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              "AWAS! Recent Art from Indonesia" 
    OLEH-OLEH YANG DIBAWA DARI PERJALANAN KE TIGA BENUA 

   SAAT ini banyak orang bilang bahwa mereka sudah bosan dengan 
perbincangan dan urusan politik, yakni debat kusir DPR, pertarungan 
elite politik, demonstrasi, kerusuhan tanpa henti, dan lain-lain. 
Boleh jadi seniman perupa juga banyak yang masuk golongan ini. 
Apalagi, belakangan ini, kalangan seni rupa lebih sibuk berbincang 
soal pasar dan urusan uang berlimpah yang bisa mereka hasilkan lewat 
transaksi lukisan. 
   Padahal, tak terlalu jauh ke belakang, sekitar empat tahun lalu 
ketika "reformasi" baru bergulir dan kemudian membawa angin perubahan 
di republik ini, hampir semua orang dengan caranya sendiri-sendiri 
terlibat dan terpanggil untuk berbincang dan beraktivitas politik. 
Termasuk di dalamnya, ya kalangan perupa tadi. Meskipun harus segera 
juga dikatakan di sini bahwa keterpautan seni rupa dengan urusan 
sosial-politik di negeri ini bukanlah hal yang baru muncul bersamaan 
dengan angin reformasi tahun 1998 itu saja. Yang khusus dari 
persinggungan di awal "era reformasi" itu, dan mungkin luput dari 
perhatian banyak orang, adalah berlangsungnya pameran seni rupa 
kontemporer bertajuk "AWAS! Recent Art from Indonesia" di Yogyakarta. 
   Diawali dengan pameran di Museum Benteng Vrederburg, Yogyakarta 
(11-15 Oktober 1999)-dengan pembukaan performance "heboh" oleh 
Arahmaiani yang menjagal tubuh ayam hingga berserpihan dengan cairan 
merah darah berleleran sambil menjerit, Aceh! Ambon! Timor 
Timur!-"AWAS!" kemudian dibawa keliling ke Australia, Jepang, 
Belanda, dan Jerman. Setelah tiga tahun dan beranjangsana ke tiga 
benua (Asia, Australia, Eropa), kini paket pameran itu kembali ke 
Indonesia dan dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta. 
   Maka, sebelum membahas karya-karya yang dipamerkan, pujian 
pertama yang perlu disampaikan tentang paket pameran ini adalah 
kehebatan pengorganisasian pameran oleh lembaga kesenian independen 
dari Indonesia, yakni Yayasan Seni Cemeti, Yogyakarta. Selama ini, 
dalam konteks perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia, sudah 
jelas bagaimana infrastruktur kegiatan seni rupa di Indonesia 
termasuk yang paling lemah dibanding negara-negara tetangga. Perupa 
dan karya-karya seni rupa kontemporer Indonesia selama ini berhasil 
tampil di berbagai forum seni rupa regional atau internasional lebih 
sering terjadi melalui upaya-upaya perseorangan ketimbang 
kelembagaan, hadir sebagai peserta yang diundang dan bukan inisiator-
penyelenggara. Sementara dari negeri pengundang dan penyelenggara 
hampir selalu yang berperan adalah lembaga-lembaga yang mapan dan 
profesional.  
   Kali ini, Yayasan Seni Cemeti dari Yogyakarta-lah yang beprakarsa 
mengumpulkan empat kurator, yaitu M Dwi Marianto, Mella Jaarsma 
(Indonesia), Alexandra Kuss (Jerman), dan Damon Moon (Australia), 
serta 14 seniman Indonesia untuk terlibat dalam suatu paket pameran 
bersama. Niatnya sederhana dan jelas, yakni memperkenalkan sebagian 
dari dinamika seni rupa kontemporer Indonesia ke berbagai negara. 
Membawa pameran ini berkeliling ke sejumlah negara yang berbeda dalam 
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rentang waktu demikian panjang adalah urusan rumit secara teknis dan 
pengorganisasian. Ada masalah kerja sama, perizinan, pengangkutan 
karya, serta berbagai soal administrasi dan teknis penyelenggaraan 
seperti pemasangan dan pemajangan karya, pengadaan katalog 
multibahasa, dan lain-lain. 
   Tambahan lagi, hal itu harus dilakukan berulang-ulang di sekian 
kota dan negara yang berbeda. Di Australia, pameran berlangsung di 
lima tempat/kota yang berbeda, berlangsung selama akhir tahun 
1999-setelah pameran pembuka di Yogyakarta-sampai bulan Juli 2000. Di 
masing-masing tempat pameran berlangsung rata-rata satu bulan 
lamanya. Segera sesudah di Australia, pameran diboyong ke Jepang dan 
digelar di dua kota, Asahikawa dan Hiroshima, sampai Oktober 2000. 
Paket pameran ini kemudian diangkut ke Eropa. Kota yang pertama 
disinggahi adalah Amsterdam dan berlangsung selama sebulan di ruang 
pamer W 139, (Juni-Juli 2001). Kemudian dilanjutkan ke Jerman di dua 
kota, Achen dan Berlin. Acara pameran terakhir di Asian Fine Arts 
Berlin/Kunstforum Elisabeth, Berlin, berlangsung sampai Januari 
2002.  
                              *** 

   KEMBALI ke soal pertautan antara 'seni rupa dan tema 
sosial-politik' yang disinggung di awal tulisan ini, pertanyaan yang 
mengusik kini, setelah melewati masa empat tahun karya-karya tersebut 
diciptakan sambil mengingat bahwa karya-karya tersebut memang menimba 
inspirasi dari berbagai gejolak sosial yang berlangsung di masa-masa 
awal reformasi, yakni masih relevankah berbagai soal dan pesan yang 
ingin disampaikan? Masih 'bunyi'kah berbagai alegori dan metafor yang 
dibawakannya? 
   Tampaknya di sinilah letak kekuatan sejumlah karya dalam pameran 
ini. Salah satu kunci dari relevansi tema dan pesan ini tidak sekadar 
bersandar pada kenyataan bahwa sejumlah soal yang disinggung dalam 
karya-karya ini memang masih terus berlangsung dan belum kunjung 
beres di negeri ini, tapi lebih karena keberhasilan sebagian besar 
seniman mengelola kesesuaian wujud, sosok, bentuk karya dan isi pesan 
yang ingin disampaikannya sampai ke tingkat refleksi. Kualitas 
reflektif ini tampil dalam kenyataan bahwa sejumlah karya tidak 
sekadar menyampaikan pesan kepada penonton, tetapi justru bermuatan 
kritik terhadap diri sendiri. Hal ini juga yang menyelamatkan karya-
karya ini dari kecenderungan menjadi sekadar pembawa pernyataan 
atau 'kritik' berbobot slogan yang seringkali pendek usia dan dangkal 
karena hanya bergantung pada konteks ruang-waktu sosial yang 
terbatas.  
   Meminjam penjelasan Alexandra Kuss, salah seorang kurator pameran 
ini, karya-karya dalam 'AWAS!' dapat digolongkan menjadi dua 
kelompok. Pertama, karya yang lebih menekankan tafsir seniman atas 
kenyataan sosial-politik-budaya yang ada disekitarnya. Sedangkan yang 
kedua adalah karya-karya yang mementingkan proses pemaknaan melalui 
proses interaksi dan komunikasi. Kedua-duanya ikut memberi peluang 
bagi terjadinya proses refleksi. Hal ini makin kentara jika melihat 
bahwa kehadiran sosok diri si seniman begitu kuat terasa dalam 
sejumlah karya, baik dalam wujud potret diri atau menjadi bagian 
tersamar dalam metafor yang berlapis-lapis. 
   Sikap kritis terhadap diri sendiri yang hadir dalam pameran ini 
bisa juga dianggap menyelamatkan 'wajah Indonesia', setidaknya di 
hadapan kalangan seniman dan pekerja seni rupa di berbagai kota dan 
negara yang disinggahi pameran ini. Sikap reflektif dalam karya-karya 
yang dipamerkan ini bisa jadi duta pembawa pesan kepada khalayak 
mancanegara-yang mungkin sering kaget mencerna berbagai berita 
tentang kekerasan dan amuk 'barbarian' di Indonesia-bahwa Indonesia 
adalah bangsa dewasa dan masih kenal adab. Kemampuan melakukan 
refleksi dan bersikap kritis terhadap diri sendiri itulah salah satu 
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tandanya.  
   Selebihnya, selayaknya orang yang bepergian jauh dan cukup lama, 
apalagi untuk ukuran pameran seni rupa kontemporer Indonesia, maka 
pameran ini juga pulang kembali dengan membawa oleh-oleh. Yang 
pertama, tentu saja 'cerita', berupa sejumlah ulasan kritikus seni 
rupa dan media massa dari berbagai kota yang disinggahi itu. Yayasan 
Seni Cemeti menggenapi paket pameran ini dengan menerbitkan berbagai 
ulasan itu untuk mengiringi pameran di Bentara Budaya Jakarta yang 
akan dibuka malam ini dan akan berlangsung sampai tanggal 13 Oktober 
2002. Kedua, tentu saja pengalaman yang menambah pengetahuan dan 
kemampuan. Yayasan Seni Cemeti bisa terus menularkan semangat dan 
kemampuannya mengelola sebuah pameran seni rupa kontemporer bertaraf 
internasional secara profesional.(Enin Supriyanto, Anggota Dewan 
Kurator Bentara Budaya Jakarta) 

Foto:
Agung Kurniawan 
"AWAS!" -- Karya berjudul Souvenirs from the Third World karya Agung 
Kurniawan yang ambil bagian dalam pameran "AWAS!"


