
9 Lives + 
10th Canna Anniversary

If nine is one
Ten is none
Here is all the mystery
- Goethe

Galeri di Indonesia

Sering  dikatakan  bahwa  fungsi  institusional  galeri  diantaranya  adalah 
bagaimana ruang pamer itu memberitahu kita tentang keberadaan seni dan 
menggiring cara-cara kita untuk menikmatinya. Dalam bukunya  Inside White  
Cube yang  memuat  investigasi  kritis  serta  renungan  yang  dalam  tentang 
keberadaan galeri modern, Brian O’Doherty – seniman dan juga penulis seni - 
menggambarkan  bahwa ruang pamer  galeri  dibangun  dengan tata  hukum 
yang ketat – sebagaimana halnya pendirian gereja pada Abad Pertengahan. 
Basis  hukum ini,  menurut  O’Doherty,  adalah  “The outside world must  not  
come in, so windows are usually sealed off. Walls are painted white. The  
ceiling becomes the source of light. The wooden floor is polished so that  
you click along clinically, or carpeted so that you pad solessly, resting the  
feet while the eyes have at the wall. The art is free, as the saying used to  
go, ‘to take its own life’.” 1

Kita di Indonesia belum memiliki kajian khusus yang menganalisis galeri dari 
berbagai  sudut.  Alih-alih  analitik,  kita  cenderung  memahami  galeri  secara 
normative -  dari  segi  yang umum saja,  yaitu  bahwa galeri  adalah  tempat 
seniman berpameran. Peran galeri adalah mendorong munculnya pengalaman 
estetik tatkala seseorang melihat sebuah karya seni di dalamnya. Orang lazim 
menyebutnya sebagai “apresiasi”. Jadi, galeri adalah ruang apresiasi. Sebagai 
ruang  pamer,  aneka  bentuk  galeri  di  Indonesia  bisa  bermunculan  tanpa 
dibebani tata cara tertentu. 
1. Brian O’ Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, 
(California: University of California, 1999), hal. 15.   
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Maka  berbeda  dengan  Barat,  sejarah  galeri  di  Indonesia  bermula  dari 
transfigurasi “ruang biasa” – yang kemudian - menjadi ruang seni. Dia awalnya 
bisa  berupa  aula,  toko  buku,  ruang  kelas,  rumah  pribadi,  tangsi  militer, 
pendopo sanggar hingga stan-stan di pasar malam. Sejumlah orang menduga 
bahwa istilah maupun keberadaan galeri mulai sering digunakan pada dekade 
1960-an.  Dasar  argumentasi  ini  muncul  dengan  menimbang  sulitnya 
menemukan bukti-bukti yang akurat tentang keberadaan galeri pada dekade 
1950-an. Perkembangan galeri  di  Indonesia tidak terlepas dengan sejarah 
pameran  seni  rupa  serta  bagaimana  kebutuhan  kelas  tertentu  akan  seni 
terpenuhi.  

Sejumlah galeri dan  art space  di Indonesia sudah melewati usia 10 tahun. 
Kenyataan ini  tidak saja menandakan komitmen dan konsistensi  mereka di 
medan seni, tetapi juga mencerminkan hubungan-hubungan yang baik antara 
mereka dengan komponen seni lainnya (seniman, kurator, kritikus, kolektor, 
dan sebagainya). Sebab, bagaimanapun, usia 10 tahun untuk sebuah institusi 
seni  rupa  di  tanah air  ini  bukanlah usia yang pendek.  Tentu banyak aral 
melintang yang turut menyertai perjalanan mereka.

Apa arti dari 10 tahun ini? Kontribusi apa sajakah yang telah diberikan oleh 
galeri-galeri ini terhadap medan sosial seni rupa kita? Ke depan, bagaimana 
galeri-galeri ini mampu bersaing di arena yang lebih luas lagi, di forum-forum 
global  yang bergengsi?  Strategi  semacam apa yang akan dijalankan oleh 
galeri?

Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  penting  diajukan  mengingat  telah  terjadi 
pergeseran paradigma di lapangan. Misalnya, menguatnya institusi seni di luar 
galeri yang juga ikut menentukan mekanisme distribusi karya. Sementara gerak 
galeri  cenderung semakin tidak leluasa mengingat  “ruang-ruang presentasi 
karya seni” semakin membentang luas. 

Satu Dekade Galeri Canna

Pameran ini diselenggarakan untuk merayakan 10 tahun Galeri Canna. Dalam 
kasus sejarah pendirian galeri di Indonesia, tak banyak galeri yang berhasil 
melewati  usia  10  tahun  dengan  menghitung konsistensi  dan  komitmennya 
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pada program.  Tidak  mengherankan  apabila  sejumlah  galeri  yang berhasil 
melewati usia selama itu dia akan menduduki tempat khusus dalam “sejarah”. 
Dan tentu saja, akan menjadi suatu hal yang sangat menarik apabila kemudian 
kita  menelusuri  fragmen  sejarah  seni  rupa  melalui  pameran-pameran  yang 
sudah pernah dilakukan oleh sebuah galeri yang melewati masa 10 tahun itu. 

Umumnya seorang sejarawan seni akan memerhatikan masa satu dekade (10 
tahun) untuk mengamati dan menilai: siapa seniman yang berpengaruh dan 
apa  argumentasi-nya.  Lalu  soal  karya  seperti  apa  yang  dianggap  terbaik 
dalam  satu  dekade,  dan  pelbagai  lain  sebagainya.  Dinamika  praktik  seni, 
gagasan-gagasan yang mengarah ke gugus teoritik dihimpun sejarawan untuk 
kemudian  dianalisis  –  dengan  metode  pendekatan  sejarah.  Satu  dekade 
dianggap  sebuah  rentang  yang  cukup  panjang  dan  bersifat  akumulatif  – 
seperti puncak perdana yang patut dicermati. Oleh karena itu, satu dekade 
akan selalu memiliki nilai tersendiri dalam sejarah seni dan galeri adalah salah 
satu komponennya yang siknifikan. 

Di  usianya  yang ke-10 pada  2011 ini,  Galeri  Canna  mencoba  mengikuti 
teladan  sejarawan  seni,  yaitu  bagaimana  kapasitas-kapasitas  yang  dimiliki 
selama  ini  bisa  menempatkan  siknifikansi  perhelatan  ulang  tahun  sebagai 
momen  reflektif  dan  sekaligus  juga  analitik.  Reflektif  karena  pada 
penghujungnya  akan  menghasilkan  evaluasi.  Dia  bersifat  analitik  sebab 
mencuatkan pemikiran tentang seni. 

Implementasi  dari  gagasan-gagasan  itu  adalah  pameran  bersama yang 
diharapkan  tidak  saja  semata  dimaknai  sebagai  sebuah  bentuk  perayaan, 
tetapi  juga  lebih  disasarkan  pada  sisi  persahabatannya.  Oleh  sebab  itu, 
sebagian  besar  seniman  yang  diundang  partisipasinya  dalam  pameran  ini 
adalah  mereka  yang  dipandang  sebagai  “sahabat-sahabat  Galeri  Canna” 
yang semasa 10 tahun terakhir sudah pernah melakukan kerja sama. 

Tanpa mengurangi rasa hormat, di luar seniman yang diundang tahun ini, tentu 
saja masih terdapat cukup banyak sahabat-sahabat seniman lain dari pelbagai 
usia  dan  generasi  yang  terlibat  dengan  Galeri  Canna  melalui  sejumlah 
program  pameran.  Namun,  dengan  sangat  menyesal,  karena  pelbagai 
keterbatasan ini dan itu, kali ini mereka belum bisa dilibatkan sepenuhnya oleh 
Galeri Canna. 
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Di luar konteks persahabatan, alasan dasar pemilihan 9 nama seniman pada 
tahun ini lebih disebabkan soal posisi mereka yang mewakilkan lintas antar 
generasi di medan sosial – khususnya dalam sejarah perkembangan seni rupa 
Indonesia. Apabila dicermati, masing-masing individu di sana adalah wakil dari 
setiap generasinya masing-masing.  

Selama 10 tahun, Galeri Canna sendiri telah menggelar sejumlah pameran 
penting.  Beberapa  pamerannya  mencerminkan  keperdulian  galeri  ini  pada 
perkembangan sejarah seni rupa Indonesia. Komitmen ini dibuktikan dengan 
penerbitan  buku-buku  seni  rupa  oleh  galeri  yang  juga  aktif  berpartisipasi 
dalam arena galeri internasional ini. Kontribusi Galeri Canna kepada praktik 
dan  wacana  seni  rupa  Indonesia  selama  satu  dekade  memperlihatkan 
bagaimana  “galeri-galeri  di  Indonesia  semestinya”  berkiprah.  Bahwa  dia 
adalah  komponen  penting  yang  turut  menentukan  arah  dan  orientasi 
perkembangan seni rupa.

 
Tajuk Pameran 

Pameran ini diberi tajuk 9 Lives + (10th Canna Anniversary). Angka 9 dalam 
istilah 9 Lives + menandakan jumlah seniman yang berpartisipasi. 

Sementara Lives dalam 9 Lives diilhami dari mitos dari pelbagai kebudayaan 
dunia tentang kucing yang diyakini  memiliki  9 nyawa.  Konteks  mitologi  ini 
dengan semangat perhelatan yang akan digelar oleh Galeri Canna adalah 
bagaimana kemudian makna simbolis “9 nyawa kucing” itu secara siknifikan 
menjadi  kekuatan,  ketangkasan,  kecakapan,  kelenturan,  daya  tahan  hidup 
serta etos kerja yang tiada habis-habisnya. “9 nyawa” atau ‘9 kehidupan” ini 
diharapkan pula terbaca sebagai metafor yang memberikan berkah terhadap 
kehidupan.  Seperti  itulah  Galeri  Canna  hendak  memposisikan  dirinya  di 
kancah seni rupa kontemporer. 

Selain  “9”,  angka  10”  dalam  10th Canna  Anniversary juga  terlihat  cukup 
mencolok. Khusus untuk simbol angka ini, kita bisa menilainya dari sejumlah 
rujukan. Bagi Pythagoras, misalnya, 10 adalah simbol dari alam semesta dan 
juga mengungkapkan seluruh pengetahuan manusia; jumlah dari 5 + 5, nomor 
10 merupakan dua arah yang berlawanan saat ini hati  nurani:  involusi dan 
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evolusi;  Nomor  sepuluh  dianggap  sebagai  angka  yang  paling  sempurna, 
karena mengandung unit yang melakukan semuanya.

Sebagai tajuk pameran,  9 Lives + (10th Canna Anniversary)  diharapkan bisa 
mewakilkan  semangat  perayaan  ini  serta  mampu  memancing  datangnya 
sasmita-sasmita positif, tak hanya bagi Galeri Canna, tetapi juga seniman dan 
seni rupa Indonesia secara umum. 

Berbeda  dengan  tajuk-tajuk  pameran  yang  lazim,  tajuk  ini  mengesankan 
minimnya  ruang  penafsiran  yang  akan  bisa  dilakukan  oleh  seniman.  Akan 
tetapi, bukan berarti hal itu mutahil atau tidak bisa dilakukan. Alih-alih, 9 Lives 
+  (10th Canna  Anniversary) membayangkan  seniman  tetap  bekerja 
berdasarkan  kecenderungan  estetik  yang  selama  ini  telah  dikenal  publik. 
Artinya,  kuratorial  ini  tidak  menuntut  proses  penafsir  atas  tajuk  yang 
ditawarkan.  Dengan  demikian,  kebebasan  dalam  melakukan  proses  kreatif 
sepenuhnya tetap diberikan kepada seniman.  

Bagaimanapun,  di  luar  pelak-pelik  tersebut,  seperti  sebelumnya  dikatakan, 
keinginan  pameran  9  Lives  +  (10th Canna  Anniversary)  ini  adalah  untuk 
menonjolkan  dan  menghangatkan  hubungan  persahabatan  yang  niscaya 
berusia panjang.  

Seniman

Srihadi  Sudarsono,  salah  seorang  pelukis  senior  yang  telah  banyak 
berkontribusi pada perkembangan estetik seni lukis Indonesia. Ia adalah salah 
satu wakil “Mazhab Bandung” terkemuka. Sebelum kemudian dikenal dengan 
tema  “Borobudur”  dan  “Penari”,  lukisan-lukisannya  sejak  dekade  1960-an 
menunjukkan  kecenderungannya  pada  tema-tema  aktual.  Srihadi  pernah 
memasuki tema “sosial” – yang menyoroti kehidupan masyrakat jelata hingga 
kritiknya terhadap dunia militer dan akademik. Ia pernah memasuki periode 
“abstrak geometrik” lalu bergerak ke arah impresionistik. Yang menonjol dari 
setiap pergeseran temanya adalah bagaimana Srihadi memanfaatkan sapuan-
sapuan kuas yang efektif dan segera menonjol di lukisannya.
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Karya-karya Sunaryo banyak menyoroti ironi maupun paradoks dalam praktik 
kebudayaan hingga hal-hal yang bertalian dengan kondisi ekonomi. Ia leluasa 
memanfaatkan sejumlah idiom dan dengan cermat menghadirkannya sebagai 
bentuk  seni  yang  kaya  akan  tafsir.  Serial  penarinya  secara  tegas 
memperlihatkan  bagaimana   secara  paradoksal.  Ia  tidak  menghadirkan 
“penari” dengan kode “menari”, melainkan menempatkannya sebagai pokok 
permasalahan.  Penari-penari  di  serial  itu  dihadirkan  dalam  suasana  jeda. 
Bermula dari keterkejutan Sunaryo menyaksikan jelana jeans yang dikenakan 
oleh  model  dibalik  busana  tari.  Sunaryo  berpandangan  bahwa  substansi 
“tradisi/nilai-nilai  lokal”,  bukan  tidak  mungkin,  hanyalah  sekedar  busana 
belaka. Bertolak dari sini, pada sejumlah serial lainnya, Sunaryo menambahkan 
kode-kode yang ia petik kebudayaan popular,  misalnya: tas bermerek dan 
laptop di tengah-tengah momen ketika penari merias diri. Dengan serial ini, 
Sunaryo  mengapungkan  isu  tentang  paradok-paradoks  di  era  global.  Tak 
hanya pada soal bahwa batas-batas geografis saat ini semakin menghilang, 
paradoks  lainnya  adalah  bagaimana  dua  kode  yang  secara  ontologis 
berbeda (tas hermes dan busana tradisi  tetapi  bisa berada di ruang yang 
sama sekaligus.)  

Reputasi  Heri  Dono sebagai  wakil  seniman  kontemporer  Indonesia 
diperolehnya  melalui  kerja  keras;  berpartisipasi  dalam  forum-forum  seni 
internasional  dan  bagaimana  ia  sepenuhnya  melakukan  eksperimen-
eksperimen  media.  Instalasinya  seperti  Fermentation  of  Mind (1993-1934), 
The  Gamelan  of  Rumour (1993),  Menonton  Orang-orang  Marjinal (1992) 
adalah di antara yang terkemuka dan menandai debutnya di dunia seni rupa 
global. Heri  Dono  - mewakili  generasi 1980-an - kini  memasuki  periode 
yang  krusial.  Karya-karyanya  pada  saat  ini  berada  pada  periode  transisi. 
Karyanya  yang  flat dikenal  dengan  campuran  humor  politik  dengan 
mengadopsi estetika wayang, akhir-akhir ini  sering memanfaatkan ikon-ikon 
dari ranah kebudayaan popular. Tema ini sesungguhnya tidak baru – sebab 
sejumlah karyanya pada akhir 1990-an sudah menunjukkan gejala ini. 

Kritik-kritik  terhadap  kemanusiaan  yang  mengundang  rasa  pesimis  banyak 
dimunculkan oleh karya-karya Entang Wiharso. Ia tidak hanya cakap berkarya 
lukis. Belakangan Entang lebih sering memanfaatkan idiom instalasi. Di sana ia 
menemukan  keleluasaan  dan  dengan  kecermatannya  –  menimbang  bahwa 
semakin  langkanya  idiom  instalasi  ini  digunakan  oleh  seniman  lain  di 
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Indonesia, strategi artistik ini segera mengundang perhatian publik. Keluwesan 
artistik Entang diperkuat dengan  performance art  - yang banyak meminta 
partisipasi publik. Dengan cara itu, Entang mengajak orang untuk memasuki 
kegelisahannya terhadap pelbagi hal. Dan dengan cara itu pula, instalasinya 
bukan lagi sebuah “barang-barang yang diam belaka”. 

Sejak akhir 1990-an, Putu Sutawijaya menonjol dengan gestur figur-figurnya 
yang mengesankan situasi transenden. Lelehan-lelehan pada lukisannya, ilusi 
horison (perbukitan) – beberapa ia hadirkan citraan candi dan pura menjadikan 
lukisan  Putu  memiliki  tingkat  subliminasi  tertentu.  Lukisannya  sekilas 
mengesankan bagaimana sang pelukis bekerja dengan melulu mengandalkan 
intuisi dan spontanitas. Pada kenyataannya, Putu bekerja dengan rasionalitas 
yang  cukup  dominan.  Ia  mempertimbangkan  betul  kehadiran  figur  dan 
“landskap” bukan karena pertimbangan “estetik”, justru sebagai obyek yang 
diperhitungan matang. Dengan bahan logam, belakangan Putu mengerjakan 
karya patung. Figur-figur di dalam lukisannya diadopsi kemudian dihadirkan ke 
dalam  arena/ruang berbeda. Pada satu kesempatan tertentu, ratusan figur 
yang ia kerjakan dihadirkan sebagai instalasi. 

Sosok  Yunizar di  medan  sosial  seni  rupa  mewakili  segala  hal  yang  naif, 
primitif, polos, kekanakan, neurotik, keburukan dan segala hal yang didorong 
oleh irasionalitas dan kerja-kerja bawah sadar. Lukisan-lukisannya berpaling 
dari  representasi  dan menantang keterampilan teknik  realis.  Tema-temanya 
bias  bermula  dari  hal  sederhana:  misalnya,  keinginan  untuk  menampikan 
sesuatu  yang  tak  terbayangkan  sebelumnya.  Yunizar  bekerja  dengan 
mengandalkan  - apa yang ia sebut: “rasa”. Ia akan berhenti setelah “merasa” 
sesuatu itu telah terwakilkan di atas kanvas. Selain  still  life, rumah/museum 
dan potret, sejumlah seri pernah ia hasilkan. Antara lain seri  Surat-surat Tak  
terbaca (2006)  yang berisikan  tentang kemustahilan  makna-makna tekstual. 
Pada seri Bunga (2010), Yunizar menyorongkan sisi-sisi psikedelik dari sebuah 
keindahan bunga, bukan pada perkara warnanya, tetapi lebih pada caranya 
dalam  memperbesar  bentuk,  garis  dan  sapuan.  Yunizar  menonjol  dengan 
sikap bebasnya, pada dorongan bermain serta “sinisme-nya” pada tata aturan 
seni lukis. 

Yang segera menonjol dari penglihatan kita terhadap karya-karya Jumaldi Alfi 
adalah  bagaimana karya-karya  itu  muncul  dengan tingkat  keragaman yang 
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terbilang jarang dilakukan oleh seniman lain. Alfi  seolah tidak akan pernah 
terpaku pada satu bahasa visual. Sebaliknya, ia memperlihatkan minatnya pada 
beberapa kecenderungan sekaligus. Akan tetapi, dari keragaman seri lukisan 
yang ia lakukan, tetap saja, mata kita bisa mengenalinya. Agaknya, bagi Alfi 
sendiri, keanekaragaman itu merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi 
dirinya.  Dan  itu  benar  adanya.  Sejumlah  metafor  semacam  batu,  kaktus, 
tengkorak, corat-coret, plester kertas, potret diri, dan papan tulis hingga yang 
bersifat verbal berupa teks sering bermunculan di lukisan-lukisan Alfi. Semua 
metafor itu memberi petunjuk tentang makna yang tentunya tidak terlepas dari 
personalitas sang senimannya. 

Lukisan-lukisan I Nyoman Masriadi segera dikenali bukan semata keunikannya 
dalam menggambarkan figur dalam suatu adegan, kekuatan gestural  tubuh, 
tetapi juga terletak pada bagaimana aspek kritikal simbolik pada lukisan itu 
menkonfrontasi kita untuk memaknai. Dengan keterampilan teknik lukis yang 
kuat,  Masriadi  terlihat dinamis mengelola pelbagai tema yang beberapa di 
antaranya  ia  rujuk  dari  masalah  sehari-hari  yang  terjadi  di  sekitarnya  dan, 
secara  khusus,  hal-hal  yang  bertalian  dengan  dirinya.  Sekalipun  bercerita 
tentang dirinya sendiri, lukisan yang ikonik  No More Game seolah mewakili 
seluruh dilema yang dihadapi seniman Indonesia. Tanpa bermaksud sinis pada 
kondisi  sosial,  lukisan-lukisan  Masriadi  cenderung memancing humor  pahit 
yang  seakan-akan  seperti  diarahkan  kepada  seseorang  atau  peristiwa 
tertentu.  Terhadap adegan dalam setiap lukisannya,  kita merasa dekat dan 
akrab.  Adakalanya,  pada  narasi  tertentu,  lukisan  itu  seperti  ditujukan  dan 
diarahkan secara telak untuk kita.  Alih-alih sebuah jawaban, melihat lukisan 
Masriadi  seringkali  melahirkan  pertanyaan-pertanyaan,  terutama  sekali  soal 
konteks dan gagasan di balik penciptaan lukisan. 

Setelah  melewati  periode  “identitas”  yang  merujuk  pada  memori-memori 
personalnya  terhadap  entitas  keluarga,  J.  A.  Pramuhendra  (yang termuda 
dalam pameran  ini)  belakangan  ini  beralih  ke tema yang menyoroti  ihwal 
“religi”. Ia menyadari bahwa praktik beragama di tanahair masih menyimpan 
kemelut  permasalahan  yang  dengan  mudah  tergelincir  ke  isu  sosial  dan 
politik.  Sebagai  seorang  Katolik,  di  dalam  karya-karyanya,  Pramuhendra 
menempatkan dirinya sendiri  sebagai pusat persoalan. Seperti  pada serial-
serial  sebelumnya,  potret  dirinya  di  karya-karya  terakhir  masih  terlihat.  Ia, 
misalnya, memeragakan dirinya sebagai “pastor” dengan latar ruang gereja 
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yang samar-samar – seperti hendak menyingkap kemelut iman maupun ihwal 
intrik,  politik  yang  menggelayuti  institusi  gereja.  Dengan  medium charcoal 
hitam dan teknik pengkaburan visual, Pramuhendra leluasa mengembangkan 
nuansa-nuansa psikologis yang mencekam pada karyanya.  

Aminudin TH Siregar
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