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Selama lebih dari sebulan, Biennale Jogja X akan digelar sebagai ajang

pameran seni untuk publik. Artinya, seni tidak lagi dibatasi ekspresinya
hanya pada ruang galeri  atau  media konvensional  belaka,  melainkan
dikeluarkan untuk dinikmati  oleh sebanyak mungkin kalangan.  Dengan

demikian, seperti ditematikkan dalam perhelatannya di akhir hingga awal
tahun ini, seni dapat membuat batin sentosa (seni agawe sentosa).
 

Permasalahannya,  seni  yang  kerap  dipakai  sebagai  ajang  pameran
publik punya jejak langkah yang secara historiografis berkaitan dengan
perkembangan gaya mengkoloni  dari  negara atau bangsa pemerintah

koloni.  Belanda misalnya,  adalah contoh dari  kekuasaan kolonial yang
dengan  jeli  memanfaatkan seni  sebagai  mata-mata  untuk  mengawasi
koloni  bernama Hindia Belanda.  Melalui  pameran kolonialitas “terbesar

dan terakhir” di Paris tahun 1931, bangsa yang diperintah oleh seorang
ratu itu mampu mencelikkan mata banyak penguasa -dan pengusaha-
dunia terhadap kolonisasi gaya baru. Dengan kata lain, lewat pameran

identitas berarsitektural koloni Hindia Belanda tersebut, segala kerumitan
dan  kedalaman  seni  budaya  pribumi  dapat  dikendalikan  di  bawah
bayang-bayang teknologi modern.

 
Frances Gouda dalam Dutch Culture OVERSEAS.  Praktik Kolonial Di

Hindia Belanda, 1900-1942 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), menunjukkan betapa pameran itu telah
menjadi awal dari penciptaan “galeri” baru bagi “pribumi-pribumi atau koloni yang diburu”. Di sanalah bentang
alam dan segala isinya diratakan -melalui fotografi dan peta-peta- dan ditempatkan di belakang kaca. Masuk
akal jika apa yang tampil dari  balik kaca itu selalu enak dan menyenangkan untuk ditonton,  meskipun tak

jarang menyamarkan atau mengaburkan “kebenaran” yang ada di atas kolonisasi.
 
Tentu  Biennale  Jogja  yang  sudah  menjadi  “tradisi”  bagi

masyarakat seni  budaya,  Jawa pada khususnya dan Indonesia
pada  umumnya,  tidak  berpretensi  untuk  melanggengkan
kolonialitas yang “memisahkan seniman dengan seniman maupun

seniman  dengan  publik”  (Kompas,  11/12/2009).  Atau,  dalam
bahasa  kurator  Sindhunata,  “seni  di  tempat  yang  tak  berseni
membuktikan  seni  yang  membumi”  (Harian  Jogja,  6/11/2009).
Jadi, jangan kaget kalau dalam aksi-aksi seni rupa Biennale Jogja
tahun  ini  lebih  mudah  ditemukan  ironi  daripada  sensasi,
kontradiksi  ketimbang  harmoni.  Seperti  ditampilkan  oleh  para

seniman  asal  Mojokerto  yang  mengusung  ”Angkot  Project”
sebagai “bahasa bersama” (lingua franca) untuk memperlihatkan
semakin  tersingkirinya  kendaraan  publik  itu  oleh  serbuan

kendaraan pribadi berupa sepeda motor.
 
Pameran seni  yang bukan semata-mata mereproduksi  souvenir,

melainkan  justru  menggugat  segala  bentuk  “pengkeramatan”
ruang-ruang publik sebagai tempat-tempat berkesenian adiluhung,
seperti museum, candi, dan lain sebagainya, terasa semakin perlu

untuk didesakkan secara luas dan terencana.  Sebab jika tidak
seni  yang  sedang  marak  dikolonikan  dalam berbagai  festival
kebudayaan  hanya  akan  menghasilkan  pengaruh  untuk

menguasai  sebanyak mungkin ruang publik demi kepentingan wisata atau dagang dibanding kuasa dalam
mempengaruhi kesadaran untuk bertindak bersama bagi kemananusiaan seutuhnya.
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