
Boat
Pengantar kuratorial

Tentang mereka bertiga

Akhir Juli lalu Ugo Untoro dan Yani Halim muncul di Nadi Gallery. Berdua mereka datang dengan 

menumpang kereta dari Yogya untuk berbincang tentang pameran bertiga (S Teddy D., Ugo Untoro 

dan Yani Halim) yang sudah lama sebenarnya kami agendakan.  

Di ruang pamer galeri, kepada Ugo dan Yani saya tanyakan tentang apa itu lukisan, cara mereka 

bekerja dan apa yang ingin mereka katakan melalui media itu. Hasil obrolan dengan Ugo Untoro 

dan Yani Halim itu saya kirimkan kepada Teddy untuk ikut nimbrung melalui surat elektronik. Saat 

itu,Teddy  tengah  bersiap-siap  untuk  program  residensi  di  Aachen,  Jerman  selama  dua  bulan 

bersama  Tisna  Sanjaya  dan  Arahmaiani,  dalam  rangka  pameran  “Awas!  Recent  Art  from 

Indonesia”, yakni pameran keliling karya para perupa kontemporer Indonesia di sejumlah negara 

dan yang akan berakhir nanti, tahun 2002 di Jakarta.

Ketiganya adalah perupa yang rajin saling bertandang di Yogyakarta. Tidak saja merasa memiliki 

kesamaan dalam hal pandangan kritis tentang seni rupa (”keluarga bentuk”, kata Teddy), mereka, 

dalam pengakuan Ugo juga sama-sama suka nge-boat  (istilah gaul di kalangan para “peminum” ) 

sembari bekerja. 1)

Judul  pameran ini  diambil  dari  permainan kata  “obat”  menjadi  “boat”,  untuk menggambarkan 

kedekatan ketiganya dalam satu “perahu”. Secara licin karya mereka berhasil menyelamatkan diri 

dari arus yang menjenuhkan dalam kebanyakan lukisan di Indonesia. Kutipan obrolan ini sekadar 

untuk menggambarkan hal-hal itu, pertanyaan yang hanya singkat sengaja dihilangkan karena kami 

anggap tidak terlalu penting.

Tentang seni lukis

S.Teddy D. (STD): Seni itu buatan manusia untuk manusia. Jadi kalau kita bisa menikmati seni, kita 

akan bisa memberikan seni, menghirup seni, maka engkau akan mengeluarkan seni. Seni itu sesuatu 

yang  dibutuhkan,  saya  tidak  yakin  apakah  kita  mengeluarkan  seni  atau  proses  penciptaan  itu 

merupakan hal yang masuk ke dalam kesadaran kita. Tapi memang ada hasil atau efek dari proses 

itu. Seni itu bagi saya kadang-kadang alat untuk berpikir atau memikirkan sesuatu atau cara untuk 

bisa mengambil keputusan.

Ugo Untoro (UU) : Ya, saya cinta melukis, melukis dua dimensi. 2)



 STD:  Saya  ingin  tidak  hanya  melukis,  tetapi  membuat  boneka seperti  Ugo,  juga  seperti  Yani 

membuat komik. Atau gambar Yani dan bonekanya. Melukis untuk meneruskan gambar saja.  

Yani Halim (YH): Yang menarik dari Ugo adalah ketika menggagalkan lukisan. Lukisan yang sudah 

jadi digagalkan. Lukisan itu tetap jadi lukisan. Waktu itu, lukisan Ugo berjudul “Digigit Burung” 

(2001), entah kenapa digagalkan, tetapi formatnya tetap seperti  itu,  tetapi eksis sebagai lukisan. 

Bagi saya itu pelajaran baru.

STD: Rock and roll! beiebeh!  

UU: Tetapi itu tetap karya saya, lukisan gagal. Kebanyakan lukisan sekarang adalah “tanpa proses”, 

saya tidak suka lukisan seperti itu.

STD: Bagaimana kita tahu bahwa seni orang lain tanpa proses. Dan saya tidak melihat ada sesuatu 

katakanlah formulasi dari proses atau pembakuan kata proses dalam seni, jadi saya masih harus 

bertanya proses itu gimana, sih. Apakah ada proses yang panjang atau pendek. Saya sangat sering 

melihat karya kertas, terus melihat bonekanya Ugo, yang ada di benak saya , kok bisa gitu ya, tapi 

pikiran seperti itu nggak muncul begitu sering kalau melihat lukisan di kanvas.

YH: Kata orang, proses itu nggak penting. Yang penting hasil akhirnya. Mungkin bisa untuk orang-

orang yang dekat dengan kekuasaan, akses informasi. Akhirnya kita berhadapan dengan orang-oang 

seperti itu. Itu statemen politis.

STD: Melukis itu pekerjaan pribadi. Saya sangat menyukai perubahan, progres dan merdeka.

YH:  Saya  sendiri  tdak  cocok  kalau  harus  melukis  dengan  kontemplasi,  merenung  di  gunung-

gunung. Kalau saya buang hajat saja bisa.

STD: Art merdeka! 3)

YH: Keseharian bagi saya adalah proses. Ketika saya melukis, otomatis itu muncul. Saya setuju 

Ugo, ketika kita lapar, nuansa itu akan muncul dalam lukisan.

UU: Seni memiliki unsur kejutan, misalkan kita memancing. Kita nggak tahu akan dapat ikan apa. 

Setiap  kali  kita  terkejut.  Seperti  kita  melihat  terbitnya  matahari.  Kecenderungan  sekarang 



melupakan  itu.  Seniman  kan  bukan  memberi  pelajaran  atau  nasehat  untuk  orang  lain.  Bukan 

mengabarkan apa...

 STD: Kejutan yang paling penting adalah lebih tahu diri, kadang terkagum-kagum terhadap diri 

sendiri, kadang juga mengutuki diri. Nah, ini yang repot.

YH: Seni kan sah untuk diadopsi.  Dulu saya selalu merancang. Kadang dapat judul dulu. Saya 

sempat jalan sama Teddy, Ugo. Akhirnya melukis ya melukis. Berpikir adalah masalah lain. Bukan 

berarti orang intuitif itu melukis. Tanpa pikiran. Entah dia nggak tahu apa yang dia lukis, tetapi 

masuk juga pikiran itu. Semacam media. Apa saja ketika saya berpikir tentang seni itu pasti akan 

keluar.

STD:  Saya  pernah  menghilangkan  anjing  kecil  Ugo,  saya  pernah  menghilangkan  anjing  kecil 

Bunga, sekarang anjing-anjing ada di rumah Yani. Artopopian! 4) Kasih nama sebelum atau sesudah 

lahir. Art Merdeka ! Menandai pemikiran, mendokumen, memberi nama pikiran, mengembangkan 

pikiran, mencatat pikiiran ,bermain-main bayangan. Saya nggak tahu apa yang saya lukis kadang-

kadang  dan  saya  selalu  mencari  yang  seperti  itu,  yang  komplek-kompleklah.Saya  masih  lebih 

percaya pada gambar ketimbang lukisan di Indonesia.

 

UU: Dimulai dari kehidupan senimannya bagaimana....Tentang pikiran...Kalau karya itu sudah jadi, 

kita  nggak  tahu,  apa  itu.  Saya  setuju,  seni  seperti  seorang  ibu.  Dia  mengandung,  melahirkan, 

merawat. Tapi dia tahu, anaknya akan lari. Tetapi ibu sadar dan dia tetap akan merawat. Seni seperti 

itu.  

YH: Ada katalis-katalis yang tanpa dia maui. Bukan peristiwa yang untuk dituangkan ke lukisan, 

tetapi peristiwa keseharian sebagai katalis...

STD:  Saya pikir  kita  mendapat  stimulan  dari  luar  kita  dengan tidak  sengaja,  atau  yang paling 

memberi kesan kepada mata kita.Yang lebih dari itu adalah bagaimana perasaan kita menangkap itu 

sehingga melukis atau melakukan seni itu dengan tulus dan senang hati atau tanpa sesal kemudian 

hari.

Tentang pesan

YH: Karya itu berbicara tanpa penjelasan.



UU: Pembebasan individu...proses menuju, katakanlah “kebenaran”. Kebebasan kita di situ. Ruang 

bebas untuk kita. Dan orang lain punya kebebasan untuk menilai. Sekarang kan lukisan seolah perlu 

footnote.

STD:  Kadang-kadang  saya  mengagumi  diri  saya  sendiri  ketika  melukis  dan  saya  selalu  ingin 

mengalaminya lagi. Kalau nggak bisa di lukisan yah di instalasi.

YH: Seniman kan bukan otoritas mutlak untuk memberi nilai pada karya seninya.STD: Saya lebih 

suka gambar Ugo dari pada gambar Yani. Karya Yani terlalu otoriter. Tidak seperti orangnya.

YH: Saya tertarik pada Ugo, saya tertarik pada Teddy. Tetapi ada sisi yang saya tolak. Hubungannya 

kompleks. Saya dekat dengan Teddy ketika pameran di Kedai Kebun, Yogyakarta, 1981. Dengan 

Ugo, ketika saya jalan dengan Teddy. Teddy akrab dengan Ugo.  

UU:  Saya  malah  lupa.  Dulu  saya  punya  teman  sendiri.  Saya  tertarik  karya

Yani dulu daripada Teddy. Saya kenal Yani duluan.  

STD: Yani itu pintar. Saya tidak pernah menggesek Yani.

YH: Gesekan-gesekan itu jelas ada.  

STD: Saya banyak terpengaruhi dan dan banyak meniru Yani. Mereka teman yang tidak enak untuk 

membicarakan karya saya, tapi saya tidak pernah menggesek Yani, kalau Ugo sering. Saya kemarin 

dengar Ugo sedang tidak bisa melukis. Lalu saya bilang berhenti melukis, membuat boneka saja, 

teman saya yang lain pernah bilang berhenti melukis menggambar saja. Tapi saya tetap melukis.

UU: Kalau pengaruh Teddy, nggak ada pada saya. Saya cocok pada Yani.  

YH: Kalau Teddy, saya tertarik karena proses dia digesekkan ke orang lain. Saya pribadi gampang 

sekali terpengaruh. Saya juga senang karya Ugo. Dulu-dulu saya nggak suka karya Teddy. Kadang-

kadang pengaruh itu saya tolak, tetapi ada juga yang saya terima juga. Hubungan kami ini unik, 

menerima tapi juga menolak. 5)

STD: Saya pengin pameran bersama mereka sudah lama sekali. Keluarga bentuk.



UU: Bagaimana kalau judul pamerannya “Kamu”? Itu bisa untuk melimpahkan kesalahan...bisa 

positif bisa negatif.  

STD: Bagaimana kalau “Siapa Kamu Saya”?

UU: Saya punya ide melukis dari suara atau musik. Mereka, para musisi lebih enak. Modalnya dari 

tubuhnya sendiri, bisa pameran di mana-mana. Tidak butuh material. Contohnya: suara aaa....lalu 

hilang. Yang tinggal kan dokumentasinya. Lukisan seharusnya seperti itu, bukan “hasil akhir”, ini 

lho lukisan...! 6)

 YH: Itu sesuai dengan karakter Ugo: menggagalkan lukisan. Saya coba memperlakukan dua hal 

terhadap lukisan. Satu, lukisan sebagai lukisan. Dua, lukisan sebagai “nihil”, tidak diperlakukan 

sebagai lukisan, tetapi seperti elemen, ataukah batu atau pigura.

STD: Lukisan itu gambar yang disederhanakan atau yang dirumitkan. Beda dengan seni instalasi 

atau fotografi.

Politik?

UU: Tidak.  Saya  pernah  tahun  '90-an  melukis  tema-tema politik,  sepertinya  jadi  corong.  Saya 

merasa seperti  itu.  Kita  bisa belajar  dari  India:  politik  adalah urusan atas.  Rakyatnya ngurusin 

sendiri saja. Atau seperti Cina, ternyata banyak sekali yang tidak politik.

YH:  Saya  merasa  buta  tentang  politik.  Saya  merasa  apa  yang  ada  di  permukaaan,  cenderung 

tidak...hanya bentuk-bentuk politik, diputarbalikkan. Saya cenderung melihat sisi baliknya. Contoh: 

Gus  Dur  seakan-akan  dipersalahkan.  Itu  bentuk  manipulasi.  Saya  ingin  belajar  politik,  sebatas 

“struggle” karena kita tidak pernah bisa lepas dari politik. Saya teringat Krisna: politik cenderung 

tragis.

STD: Politik itu: banyak titik.

Catatan:

1. Kata Ugo, keasyikan nge-boat itu adalah dorongan untuk bekerja. “Kalau nggak nge-boat jadinya 

males, hanya untuk baca atau main. Dengan obat, gagasannya mungkin keluar, jadi lebih produktif, 

perasaan  lebih  bersemangat.  Kami  pernah  melakukannya  bertiga  bersama  Teddy  dan  Yani”. 

(Wawancara, 25 Oktober 2001).



2.  Seni  lukis belum berakhir  menurut  Ugo,  “selama persoalan masih ada”,  meskipun “menurut 

pandangan kontemporer barangkali sudah berakhir”. (Wawancara 25 Agustus 2001).  

Pada tahun 1995, Ugo Untoro memamerkan sejumlah karyanya dalam sebuah pameran tunggal di 

Bentara Budaya, Yogyakarta. Judul pameran itu : “Corat-coret Ugo '91-'95”. Kendati belum pernah 

dikaji  lebih  jauh,  namun  diduga  pameran  itu  termasuk  pameran  yang  berpengaruh  dalam 

perkembangan  bentuk  “corat-coret  lukisan”  di  Yogyakarta.  Yakni,  lukisan  bukanlah  semacam 

susunan gambaran tentang suatu obyek yang penuh dan rampung di atas kanvas, dengan cat yang 

disapukan menutup semua bidang kanvas, tetapi juga kesan yang sepintas mirip corat-coret yang 

tidak selesai  atau  secuil  tanda-tada yang dianggap perlu saja,  dianggap cukup untuk menuntun 

orang membaca seperti layaknya mengerti kata-kata.

Kalau kita amati lukisan-lukisan karya Ugo juga terasa berbagai tema yang tidak satu, berbagai 

teknik yang tidak satu juga. Dalam pameran tunggalnya di Galeri Embun, Yogyakarta belum lama 

ini (15-31 Agustus 2001) kita dapat melihat semua kekuatan seni Ugo: ada boneka,kertas-kertas 

yang disusun dan dilipat di atas bidang kosong kanvas, susunan kardus di dinding dibumbuhi coret-

moret, ada bahan kain rentang yang dilubangi dan ada “lukisan” atau “cat” di atas kanvas. Lukisan 

Ugo  dalam  hal  begini  selalu  mencurigakan:  tidak  seperti  pekerjaan  seorang  pelukis  yang 

mempertaruhkan gayanya atau teknik melukis tertentu di situ, tetapi selalu terasa bahwa seakan Ugo 

mengguncangkan dirinya sendiri, gayanya sendiri. Kecenderungan untuk tidak ingin berada dalam 

“perkembangan sejarah seni lukis atau “isme” yang jadi”.  

3. Kata-kata ini juga ditato pada bagian tubuh S. Teddy.  

4. Istilah “Artopopian” diciptakan oleh Teddy untuk melukiskan praktik seni (rupa) yang bersikap 

penurut terhadap perintah majikannya (utamanya selera para kolektor dan kecenderungan galeri), 

mirip perilaku anjing kecil (puppy).

5.  Menurut  pengakuan  Yani,  ada  perubahan  besar  dalam karyanya  ketika  jalan  dengan  Teddy. 

“Biasanya saya melukis mulai dengan rencana, pola atau judul lebih dulu. Sekarang lebih mengalir. 

Ada judul yang ternyata tidak bisa dibuat jadi karya”. Kalau gambar dibuat lebih dulu dan tidak 

memberikan  pancingan  emosi  tertentu,  maka  judul  akan  diciptakan  untuk  memberikan 

“emosionalitas pada judul”.  

Kata-kata juga berseliweran pada karya Yani Halim. Menurutnya, kata-kata itu muncul begitu saja 

dan dituliskan begitu saja di atas kanvas atau kertas tanpa dia sendiri mengerti kaitan antara satu 

kata dengan kata yang lain.  



Karya  berjudul  “Motif”  (2001)  menunjukkan  kecenderungan  terbaru  karya  Yani.  Motif  tidak 

berhubungan dengan citra atau gambar, tetapi tulisan yang digayakan.  

Dalam  pameran  yang  judulnya  “aneh”,  “Informal  Chicken  Display  Paintings” (Kedai  Kebun, 

Yogyakarta,  1999),  Yani  menulis,  “Dalam  setiap  proses  penciptaan  aku  selalu  mengupayakan 

adanya subyektifitas transaksional, antara “aku pencipta” dan “aku penikmat”, antara “aku pelukis” 

dan  “aku  kartunis”...Keduanya  melebur  bagi  penciptaan  simbol-simbol  yang  solid,  efisien  dan 

efektif dalam menerjemahkan suatu tema”. Pernyataan Yani di atas mengingatkan Teddy, “lukisan 

adalah gambar yang diperumit”.

 

6. Judul karya itu “Suara”, terdiri dari sebuah lukisan di atas kanvas berukuran 100x80 cm, dan 36 

lembar foto yang mendokumentasikan setiap lukisan yang digagalkan oleh lukisan berikutnya di 

kanvas  yang  sama.  Ugo  menyelesaikannya  dalam  waktu  dua  hari.  “Karya  itu  akhirnya  tidak 

penting, karena jadi benda. Kita kan tidak membuat benda”. +++


