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BIENNIALE  Seni  Rupa‐Jakarta  (BSRJ)  IX  mengusung  sebuah  keinginan  besar.  Dari 

gagasan bermaksud mengafirmasikan gerakan  filsafat post‐modern, dan pilihan presentasi 

bentuknya adalah  fenomena  instalasi. Sebagai  ide, peristiwa yang berlangsung  tanggal 21 

Desember 1994 di Taman Ismail Marzuki, ini sangatlah menarik. 

Jim  Supangkat  yang  kini menjadi martir  seni  rupa  Indonesia di  forum  internasinal, 

dalam  kurasinya untuk BSRJ  IX  terkesan  sekali bermaksud membawa  Indonesia  ke dalam 

kecenderungan  internasionalisme  baru,  sekaligus  melanjutkan  gagasan‐gagasannya  yang 

telah dibangun sebelumnya melalui Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB 1975). 

Intinya,  Jim  melihat  adanya  kejanggalan  seni  rupa  modern  Indonesia  yang 

mengadaptasi modernisme akhir  (1960‐1970) di Barat. “Dari mana asalnya dan mengapa? 

Banyak  pertanyaan,  bahkan  di  lingkungan  akademi  seni  rupa,  tidak  bisa  dijawab.  GSRB, 

mempersoalkan  tak  adanya  dasar  adaptasi  yang  jelas  itu”,  demikian  sebagian  kecil  dari 

kurasinya untuk BSRJ IX. 

Tulisan ini, pertama kali, akan mencoba melihat titik‐titik hubungan antara pemikiran 

postmodern  dan  kritiknya  terhadap  modernisme,  fenomena  seni  instalasi,  dan 

kecendrungan  internasionalisme  baru.  Bersamaan  dengan  itu,  diharapkan  kitapun  bisa 

menimbang  relevansi keseluruhan gagasan  tersebut ketika ditempatkan kembali ke dalam 

kenyataan sosial dan perkembangan kebudayaan kita sendiri. Dan akhirnya, diharapkan kita 

pun bisa melihat sebatas mana gagasan tersebut mencapai tujuan dan sebatas mana pula 

yang hanya menggantung sebagai gagasan belakan 

 

Postmodern 

Dalam  membicarakan  postmodern,  tampaknya  menjadi  tak  mungkin  tanpa 

membicarakan modernisme. Bahkan di antara perbincangan cukup panjang akhir‐akhir  ini 

tentang  postmodern,  adalah  diantaranya  yang  salah  kaprah  sehingga  menempatkan 

postmodern sebagai kelanjutan (linier) dari modernisme, ultra‐modern, dan/atau suatu sifat 

peningkatan dari modernisme. Penempatan seperti  itu tentu saja sangat membingungkan, 

sebab  post‐modern  pada  dasarnya  justru  merupakan  anti‐tesis  terhadap  modernisme; 

sebuah kecenderungan tinjauan kritis terhadap moderinsme. 

Oleh  karena  itu  pula,  sesungguhnya,  post‐modern  belumlah  bisa  disebut  sebagai 

sebuah  pola  pikir  (filsafat)  dan  kemungkinan  praksis  yang  kokoh,  karena  sebagaimana 

halnya anti‐tesis; belumlah menjadi sintesis baru. Sebagai pemikiran kritis yang menggejala 

antara tahun 1970‐80, bahkan belum pula melahirkan jalan keluar yang cukup jelas. Sebagai 

kelanjutannya barulah melahirkan diskusi‐diskusi baru  sebagai kemungkinan‐kemungkinan 

pilihan, seperti munculnya istilah‐istilah baru Post to Neo (Calvin Tomkins), Millenarianisme 



(Fredric Jameson), Millenium/Tribal Wisdom and the Modern World (David Maybury‐Lewis) 

hingga muncul pemikiran Neo‐primitivisme. 

Pertanyaan  kita:  kenapa modernisme  dikritik?  Kita  tahu,  bahwa modernisme  lahir 

dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan  (sains)  yang  kemudian  mendorong  pula 

perkembangan  teknologi.  Sebagai  bidang  independen  (tapi  kemudian  berkembang  pula 

menjadi dimensi  ideologis),  sasaran gugatan pertama  sains dan  teknologi adalah  tehadap 

pusat kekuasaan yang ketika itu dipegang oleh agama dan raja‐raja. 

Oleh  karena  itu  pula,  modernisme  sebagai  istilah  sesungguhnya  diperkenalkan 

melalui  proses  dialektik  antara  tendensi  dan  gerakan  liberal  Protestanisme  yang  telah 

menerima sains dan teknologi dengan gerakan Katolik Roma yang berpegang kepada doktin‐

doktrin  tradisional.  Kalangan modern meng‐klaim  behwa  doktrin‐doktrinnya  adalah  revisi 

yang bersumberkan pada ilmu pengetahuan dan perubahan waktu. 

Bertrand Russel, misalnya, sebagai salah seorang pembela modernisme di kemudian 

hari  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  tugas  peradaban  modern  pertama  sekali  adalah 

mematahkan tradisionalisme yang berpusat pada kekuasaan Gereja Katolik dan kekuasaan  

raja‐raja.  Dengan  cara melihat  apa  yang  pernah  dicapai  peradaban  Yunani  sebelumnya, 

Bertrand Russle menulis: 

Melemahnya tradisi  lebih menguntungkan daripada merugikan. Di kalangan orang‐

orang  Yunani,  keadaan  itu  menyebabkan  kemajuan  peradaban  yang  paling  pesat  yang 

pernah  terjadi—mungkin  dengan  pengecualian  atas  keempat  abad  terakhir.  Kebebasan 

kesenian,  ilmu pengatahuan, dan  fissafat Yunani adalah kebebasan  suatu  zaman makmur 

yang  tidak  dihambat  oleh  tahayul.  (lihat,  Hasan  Basri  (terj.)  Bertrand  Russel 

“Kekuasaan/Sebuah Analisis Sosial Baru” Yayasan Obor, Jakarta, hal 62). 

Cita‐cita modernisme, bukanlah  tanpa hasil. Diantaranya menghasilkan perubahan‐

perubahan  besar  yang  sangat  mempengaruhi  dunia,  berupa  runtuhnya  bentu‐bentuk 

pemerintahan  feodalisme  dan  kolonialisme  digantikan  oleh  munculnya  bentuk 

pemerintahan independen dan nasionalisme. 

Oemikiran primitif punya ciri yang sama sekali berbeda. Ia berorientasi supernatural. 

(lihat, E.E. Evans Pritchard,  :Teori‐teori tentang Agama Primitif”, PLP2M, Yogyakarta, 1984, 

hal. 103‐104). 

Prof.  Dr.  C.A.  van  Peursen  dalam  melihat  perubahan  pemikirannya  Levy  Bruhl, 

mencatat:  Sarjana  Prancis  yang  bernama  Levy  Bruhl,  pernah memakai  istilah  “mentalitas 

primitif” yang belum sampai pada taraf pikiran kita yang bersifat  logis; maka dari  itu alam 

pikiran  itu disebutnya “pra  logis”. Tetapi kemudian hari  sarjana  tersebut menarik kembali 

pendapat  tadi;  ia mengakui,  bahwa  alam  pikiran  primitif  itu memang  lain  daripada  lam 

pikiran kita, namun akhirnya, dalam  setiap bahasa manusia dan dalam  semua pola  sosial, 

entah modern atau primitif, kita temukan garis‐garis yang sama, susunan‐susunan logis yang 

sama. Dan memang, apa yang dinamakan manusia primitif itu sering mengikuti jalan pikiran 

biasa,  serba  logis;  dan  caranya  ia  menangani  suatu  persoalan  praktis‐praktis  tak  kalah 

praktis  dengan  pendekatan  kita  (Prof. Dr.  C.A.  van  Peursen,  “Strategi  Kebudayaan”,  terj. 

Dick. Hartoko, Kanisius, Yogyakarta, 1976). 



Akibat mencairnya dogma‐dogma kebudayaan arus besar, maka mulau mencair pula 

sekat‐sekat bentuk dalam berkesenian. Kini batas‐batas antara sastra,  teater, musik,  lukis, 

patung, grafis mulai dicabut. Maka kesenian ditempatkan kembali sebagai peristiwa ritual, 

peristiwa  bersama,  dan  peristiwa  itu  sendiri.  dari  kecenderungan  ini  pula  munculnya 

bahasa‐bahasa  baru  seperti  seni  minimal,  seni  konsep,  seni  peristiwa  (happening),  dan 

kemudian yang kita kenal dengan seni instalasi. 

BSRJ  IX  tampaknya  dimaksudkan  untuk  mengambil  keuntungan  dari  moment 

perubahan  sikap  budaya  ini.  kesigapan  seperti  itu,  sungguh  amat  berharga  karena  inilah 

kesempatan bagi kebudayaan Indonesia, atau bahkan kebudayaan Asia‐Pasifik yang semula 

dianggap  sebagai marjinal  dari  kebudayaan modern  Eropa  dan  Amerika,  untuk  bisa  ikut 

serta  berbicara  di  forum  dunia.  Ide‐ide  dasarnya  memang  telah  dibangung  sejak  lama, 

setidak‐tidaknya  sejak  tercetusnya  manifesto  GSRB:  “Semua  kegiatan  yang  dapat 

dikategorikan  ke  dalam  seni  rupa  Indonesia,  kendati  didasari  estetik  yang  berbeda, 

umpamanya berasal dari kesenian tradisional, secara masuk akal dianggap sah sebagai seni 

rupa  yang hidup  (1979)”  (lihat  katalog BSRJ  IX, DKJ, 1993 hal 21).  Tampaknya  sejak  awal 

telah dibangun keinginan untuk menghilangkan sekat antara elit seni rupa dengan marjinal 

seni rupa. 

 

Yang terjadi 

Tampilah dalam BSRJ IX 39 seniman yang berasal dar Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 

Surabaya, dan Bali, dengan menampilkan sekitar 50 karya  instalasi. Dan dengan  itu sah‐lah 

istilah  instalasi menjadi  salah  satu perbendaharaan kesenian kita. Kesenian yang beranjak 

dari sistem mematut‐patutkan ragam media, ini semula hanya ditanggapi sebagai keisengan 

seniman. Tapi kali  ini telah diakui sebagai bentuk pengucapan, eksprsi, mungki (jika mapan 

nanti) menjadi salah satu cabang estetik. 

Para  pekerja  teater,  umumnya  telah  lebih  awal  dan  terbiasa  berjumpa  dengan 

pekerjaan ini. media yang dipergunakan pun sesungguhnya telah lama merambah dimensi‐

dimensi  yang  tak  terbatas.  Jangan  lagi  membayangkan  bahwa  pekerja  teater  hanya 

membangun  “rumah‐rumah”  di  pangung,  sebab  ruang  di  dalam  teater  di  antaranya  kini 

seudah bisa dianggap sebagai ruang semesta ataupun ruang sebuah pribadi (Biografi Yanti, 

Teater SAE). 

Hal yang  sam  terjadi pada pementasan Rintik oleh  teater Kubur, dimana dilakukan 

penghargaan sekaligus penaklukan terhadap ruang sehingga terbangun sebagai situasi baru 

kontemplatif,  bahkan  ketika  pertunjukkan  belum  lagi  dimulai;  artinya  sugesti  visual  yang 

terbangun telah demikian kuatnya mempengaruhi amatan penonton. 

Di Bandung pernah hadir Metateater;  tidak  saja menggarap  ruang  sebagai  sebuah 

keseluruhan,  tapi  juga  hadir  secara  simulatn  sekitar  melukis  sebagai  peristiwa,  musik 

sebagai  peristiwa,  cahaya  sebagai  peristiwa,  dan  kehadiran  manusia  (aktor)  sebagai 

peristiwa pula. 



Dalam  dimensi  yang  lain,  Pasak  Bumi  yang  digarap  oleh  W.  Christiawan, 

memperlihatkan  kecenderungan  yang  sama.  Contoh‐contoh  ini,  bisa  diperpanjang  lagi 

sepanjang perkembangan sejarah teater di Indonesia. 

Pada peristiwa BSRJ IX di TIM, menjelang masuk ruang pameran utama kita disambut 

oleh  menara  yang  terbuat  dari  batang  singkong,  Monumen  dari  Desa,  karya  Dadang 

Christanto. Memasuki ruangam, adalah  instalasi karya FX Harsono, berukuran 4x4x2 meter 

dengan material utama berupa  ranting, kain  tongkat, meja dan  figur manusia di atas kain 

yang  digambarkan  dengan  teknik  grafis  (cetak  saring).  Ranting  disusun  dan  setelah 

dilengkapi kain‐kain bergambar sosok pemikul dan pelajar, maka munculah semacam ruang‐

ruang kecil yang ditodong  tombak‐tombak  tergantung. Ada Erwin Utoyo di ruang  itu  juga, 

yang menampilkan Super Market yang diinstalasi menyerupai super market sebenarnya. 

Melangkah ke ruang dalam kita temukan Menonton Orang‐orang Marjinal‐nya Heri 

Dono  berupa  patung‐patung  kayu  elektronik  yang  tertempel  di  dinding,  Eddi  Harra 

menggantung  lukisan  disangga  dua  tongkat  dan  di  bagian  bawah  ditempatkan  batu‐batu 

seukuran kepalan, karya itu diberilah judul seperti lukisannya Alice in the Wonderland. 

Nyoman  Erawan  menggunakan  kain  putih  panjang,  direntang  di  antara  tombak‐

tombak  yang  berdiri  berjajar membentuk  sebuah  ruang,  ujung  kain  bersambung  dengan 

perahu  tua yang  sudah dimodifikasi dengan cat dan warna, disambung  lagi dengan  slang‐

selang seperti selang infus tapi berujung keris, diberi judul Yang Tertusuk Menusuk. 

Sang Mama Happening, Rahmayani, menggantung empat  lukisan wajah, menggelar 

bidang‐bidang  tanah,  abu  dan  pasir,  di  bidang  itu  Rahmayani  ber‐performing  art. Mella 

Jaarsma mewakilkan Yogyakarta berimaji  sekitar  ritual  kemtian dan perabuan,  sementara 

Nindityo Adipurnomo menyusun bentuk‐bentuk sanggul  Jawa  terbuat dari kayu dilengkapi 

engsel, bentuk sanggul tersebut bisa dibuka, dan di dalamnya terdapat bentuk‐bentuk satir 

tentang Kebudayaan Jawa lama. 

Itu  sebagian  yang  hadir  dan  terjadi  di  ruang  pameran.  Karya‐karya  yang  tampil, 

memang  berbeda  dengan  karya‐karya  yang  biasanya muncul  di  ruang  teater.  Beberapa 

karya  memang  dibiarkan  berdiri  sebagai  karya  indepensen.  Barangkali,  karena  itu  pula 

karya‐karya  yang  seharusnya  “meruang”  itu  justru menjadi  sangat  abai  terhadap  aspek 

ruang.  Padahal  instalasi  bisa  lebih  jauh  dari  hukum  presentasi  tiga  dimensi  seni  patung, 

sebab  dengan  kerja mematut‐patut; maka  ruang  itu  sendiri menjadi  elemen  dasar  yang 

seharusnya sangat dihormati. 

Akibatnya,  ketika  memasuki  dua  ruangan,  ruang  utama  dan  Galeri  Cipta,  kita 

sepertinya mendaptkan ruang yang dicabik‐cabik oleh ambisi‐ambisi tertentu.  Itu mungkin 

sebuah risiko ketika sebuah ruang diberikan kepada sejumlah instalatur. 

Berbeda misalnya dengan  yang  terjadi di  ruang  aula  IKJ dan  galeri  lama  TIM  yang 

sedang  porak‐poranda.  Di  aula  IKJ  adalah  Andar Manik  dengan  karya  Retakan  (instalasi 

keramik), dan Krisna Murti dengan karya Objek dari Kampung Nagrak. 

Sementara itu di galeri lama, Semsar Siahaan menggarap keseluruhan ruang tersebut 

melalui coretan‐coretan di dinding hingga galian di tengah‐tengah ruang. Dimensi dua ruang 

ini  berbeda,  Andar  dan  Krisna  Murti  cenderung  menggarap  situasi  mitis  dengan  idiom 



pencitraan  kampung,  sedang  Semsar  Siahaan mengumbar  keleluasaannya  dalam  pretensi 

sosial.  Tapi  di  dua  ruang  inilah  kita  bisa  merasakan  dimensi  instalasi  yang  paling 

kontemplatif. 

Dengan  itulah BSRJ  IX beritikad mengusung  ide besar postmodern, dengan  itu pula 

beritikad memupus  sekat  seni atas dan  seni bawah, dengan  itu bermasud menghilangkan 

elitisme  seni;  tapi  dengan  itu  pula  tampaknya  BSRJ  IX menciptakan  elit‐elit  bari.  Adalah 

kampung Nagrak yang diboyong bukan oleh orang kampungnya  sendiri,  tapi oleh  seorang 

seniman bernama Krisna Murti. Adalah tesis “seudah saatnya kegiatan seni rupa di akademi 

turun ke tingkat masyarakat dominan, yaitu masyarakat bawah,” tapi pamerannya di pusat 

seni dalam sebuah bienniale.  

Kita  lupa  bahwa  postmodern  diantaranya memberi  kesempatan  kepada mamang‐

mamang  pembuat  pengusir  hama  burung  di  sawah,  empu‐empu  yang  menempatkan 

Blontang di Kalimantan, upacara  ritual Brai di Cirebon, dan  lihat  susunan penganan pada 

upacara Nadran, para pengrajin kriya, dll. Atau bentuk‐bentuk itu, mungkin masih dianggap 

rendah diri dan marjinal untuk masuk  kriteria  instalasi.  Seperti halnya  kita dipaksa untuk 

menyebut musik celempungan sebagai musik minimalis, maka kita belum berani menyebut 

ragam  kesenian  kita  sendiri  dengan  nama‐namanya  sendiri.  padahal,  janjinya,  ini  sebuah 

kesempatan memasuki  internasionalime  baru, maka  instalasi  tetaplah  istilah  asing  yang 

hanya  dikenal  oleh  pemasang  kabel  dan  saluran  air  ledeng.  Sementara  kita  tetap  tak 

menyumbangkan istilah apapun bagi dunia. *** 

 

‐ Penulis adalah perupa dan penata artistik teater, tinggal di Bandung.  

 


