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PAMERAN KERTAS BERNAPAS HANDIWIRMAN 
Oleh ENIN SUPRIYANTO 

Singapore Tyler Print Institute—lembaga seni rupa dengan
fasilitas cetak grafis dan pembuatan kertas yang terbaik di
Asia-Pasifik—kembali mengundang seniman Indonesia untuk
menjalani program artist residency. Kali ini, mereka mengundang
Handiwirman Saputra. 

Handiwirman selama ini dikenal sebagai seniman yang jeli
mengolah jenis bahan yang umumnya dianggap remeh dan tidak
penting bagi penciptaan karya seni rupa. Dari imajinasi dan
tangan Handiwirman, sejumput kertas, beberapa utas rambut,
selinting plastik, atau benda-benda sejenis menjelma bentuk dan
rupa yang serba menarik perhatian dan menggoda persepsi visual
kita. Bentuk yang ia hadirkan sering terkesan aneh, tetapi
intim unsur-unsurnya; enigmatis, tak terpahami maksudnya,
tetapi wujudnya akrab, seolah kita sudah mengenalnya di suatu
masa, di suatu tempat. Mengundang Handiwirman ke studio
Singapore Tyler Print Institute (STPI), berarti memintanya
masuk laboratorium pengujian atas daya jelajah artistiknya saat
berhadapan dengan proses cetak grafis dan kertas. Hasilnya,
kini tampil dalam pameran Ujung Sangkut Sisi Sentuh/Suspended
Forms di Galeri STPI, Robertson Quay 41, Singapura, berlangsung
18 Februari-17 Maret 2012. 

Pengukuhan 
Judul pameran tadi sesungguhnya dapat kita terima sebagai
pengukuhan landasan praktik artistik Handiwirman selama ini.
Berhadapan dengan berbagai benda dan bahan, ia selalu berusaha

menemukan cara pandang yang ”lain”. Acap kali ia tidak suntuk
memperhatikan hal yang besar, yang pokok, tetapi mengamati
”ujung” dan ”sisi”. Ia kurang berminat pada pola hubungan
antarbenda atau bentuk yang serba kokoh dan tetap
konstruksinya, tetapi pada yang goyah, yang hanya bersandar,
bersentuhan atau saling sangkut. 
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Berhadapan dengan soal cetak grafis dan kertas, Handiwirman
segera menelisik hubungan-hubungan baru yang mungkin terjadi
antara proses cetak, tinta, dan kertas. Ia memperlakukan tinta,
misalnya, bukan melulu sebagai bahan untuk menerakan citraan
visual ke permukaan kertas. Ia tertarik pada watak tinta
sebagai cairan, bahan pewarna yang dapat terlibat dalam
berbagai jenis hubungan dengan kertas. Berurusan dengan teknik
cetak, Handiwirman membaurkan pengertian cetak dalam tradisi
seni grafis dengan proses cetak yang kerap ia lakukan saat
membuat bentuk trimatra. Jadi, mencetak bukan sekadar soal
hadirnya tinta dan citra di permukaan kertas, tetapi juga
membangun bentuk tertentu dengan bubur kertas sebagai adonan
cetak. Dari pendekatan ini, hadirlah beberapa karya berjudul
”Tutur Karena”, lanjutan rangkaian karya berjudul sama yang
sebelumnya pernah ia buat dengan bahan resin yang keras dan
berat.

Lebih menarik lagi adalah karya berjudul ”Hisap/Keluarkan”.
Karya ini menguji kemampuan dan perilaku kertas lebih jauh
lagi. Ia tangkupkan dua lembar kertas lentur penuh kerutan dan
lumuran bercak warna bernuansa jambon menjadi semacam kantong.
Dua kantong itu—banyak pengunjung pameran menganggapnya sebagai
‘paru-paru’—saling terhubung dengan pipa-pipa penyalur udara
kiriman dua pompa. Jika kita injak pompa secara bergantian—
seperti orang berjalan—udara akan berpindah, bergantian dari
satu kantong ke kantong lainnya. Sepasang kantong kertas itu
bernapas! Saat pengunjung menerima karya ini sebagai
representasi (’paru-paru’), Handiwirman justru menekankan
persoalan presentasi: gerak kantong kertas yang kembang-kempis
adalah ’bentuk’ udara. Jadi, ini bukan cuma soal bentuk
’menyerupai sesuatu’.

Setelah beberapa hari pertama ia kerja di STPI, Handiwirman
mulai memperhatikan lantai lorong yang menghubungkan studio
cetak dan ruang pameran STPI. Ini memang area paling sibuk di
gedung STPI, tempat segala jenis barang dan orang lalu lalang.
Handiwirman ingin menghadirkan gambaran tentang lalu lalang
orang dan barang yang terekam di lantai lorong itu. Maka,
sibuklah para ahli cetak dan pembuat kertas di STPI—dipimpin
oleh Eitaro Ogawa dan Gordon Koh—mencari cara merekam permukaan
lantai tersebut serinci mungkin, mengalihkannya ke lembar acuan
cetak, dan kemudian mencetak citraan lantai tadi ke atas
kertas. 

Hasilnya adalah karya berukuran besar—terdiri dari 14 lembar
kertas lebar—berjudul ”1/3 dari Lorong Ini”. Tiap lembar berisi
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kertas lebar—berjudul ”1/3 dari Lorong Ini”. Tiap lembar berisi
citra bidang persegi berwarna abu kehitaman, dengan berbagai
bintik, titik, goresan garis tipis-tebal, serupa serangkaian
citraan abstrak yang hilang- timbul di permukaan kertas. Lebih
jauh lagi, ia imbuhkan suasana performatif. Ia mencetak
kalimat-kalimat yang kemudian ia tempelkan di bawah rangkaian
kertas-kertas lebar tadi, berisi percakapan dua orang yang
sedang mengamati lantai sambil berjalan di lorong itu.

ENIN SUPRIYANTO Kurator Seni Rupa

Image : STPI "Hisap-Keluarkan"(2012), salah satu karya
Handiwirman Saputra dalam pameran tunggalnya di STPI, Singapura
(kiri). Handiwirman memeragakan cara kerja karyanya saat
pembukaan pameran, Jumat, 17 Februari 2012 (kanan). 


