membuka sanggar IKJ di Pasar Seni 

Jaya Ancol, Jakarta. Namun tak bertahan lama. Ia 

kemudian bekerja sebagai penata panggung. Pernah 

menangani tata panggung pertunjukan "Operette Bobo 

ke Planet Komersial" di Balai Sidang Jakarta pada 

tahun 1988. Pengalaman Erwin menangani pekerjaan 

panggung teater dan film ini merupakan proses yang 

logis menuju karya instalasi . 

Tema karya-karya Erwin Utoyo berkisar di sekitar 

masalah lingkungan. Dalam pameran kali ini, dia 

seperti, batu kali, ranting-ranting kayu , serutan kayu, 

rotan, pasir, batu kerikil dan kayu gelondongan. 

Benda-benda alam ini disajikan dalam sebuah etalase 

yang seperti terdapat di sebuah toko serba ada, 

dilengkapi dengan musik. Karya instalasi ini berukuran 

8 X 6 X 3 meter. 

Hingga saat ini, Erwin bertempat tinggal di 

Komp. Pesangrahan Mas-RG, Petukangan Selatan, 

Jakarta. 

Karya: 

1. "Super Market" (lnstalasi, 8 X 6 X 3 Meter) 



FEND I 

Fendi Siregar lulusan Fakultas Publisistik Universitas 

Padjadjaran. Dikenal sebagai fotografer sejak 1973. 

Fendi satu di antara sedikit fotografer yang terus 

menerus melakukan eksperimentasi. Pada tahun 

1970-an ia mencoba membuatfoto dengan citra lukisan: 

menyusun obyeknya dalam sebuah suasana yang 

berkaitan dengan sesuatu tema. 

Pada masa itu Fendi dikenal pula sebagai 

perancang gratis dan perancang tata muka majalah. 

Karena itu ia banyak bergaul dengan perupa dan 

desainer. Persentuhan dengan bidang seni rupa ini 

membuat ia mencoba berbagai manipulasi foto untuk 

mendapat berbagai efek visual mengikuti prinsip 

eksplorasi idiom dalam seni rupa. 

Namun pada tahun 1980-an Fendi meninggalkan 

semua eksperimentasi itu dan kembali ke pembuatan 

foto-foto jurnalistik. Ia tiba-tiba akrab dengan pembuatan 

foto secara sederhana, tanpa manipulasi , bahkan 

nyaris tanpa teknik fotografi . Namun fotonya malah 

berkembang. Ia kemudian menjadi fotografer yang 

.SIREGAR 

sering berkelana ke berbagai pelosok Indonesia, 

me rekam berbagai kejadian di lingkungan 

masyarakat. 

Pada tahun 1987, ia bersama sejumlah 

sen iman dari berbagai bidang membuat karya 

kerjasama yang diberi judul "Pasar Raya Dunia 

Fantasi". Karya yang menampilkan studi semiotik 

perlambangan kebudayaan masa ini dipamerkan 

di T-aman Ismail Marzuki Jakarta. 

Sesudah itu ia mengikuti sejumlah pameran. 

Di antaranya pameran besar seni rupa, Jakarta Art 

and Design EXPO pada 1992. 

Kini ia bekerja sebagai fotografer. Bersama 

beberapa rekannya ia membentuk grup yang diberi 

nama Canggih , beralamat di Jalan Martapura No 1, 

Jakarta Pusat. Di samping itu , Fendi tercatat pula 

sebagai dosen fotografi di lnstitut Kesenian Jakarta. 

Karya: 

1. lntegrasi (esei foto , 6 tahap) 



FX HARSONO 

FX Harsono, 44 tahun, perupa kelahiran Blitar. 

Pendidikan formal seni rupa didapatnya di Sekolah 

Tinggi Seni Rupa Indonesia, "ASRI" , jurusan seni 

lukis . Ia keluar pada 1976 tanpa sempat 

menyelesaikannya. Ia kemudian merampungkan 

studinya di I nstitut Kesenian Jakarta pad a tahun 1990. 

Selain pelukis, Harsono dikenal pula sebagai perancang 

gratis. Ia kini memimpin perusahaannya, sebuah biro 

perencanaan desain gratis, "Gugus Gratis" di Jalan 

Pejompongan Raya 23, Jakarta. 

Pada tahun 1972 Harsono melukis dengan 

corak geometris, dengan warna-warna datar. Namun, 

pada tahun 1974, Harsono mulai mengembangkan 

lukisan-lukisannya ke bentuk tiga dimensi, dengan 

cara menggantung benda-benda jadi di atas kanvasnya. 

Akhir 1974, Harsono terlibat dalam prates pelukis 

muda, yang diikuti keluarnya "Pernyataan Desember 

Hitam". Pada tahun 1975 ia bersama 10 perupa lainnya 

dariJakarta, Bandung dan Yogyakarta, pun membentuk 

Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia. 

Sesudah tahun 1975 karya-karya Harsono 

meninggalkan kanvas.la mulai menyusun benda-benda 

jadi, seperti kasur, rantai , bunga plastik dan sebagainya. 

Karya-karya itu tidak lagi menempel di dinding , tetapi 

berdiri di atas lantai , tergantung, tergeletak di ubin 

dan sebagainya. Bagi Harsono gerakan itu sangat 

berarti, karena banyak memberikan perubahan cara 

berkarya dan pergeseran nilai estetis. Harsono ikut 

terlibat dengan gerakan ini hingga tahun 1979. 

Setelah gerakan ini bubar, Harsono bersama 

beberapa temannya mengadakan kegiatan seni rupa 

yang berorientasi pad a lingkungan hid up dan masalah 

sosial. Ia terlibat dalam banyak kegiatan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) . 

Pada tahun 1990, bersama Hendro Wiyanto, 

Siti Adyati, Harsono menerbitkan buletin "Dialog Seni 

Rupa". Dan, pada tahun 1992, ia mendapat undangan 

mengikuti program pertukaran seniman di Perth , 

Australia . Terakhir ia mengikuti Asia-Pacific Trienniale 

of Contemporary Art di Brisbane, Australia . 

Pada pameran Bienniale ini Harsono menggelar 

sebuah karya instalasi, berukuran 4 X 4 X 2 meter. 

Karya ini terdiri dari 3 bahan utama, ranting , kain , 

tongkat, meja dan figur manusia. Penonton dapat 

melihat karya ini dari segala arah dengan jarak 4 

meter. 

Karya: 

1. lnstalasi (Media campuran , 4 X 4 X 2 Meter) 



HEDI HARIVANTO 

Hedi Hariyanto, 31 tahun, adalah perupa asal Malang. 

Pada 1983-1990, Hedi menimba pengetahuan seni 

rupa di FSRD lSI, Yogyakarta. Sebagai perupa muda 

Hedi belum banyak mengadakan pameran. Namun 

dalam berbagai pameran kehadirannya selalu menarik 

perhatian. 

Pameran yang pernah diikutinya adalah pameran 

patung dan gratis di Galeri Cemeti, pada tahun 1990. 

Pad a tahun 1991 ia mengejutkan Yogya dengan karya 

eksperimental yang diberi nama "Destructive Image" 

yang digelar di Malioboro, Yogyakarta. Pada tahun 

1992, karyanya "Teror Produk," berupa pembungkusan 

rumah dengan kertas bekas kemasan , kembali 

mencengangkan banyak orang. Karya ini adalah bag ian 

dari pameran "Sinal" di Yogyakarta. Pada tahun itu 

juga ia mengikuti Jakarta Art and Design Expo (JADEX 

'92) di Jakarta. 

Karya-karya Hedi memperlihatkan kecen

derungan mencampurkan materiallokal yang sederhana 

dengan material keras seperti polyester dan logam. 

Aneka elemen, mulai dari elemen elektronik, wayang, 

topeng dan bentuk-bentuk yang menyerupai wajah 

binatang merupakan susunan simbol yang berlapis-lapis. 

Karya: 

1. Menonton Orang-Orang Marjinal (lnstalasi 5 X 5 

Meter) . 



HER I 

Heri Dono lahir di Jakarta, 12 Juni 1960. Ia menuntut 

ilmu di lnstitut Kesenian Indonesia, Yogyakarta. Tahun 

1967 ia lulus. 

Heri mempunyai kecenderungan membenturkan 

simbol yang satu dengan simbol yang lain . Misalnya, 

bentuk wayang yang tradisional dengan perangkat 

elektronik yang tidak sederhana. Kekuatan karya Heri 

Dono justru terletak pada kemampuannya menghadirkan 

benturan simbol-simbol itu . 

Selain membuat instalasi dan lukisan, Heri Dono 

jugaakrabdengan seni rupa pertunjukanyang memasukkan 

gagasan teater jalanan. Dalam seni rupa pertunjukan 

"Kuda Binal" yang digelar di Yogyakarta pada tahun 

19992, kecenderungan ini nampakjelas: ia mengadaptasi 

kesenian rakyat "jatilan". Kuda lumping pad a pertunjukan 

rakyat ini digantinya dengan berbagai bentuk hewan. 

Bila gambaran binatang yang dominan dalam 

karya Heri, itu menunjukkan pandangannya, bahwa 

man usia tidak lagi sentral dalam kehidupan ini. Perilaku 

manusia sudah semakin sama dengan makhluk 

lainnya. Manusia cuma salah satu unsur dari alam 

DONO 

yang besar ini . 

Pada tahun 1987, Heri sempat mengikuti 

Pameran Seniman Muda di Manila. Di tahun 1988, ia 

mengikuti Pameran Lukisan dan Gratis di Museum 

Nusantara di Delf, Belanda. Terakhir ia tampil di 

Asia-Pacific Trienniale di Brisbane, Australia, dan 

menarik perhatian . Kini , Heri Dono tinggal di Jalan 

Ronodigdayan ON 5, No. 263, Yogyakarta. 

Dalam pameran ini , dia memamerkan karya 

instalasi . Karyanya menggambarkan sepuluh kepala 

menyerupai kepala binatang. Kesepuluh kepala itu 

ditempelkan di tembok. Pada masing-masing kepala 

dilengkapi alat-alat elektronik yang bisa menggerakkan 

matanya, melirik ke kiri dan ke kanan. Karya ini dilengkapi 

bunyi-bunyian. 

Heri kini tinggal di Ronodigdayan ON 5 No.283, 

Yogyakarta. 

Karya: 

1. "Melihat Orang-orang Marjinal" (lnstalasi 5 X 5 

Meter) 



ISA PERKASA 

I sa Perkasa, 27 tahun, lulusan Seni Gratis FSRD ITS. 

Pada tahun 1988-1989, bersama Rahmayani dan 

kawan-kawan, membuat Kelompok Gerak dan Rupa 

"SumberWaras": suatu eksperimen yang memadukan 

seni rupa dan gerak tari serta teater. Pada tahun 

1991-1993 ia membentuk kelompok seni rupa 

pertunjukan "Gerak dan Rupa Perengkel Jahe". 

Di luar kegiatan eksperimental itu, lsa juga 

terus membuat karya gratis. Sejak 1988 hingga 1993, 

ia mengikuti 15 kali pameran seni gratis, di Bandung, 

Jakarta, Surabaya dan Jerman, dan dua kali 

mempertunjukkan karya seni rupa pertunjukan, tahun 

1992 di Festital mahasiswa seni Indonesia di 

Yogyakarta, dan tahun 1993 di pertemuan seni rupa di 

Dago Bengkok, Bandung. 

Pad a karyanya terlihat upaya untuk menerobos 

tradis i gratis . Dalam pameran Bienniale ini , lsa 

menggabungkan karya gratis instalasi dan seni rupa 

pertunjukan. lnstalasi gratisnya berukuran 3 - 3,5 

meter. 

Saat ini, lsa tinggal di jalan Geger Kalong 

Girang, Gang Geger Suni I No. 36, Bandung. 

Karya: 

1. "Dunia Menjadi Sempit" (lnstalasi , 3,5 X 3 Meter) 



IVVAN KOESVVANNA 

I wan Koeswanna, 34 tahun , perupa asal Tasikmalaya 

yang sempat mengenyam pendidikan seni rupa di 

Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI ), Yogyakarta 

(1976-1980} . Antara tahun 1981-1983 ia melanjutkan 

studinya ke lnstitut Kesenian Jakarta. Antara tahun 

1984-1986, dengan beasiswa pemerintah Be Ianda, ia 

belajardi Akademi Seni RupaJan Van Ejeck, Maastricht, 

Belanda. 

Antara tahun 1972 hingga 1982, lwan sering 

mengikuti pameran bersama di Solo, Semarang, 

Yogyakarta dan Lampung . Pada tahun 1982 lwan 

tercatat sebagai juara melukis kolosal di TIM, Jakarta. 

Sejak tahun 1983, ia tercatat mengikuti pameran di 

Jakarta, Tasikmalaya, Be Ianda, Bulgaria dan Jerman. 

I wan juga sempat menyelenggarakan pameran 

tunggal , di antaranya Pameran Tunggal Sketsa di 

Pusat Kebudayaan Prancis-Jakarta, Pameran Tunggal 

di TIM, Jakarta (1989}, Pameran Tunggal keliling 

Negeri Belanda (1985-1986). 

Karyanya , kendati ekspresif , tidak lagi 

mempersoalkan ekspresi garis atau sapuan kuas . 

Coretan-coretannya mengalir mengikuti sensasi yang 

dialaminya setelah mengamati sebuah realitas. Hasilnya, 

muncul bentuk-bentuk yang aneh , garis dan 

coretan-coretan yang bebas . lwan mempunyai 

kemampuan melihat citra dan imaji secara lain . 

Pencerapannya yang cukup unik terhadap realitas 

yang tertuang dalam lukisannya seakan-akan irasional. 

Karena pencerapan yang unik ini, karyanya punya 

tempat tersendiri dalam seni lukis kontemporer Indo

nesia. 

Pada pameran Bienniale ini , lwan menyajikan 

3 lukisan, semua berukuran 106 X 75 em. Media, 

gouache diatas karton. Masing-masing berjudul , "Merajut 

wool", "Restauran", "Africa". Ketiga karya ini bertarikh 

1992. Karya ini terujud sebagai hasil sebuah 

perjalanannya. 

Sekarang lwan menetapdiJalan R.E Martadinata 

3, Tasikmalaya. 

Karya: 

1. "Merajut Wool" (Lukisan Gouache, 106 X 75 Cm) 

2. "Restauran" (Lukisan Gouache, 106 X 75 Cm) 

3. "Africa" (Lukisan Gouache, 106 X 75 Cm) 



JUANDI 

Juandi, 35 tahun , sempat belajar di Jurusan Seni 

Patung FSRD ITB, dari tahun 1985 sampai 1990. 

Namun studi ini tidak diselesaikannya. Ia pernah juga 

kuliah di Fakultas Seni Dan Sastra IKIP Bandung 

(1978-1982}. Selain di dalam negeri , Juandi sempat 

pula belajar di luar negerl : pada tahun 1990-1991 di 

Staatliche Akademi der Bildenden Kunste Karlsruhe, 

Jerman. Di sini ia belajar di bawah bimbingan Prof .Otto 

Herbert Hajek. 

Juandi belum banyak mengikuti pameran di 

tanah air. Namun pada tahun 1986 ia sempat mengikuti 

Young Sculpture Festival di Hongkong. Pada tahun 

1990 ia mengikuti pameran patung urban di Thailand 

Cultural Center, Bangkok. 

Juandi kerapkal i mengadakan berbagai 

eksperimen dalam berkarya. Bahkan ketika akan 

menyelesaikan Tugas Akhirnya di ITB, Juandi 

menyodorkan karya eksperimen yang melawan arus 

kecenderungan modernisme. Proposalnya ditolak. 

Karya: 

lnstalasi 



KRISNA 

Krisna Murti lahir di Kupang 36 tahun lalu . Pad a tahun 

1981 ia lulus sebagai sarjana seni rupa dari FSRD 

ITB. Ia sempat diangkat menjadi asisten Prof. A. 

Sadali di ITB. Pada tahun 1982-1986, ia melakukan 

penelitian kerajinan di FSRD-ITB di bawah bimbingan 

Prof.But Mochtar. 

Pada tahun 1986, ia mengikuti lokakarya desain 

industri di bawah bimbingan Prof. Frank Sander, Trier 

University, Jerman. Pad a tahun 1987-1988 membantu 

Byron Glaser and Sandra Higashi menciptakan" Patung 

mainan ZOLO", yang kemudian dipasarkan di Museum 

of Modern Art, New York. 

Pada tahun 1981, Krisna memamerkan karya 

priode kolase dan tekstur di CCF Bandung. Pada 

tahun 1984 mengikuti Bienniale Seniman Muda Indo

nesia, di TIM, Jakarta. Pada tahun yang sama mengikuti 

kompetisi seniman muda di ITB, Bandung, Pada 

tahun 1992, ia bersama beberapa seniman Bali 

menyelenggarakan pameran "lnstalasi 5" di Galeri 

Hidayat, Bandung. 

Pada tahun 1993 ia menyelenggarakan pameran 

MURTI 

instalasi- seni rupa video berjudul "Pertunjukan 12 

Jam dalam kehidupan penari Agung Rai" di Studio R 

66, Bandung. Pada tahun ini ia memamerkan instalasi

nya " Objek Dari Kampung Nagrak", di Aula Barat ITB. 

Pada karya Krisna Murti terlihat kecenderungan 

mencari media alternatif . Kecenderungan itu dapat 

dilihat pada karyanya yang disertakan pada Bienniale 

ini. Ia menggunakan media elektronik, berupa 1 0 

monitor televisi, 10 buah lesung tua, ranting pohon , 

sekampadi, air, biji-bijian , tanah dan api . Karya ini 

berjudul "Objects From Kampung Nagrak". 

Karya-karya Krisna memperlihatkan pula 

penggunaan materiallokal, teknologi sederhana dan 

produk seni rupa bawah. Selain itu , karya ini punya 

makna ekologis. 

Saat ini ia tinggal di Kopo Permai Estate Ill 41 

B, Bandung. 

Karya: 

1. "Objects From Kampung Nagrak" ( lnstalasi , 300 X 

1500 X 350 Cm) 



MARIDA 

Marida Nasution, 37 tahun, menempuh pendidikan 

seni gratis di IKJ (1981 -1985). Ia aktit berpameran 

sejak 1984. Pada tahun 1985 Marida ikut menyertakan 

karyanya di Pan Pasitic Art di Seoul. Ia mendapat 

medali pada pameran ini. 

Pada tahun 1989, Marida mengikuti bienniale 

gratis internasional di Ljubijana, Yugoslavia. Selain itu 

Marida pernah juga berpameran di beberapa kota di 

Jerman Barat, Yunani dan Uni Sovyet. 

Marida pegratis yang produktit. Dalam berkarya 

ia banyak menggabungkan gambar dan totograti . 

Pada pertengahan tahun 1993 ini ia merencanakan 

sebuah pameran instalasi gratis. Namun pameran ini 

NASUTION 

dibatalkannya.lnstalasi gratis ini menampilkan rangkaian 

serigrati yang digabungkan dengan berbagai media, 

seperti plastik dan kain. 

Karya instalasi gratis yang disajikannya dalam 

Bienniale ini berjudul "Taman Plastik". Material yang 

dipergunakannya adalah campuran serigrati (cetak 

saring), plastik, kertas, kursi dan pasir. Ukuran karyanya 

4 X 3 meter. 

Marida saat ini menetap di Jalan Subang No. 4, 

Jakarta. 

Karya: 

1. "Taman Plastik" (Media campuran , 4 X 3 Meter) 



MELLA JAARSMA 

Mella Jaarsma kini berusia 33 tahun. Perupa wanita 

kelahiran Negeri Belanda ini menempuh pendidikan 

seni rupa di Fine Art Academy Minerva, Groningen, 

Belanda pad a tahun 1984. Kemudian ia memperdalam 

pengetahuannya di IKJ dan lSI Yogyakarta. Kini 

pemrakarsa Galeri Cemeti ini , tinggal di Jalan Ngadisurya 

7 A, Yogyakarta. 

Semenjak awal dekade 80-an , Mella mulai 

mencoba mendobrak batas-batas lukisan dan 

melepaskannya dari keterikatan bentuk dua dimensi . 

Artinya, Mella mencoba membawa lukisan keluar 

kanvas. Ia juga terlibat dalam beberapa seni rupa 

pertunjukan. Dalam salah satu karyanya, Mella 

menggunakan instalasi untuk memahami terbentuknya 

kehidupan (janin) . 

Mella melakukan pameran tunggal sejak tahun 

1987. Pameran perdananya, "Artotheek", diseleng

garakan di Groningen, Belanda. Sesudah itu Mella 

giat mengikuti berbagai pameran di Indonesia maupun 

di Eropa. Sejak tahun 1987 hingga sekarang ia telah 

berpameran sebanyak 22 kali dan sebanyak 7 kali 

menampilkan seni rupa pertunjukan . 

Karya: 

1. lnstalasi Lukisan sepanjang 3 Meter 

2. "Ritual of Pouring 1" (Teknik campuran di atas 

kanvas, 30 X 20 Cm) 

3. "Ritual of Pouring 2" (Teknik campuran di atas 

kanvas, 30 X 20 Cm) 

4. "Ritual of Pouring 3" (Teknik campuran di atas 

kanvas, 30 X 20 Cm) 

5. "Ritual of Pouring 4" (Teknik campuran di atas 

kanvas , 30 X 20 Cm) 

6. "Ritual of Pouring 5" (Teknik campuran di atas 

kanvas, 30 X 20 Cm) 

7. "Inti I" (Media Kayu , 180 X 40 X 40 Cm) 

8. "Inti II" (Media Kayu , 160 X 40 X 40 Cm) 

9. "Pouring" (Media Kayu dan Air, 160 X 40 X 40 Cm). 



MELODIA 

Melodia, 27 tahun, lahir di Jakarta. Pada tahun 1985 

ia masuk Jurusan Seni Lukis FSRD lSI Yogyakarta. 

Walaupun masih terhitung muda, Melodia sangat sering 

berpameran. Di antaranya di Yogyakarta, Surabaya 

dan Malang. 

Melod ia pernah memperoleh berbagai 

penghargaan. Pada tahun 1984, ia menjadi juara 

Harapan I Lomba Lukis Remaja pada ulangtahun 

ke-IX Taman Mini Indonesia lndah dan menerima 

hadiah Lomba Kartun LIPI Jakarta. Pada tahun 1985, 

ia mendapat penghargaan karya Lukis Cat Air Terbaik 

dari lSI , Yogyakarta. Pada tahun 1986, mendapat 

penghargaan Karya Sketsa Terbaik. Pada tahun 1991 

mendapat penghargaan karya lukis terbaik Dies Natal is 

lSI VII di Yogyakarta. 

Lukisan Melodia, seperti karya Dede Eri Sup ria, 

memperlihatkan kecenderungan realisme fotografis. 

Tema-tema lukisannya adalah obyek dalam kehidupan 

sehari-hari . Lukisan realistik Melodia berbeda dengan 

citra realistik bergaya realisme. Melodia memamerkan 

3 lukisan dalam pameran ini. 

Ia kini tinggal di RT 03 RW 17, Gamping 

Ambarketawang, Gam ping Kidul, Sleman, Yogyakarta. 

Karya: 

1. "Menanti di Hari Panjang" (Lukisan Cat minyak, 

95 X 65 Cm) 



NINDITVO ADIPURNOMO 

Nindityo Adipurnomo, 32 tahun, perupa asal Semarang. 

Ia lulusan FSRD lSI Yogyakarta. Karya perupa yang 

juga pernah menempuh pendidikan di Rijksakademie 

van Beeldende Kunsten ini kerapkali keluar dari 

kelaziman. Ia tidak pernah mempedulikan kategorisasi 

lukisan, patung dan gam bar. Sikap tersebut diperkuat 

pernyataannya, "Saya tidak lagi memperhitungkan 

karya saya akan menjadi lukisan atau apa". 

Nindityo sejak 1985 telah 26 kali berpameran. 

Di antaranya di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Filipina, 

Belanda, Amerika , dan Jerman. Tiga kali ia 

menyelenggarakan pameran multi media. Di antaranya 

di Yogyakarta, Jakarta dan Amsterdam. 

Beberapa karyanya mencoba menggali 

estetika Jawa. Hal itu tampak misalnya pada se

rial karyanya tentang tari serimpi dan bedaya 

yang dipamerkan di Galeri C-Line setahun lalu . Di 

situ, guratan dan sapuan kuas yang spontan bukan 

sekedar ekspresi emosi , tapi lebih karena hasil 

merasakan dorongan spiritual tari serimpi dan 

bedaya yang dilakukan secara berulang-ulang . 

Upaya menggali prinsip kesenian etnik seperti 

ini, merupakan salah satu kecenderungan dalam seni 

rupa kontemporer. Muncul karena kesadaran, kesenian

kesenian etnik menyodorkan estetika yang beragam. 

Sebenarnya, ini juga merupakan reaksi pada 

modernisme yang cenderung percaya pada satu prinsip 

keindahan. 

Pada tahun 1988, Nindityo menyelenggarakan 

Pameran Tunggal di Galeri Cemeti Yogyakarta. Galeri 

ini dikelolanya bersama Mella Jaarsma, istrinya. Pad a 

tahun 1989, Nindityo berpameran di "Huis de Voorst" 

di Zutphen, Belanda. Pada tahun 1992 ia me

nyelenggarakan pameran tunggal di Galeri C-Line di 

Jakarta. Dalam pameran Bienniale ini, Nindityo 

memamerkan sebuah instalasi. 

Karya: 

1. "Lukisan dan Objek-objek" (3,5 X 5 Meter) 

2. "Beban Sksotika Jawa" (Teknik campuran, 5 X 

12050Cm) 

3. "Beban" (Cat minyak di atas kanvas, kuningan , 

kayu , 170 X 70 X 10 Cm) 



NVOMAN 

Nyoman Erawan, 36 tahun, perupa kelahiran Bali. 

Sempat menimba pengetahuan seni rupa di lSI 

Yogyakarta dan lulus pada tahun 1987. Pendidikan 

seni rupa modern yang ditempuhnya selama di lSI 

tidak membuat dia melupakan seni tradisional. Bahkan, 

setelah lulus di STSRI Yogyakarta 1987, Erawan 

memilih pulang dan menyatu dengan warga dan tradisi 

di dusunnya - Dusun/Banjar Dlodtangluk Sukawati 

Gianjar Bali tempat ia tinggal sampai sekarang. 

Karya-karya Era wan sangat terkait pad a objek 

seni rupa tradisional Bali. Tema-tema yang kerap 

diambilnya adalah upacara kematian. Upacara ini 

banyak menampilkan karya seperti instalasi . Dengan 

latar belakang ini langkah Erawan ke idiom instalasi 

menjadi sangat logis. Kecenderungan memilih idiom 

instalasi ini sudah terlihat ketika ia masih kuliah di 

Yogyakarta. 

Selama ini Erawan aktif mengikuti pameran, di 

antaranya di Balai Budaya, Jakarta; Seni Sono, 

ERAVVAN 

Yogyakarta; Mitra Budaya, Jakarta; Art Center, 

Denpasar; Museum Puri Lukisan, Ubud; Rudana 

Gallery dan Museum Neka, Ubud; Biennale Seniman 

Muda Indonesia, Jakarta 1989; Festival Indonesia di 

USA, 1990-1991 ; "Creative and Experimental Exhibi

tions" di Art Centre, Denpasar, Bali 1992. Terakhir ia 

mengikuti Asia-Pacifik Trienniale of Contemporary Art 

di Brisbane, Australia. 

Dalam pameran Bienniale ini, Erawan 

menyajikan sebuah karya instalasi . "Yang Tertusuk 

Menusuk", yang dibuattahun 93. Ukuran karya ini , 6,5 

X 13 meter. Teknik dan bahannya, pahat, raut, bakar, 

gambar, ikat, rangkai , kayu , kain, tali, cat, tombak, 

keris dan kasur. 

Karya: 

1. "Yang Tertusuk Menusuk" (lnstalasi, 6,5 X 13 Meter) 



PINTOR 

Pintor Sirait , 31 tahun , pematung kelahiran 

Braunschweig, Jerman. Kini ia bertempat tinggal di 

Jalan Kanayakan D-48 Bandung. Karya-karyanya 

merupakan instalasi ruang yang banyak menggunakan 

efek cahaya. Dalam pameran Bienniale ini , Pintor 

menampilkan sebuah karya instalasi , berukuran 9 X 9 

meter. 

Di samping membuat instalasi , Pintor masih 

tetap membuat patung-patung konstruktif, yang biasanya 

dipamerkan di ruang terbuka. Patung-patungnya ini , 

selain menampakkan ruang mistis seperti pada 

instalasinya, memperlihatkan pula spirit etnik non

Barat. 

Pendidikan formal ditempuhnya di Liberal Arts , 

University of Nevada, Reno (UNR) , Nevada, Amerika 

Serikat, antara tahun 1985-1 988. Pada tahun 1991-

SIRAIT 

1992 ia menjadi asisten dosen di UNR. Sejak tahun 

1990 hingga tahun 1993, Pintortelah menyelenggarakan 

pameran sebanyak 10 kali di Amerika Serikat dan 

Indonesia. 

Hingga kini ia masih aktif sebagai perupa In

donesia yang berkarya di Amerika Serikat. Di sana ia 

bergabung dengan para perupa Am erika dari kelompok 

etnik yang terdesak. la terlibat dalam berbagai kegiatan 

yang mempromosikan semangat multikulturalisme. 

Karya-karyanya, bersama karya-karya perupa kelompok 

terdesak, beberapa kali dipamerkan di galeri-galeri 

alternatif. 

Karya: 

1. "Transilient" (Media campuran, 8 X 8 meter) 



RAHMAVANI 

Rahmayani , 32 tahun, lahir di Bandung. Pada tahun 

1979 hingga 1983 memperdalam seni lukis di FSRD 

ITB, kemudian di Paddington Art School, Sydney, 

Australia. Di luar pendidikan formal , Yani juga aktif 

mengikuti kegiatan teater. Selain di Studi Teater 

Mahasiswa (STEMA) ITB ia juga aktif di Studi Teater 

Bandung (STB) . Kini perupa yang pernah dijuluki "si 

resah" oleh kritikus Sanento Yuliman ini , bertempat 

tinggal di Jalan Elang Blok C-3 No. 10, Curug lndah, 

Jatiwaringin , Jakarta Timur. 

Sejak awal kuliah di FSRD ITB, Yani telah 

memperlihatkan semangat menerobos batas-batas 

seni lukis dengan melakukan berbagai eksperimen. Ia 

selalu berusaha mencari ruang lepas dan terbuka 

bagi karya-karyanya. 

Pada tahun 1981 , Yani menyajikan karya yang 

disebutnya karya lingkungan. Karya itu berupa lukisan 

siluet orang terkapar di tengah Jalan Dago Bandung. 

Tiang-tiang listrik sepanjang jalan ray a itu, dibalutnya 

ia membagi-bagikan selebaran berisi daftar kecelakaan 

di jalan ray a. Karya ini diberinya judul "Kecelakaan I". 

Pada tahun berikutnya, 1981, Yani membungkus 

dirinya dengan koran, lalu berjalan-jalan mengunjungi 

tempat-tempat keramaian. lnilah "Manusia Koran". 

Januari 1987, Yani kembali menggelar karya 

eksperimentalnya: menggabungkan unsur bunyi , rupa, 

puisi , anak anjing dan seni rupa pertunjukan di Bandung. 

Judulnya "Anjingku mati , lalu pergi". Sejak tahun 

1979, pal ing tidak sudah 25 kali Yani menggelar 

pamerannya, di Bandung, Jakarta, Solo, Australia 

dan Jerman . Sebagian besar karyanya karya 

eksperimental. 

Dalam pameran Bienniale ini , Yani menggelar 

karya instalasi lantai berukuran 2,6 X 9 meter. Bahan-

bahannya terdiri dari anting-anting, abu gosok, tepung, 

kain , kertas koran dan dirinya sendiri. 

dengan kain merah. Kepada pengendara mobil , motor Karya: 

dan pejalan kaki yang berlalu-lalang di jalan tersebut , 1. "Em pat Wajah" (lnstalasi 2,6 X 9 Meter) 



SEMSAR SIAHAAN 

Semsar Siahaan perupa kelahiran Medan 41 tahun 

lalu. Ia pernah belajar seni patung di FSRD ITB pada 

tahun 1977 sampai 1981 . Tidak tamat. Sejak berusia 

9 tahun ia sudah belajar melukis di bawah bimbingan 

gurunya di SD France Freshern di Beograd. Sebelum 

belajar di ITB, pada tahun 1975 ia belajar melukis di 

San Fransisco Art Institute (SFAI) , San Fransisco, 

USA, di bawah bimbingan pelukis Amerika Bruce Me 

Gawdan Ursula Schenider. Hingga saat ini, Semsar 

bertempat tinggal di Jalan Labu Air Atas B. 31 , Blok. 

L, Cinere, Jakarta Selatan. 

Sejak masa studinya pada 1979, Semsar 

memperlihatkan kecenderungan membuat karya-karya 

eksperimental. Karyanya yang kontroversial pada masa 

ini , "Oieh-Oieh Dari Desa 1". Karya ini dibuat dengan 

material yang mudah hancur: pelepah pohon pisang, 

daun pisang dan kemenyan . 

Pada masa itu juga, di ITB Semsar menampilkan 

seni rupa pertunjukan dengan tema "Eksperimen Patung 

Hidup". Di sini ia menggunakan media lumpur tanah 

liat dan tubuhnya sendiri. Pada tahun 1979 ini juga, 

Semsar bergabung dengan Gerakan Seni Rupa Baru 

Indonesia. 

Eksperimen Semsar berikutnya "Oieh-oleh 

Dari Desa II" menimbulkan kehebohan . Peristiwa seni 

rupa yang temanya mengeritik seni rupa modern 

Indonesia merupakan pembakaran karya dosennya. 

Bersama eksperimen ini , Semsar mengeluarkan 

pernyataan bahwa sudah saatnya kegiatan seni rupa 

di akademi turun ke tingkat masyarakat dominan, 

yaitu masyarakat bawah. 

Sejak tahun 1979, Semsar telah mengikuti 

sebanyak 12 kali pameran bersama dan pameran 

tunggal di Bandung, Jakarta dan Australia .. Meliputi 

karya patung, lukisan, dan seni rupa pertunjukan. 

Pada tahun 1991 ia memberi ceramah keliling di 

Sydney, Melbourne, Wollonggong , Canbera, Hobart 

dan Adelaide. Juga sebagai perupa tamu di University 

of New South Wales di Oatley, Australia. 

Dalam pameran Bienniale ini , Semsar 

memamerkan 3 lukisan cat minyak di atas kanvas . 

Masing-masing berjudul "Selendang Abang", 1,5 X 3 

meter; "Jeritan Biru Seorang Pelukis" , 1 X 1 meter; 

"Di antara Pabrik dan Penjara", 1 X 1 meter. Ketiga 

lukisan ini dibuat pada tahun 1992. 

Karya: 

1. "Selendang Abang" (Lukisan Cat minyak, 1 ,5 X 

3 Meter) 

2. "Jeritan Biru Seorang Pelukis" (1 X 1 Meter) 

3. "Di antara Pabrik dan Penjara" (1 X 1 Meter) 



SETIYOKO HADI SUTANTO 

Setiyoko Hadi Sutanto, 30 tahun , perupa asal Solo. 

Sarjana seni rupa yang lulus dari FSRD - ITB tahun 

1991 ini , bertempat tinggal di Nata Endah, Jalan 

Dahlia Blok 1/191, Kopo-Sadang , Bandung. Sejak 

1980, Setiyoko telah mengadakan de Iapan kali pameran, 

di Solo, Bandung, Bogar dan Jakarta. Dua di antaranya 

pameran instalasi "Merangkul Lang it'' dan "Perdamaian". 

Pada masa studinya Setiyoko dikenal sebagai 

aktivis yang radikal. Namun pada akhir masa itu ia 

nampak bisa mensublimasikan berbagai rasa tidak 

puas menghadapi ketidakadilan . Karya-karyanya 

menjadi sangat religius. 

Langkahnya pindah dari lukisan ke instalasi 

dituangkannya dalam bentuk perencanaan, lengkap 

dengan pembuatan maketnya. Tidak semua rencana 

ini dilaksanakan. Namun tanpa di laksanakan pun, 

instalasi dalam bentuk maket ini ternyata mampu 

mengkomunikasikan gagasan-gagasannya. 

Dalam pameran Bienniale ini Setiyoko 

memamerkan sebuah karya instalasi , tidak dalam 

bentuk maket. Di sini Setyoko mencoba menghadirkan 

sesuatu yang mistis dengan menampilkan obyek

obyek yang dikumpulkannya dalam sebuah perjalanan 

yang tidak riel. 

terjadi melalui instalasi berskala kecil yang disusun Karya: 

dalam bentuk maket. Berbagai gagasan instalasi 1. "Perdamaian" (Media Campuran , 3 X 5 meter) 



SUATMADJI 

Suatmadji , 40 tahun , pelukis kelahiran Yogyakarta. Ia 

salah seorang peri ntis lukisan realistik fotografis pada 

tahun 1970-an. Kecenderungan ini tam pi I pada karya

karyanya melalui kolase bermacam-macam gambar. 

Sebagian kolase ini kemudian bukan lagi tempelan 

foto , tapi lukisan foto . Lukisan realistik fotografis 

kemudian berkembang di Sekolah Menengah Seni 

Rupa Indonesia (SSRI) karen a Suatmadji mengajar di 

sini . Hampir semua pelukis realistik fotografis tercatat 

pernah mengenyam pendidikan di SSRI. 

Namun Suatmadji sendiri tidak pindah membuat 

lukisan-lukisan realistikfotografis yang dikenal sekarang 

in i. Ia tetap setia pada kecenderungannya membuat 

kolase. Melalui kecenderungan ini ia menampilkan 

berbagai produk cetak populer, dan akhirnya juga 

benda-benda. Bukan hanya produk yang mem

perlihatkan citra kebudayaan massa, seperti iklan 

misalnya, kolasenya juga menampilkan berbagai 

gambar dengan citra seni rupa tradisional dan apa 

yang disebut oleh kritikus Sanento Yuliman sebagai 

"seni rupa bawah". 

Pelukis yang bertempat tinggal di Jalan Teratai 

V/190 Condongcatur, Yogyakarta ini, menempuh 

pendidikan seni rupa di STSRI "ASRI" Yogyakarta. 

Setelah lulus, ia melanjutkan studi pasca sarjana di 

FSRD ITB. Ia kini pengajar pada Universitas Sebelas 

Maret, Solo , di samping terus melukis. Suatmadji 

termasuk pelukis yang banyak memperoleh 

penghargaan dan sering berpameran di dalam maupun 

luar negeri . 

Dalam pameran Bienniale ini , Suatmadji 

memamerkan 2 lukisannya. Masing-masing "Pesan 

Kolase" dan "Sepasang Kolase" . 

Karya: 

1. "Pesan Kolase" (Lukisan Kolase, 97 X 117 Cm) 

2. "Sepasang Kolase" (Lukisan Kolase , 80 X 122 Cm) 



SUTJIPTO ADI 

Sutjipto Adi , 36 tahun, adalah perupa kelahiran Jember. 

Pendidikan seni rupa ditempuhnya di STSRI "ASRI" 

Yogyakarta. Ia termasuk pelukis yang ditahun 1970-

an memilih kecenderungan melukis secara realistik 

fotografis, yang kala itu masih kontroversial. Berbeda 

dengan rekan-rekannya yang kebanyakan menampilkan 

perlambangan kebudayaan massa, Sutjipto Adi memilih 

bentuk-bentuk geometrik yang memperlihatkan citra 

teknologi. Namun pola-pola ini pada lukisan-lukisannya 

tidak menjadi matematis. Tampilnya figur-figur membuat 

lukisannya kembali memperlihatkan perlambangan 

kehidupan manusia. 

Hingga sekarang, pelukis yang sekarang tinggal 

di Jalan Hang Tuah 39, Sanur-Bali ini , telah berpameran 

sebanyak 26 kal i. Di antaranya di kota Yogyakarta, 

Surabaya, Bandung, Jakarta dan Singapura. 

Karya: 

1. "lnstrospect ion " (Lukisan cat minyak, 121 ,5 

X 91,5 Cm) 

2. " Welcome to My World" (Lukisan cat minyak, 50,5 

X 40,5 Cm) 

3. "Cinta Kasih" (Lukisan cat minyak, 101 ,5 X 76 Cm) 



TARA SOSROVVARDOVO 

Tara Sosrowardoyo, 41 tahun , yang pernah belajar 

Behavioural Sciences di Masquarie University Syd

ney ini , pernah juga menimba pengetahuan desain 

gratis dan sinematografi . Yaitu di Reverina College of 

Advanced Education, Wagga Wagga, Australia dan di 

lnstitut Kesenian Jakarta. 

Ia menempuh karirnya sebagai fotografer 

profesional sejak 1970. Mula-mula sebagai fotografer 

majalah "Jakarta-Jakarta" . Kemudian ia mendirikan 

studio foto , Nova Penta, sebagai wadah seni fotografi 

hitam-putih. Jenis fotografi yang dikerjakannya tergolong 

luas, selain periklanan dan foto-foto untuk produk 

desain gratis. 

Pergaulannya di lingkungan kesenian membuat 

ia banyak terlibat pada peristiwa-peristiwa kesenian . 

Ia mengikuti berbagai eksperimentasi multi media, 

pembuatan karya kolaboratif dan pementasan tari 

dan teater. Karena itu selain mengikuti pameran

pameran fotografi, Tara tercatat pula mengikuti pameran

pameran seni rupa. Di antaranya pameran besar seni 

rupa, Jakarta Art and Desain Expo tahun 1992. 

Tara dikenal pula sebagai fotografer pengelana. 

Ia berkeliling merekam kehidupan masyarakat, tidak 

hanya di lingkungan kota tapi juga di pedalaman. 

Dalam foto-fotonya ia menampilkan masalah sosial

budaya. Kecenderungannya menggunakan foto hi tam 

putih dan kebiasaannya untuk tak mengatur obyek

obyek fotonya, menunjukkan sikap Tara untuk melihat 

karya fotografisnya sebagai dokumentasi. 

Karya: 

Foto 



TC>NNV HARVANTC> 

Tonny Haryanto, 35 tahun , perupa kelahiran Sukabumi. 

Ia lulusan IKJ tahun 1990. Sebagai mahasiswa ia 

tercatat sering menyelenggarakan peristiwa seni rupa. 

Bersama rekan mahasiswanya, Tonny membuat pula 

karya-karya ruang di ruang pameran seni rupa lnstitut 

Kesenian Jakarta. 

Pad a tahun 1982 Tonny terlibat pad a pembuatan 

instalasi konstruktif di plaza IKJ di bawah koordinasi 

dosennya, Jim Supangkat. Konstruksi sebesar gedung 

yang diberi judul "Pasar Bambu" ini dibuat untuk ulang 

tahun IKJ ke 12. Pada tahun 1990, ia menyelenggarakan 

pameran tugas akhirdalam bentuk seni rupa pertunjukan 

berjudul "Eksplorasi Artistik Cahaya" di ruang pameran 

seni rupa IKJ. Karya ini merupakan campuran permainan 

cahaya, pertunjukan dan berbagai elemen elektronik. 

Di tahun 1985, perupa yang beralamat di Jalan 

Ksatrian Raya No. 1 A, Jakarta ini , memulai eksperimen 

cahaya dengan perangkat audio-visual. Minatnya pad a 

karya media campuran berawal pada tahun 1983. 

Ketika itu ia menyelenggarakan pementasan Multi

media di Gelanggang Olah Raga, Malang. 

Pada tahun 1987, Tonny sempat mewakili In

donesia festival seni rupa eksperimental ARX 87 di 

Perth , Australia . Pada pameran ini, ia membuat 

pertunjukan patung cahaya yang dipentaskan di klab 

malam "Fly by Night Club ," Fremantle, Western 

Australia. 

Bersama penari Sardono W. Kusumo, pada 

tahun 1991 Tonny membuat efek patung cahaya dalam 

pementasan "Mix Media Matra Trend". Tahun 1992, ia 

membuat karya jenis yang sama dalam pementasan 

"Gong" bersama Franki Raden . Hingga kini , Tonny 

adalah pengajar Studio Patung di FSRD IKJ. 

Karya: 

1. "Keluarga Berisik", {lnstalasi , 6 X 6 X 3 Meter) 



VANA VVIVATNA SUCIPTO 

Yana Wiyatna Sucipto, 38 tahun , lahir di Jakarta. 

Setelah lulus dari FSRD IKJ, pematung ini pindah ke 

Bogor, Jalan Flamboyan I Blok X No. 11, Peru mahan 

Taman Cimanggu. Di kota inilah dia membina kelompok 

seniman mud a Bog or yang beberapa kali mengadakan 

pameran bersama di kota itu . 

Yana adalah pematung yang sudah sejak masa 

mahasiswanya telah meninggalkan tradisi seni patung. 

Pada awal 80-an, ketika banyak di antara rekannya 

masih mempersoalkan bentuk, Yana menggunakan 

patung hanya sebagai media. Dengan media patung 

yang dianggapnya bisa efektif menyampaikan 

gagasannya, ia menampilkan berbagai realitas hidup 

melalui tema-tema humoristis. 

Sejak mahasiswa ia rajin mengikuti pameran 

bersama, baik di dalam maupun di luar kampus. Pada 

tahun 1979, Yana berpartisipasi dalam pameran Em pat 

Studio Patung: ASRI, IKJ, UNS dan ITB, di TIM 

Jakarta. Pada masa mahasiswa Yana pernah juga 

menyelenggarakan pameran tunggal di lnstitut Pertanian 

Bogor dan di ruang pameran seni rupa IKJ . Judul 

pamerannya: "Seni Patung atau Apa saja". Tahun 

1992 ia mengikuti "Pameran Besar Seni patung", di 

Taman Budaya Yogyakarta, "Art Craft Exhibition", di 

gedung BRI Surabaya, serta JADEX 92. 

Kini Yana menjadi staf ahli di Studio Triyasa 

yang menangani berbagai proyek patung. Dalam 

pameran kali ini, Yana memamerkan 3 karya patungnya 

yang terbuat dari polyester resin . Masing-masing 

berjudul "Salada Palu dan Paku", "Warning" dan "Sepatu 

Buaya". Dimensinya, 3 X 2,5 Meter, 70 X 40 Cm, 50 X 

35 Cm. 

Karya: 

1. "Balada Palu dan Paku" (Patung Resin Electro 

plated, 3 X 2,5 Meter) 

2. "Warning" (Patung Resin Electroplated, 70 X 40 Cm) 

3. "Sepatu Buaya" (Patung Resin Electroplated , 

50 X 35 Cm) 



VANUAR ERNAWATI 

Yanuar Ernawati , 34 tahun lalu lahirdi Padang, Sumatera Kehidupannya di Bali membuat ia banyak 

Barat. Antara tahun 1986-1989, Yanuar menempuh bersentuhan dengan masyarakat tradisional. Melalui 

pendidikan formal di FSRD lSI Yogyakarta. Sejak kontak ini sejumlah elemen seni rupa tradisional Bali 

tahun 1990, Yanuartelah berkali-kali mengikutsertakan masuk ke lukisan-lukisannya. Belakangan berbagai 

karya-karyanya dalam sejumlah pameran. Paling tidak obyekjadi digunakannya pula sebagai media ekspresi , 

sudah 10 kali dia pameran , dua di antaranya pameran dan lukisan-lukisannya pun mulai memperlihatkan 

tunggal. bentuk tiga dimensi. Paling akhir menginstalasikan 

Selain itu , pelukis yang sekarang beralamat di gantungan-gantungan kain. Kini instalasi telah menjadi 

Jalan Merak No.3 A Tohpati-Bali ini , telah memperoleh idiom yang akrab dengannya. 

berbagai penghargaan . Pada tahun 1980 misalnya Dalam pameran Bienniale ini , Yanuar 

ia memperoleh penghargaan untuk sketsa dan seni memamerkan dua karya. Masing-masing "IMEJ", mixed 

lukis terbaikdi kota kelahirannya. Dua tahun kemudian, media, ukuran 100 X 100 em, ditambah dengan kain 

ia memperoleh penghargaan untuk sketsa pada Hari yang jatuh kedepan , memanjang hingga 3 meter. 

Kartini , juga di Padang. Terakhir, pada tahun 1986, Dan, karyanya yang satu lagi "Mistik Bali" , mixed 

Yanuar meraih penghargaan untuk karya Seni Lukis media. 

Terbaik pada Dies Natalis lSI Yogyakarta. Karya-

karya Yanuar menarik perhatian karena ia satu di Karya: 

antara sedikit perupa wan ita yang menampilkan 1. "IMEJ" (Mixed Media, 100 X 100 Cm) 

masalah jender. 2. "Mistik Bali" (Mixed Media, 100 x 100 Cm) 



VUDHI SOERJOATMODJO 

Yudhi Soerjoatmodjo, 30 tahun, disebutoleh beberapa 

pengamat sebagai seorang "eseis foto". Rangkaian 

fotonya merupakan cerita bersambung kehidupan yang 

menampilkan sisi-sisi tersembunyi . 

Yudhi yang bel ajar fotografi di Parsons School 

of Design di Paris, Prancis, pada tahun 1986 memulai 

karirnya sebagai fotografer lepas di majalah "Ja

karta-Jakarta". Pad a 1991 - 1992 ia bekerja di maja

lah "Tempo" di mana ia menghasilkan sejumlah esei 

foto tentang imigran Afrika di Prancis dan keruntuhan 

komunis di Polandia, Cekoslawakia, Hongaria, Rumania 

dan Uni Soviet. Di samping itu , Yudhi juga meliput 

kehidupan orang-orang yang hid up di pinggir masyarakat 

seperti pengamen tanpa jari bernama Buyung dan 

kaum waria. 

Pada tahun 1990, fotografer yang beralamat di 

Jalan Bintaro V Utama Blok EA 15/2, Bintaro Jaya, 

Sektor V, Jakarta Selatan ini , menerima beasiswa dari 

pemerintahan lnggris untuk mendalami fotografi di 

sekolah ternama School of Photodocumentary di Wales, 

lnggris. 

Kini, Yudhi ada:lah fotografer pada photo agency 

ETNODATA, serta bekerja sebagai redaktur dan 

konsultan antara lain di majalah "Matra" dan Harian 

"Republika" serta redaktur foto untuk antologi sastra 

Indonesia dalam terjemahan lnggris, "Managarie", 

yang diterbitkan Yayasan Lontar. 

Karya-karyanya berbeda dari karya fotografi 

yang umum dikenal. Ia mencoba kembali ke sifat foto 

sebagai dokumentasi , bahkan dokumentasi sebuah 

proses , bukan dokumentasi jurnalistik . Melalu i 

eksperimentasi ini ia sebenarnya tengah memper

tanyakan sifat mendasar fotografi . Ia menguji batas

batas foto jurnalistik, foto keluarga, fotografi dokumentasi 

dan teks. 

Karya-karyanya yang sudah dipublikasikan dan 

dipamerkan adalah "Dieng: A photographic Essay" 

("Managerie" I, 1992, Yayasan Lontar) , "Meat & Co" 

(JADEX 92) dan "Metro" (Taman Ismail Marzuki, 1993). 

Pada Bienniale ini , Yudhi menyertakan dua 

proyek foto yang dilengkapi teks. "Waria" dan "Oma". 

Masing-masing proyek terdiri dari 15 foto hitam putih 

berukuran 60 X 70 em dan 30 X 40 em. 

Karya: 

1. "Waria" (esei foto, 15 tahap) 

2. "Oma" (esei foto , 15 tahap) 
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VUDI VUDOYOKO 

Yudi Yudoyoko, 30 tahun, perupa yang sejak mahasiswa 

dikenal sering bereksperimen. Ia lahir di Jakarta. Di 

sam ping pelukis ia dikenal sebagai perancang busana, 

pemusik, pencipta lagu dan perancang gratis. Yudi 

masuk Jurusan Seni Lukis FSRD ITB pada tahun 

1982 dan selesai tahun 1989. Pada tahun 1988, Yudi 

terpilih untuk mengikuti Pameran dan Workshop Pelukis 

Muda Asean , di Brunai Darrussalam. 

Karya eksperimental Yudi , antara lain "Play 

and Pay", berupa seni rupa pertunjukan yang ditampilkan 

pada pembukaan Pameran Seni Murni 88 di lnstitut 

Teknologi Bandung. Pada tahun 1990 Yudi menggelar 

lagi karya eksperimennya "Teka-teki Seni Aral", yang 

dilakukan di atas gedung Pasar Baru Bandung, bersama 

8 temannya. Pada tahun 1993, bersama en am perupa 

lain ia menggelar pameran berjudul "Teka-teki 6 + 1 

gambar" berupa pameran gambar di tempat umum. 

Pelukis yang sekarang tinggal di Jalan Rahayu 

14, Pasirjati RT 01/12, Ujung Berung-Bandung in i, 

pernah bekerja di majalah "Mode"{1991 -1993). Kini ia 

sebagai konsultan majalah remaja "HAl" di Jakarta. 

Pada pameran Bienniale ini , Yudhi menampilkan 

sebuah karya instalasi-yang diberinya judul "A Man 

and an Egg", berukuran 3 X 4 meter. 

Karya: 

1. "A Man and an Egg" (Media campuran , 3 X 4 

Meter) 
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