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Forum Diskusi Biennale VII Yogyakarta 2003, Wacana Biennale

‘Countrybution’: “Menimbang Praktik Seni Rupa di Masa Krisis”
Taman Budaya Yogyakarta, 18 Oktober 2003

Pembicara : Hendro Wiyanto, Agung Kurniawan
Moderator : Kuss Indarto

Kuss Indarto : Dari depan agar kita bisa lebih intens mengikuti diskusi ini. Saya kira kita tidak 
perlu takut untuk (tidak jelas red.) lagi ketemu di diskusi ini. Silahkan mas Hermanu bisa 
mencontohkan duduk di depan. Ok, selamat siang hadirin sekalian. Saya kira saya tidak perlu 
(tidak jelas red.) toleransi dari jadwal yang sudah kita rancang dan (tidak jelas red.) kita mulai 
diskusi dan sebelum diskusi saya kira saya harus memulai dengan beberapa pengantar. Yang 
pertama panitia memberikan satu lembar angket. Ini bisa anda isi, tidak harus dengan (tidak jelas 
red.) karena anda (tidak jelas red.) diskusi ini. Dan silahkan mengisi untuk nanti, pada saat keluar 
bisa diserahkan ke panitia. Untuk nanti menjadi masukan yang penting bagi panitia untuk 
melancarkan Biennale Jogja ke VIII, dua tahun lagi, mudah-mudahan dua tahun lagi. 

Dan yang kedua, saya kira kita bersama bisa punya semacam konsensus bersama agar diskusi 
ini menjadi diskusi yang, yang sehat, yang konstruktif, mengingat diskusi ini adalah rangkaian 
penting dari perjalanan Biennale Jogja yang saya yakin ini menimbulkan hal yang sangat positif 
kalau diskusinya di depan. Ok, saya kira saya akan memulai diskusi ini dengan memperkenalkan 
dua narasumber. Yang kedua, meskipun sebetulnya kita punya rancangan untuk beberapa 
diskusi yang lain. Jadi, mungkin diskusi berikutnya ada dua atau tiga pembicara yang akan 
mengisi tiap-tiap diskusi. Ini adalah gerak yang pertama dari diskusi di Biennale ke VII Jogja. 
Kemudian hari Senin ya, hari Senin … Insya Allah hari Senin dan berikutnya sampai ke tiga 
diskusi lagi, kalau nggak salah. Itu juga bagian penting dari rangkaian Biennale Jogja ke VII ini.

Ok, disamping kiri saya, saya perkenalkan beliau. Saya pikir anda tidak perlu canggung lagi saya 
kira. Beliau adalah mas Hendro Biyanto opo Hendro Supriyono? plesetan ini, baik Hendro 
Wiyanto. Yang pasti beliau adalah kurator di katalog ini. Beliau adalah kurator independen (tidak 
jelas red.) cukup tegang juga, karena (tidak jelas red.) kurator  yang sangat sukses di CP 
Biennale ini. Mas Hendro ini adalah seorang kurator independen di Nadi Galeri. Di Nadi Galeri, 
nggak tahu tendensinya seperti apa, kita pertanyakan soal tendensi dari tiap-tiap kurator dengan 
kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan politik, kepentingan (tidak jelas red.) 
kepentingan yang lain nggak tahu. Ya, saya kira mas Hendro dalam hal ini mau ber(tidak jelas 
red.) sebagai apa? kurator, chief kurator atau mewakili seniman. Ya sebagai tameng ya, sebagai 
tameng ya, itu menarik sekali. 

Kebetulan beberapa, empat narasumber yang menjadi tim seleksi di biennale ini, punya alibi 
yang kuat untuk bisa hadir di sini semuanya. Yang pertama pak Suwarno Wisetrotomo, beliau 
tidak bisa hadir di sini karena beliau sedang ke China. Ada proyek juga kuratorial, menjadi 
kurator bagi seniman-seniman Indonesia yang ada di pameran di China. Beliau kebetulan pergi 
dengan beberapa seniman termasuk yang biasanya kita ajak diskusi. Kemudian ada yang punya 
alibi yang kuat lagi untuk tidak bisa hadir di sini, Rain Rosidi. Beliau ke Kalimantan mengurus 
nikah. Kemudian Samuel Indratma, tim seleksi yang lain. Dia punya project time gambar (tidak 
jelas red.) muralis di San Fransisco beberapa bulan, dua bulan nanti sampai bulan Oktober dan 
yang satu lagi pak Dwi Marianto. Saya pikir doktor yang satu ini kita butuhkan kehadirannya, 
karena tadi malem kelihatan, saya pikir cukup punya alibi kuat untuk menghindari hadir di sini. 
Saya kira itu, mudahah-mudahan kurator kami ini bisa memberi representasi atas … mereka. 

Dan yang kedua saya pikir sebelah kanan saya, kita cukup akrab. Beliau adalah seorang 
pengusaha kedai pada sebuah kebun di Jogjakarta. E … nyambinya sebagai seniman proposal. 
Kalau temen-temen sekalian ada persoalan miskin. Miskin mungkin bisa menjadi persoalan 
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silahkan, seniman proposal Agung Leak. Saya kira itu, dia sibuk sekali di Yayasan Seni Cemeti 
untuk menjadi programmer atau mungkin desain atas segala program di sana. Dan kita juga 
punya satu kepentingan untuk menghadirkan beliau ini dalam forum ini, karena bisa menjadi 
narasumber pembanding atas apa yang akan dipaparkan oleh mas Hendro Wiyanto. Saya pikir 
saya tidak akan memperpanjang prolog ini. Silahkan mas Hendro untuk memulai. 15 menit atau 
10 menit? (10 menit) 10 Menit.

Hendro Wiyanto : Selamat siang teman-teman dan terima kasih Kuss. Saya perlu tempo 
beberapa menit tergantung untuk membaca angka yang saya tulis yang sepertinya merupakan 
ringkasan dari kuratorial-kuratorial sebagaimana dalam katalog. Dalam hal ini menurut saya agak 
personal jadi merupakan refleksi apa yang sudah saya tuliskan yang ada dalam katalog ini. (tidak 
jelas red.) dan saya minta maaf karena saya tidak sempat untuk menyinggung anda semua. 

Saya diundang untuk menciptakan sebuah kurasi pameran. Dimana (tidak jelas red.) adalah 
seniman orang lain. Hidup dan bekerja selama sepuluh tahun. Mereka datang dari (tidak jelas 
red.) artinya tidak hanya sedang menciptakan sesuatu (tidak jelas red.). Mereka semua bisa 
disebut sebagai seniman atau pekerja-pekerja seni. Dan mereka telah menciptakan sebuah 
tradisi. Yakni tradisi dari apa yang terus menerus dari kalangan mereka yang kritis atau 
terpelajar, merupakan sebagai seni dan bukan seni. Ukuran seni, seni yang terlalu maju atau 
terbelakang, seni … atau seni, seni mahal atau seni yang murah, seni yang pintar atau seni yang 
goblok. pandangan-pandangan  modern yang meninggalkan aura tradisi dan sebagainya. Dan 
pasangan sederhana seperti ini juga digunakan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. 
Yang nyata dan berlangsung (tidak jelas red.), baik yang menyangkut seni atau bukan seni. 
Bagaimana sebuah (tidak jelas red.) dari sebuah pameran. Tradisi mana yang bekerja secara 
geologi. Apa arti dari sebuah kurasi pameran untuk masyarakat seniman yang begitu banyak 
seniman. Bekerja berbagai landasan dan ingin mereka kerjakan sebagai sesuatu yang baik. 
Berguna, suci dan Agung seperti (tidak jelas red.). Apakah sebaiknya pameran semacam itu 
perlu dipikirkan berguna hanya untuk kaum seniman atau mungkin punya tujuan-tujuan yang 
lebih luas. 

Ketika diminta pemikiran sebuah konsep pameran ini, saya tertarik dengan perdebatan-
perdebatan (tidak jelas red.) itu sendiri. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang seni di 
masyarakat luas. Masyarakat di sekitar mereka sendiri. Tetapi apakah tujuan-tujuan itu dapat 
(tidak jelas red.) hanya melaui sebuah pameran. (tidak jelas red.) Apakah tujuan-tujuannya juga 
dapat dilihat melalui karya-karya yang mereka ciptakan selama ini. Dan prestasi-prestasi itu yang 
terkumpul dan dibuktikan selama ini. Di luar itu semua, apakah yang terpikirkan … perdebatan 
dan selisih paham. Utamanya para seniman dan tentu saja kaum (tidak jelas red.)  yang tergila-
gila terus menerus tentang seni. Bahkan (tidak jelas red.) sampai semua itu lenyap dan perlahan-
lahan dilupakan. Sangatlah sulit untuk membuat jawaban sederhana atas pertanyaan-pertanyaan 
yang rumit semacam itu, karena kita semua tidak dapat meninggalkan keyakinan-keyakinan 
subjektif kita perihal keindahan dan kebaikan. Serta keunggulan yang kita kagumi dan ingin kita 
canangkan bahkan kita wakafkan kepada pihak lain melalui sarana-sarana yang ada atau kita 
ciptakan sendiri antara lain melaui Biennale. Tetapi jika perdebatan-perdebatan perihal seni yang 
dalam tanda kutip baik dapat ditangguhkan dan tidak perlu didengarkan. Apakah yang terjadi 
dengan seni itu sendiri. Tradisi-tradisi yang mengukuhkannya selama ini, termasuk Biennale 
yang selama ini dipandang sarana pengukuhan kaum seni dan kaum seniman sendiri. Tujuan 
yang tanda petik lebih luas. Di luar perdebatan seni, seni-seni dalam tanda petik unggulan dan 
bukan unggulan. Terkemuka dan tertinggal yang saya maksudkan adalah suatu pesan yang 
tersembunyi di dalam pertanyaan-pertanyaan widati atau pertanyaan-pertanyaan mendesak 
tanda petik perihal hubungan antara seni, seniman dan masyarakat. Kaitan itu dapat didekati 
melalui suatu pandangan mngenai berbagai peran para seniman dalam tanda petik sebagai 
seniman di tengah situasi spesifik mereka sendiri pada saat kita, pada saat ini. Itu artinya tidak 
cuma masyarakat kita semua di sini. Kita tahu profesi ini diakui secara paksa atau ambigu lebih 
dari yang lain. Dan karena itu para seniman dapat memainkannya sedemikian rupa untuk 
menjangkarkan peran-peran mereka sendiri dalam kehidupan nyata sebagai warisan dari sejarah 
kita atau sejarah seni itu sendiri. Sambil memahami tradisi pembentukan para seniman dan 
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wacana tentang seni itu sendiri yang penuh dengan tegangan. Penelitian untuk para seniman 
yang akan diundang di dalam pameran biennale telah diarahkan pertama-tama kepada wacana 
kritis masyarakat yang direfleksikan oleh para seniman melalui karya-karya mereka selama ini. 

Pertanyaannya adalah bagaimana wacana kritis seperti itu diartikulasikan. Apakah bobot refleksi 
semacam itu? Dan apakah bobot itu telah melahirkan sebuah imajinasi, bahasa, pemikiran dan 
bahkan harapan-harapan baru? Apakah refleksi semacam itu mendekatkan kita kembali pada 
pikiran-pikiran antara hubungan seni dan masyarakat? Beberapa seniman di dalam lingkup 
pertanyaan-pertanyaan semacam itu menunjukkan dekatnya hubungan antara kreatifitas seni 
dan kreatifitas sosial. Menggunakan medium-medium dalam tanda petik non-seni atau non-
estetik, untuk menemukan kembali ekspresi-ekspresi biennale di dalam masyarakat itu sendiri. 
Memunguti sampahnya, memelihara tradisinya, atau menghancurkan stereotype-nya, 
menunjukkan bias dan harapan kesulitan-kesulitan masyarakat itu sendiri. Negara dan 
masyarakat adalah pusat diskusi kita semua yang terpenting pada saat ini. Pertanyaannya 
adalah dimanakah para seniman akan menempatkan diri pada diskusi semacam itu? Dimanakah 
tempat bagi seni dan para seniman yang dalam tanda petik unggul? Terima kasih. 

Kuss Indarto : Ya, saya pikir cukup tegas dan singkat paparan dari mas Hendro Wiyanto. Saya 
tidak mencoba menyimpulkan dan hanya ada pemikiran yang bisa saya kilas balik bahwa 
persoalan yang muncul pada karya-karya ini biennale meskipun tidak didekati secara langsung 
oleh mas Hendro. Tapi dia mencoba untuk menggambarkan bahwa persoalan-persoalan yang 
ada di sini, saya kira adalah persoalan-persoalan paksa. Persoalan-persoalan ambiguitas yang 
muncul juga pada karya. Mungkin persoalan (tidak jelas red.) tersebut persoalan bagaimana 
upaya untuk membuat semacam penelitian riset atau apapun yang mendasari dari proses 
seleksi. Saya pikir di situ e bagaimana wacana kritis seniman itu juga terseleksi dan dari karya-
karya di sini. 

Dan pertanyaan yang paling kritis juga disampaikan oleh mas Hendro, apakah bagaimana 
seniman itu mengartikulasikan realitas sosial dalam masyarakat itu dalam karya-karyanya. Lah ini 
persoalan yang mungkin juga mendasari kenapa dipilih apa biennale di sini juga muncul dalam 
format yang kita ketahui bersama-sama mungkin sekian itu yang akan kita kritisi. Saya kira saya 
tidak mencoba untuk menyimpulkan, tetapi kurang lebih seperti itu. Kemudian saya kira Agung ini 
mencoba untuk memberi perspektif bandingan, silahkan. 

Agung Kurniawan :  Selamat sore, assalamu’alaikum wr.wb. Saya menyiapkan makalah 
sebetulnya, tetapi saya tidak akan membaca makalah ini karena terlalu panjang. Pada intinya 
saya ingin melihat bahwa (tidak jelas red.) itu merupakan satu puncak gunung es ya, jadi 
gundukan bukan sesuatu yang terjadi dan belum tentu ada. Ia adalah puncak dari kumpulan 
aktifitas kesenian mulai dari galeri, sekolah seni, studi (tidak jelas red.) dan sebagainya. 
Puncaknya adalah biennale. Ini yang mendasari paper yang saya buat. Ketika pertama kali saya 
mendengar (tidak jelas red.) biennale dengan tema Countrybution. langsung terpikir di saya, di 
kepala saya adalah bahwa tema pameran ini memakai unsur plesetan. Coba makalah yang saya 
bikin, saya buat title-nya “Youth(yakarta) Bienal, Pameran Seni Rupa Dari Ibu Kota Plesetan 
Indonesia”. Plestan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kultur Jogja sebenarnya. 
Karena (tidak jelas red.) semacam ini muncul tiap tahun akhir (tidak jelas red.) sampai ke Jakarta. 
Saya pikir semangat plesetan ini mewakili pameran ini. Memang agak sulit sebenarnya untuk 
bikin satu pameran dengan tema plesetan. Karena mau nggak mau tema itu kan dipakai, 
seharusnya dipakai sebagai jangkar ya, sebagai pengait untuk orang melihat, menyeleksi dan 
kemudian membaca. 

Tapi kemudian ketika diplesetkan, saya menduga ada dua kemungkinan. Pertama, e kurator 
kepalanya akan menyebut Hendro Wiyanto sebagai chief kurator sebenarnya karena ada 4 
kurator lain sebenarnya, tim seleksi ya. Karena menurut saya tim seleksi itu juga bagian dari 
aspek kuratorial. Jadi menurut saya dalam pameran ini ada 5 kurator dan chief kuratornya adalah 
Hendro Wiyanto. Dan kemudian kenapa dia memakai unsur plesetan, karena dia sendiri nggak 
yakin apakah seniman itu memberi kontribusi kepada masyarakat. Kalau tadi malam anda datang 
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pada pembukaan pameran, anda melihat proyeksi dari LCD di depan, di dekat pintu masuk. Di 
situ ada satu pertanyaan yang terus di ulang adalah apa kontribusi seniman pada masyarakat? 
Dan itu ditanyakan pada tiap seniman. Kenapa kemudian Hendro Wiyanto memlesetkan, saya 
pikir dia sendiri nggak yakin bahwa seniman itu memberi kontribusi pada masyarakatnya, 
sehingga diplesetkan. Atau kedua, dia yakin bahwa seniman memberi kontribusi pada 
masyarakat. Lah ini yang menurut saya kemudian tidak yakin sebenarnya karena sejauh 
pengetahuan saya dan itu kemungkinan besar mungkin bisa salah. Kontribusi seniman bagi 
masyarakat itu bisa dikatakan fifty-fifty tergantung dari mana kita melihat. Sampai seniman yang 
pelopor sekalipun seperti S. Sudjojono atau lain sebagainya, saya e kita bisa melihat kontribusi 
mereka di masyarakat tidak hitam putih jadi fifty-fifty. 

Ok, kita sepakat kita anggap kemudian Hedro Wiyanto setuju dengan bahwa seniman memberi 
kontribusi bagi masyarakat dan karya-karya yang dipamerkan di sini paling tidak 
menggambarkan kontribusi itu. Kemudian saya mengamati lebih jauh bagaimana kira-kira kok 
tema itu bisa muncul. Kalau kemudian kita pakai tema kontribusi dan diartikan seperti di dalam 
kamus artinya memberi sumbangan dan sebagainya atau memberi sesuatu pada masyarakat 
maka tema ini agak kadaluwarsa, karena setahu saya itu seharusnya diadakan di Biennale Jogja 
yang sebelumnya tahun 1997 yang ke VI, kalau nggak salah. Itu terjadi setelah, apa namanya, 
lengsernya Suharto, jadi pada waktu itulah saya pikir poin yang paling penting bagaimana 
biennale suatu peristiwa seni rupa dihubungkan dengan masalah-masalah sosial. Ya itu 
bagaimana peran serta kelas menengah pada waktu itu. Menjungkirkan atau menjatuhkan rezim 
Suharto. Countrybution itu sangat terasa sekali. 

Kalau yang sekarang menurut saya agak telat gitu loh jadi seperti kalau orang Jawa bilang itu 
ngenget jangan wayu. Jadi menghangatkan sayur yang sudah basi gitu. Jadi sehingga kemudian 
itu menjadi sedikit out of date. Dan kemudian juga pertanyaan saya “kenapa ini muncul di 
Jogja?”. Dalam TOR yang saya terima dari panitia, mereka menanyakan “apakah biennale ini 
bisa menjadi parameter?”. Kemudian pertanyaan saya kalau dijadikan parameter. Yang pertama, 
memang biennale itu harus dibuat berdasarkan kondisi faktual. Jadi kurator melakukan riset 
terhadap kondisi faktual di  Jogja 2, 3 tahun terakhir. Ternyata di Jogja yang berkembang adalah 
tema ini misalnya. Dan kemudian bisa diangkat sebagai strategi pembuatan pameran dua 
tahunan. Saya tidak melihat sejauh pengamatan saya mungkin salah juga. Bahwa tema ini 
dibicarakan di Jogja. Orang Jogja lebih terpukau dengan keindahan. Bahkan saya menyebut 
sebagai seniman Jogja itu adalah budak dari keindahan. Budak-budak terbaik dari keindahan. 
Kalau anda lihat pameran dimanapun yang anda temukan pertama kali adalah keindahan, nomor 
dua keindahan, nomor tiga keindahan. Jadi mereka adalah budak yang paling setia. Dan mereka 
mau melakukan apapun untuk membuat karya yang indah. Itulah, jadi kalau misalnya saya jadi 
kurator, saya akan memilih tema keindahan sebagai bagian dari tema Biennale Jogja kali ini. 
Karena memang itulah fenomena, kalau itu kemudian dianggap sebagai dihubungkan dengan 
parameter. 

Nah kemudian saya juga ingin menanyakan fungsi dari tim juri yang lain, yaitu tim selektor yang 
lain. Ada 4 orang selektor, jadi saya juga heran kenapa tema Countrybution itu bisa lolos begitu 
saja. Keempat juri yang lain. Menurut saya itu tema yang mendua ya, jadi Hendro itu menurut 
saya mendua orangnya. Kalau kita ngomong dia seakan-akan nggak ada hubungannya dengan 
kontribusi tapi pada pernyataan-pernyataan yang ada di katalog, kemudian pertanyaan yang 
diberikan pada seniman itu selalu mengkaitkan dengan aspek-aspek bahwa seniman seharusnya 
memberi kontribusi pada masyarakat ya. Ini saya anggap sebagai kurator mendua, selain 
menjadi tameng juga mendua. Ini saya nggak tahu kenapa kok bisa lolos gitu. Tim seleksi yang 
lain itu misalnya Samuel Indratma kemudian Dr Dwi Marianto kemudian Suwarno Wisetrotomo, 
master Humaniora ya? (mister humoris), kemudian satu lagi itu, satu lagi siapa sih? (Rain Rosidi) 
Rain Rosidi sarjana seni rupa. Lah itu kan orang seharusnya bisa memberi semacam high light 
gitu, garis underline gitu bahwa ini nggak bener gitu. Kan mereka bagian dari kurator yang 
memberi bisa memberi masukan (dosen loh). Dan mereka dosen perguruan tinggi seni rupa 
tertua di Indonesia yang mahasiswanya terbanyak yang menghasilkan seniman ke wilayah 
nasional-internasional. Jadi, tiga orang di atas itu sebenarnya punya potensi besar tetapi kenapa 
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mereka bisa lalai. Kalau Samuel kan cuman seniman ya. Iya nggak, saya bisa mengerti lah. Tapi 
tiga orang ini memang agak parah menurut saya nah. Hendro Wiyanto yang mendua ini ketemu 
dengan para kurator pembantu yang parah jadi ya temanya menjadi plesetan. Saya pikir itu 
analisa saya, mungkin salah juga. Jadi, dia tidak ketemu dengan orang-orang yang tepat 
mungkin. Sehingga tema Countrybution ini bisa diplesetkan dan dijadikan tema pameran penting, 
sepenting ini. 

Kemudian ketika kita berbicara tentang parameter, saya hampir bisa dikatakan setuju dan hampir 
dikatakan tidak, karena parameter itu tergantung dari mana kita melihat sebenarnya. Kan apakah 
ini menggambarkan parameter seni rupa di Jogja? Apakah seni rupa di Jogja bisa digambarkan 
dengan 22 orang seniman saja. Bisa iya, bisa tidak, bisa saja kan. Karena itu juga sulit sekali. 
Apakah kemudian keempat tim seleksi itu juga mewakili komunitas-komunitas yang berkembang 
di Jogja? Apakah juga mewakili selera-selera yang berkembang di Jogja? Itu juga bisa ya dan 
bisa tidak. Karena misalnya seperti perbincangan saya tadi pagi dengan istri saya, bahwa 
meskipun mereka dari, diasumsikan misalnya Rain itu dari Gelaran, kemudian Suwarno 
Wisetrotomo, master of humaniora dan Dr Dwi Mariato dari ISI, itu wakil dari ISI, itu saya pikir 
selera mereka tidak terlampau jauh pada dasarnya mereka adalah para penjaga pintu gerbang 
etetisme di Jogja. Jadi, mau nggak mau mereka terbentuk oleh selera yang kurang lebih sama. 
Sehingga tidak secara langsung dicerminkan, apa namanya diverifikasi perbedaan dari Jogja. 
Sehingga apakah itu bisa dijadikan parameter jawabannya ada pada anda tentu saja, karena 
saya tidak bisa. 

Menurut saya pameran ini cukup menarik. Buat saya ini memang sudah menampilkan beberapa 
seniman penting yang berkembang yang ada di Jogja baik seniman muda dan seniman tua. Dan 
juga me..me.. apa namanya yang menarik bahwa kemudian yang berkembang, yang terbaca 
oleh pameran ini bahwa memang seniman muda adalah seniman yang mendominasi di Jogja. 
Kalau kita tahu bahwa 22 orang seniman, 6 diantaranya sudah cukup uzur, sudah cukup tua ya 
seperti Mella, Nindit kemudian Heri Dono. Ya cukup tua, istilahnya masih muda jadi memang 
secara nggak langsung pameran ini merefleksikan apa yang dari Jogja. Saya bilang saya pikir itu 
tidak disengaja. Saya pikir tidak disengaja. Bahwa memang ada orang-orang muda yang 
memegang peranan lebih penting di Jogja. Beberapa kali Hendro juga mengatakan pada saya 
dalam pertemuan yang informal. Bahwa saya setuju dengan pendapat dia dan saya juga sudah 
meyakini sejak lama bahwa Biennale itu kesannya kontekstual dan Biennale itu juga city event.  
Tadi ada bilang begitu, misalnya saya sudah menyindir beberapa kali dalam karangan-karangan 
saya sebelumnya. Karena apa, karena Biennale ini tidak bisa dibuat, ini biayanya besar gitu kan. 
Ketika kita membayangkan ini hanya menjadi konsumsi dari seniman dan medan seninya. Itu 
menurut saya jadi mubazir. Seharusnya panitia harus mampu membuka pameran-pameran besar 
seperti ini menjadi sebuah program yang lebih banyak orang yang datang, lebih disipliner, lebih 
lokal, lebih kontekstual. Sehingga kemudian ini bukan hanya menjadi masalah kurator, seniman, 
kolektor, pegawai taman budaya. Tapi juga menjadi masalahnya tukang becak, menjadi 
masalahnya pedagang asongan, pedagang kaki lima di Malioboro misalnya. 

Saya sering membandingkan ini dengan Festival Kesenian Yogyakarta. Bagaimana FKY itu bisa 
menjadi city event di Jogja. Kalau orang tanya tentang FKY apa? Tanya tukang becak mereka 
langsung bisa menunjukkan. Karena apa? Karena FKY sudah menjadi bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari setiap orang di Jogja, atau nggak setiap orang, beberapa orang di Jogja 
mempunyai kepentingan dengan event itu. Sehingga mau tidak mau tidak secara langsung 
membantu. Dan Jogja punya potensi sebenarnya untuk membuat suatu pameran seperti ini 
menjadi city event. Berbeda dengan di Jakarta. Jakarta saya tahu kesulitan kaya CP Biennale 
untuk bikin semacam city event karena terlampau besar. Untuk bikin event yang besar karena 
memang Jakarta terlampau besar. Sehingga mereka menjadi semacam biennale yang menurut 
saya masih miss on building, jadi apa pameran yang berbasis pada satu ruangan saja. 
Menampilkan kegiatan yang sebetulnya banyak terjadi di luar lapangan. Dan inipun juga terjadi di 
Jogja karena peristiwa-peristiwa kesenian di Jogja selain di ruang Galeri, juga banyak dilakukan 
di luar ruang. Jadi peristiwa di ruang publik saya pikir mampu seniman dengan publik yang lebih 
luas untuk bisa saling mengapresiasi. Saya pikir itu saja dulu, kalau ingin lebih jelas bisa 
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membaca di makalah yang bisa anda dapatkan di meja panitia. Terima kasih Wa’alaikum salam 
ya

Kuss Indarto : Terima kasih Agung. Saya kira cukup banyak membuat sinisme sekaligus 
pancingan untuk berdiskusi lebih lanjut. Setidaknya bisa memancing persoalan ini dengan kita 
konfrontasikan dengan mas Hendro Wiyanto. Setidaknya saya memiliki beberapa poin penting. 
Terutama tentang Countrybution saya pikir menganggap atau dianggap oleh Agung sebagai 
tema yang sangat basi, yang sudah basi. Sudah lewat out of date. Tapi persoalannya juga 
apakah mas Hendro sebetulnya mencoba untuk mereaktualisasi persoalan itu karena tampaknya 
persoalan-persoalan yang cenderung plesetan itupun juga dalam konteks realitas sosial di Jogja. 
Ataupun di Indonesia barangkali juga cukup mengkuat dan saya pikir masih tetep aktual untuk 
dihadirkan dalam konteks seni rupa untuk hari ini. Barangkali begitu. 

Kemudian poin yang penting juga, Agung menilai bahwa pada sebagian besar perupa di Jogja. 
Aspek artistik atau estetika itu begitu (tidak jelas red.) pada seniman di Jogja begitu memberi hal 
pada seniman di Jogja. Ini yang mengakibatkan hal yang mungkin cukup berjarak bagi Agung 
dengan persoalan progresifitas. Lah ini lalu kita bisa membincangkan progresifitas. Apakah 
progresifitas dalam aspek seni rupa itu apakah hanya milik anak-anak muda? Karena di sini 
sebagian besar anak-anak muda, yang tampil di biennale Jogja. Meskipun ya, semalem juga 
sempat ngobrol dengan mas Asmudjo, ini yang hadir adalah para perwira senior di Jogja. 
Mungkin sudah merupakan kalau di sinetron yang bintang-bintangnya. Ini yang cukup 
menggampangkan memudahkan bagi proses pekerjaan kurator, mas Hendro dalam hal ini, 
karena di Jogja sudah SDM seni rupa sudah sangat banyak dan para bintangnya juga cukup 
banyak untuk bisa dihadirkan. Meskipun juga ada beberapa hidden artist yang tiba-tiba muncul 
pada pameran kali ini. Kemudian yang terakhir saya pikir juga gagasan Agung untuk 
memunculkan semacam biennal e kota gitu ya. Semacam mungkin multyciple biennale yang 
cukup banyak digagas oleh beberapa pengamat di Barat beberapa waktu terakhir ini. Saya kira 
itu dan saya inginkan ada langsung empat penanya, penanggap untuk bisa merespon dari dua 
pemapar tadi silahkan. Oh ya, silahkan. Tanduk …

Hendro Wiyanto : Sedikit menanggapi apa yang sudah di sampaikan oleh Agung. Saya kira ada 
beberapa hal mengenai biennal yang sudah dikatakan Agung tadi betul ya. Tapi begini, pertama-
tama saya merasa tepat untuk tidak menilai Agung atau (tidak jelas red.) Agung dalam pameran 
ini. Dan ternyata (tidak jelas red.) dan memberikan sesuatu yang sepertinya saya tunggu untuk 
satu konsep terhadap tema biennale itu sendiri. 

Komentar tentang Contrybution sebagai istilah plesetan menurut saya memang saya terlalu 
lemah dan. Itu menunjukkan bagaimana tema itu tidak sepenuhnya dipahami oleh orang yang 
saya harapkan sebetulnya membaca pengantar dalam katalog dan kemudian melihat pameran 
itu baik-baik dan mendengar dari apa yang sudah saya katakan tadi. Saya tidak menganggap 
bahwa kepaksaan adalah sesuatu yang tidak punya nilai. Aksi seni di Jogja sendiri belakangan 
ini, menunjukkan bahwa dengan sifat-sifat itu seni rupa itu justru berkembang dan seakan akan 
mempunyai satu jalur dan wacana sendiri yang tidak mudah untuk dijelaskan, tidak mudah untuk 
diamati dan atau diwacanakan. Yang saya maksudkan dengan Countrybution sebetulnya seperti 
yang sudah saya katakan tadi. Sifat kepaksaan itu melekat sebetulnya dalam peran-peran 
seniman pada umumnya dan khususnya di Jogja. Perdebatan-perdebatan tentang seni rupa di 
Jogja menurut saya dikuasai oleh satu wacana tunggal yang seakan-akan ingin mengatakan 
bahwa hanya para seniman yang mempunyai enjudgement sosial. Yang paling berperan atau 
paling menentukan di dalam perkembangan seni rupa itu sendiri. Seakan-akan mereka yang 
berada di paling depan, di dalam berhubungan dengan masyarakat, menunjukkan nilai yang lebih 
dibandingkan dengan realitas atau wacana-wacana seni yang lain.

Mula-mula saya percaya bahwa itu benar di dalam konteks bahwa masyarakat kita dan saya 
tidak setuju dengan apa yang dikatakan Agung tadi bahwa setelah ’98, dia mengatakan bahwa 
biennale itu ’97 padahal sebenarnya ’99 kan, nah saat yang tepat untuk membuat satu biennale 
yang sangat kontekstual dengan situasi masyarakat baru pada waktu itu. Tetapi tahun 2003 ini 
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menurut saya tidak lebih baik dibandingkan dengan 98 atau dibandingkan dengan ’66 misalnya. 
Kita semua tidak perlu menjadi ahli ilmu sosial atau seorang cendikiawan untuk mengatakan 
bahwa masyarakat dan negara sekarang mengalami krisis yang sangat luar biasa. Dan beberapa 
waktu yang lalu misalnya dengan satu kalimat yang sederhana bahwa (tidak jelas red.) kita 
semua sedang berada yang meluncur ke jurang. Korupsi terjadi di semua lapisan masyarakat 
kita. Dari atas sampai lapisan yang paling dasar dan mungkin di sekitar kita. Para birokrasi-
birokrasi kesenian kita dan mungkin juga para seniman-seniman kita dalam bentuk yang 
bermacam-macam. 

Saya membaca sebuah tulisan dari Taufik Ismail yang mengatakan bahwa sebaiknya seniman 
tidak meminta apa-apa dari masyarakat lagi karena benar-benar masyarakat sudah tidak 
mempunyai apa-apa. Jadi, apalagi kita harus membuat satu biennale dengan satu biaya yang 
besar misalnya. Kritik biennale sudah terjadi dimana-mana, persis seperti yang dikatakan Agung 
sebetulnya kita memerlukan biennale yang kontekstual dalam arti itu. Taman Budaya bisa 
merencanakan sebuah gedung dengan 12 miliyar anggaran. (tidak jelas red.) lebih baik dengan 
anggaran yang sedikit jadi mungkin untuk membuat penyelenggaraan ini menjadi lebih baik. 
Anda tahu bahwa biennale ini hanya dimulai dengan 10 juta rupiah saja kan. Kita semua 
mengatakan bahwa kita semua bisa melakukan itu. Untuk membuat satu biennale yang 
barangkali dilihat dan mungkin berguna untuk arsip di Jogja. 

Perlahan-lahan saya mulai tidak percaya bahwa satu seni yang terlibat akan memberikan 
konstribusi terbesar dari para seniman kepada masyarakat. Tadi malam saya membaca dengan 
cermat sebuah pernyataan dari salah satu peserta biennale, Pius Sigit dan saya ingin membaca 
lagi dan  mungkin anda bisa mendengarkan, baik pernyataan ini, (sudah punya belum ya? beli…
beli). Pius menulis melalui Ade Tanesia dan Rain yang menulis esai untuk dia. Sebuah 
pertanyaan menarik pernah diajukan, “mengapa banyak seniman Jogjakarta seakan bertanggung 
jawab terhadap persoalan sosial-politik di negara ini, seakan narasi besar merupakan sikap moral 
yang memposisiskan seniman sebagai manusia yang lebih suci dari lainnya. Di tingkat kognisi ini 
sangat tipis batas antara moral yang sesungguhnya dan kemunafikan.” Saya kira kalimat itu 
jelas. Kembali kepada apa yang saya katakan terdahulu bahwa rupanya kita memerlukan satu 
imajinasi yang luar biasa untuk keluar dari berbagai macam soal kita dan lebih dari sekedar 
perdebatan mengenai seni dan bukan seni misalnya. Saya bertanya-tanya apakah mungkin 
seorang imajinasi seniman seperti saya temukan dan saya langsung menyebut saja misalnya 
dalam pameran ini seperti karya-karya yang ditunjukkan Sekar Jatiningrum dan Ugo Untoro 
misalnya. Satu imajinasi yang luar biasa menurut saya itu. Memberikan sesuatu kepada kita 
misalnya. Mengapa kita tidak pernah melihat. Satu imajinasi yang luar biasa sebagai kontribusi 
yang penting dari kehidupan kita bersama. Antara kepaksaan itu saya kemudian  mencoba 
melihat bahwa barangkali seperti dikatakan Agung, kontribusi itu nyata tetapi kita tidak pernah 
mencoba menjelajah lebih dalam. Atau barangkali kontribusi itu semu saja dan seniman tidak 
peduli dengan apakah mereka bisa memberikan kontribusi atau tidak. Atau bahwa kedua-duanya 
kita perlukan. Dengan mengatakan itu saya tidak mencoba menjelaskan bagaimana kami, saya 
dan tim seleksi telah memilih para seniman itu. 

Tapi pada pembacaan tadi di depan saya sudah sedikit mengatakan bahwa bagaimana 
sebetulnya kami memilih para seniman ini untuk diundang. Pertama-tama kami tidak melihat apa 
yang telah mereka ciptakan selama ini. Karya-karya seni sebagai objek atau sebagai benda. 
Sebagai objek etetis atau sebagai barang yang bisa kita letakkan dimana saja. Yang juga 
pertanyaan-pertanyaan tentang dalam kaitannya dengan ini. Kami memulai dengan mencoba 
meneliti dalam batas-batas yang bisa kami lakukan. Mengenai pandangan-pandangan mereka di 
dalam proses penciptaan. Imajinasi mereka tentang peran yang dapat dilakukan oleh seniman, 
dan refleksi mereka dalam karya-karya mereka. Refleksi itu karya-karya mereka. Apakah sudah 
terjadi pergulatan yang menurut kami cukup intens untuk dikemukakan dan apakah cukup 
berharga untuk ditampilkan. Jadi saya kira nanti akan diskusi lebih untuk detail mengenai hal itu 
dan beberapa bagian tentu saja saya akan menyebut proses pemilihan yang lebih spesifik dalam 
kurasi. Saya kira itu mengenai sedikit Agung terima kasih.
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Kuss Indarto : Ok, terima kasih Mas Hendro. Dan saya pikir saya nggak tahu apakah itu sebagai 
apologi atau sebagai sebuah klarifikasi. Tapi setidaknya banyak forum yang akan saya buka 
dengan satu hasrat kita menghasilkan bersama-sama ini bukan sebuah proses peradilan 
barangkali, tetapi sebagai upaya untuk mendiskusikan bersama-sama persoalan-persoalan dunia 
seni rupa kita yang kita inginkan sebagai sebuah diskusi yang konstruktrif, diskusi yang sangat 
mengaitkan seni rupa kita saya kira. Ok, ketiga penanggap saya kira untuk mengawali diskusi ini. 
Silahkan dari kelompok kiri, sayap kiri ya. sebutkan namanya saya belum begitu kenal kemudian 
Iwan Tipu satu lagi. Dari Bali ya Ngurah Suryawan. Ok, Silahkan. Langsung maju sebutkan 
nama, no sepatu, ya singkat dan cerdas ya.

Penanya 1 : (tidak jelas red.) saya ingin menanggapi komentar pak Agung, sebenarnya mungkin 
agak-agak berlebihan kalau kita (tidak jelas red.) pada seniman atau apa dalam situasi seperti ini. 
Dan kita melihat bahwa (tidak jelas red.) tapi kemudian satu terproses seni seperti ini. Mungkin 
hanya berfungsi sebagai apa yang di (tidak jelas red.) mas Hendro di sini. Kalau misalkan 
kontribusi secara langsung mungkin (tidak jelas red.) dan tentang dunia itu sendiri apakah 
mewakili banyak orang tentu saja, tentang seperti sebuah diklat, apabila kita membuat sebuah 
diklat itu ada yang … dari lingkaran disitu dan saya lihat dan juga di luar lingkaran. (Tidak jelas 
red.)Sebetulnya apakah ini berfungsi apa tidak. Saya juga kurang tahu karena apakah 
masyarakat juga menikmati hal ini. Karena melihat kontribusi berada pada (tidak jelas red.) bagi 
masyarakat. Atau kontribusi itu sendiri jika dilihat mungkin bisa juga sebagai country busy 
mungkin sebagai sebuah negara yang sibuk untuk memperkenalkan diri atau … sesuatu. Dan 
saya rasa seni juga seperti itu. Terlalu menjanjikan sesuatu yang atau imajinasi yang ideal tapi 
kita lihat, ideal itu tidak pernah datang. Itu aja, terima kasih.  

Kuss Indarto : Ok, pertanyaan berikutnya dan saya kira, kita tidak bisa mempersoalkan 
persoalan-persoalan skematik Countrybution itu ya menjadi persoalan yang hanya menyudut ke 
situ. Silahkan. Sehingga cerdas ya, nggak usah terlalu …

Iwan Tipu : (Tidak jelas red.) kontribusi walaupun itu sebagai satu (tidak jelas red.) Agung 
Kurniawan. Saya juga bernagkat dari sana apakah dengan tema kontribusi itu betul-betul mulai 
dari awal ketika seniman sebelum berproses. Artinya secara sadar ini sebagai tema … kemudian 
bisa dilihat betul pada karya-karya yang akan dibuat. Akan terpikir bahwa dia membuat sesuatu 
yang bisa dikontribusikan. Entah itu dalam prosesnya atau dalam e karya itu pada publik yang 
datang. Kemudian memang akan ada kontribusi yang mendasar yang indoor. Kemudian pada 
public indoor kelas kakap. Kalau kita menggarap kontribusi yang lebih jauh itu jelas tidak mungkin 
karena ini memang bukan biennale yang bersifat kota. Jadi terlalu jauh apa kata Agung. Nah 
pertanyaan pertama ada disitu. 

Yang kedua kontribusi hanya sebagai sebuah pagar yang lebih luas dan seniman akan berkarya 
apapun bisa diterima juga. Kemudian sebagai sebuah (tidak jelas red.)  kepada publik, publik 
pemikir kelas kakap ini untuk ini sebuah biennale dengan tema kontribusi, kemudian kira-kira 
kamu akan dapat kontribusi apa dalam pameran ini. Jadi itu sebuah (tidak jelas red.) artinya 
kalau kita lihat juga sebetulnya karya-karya yang menarik di sana. Ada saling keterkaitan. Itu aja 
mungkin. 

Kuss Indarto : Ketiga, silahkan mas Ngurah Suryawan. Ini bukan representasi temen-teman Bali 
di Jogja yang tidak ada dalam karya (tidak jelas red.) 

Ngurah Suryawan : Ya saya Ngurah dari (tidak jelas red.). Pertama saya agak membayangkan 
bahwa ini merupakan biennale yang mempersoalkan suatu negara gitu ya (tidak jelas red.). Saya 
melihat bahwa persoalan seni, persoalan yang sangat kecil gitu ya, suatu negara bisa 
mempermainkan kekuasaan, rakyat kecil juga bisa mempermainkan kekuasaan. Misalnya 
seniman sekarang, saya pingin yang kecil-kecil aja seperti seniman sekarang. Saya pingin bukan 
persoalan siap memberi kontribusi apa. (tidak jelas red.) setelah biennale praktek-praktek 
kekuasaan pun juga dimainkan oleh seniman, sebenarnya itu. Dan jika (tidak jelas red.) 2 tahun 
ke belakang tentang seni rupa di Jogja ada perdebatan yang menarik tentang pasar, perdebatan 
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yang menarik tentang kontribusi, tentang kritik dan sebagainya. (tidak jelas red.)  ke persoalan 
infrastruktur yang (tidak jelas red.) memikirkan alternative lain untuk bergerak secara riil untuk 
mengungkapkan sebuah legitimate. … perdebatan yang tetap diarahkan pada persoalan “siapa 
sih memberi kontribusi pada apa” gitu. Bukankah kita bisa lari dari persoalan kembali 
memperjuangkan seni rupa, iklim seni rupa kita yang kuat tentang nilai, kualitas dan sebagainya. 
Dan itu bisa dibantu dengan persoalan infrastruktur yang lain.

Lah saya ingn bertanya apa sih misalnya kalau saya balikkan kontribusinya, kontribusinya kita itu 
untuk menciptakan seorang kritikus yang handal misalnya begitu atau seorang kurator yang 
handal gitu. Saya kira sebelum biennale Jogja, ini penuh dengan gossip gitu ya. Ini bagaimana 
menciptakan seorang kurator yang handal dan juga seorang kurator itu dipenuhi dengan gossip-
gosip misalnya. Persoalan yang lain itu, integritas kemudian kualitas dan sebagainya itu. Juga 
persoalan seniman dan juga persoalan representasi tadi tadi gitu. Diasosiasikan .. misalnya gitu. 
Atau misalnya siapa gitu. Kalau saya dengar-dengar dari kawan di SDI yang mengeluh kepada 
saya gitu ya. kenapa sih orang Bali nggak dilibatkan pada Biennale Jogja gitu. Apa misalnya ada 
satu atau dua orang ternyata nggak mempunyai kontribusi terhadap Jogja gitu. Ya banyak 
kelompok SDI yang mengeluh atau bilang itu pada nggak dilibatkan dan sebagainya. Ini hanya 
presentasi apa gitu. Ya, jadi saya di dalam mobil dengan kawan-kawan di klinik seni Taxu 
sekedar bercanda guyon-guyon ya bukan hanya negara saja yang punya praktek kekuasaan 
dengan cara apa gitu. Mungkin di dalam diri kita juga kalau diberikan peluang (tidak jelas red.) 
dengan cara-cara seperti apa gitu. Dan itu mungkin akan belum pernah terjadi gitu. Bukan hanya 
soal kontribusi, kita pun juga akan melakukan kontribusi yang buruk sebetulnya (tidak jelas red.). 
Saya pingin nannya itu loh, kemudian persoalan lanjutannya ini apa nih jika masalah gossip terus 
nggak bisa. Tapi kalau persoalan infrastruktur ini bagaimana nih, kontribusi dari persoalan event 
yang katanya menjadi sebuah menara dari sebuah perkembangan seni rupa. Kita nggak bisa 
menghasilkan apa-apa gitu. Ya jadi mungkin menjadi alternative dari segi tiejl menawarkan 
alternative untuk menciptakan infrastruktur dan lain sebagainya arus dan lain sebagainya jadi ….

Kuss Indarto : Ok, (tidak jelas red.) saya kira itu mas Hendro pertanyaannya (tidak jelas red.) 
persoalan representas. Saya kira itu dari tiga penanya, silahkan. (GANTI SIDE B)

Hendro Wiyanto : (tidak jelas red.) sebetulnya, ketimbang di Jogja. Dan belakangan bahkan 
menjadi lebih miskin lagi kalau kita melihat. Satu jenis yang dipakai oleh seniman kontemporer 
dan juga oleh semua. Satu lagi saya tidak ingin, mudah-mudahan kita bisa keluar dari (tidak jelas 
red.) seperti yang dikatakan Kuss tadi. Saya tidak berharap sungguh-sungguh terjadi perdebatan 
itu. Anda lihat bahwa di dalam pameran dengan menhadirkan 22 seniman yang kami undang. 
Anda melihat berbagai macam praktek seni yang bisa diperdebatkan di sini. Jadi, menurut saya 
tema ini sebetulnya bisa membuat kita mungkin untuk masuk ke dalam (tidak jelas red.) Jogja 
sendiri dan saya sebagai kurator sebetulnya tidak menganggap Countrybution ini (tidak jelas 
red.) misalnya saya menyebut kata Countrybution tidak merasa sesuatu yang (tidak jelas red.). 
saya kira maka itu bisa (tidak jelas red.). e Countrybution sebetulnya bukan satu tema yang kita 
tawarkan kepada para perupa untuk setelah menentukan jumlah seniman melalui proses seleksi. 
Itu seakan-akan ditanggapi dan menjadi semacam apa wacana mereka untuk berpikir mengenai 
tema itu. Ini sebetulnya menurut saya hanya sekedar satu cara kita untuk mengedepankan 
berbagai macam wacana di dalam karya-karya mereka sendiri sebetulnya. Jadi pertanyaan saya 
apakah mereka akan membuat sesuatu apapun misalnya di dalam konteks biennale ini. Menurut 
saya tentu saja ya kami akan melakukan ini. Ya karena justru saya yang pertama dan menurut 
saya memang cukup rapat sehingga bahwa lebih banyak tidak setuju bahwa biennale yang 
dibawa seniman. 

Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pertama-tama yang coba kami lihat adalah 
keragaman di dalam pandangan-pandangan di dalam para seniman itu sendiri. Kemudian dalam 
konteks (tidak jelas red.) sikap efektif mereka terhadap situasi terakhir masyarakat kita. 

Kuss Indarto : Ok, saya kira meskipun pertanyaannya tidak langsung ke anda tapi barangkali 
anda punya pengalaman menarik di Biennale Gwang Zhu ya. Mungkin bisa dibandingkan.

Transkrip dokumentasi Yayasan Seni Cemeti, Yogyakarta (www.cemetiartfoundation.org) 9



Hendro Wiyanto :  Ada dua perdebatan di dalam .. sebetulnya dalam … para seniman. Saya 
teringat surat-surat pertama saya dengan antenna project ketika saya diundang menjadi kurator 
ini adalah, apakah mungkin kita bisa menciptakan suatu biennale yang dalam tanda petik tidak … 
Pertama sangat tidak mungkin, saya katakan tadi. Membuat sebuah biennale menjadi sebuah 
event, sebagai suatu extravaganza dimana seniman seakan-akan memperoleh suatu fasilitas 
yang sangat besar dari pemerintah misalnya. (tidak jelas red.) Ketika seluruh situasi sosial kita 
sedang memburuk atau bahkan ambruk, dan itu sebenarnya kritik yang juga tidak hanya 
berlangsung. Saya kira itu luas dan  tidak hanya menjadi suatu ikon tersendiri karena kota-kota 
kecil yang miskin (tidak jelas red.), dan tiba-tiba menjadi suatu beinnale yang hanya berjalan satu 
malam karena … itu menjadi satu ironi tersendiri dan saya pikir kita tidak, kita tidak membuat 
satu biennale yang punya ironi tersendiri di dalam masyarakat. Jadi ketika saya membayangkan 
mungkin biennale bisa menjadi satu contoh kecil bagaimana seniman dan wartawan yang 
bekerja di sekitar seni bisa mengelola satu event yang digabung. Itu mungkin bisa menjadi 
contoh menarik bagaimana satu komunitas kecil yang selama ini tidak cukup dengan (tidak jelas 
red.) inspirasi yang mengenai sesuatu yang lain. Kata kuncinya adalah dengan harapan. 

Perdebatan-perdebatan kecil itu kemudian membuat saya mencoba …berbagai paradigma yang 
belakangan tampak kaya di Jogja. Tapi menurut saya pribadi dan ini … saya sebagai kurator ya. 
menurut saya (tidak jelas red.) tim seleksi yang lain tapi sebetulnya .. bilang tadi rupanya tempat-
tempatnya jebol juga gitu. Tema itu lolos jadi menurut saya saya tidak berani mengatakan bahwa 
tema ini seakan-akan sesuatu yang semua tim seleksi sepakat jadi ada proses diskusi tapi 
rupanya ya anda tahu sendiri bahwa akhirnya tema pameran ini bisa berlangsung dengan situasi 
semacam ini. (tidak jelas red.) di Jogja yang kelihatannya kaya menurut saya sebenarnya miskin. 
Kita melihat begitu banyak pelukis tetapi dan begitu banyak lukisan tetapi menurut saya ini 
paradigma yang tidak kontributif dalam tanda petik di dalam perkembangan wacana di dalam 
perdebatan seni rupa kita, tidak. Sangat jelas misalnya saya seni lukis adalah bisnis yang dalam 
tanda petik dalam konteks yang kita harapkan bahwa .. kita berkembang. Jadi persoalannya 
bukan Bali atau apa, bukan Bali ternyata kami juga mengundang beberapa pembicara dalam 
diskusi dari klinik Taxu dan Sanggar Dewata. 

Biennal ini sebenarnya bukan hanya pameran menurut saya dan teman-teman di seleksi dan 
kami semua yang bergabung setuju bahwa pameran sebetulnya bukan hanya satu fokus yang 
bisa didiskusikan yang penting dari itu adalah semua event yang diselenggarakan dalam rangka 
biennale itu sendiri. Jadi diskusi pada hari ini, besok, artist talk dan termasuk komentar-komentar 
anda semua itu menurut saya yang penting dari kesertaan menurut saya bukan hanya di ruang 
pameran di dalam wujud lain. 

Kuss Indarto :  Ada yang menarik Mas Hendro sebelum saya melemparkan ke Agung bahwa 
tadi dikatakan bahwa beberapa usulan atau mungkin rancangan dari mas Hendro sebetulnya 
ditawarkan tidak sungguh-sungguh karena akan diperdebatkan di tempat tim seleksi yang lain 
tapi hebat juga. Saya pengin tahu, mungkin lebih lanjut dalam hal ini, apakah tim kurator itu atau 
tim seleksi itu sebagai apa? Sebagai (tidak jelas red.) menjadi tukang stempel atas…tampaknya 
tidak cukup memuat disitu ya. (ya) 

Hendro Wiyanto : Forward dari pameran ini memang saya yang membuat jadi pertama 
mengenai tema Countrybution dan kurator. Dan kemudian saya mensosialisasikan juga pada 
semua teman-teman tim seleksi, saya memang berharap bahwa akan terjadi satu perdebatan 
mengenai tema itu yang kemudian kita semua bisa sepakati. Saya tidak mengatakan dengan 
perdebatan, justru perdebatan itu terjadi menurut saya cukup seru dan sayang sekali seperti 
yang dikatakan Agung bahwa sebetulnya rekaman dari diskusi itu bisa ditranskrip dan mudah-
mudahan bisa dibaca. Jadi tidak benar sebetulnya kalau bahwa mereka cuman sebagai (tidak 
jelas red.) tapi temanya lumayan cukup kuat ya. atau sangat kuat sehingga ya artinya lolos. 

Kuss Indarto :  Karena ada dekengan juga ya, Ok silahkan Agung.

Transkrip dokumentasi Yayasan Seni Cemeti, Yogyakarta (www.cemetiartfoundation.org) 10



Agung Kurniawan :  Ya saya nggak mau membandingkan dengan yang lain ya karena toh kita 
bisa membandingkan dengan biennale di Jogja sendiri. Dan itu sudah dilaksanakan karena 
mungkin 8 kali. Belum lagi dengan FKY ya, itu sudah (tidak jelas red.) kita sudah punya tempat 
yang menarik kalau … yang melibatkan begitu banyak publik. Jadi contoh itu sudah disiapkan 
dari rumah jadi sudah lewat berbagai proses penyaringan. FKY saya pikir itu sudah sangat 
kontekstual, tenda itu memberikan kontribusi besar, kemudian keterlibatan seniman juga cukup 
besar, sehingga contoh-contoh yag disediakan di lapangan tapi perkara utamanya nggak ada 
riset sebelumnya. Sehingga orang karena konteksnya nggak kuat mereka membuat biennale ya 
udah biennal Jogja. Sehingga mereka tidak melakukan semacam uji kelayakan “apakah perlu 
nggak sih biennale Jogja diadakan?”. Gimana kalau biennal Jogja itu digabungkan dengan FKY? 
FKY dilaksanakan setahun sekali dan itu sudah berlangsung setahun sekali. Kalau setiap dua 
tahun sekali itu untuki biennale, kemudian tahun genap untuk biennale seni rupa. Yang tahun 
ganjil untuk seni pertunjukkan itu sudah menjadi city event, semua yang dicita-citakan sudah 
terjadi. Tapi karena panitia tidak melakukan semacam uji kelayakan gitu ya, kelolosan kemudian 
FKY dapat dana besar dari pemerintah. Ini hanya dapat dana 10 juta. Maaf karena kemudian 
pemerintah ngga bisa membandingkan. Apa itu FKY, apa itu biennale Jogja? Menurut mereka 
kesenian itu ya sama saja. 

Perkara, tadi yang saya garis bawahi setiap orang masih mengalami kesulitan untuk membaca 
Countrybution itu sendiri. Karena kalau Countrybution, diartikan countrybution itu sendiri saya 
nggak tahu apakah itu ada dalam kamus, nggak. Kamus artinya memang (tidak jelas red.) nggak 
setuju sekalipun akan muntah-muntah. Ya saya sulit sekali melihat. Menurut saya bukan apa, 
untuk melihat seniman paling tidak itu harus ada topik itu yang harus dilihat pada titik pijak. Kalau 
tidak ada titik pijak ya lepas semua menurut saya itu penting sekali. Terus kenapa perdebatan ini 
menjadi menarik karena itulah yang paling gampang terlihat dalam pameran ini. Plesetannya itu 
sehingga kemarin malam aku sebelum diskusi ini ada seorang seniman tanya ke saya, kamu pro 
atau kontra bung? … artinya ini sangat … kalau pro ya ayo, kalau kontra gimana saya bingung 
kan. Saya seperti Hendro Wiyanto mungkin. Saya paksa dia, pertanyaan tentang Bali belum 
terjawab. Pertanyaan tentang Bali belum terjawab. Ini artinya Hendro bukan tameng yang baik, 
disini. Dia mencoba melepaskan diri dari serangan tetapi tetap saja mendua. Karena menurut 
saya seniman Bali cukup mewarnai di sini. Jadi, kalau saya sebagai kurator saya akan melihat 
begitu. Mereka kurang dipikirkan. 

Kuss Indarto : Ya terima kasih. Orang yang dipikirkan tidak cukup banyak dijawab, meskipun 
banyak yang kaya ya disini. Namanya juga cukup kaya, Sukadana, namanya saja sudah 
memisahkan miskin dan kaya. Saya kira kita bisa lebih lanjut mendiskusikan tentang gagasan 
apa yang telah disampaikan oleh penggagas ini di sesi kedua, silahkan. Ya, ok. 

Penanya : ini kita bicara masalah peristiwa budaya. Nama saya (tidak jelas red.). Kita bicara 
masalah wacana budaya atau peristiwa budaya. Dalam hal ini kita perlu pembanding. Biennale 
ini bandingannya apa? Apa tradisional, apa bukan? Wacana inklusif, apa ekslusif? Kalau kabeh 
inklusif ya nggak bisa ketemu. Nggak ada pembandingnya. Sedangkan gerakan seni rupa itu 
memang jarang-jarang apa yang dinamakan tradisi. Tapi kalau pembicaraan (tidak jelas red.) 
biasa. Untung sekarang (tidak jelas red.). Ini harus ada pembandingnya. Gerakan Countrybution 
saya kira (ini pameran dengan judul e tema aslinya Countrybution ) Pameran benalu atau 
biennale, (intine opo?) intinya itu kalau kita perlu pembanding. Ini biennale, benalunya tho ini 
berjalan (tidak jelas red.) atas dasar perkembangan atau berpijak dimana tradisional atau 
tradisionalnya orang sono. Sedangkan kita melihat satu perkembangan gerakan liberalis. 
Perkembangan liberalime dari pada perkembangan imperialisme itu. Pertanyaan saya biennale 
ini alat pembandingnya apa? 

Kuss Indarto : Ok, kedua Nurkholis. Langsung jadikan dua pertanyaan. Ya silahkan.

Nurkholis : Ya, Ok terima kasih. Saya Nurkholis. Sebenarnya ketika kita diskusi ini akan sangat 
sulit ya. Ketika Countrybution, laki-laki muaranya di situ akhirnya. Ketika saya membandingkan 
Countrybution, kontribusi, sumbangsih. Saya menjadi membandingkan, sebenarnya ini nggak 
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ketemu. Dengan seni kethoprak, ya yang secara langsung akomodatif terhadap masyarakat. 
Yang secara langsung ya terjun dan memberikan kontribusi langsung pada masyarakat. Ketika 
saya ingat dengan plesetan Countrybution itu menjadi sangat manjur dalam pemahaman saya. 
Kemudian pertanyaannya itu tadi kepada kontribusi macam apa? kan gitu.Kemudian yang kedua, 
ini pertanyaan pertama. 

Kemudian yang kedua, saya menjadi ini juga ya, ketika konteks visual ini yang ada dalam 
pameran ini saya bandingkan dengan tema Countrybution dengan plesetan country. Ini menjadi, 
saya membacanya seperti seolah-olah (tidak jelas red.), dimana banyak karya-karya yang ada di 
sini rata-rata menampilkan tema kritik sosial. Seolah-olah di dalam perkembangan apa sekian 
kurun waktu di Jogja ini, dominasi kritik sosial menjadi sesuatu yang sangat permanen. Saya pikir 
itu menerjemahkan lagi karena sesungguhnya kontribusi yang ada di Jogja ini sangat beragam 
ya. Dengan bermunculannya banyak juga seniman-seniman dengan latar belakang yang 
berbeda-beda. Seperti yang Bali tadi. 

Kemudian yang ketiga, kadang-kadang proses kesenian yang dilakukan oleh seniman itu 
nampak sangat simple sangat biasa. Kemudian ketika dia mendapatkan pembacaan dari 
seorang kurator ini seolah-olah menjadi fenomena yang amat sangat serius, kemudian 
menerjemahkannya sangat serius juga. Sehingga kadang-kadang antara apa yang 
sesungguhnya dikehendaki oleh seniman terjadi distorsi disini, ketika mendapatkan 
pembacaanya bahkan menurut Asmudjo ini ada satu proyek pemaknaan katanya. Dan kadang-
kadang ini juga terjadi distorsi. Nah saya pikir ini juga terjadi pada biennale kali ini sehingga untuk 
kita membicarakan secara konkrit terhadap Countrybution itu, sekali lagi menjadi kesulitan. 
Karena di sini ada kepaksaan itu. Maka Countrybution dalam arti yang lebih baik atau 
Countrybution sebagai anti plesetan sebagaimana oleh Agung tadi. Saya pikir mas Hendro perlu 
juga untuk memberikan ya semacam penegasan lah. Artinya ya betul memang tidak setuju ya, 
justru  karena mendua inilah. Itu kan menjadi kesulitan untuk menentukan satu pola, satu formula 
walaupun ini sesungguhnya tidak harus. Sekali lagi saya juga ikut mendua di sini. Ok, makasih. 

Kuss Indarto : Ya mungkin ketiga, keempat silahkan. Bisa cepat ya. singkat tegas, 

Penanya 3 : (tidak jelas red.) Saya beranggapan ini merupakan sebuah perilaku kata atau 
aktivitas kata, tapi persoalannya (tidak jelas red.) kita semua seniman dan itu kembali kita 
pertanyakan lagi persoalan kontribusi. Saya pikir ini membagi orang menjadi orang yang jahat 
dan orang yang baik. Atau katakanlah seniman-seniman yang (tidak jelas red.) yang baik. Yang 
lain-lainnya adalah jahat gitu loh. Tapi saya selalu berharap kalau sebenarnya kontribusi ini 
merupakan apa ya? merupakan (tidak jelas red.)  dan menjadi (tidak jelas red.). Baik terima 
kasih.

Kuss Indarto : Baik, yang terakhir saya kira tidak menutup kemungkin pertanyaan bisa 
berkembang. Tidak hanya tematik saja, tidak persoalan leksikal.

Penanya 4 : Assalamua’alaikum wr.wb. (wa ‘alaikum salam) ini tadi saya merasakan adanya 
sesuatu. (namanya siapa mas?, belum terkenal e) oh ya, (tidak jelas red.) kita artinya masih 
mencoba membebaskan untuk mempunyai anggapan masing-masing, … seni masing-masing. 
Lah ini saya juga bertanya-tanya apakah seni yang diangkat itu bagian dari seni dalam unsur 
budaya atau seni yang terjemahnya lain, bagi saya sebagai tanda saya nggak tahu di sini. Ok itu 
… tentang biennale. Tentang Countrybution sendiri, saya merasakan belum ada yang ini ya, 
belum ada tidak beranjak dari asumsi-asumsi yang terdahulu. Kita belum menyinggung tentang 
pentataan, tentang konseptualisasi Countrybution yang jelas sehingga apa yang dibicarakan 
disini nantinya hanya akan mabur begitu saja. Tidak terbentuk pada tataran realitas sehingga 
ketika Countrybution itu sendiri ditransferkan, ya ada proses transfer yang (tidak jelas red.) dari 
wacana seni ini. Lah itu akan membingungkan. Lah ini yang dipertanyakan. Ini akan mentransfer 
wacana-wacana pada masyarakat sehingga apa yang terjadi kontribusi. Mungkin kalau ini 
dianggap menyentuh tataran realitas seperti apa? itu aja.
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Kuss Indarto : Baik terima kasih. Saya kira, saya ada komentar sedikit untuk bisa salah satu 
orang yang bisa untuk saya (tidak jelas red.) hadapi dari saya sendiri, mas Nirwan Dewanto 
dengan hormat untuk menanggapi pengalaman budaya yang, belum ya? mas Hendro saya pikir 
tugas yang menentukan seniman. 

Hendro Wiyanto : Saya menganggap biennale ini sebagai satu kritik terhadap kesepian wacana 
di Jogja selama ini. Dan itu terbukti sekali lagi pada suasana diskusi ini, karena proses kurasi 
hanya terjemahan dari satu judul ya. Jadi saya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa ini lebih 
kepada problem, jalan masuk kita itu memperdebatkan semua karya-karya yang dipamerkan di 
sini. Misalnya kalau anda berpikir demikian, betapa susahnya anda melihat bagaimana seorang 
kurator memilih karya-karya Agus Suwage yang judulnya “Ough …nguik!!” itu menurut saya 
sangat mustahil. Dan itu saling menunjukkan bahwa diskusi-diskusi atau perdebatan di Jogja 
selama ini rupanya tidak pernah sampai pada wacana apa yang ditawarkan dalam karya itu 
sendiri. Anda tidak benar-benar ingat bahwa di sana ada fotografi, di sana ada kelompok Mes, 
tidak melihat ada gambar-gambar Sekar Jatiningrum. Anda tidak melihat ada objek-objek dari 
Jompet, ada mural, kemudian ada performance dan kemudian juga ada video segala macam. 
Saya kira sudah saya katakan tadi bahwa apa yang saya bayangkan dalam kontribusi justru 
menjadi perdebatan di dalam proses pemilihan itu sendiri. Dan bukan dari sesuatu yang 
matematik, ketika nama-nama seniman itu muncul artinya mereka lebih kontributif dibandingkan 
yang lain. Perdebatan itu sebetulnya adalah dan ini saya kira nanti bisa didiskusikan. Apakah 
dalam tanda petik satu seniman yang itu muncul seperti yang saya bilang. Dibandingkan yang 
lain. Perdebatan yang menurut saya itu memerlukan sudut yang lain. Penekanan pada pemilihan 
para seniman itu dalam tema-tema Countrybution, ini anda bisa melupakan sebetulnya adalah 
para seniman yang menurut saya selama ini mengembangkan suatu wacana yang menarik 
dalam praktek mereka berkarya. Karena selalu melibatkan suatu unsur-unsur partnership 
misalnya. Satu hal seniman di Jogja misalnya bisa menggerakkan beberapa teman yang lain. 
Bisa menarik masyarakat-masyarakat yang lain untuk membentuk satu komunitas yang 
kemudian bisa menerbitkan komik. Itu menurut saya satu wacana yang tidak pernah dilihat, 
diperdebatkan. Seakan-akan semua ya plesetan, jadi (tidak jelas red.) nggak usah dibaca 
misalnya.

Ini menurut saya begitu miskin. Saya prihatin betul ini. Jogja menurut saya sangat kaya akan 
praktek-praketeknya tapi tidak pernah dibaca pada tataran yang bisa (tidak jelas red.) ini 
sebetulnya menurut saya tugas diskusi untuk mengarah ke sana. Jadi bentuk-bentuk praktek 
kerja seniman yang saya garis bawahi sebagai bentuk kemitraan, interaktif kolaboratif dan 
sebagainya. Anda lihat dalam berbagai karya itu, ada berbagai performance yang menunjukkan. 
Itu menurut saya ada perkembangan mutakhir sebuah perkembangan kesenian di Jogja yang 
sangat menarik untuk diperhatikan. Tentu saja dengan sudut semacam itu. Kalau tidak mungkin 
memilih satu seni lukis yang menonjolkan satu ikon-ikon lokal. Yang sebetulnya kritik terhadap 
wacana seni lukis adalah menurut saya yang kaitannya dengan tema ini, bahwa kita harus 
meninggalkan atau seniman dalam konteks … harus meninggalkan suatu paradigma egocenter 
yang tidak mungkin menurut saya dibicarakan dalam konteks krisis masyarakat kita sekarang. 
Dan saya tidak mengatakan bahwa seperti saya kutip dalam katalog, bahwa seniman bisa 
menyelaraskan masyarakat.

Tapi menurut saya sekali lagi, kalau mereka bergulat dengan masalah-masalah itu. Anda lihat 
karya Mella misalnya. Ini menurut saya suatu statement yang melebihi suatu statement politik. 
Suatu tawaran dimana menurut saya (tidak jelas red.) ketika seluruh jalan menjadi buntu adalah 
harapan. Sesuatu yang menurut saya tidak jelas tetapi ada karya-karya yang menurut saya 
membuat kita bisa punya gaya hidup untuk bertahan dengan semua kesulitan sekarang. Anda 
sebagai seniman menurut saya sangat beruntung karena meskipun anda tidak pernah di-support 
oleh negara dan anda lahir dari sistim pendidikan yang sangat buruk di Jogja. Anda (tidak jelas 
red.) misalnya. Seni lukis berkembang sangat luar biasa dan anda bisa hidup dengan karya 
anda. Dan itu tidak terjadi (tidak jelas red.) para seniman tidak bisa bekerja pada depresi yang 
sangat besar. Dan ini menurut saya ada konteks negara dimana rupa-rupanya negara tidak 
menjadi kuat untuk melahirkan suatu seniman, melahirkan suatu seni yang kuat misalnya. 
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Diskusi-diskusi ini yang saya harapkan yang muncul dalam konteks Countrybution. Jadi sekali 
lagi saya berharap anda meninggalkan perdebatan (tidak jelas red.) dan anda melihat lebih 
cermat karya-karya di dalam biennale ini dan memuaskan anda konteks dalam ... masyarakat. 
Sekali lagi memang menjadi garis besar dalam pameran ini. Dan saya tidak bisa membayangkan 
itu muncul dalam seni lukis misalnya. Sudah beberapa seni lukis yang menurut saya relevan 
dibicarakan. Saya ingin mengatakan bahwa karya itu (tidak jelas red.), Agus Suwage misalnya. 
Potret diri menurut saya potret diri yang membawa kita pada satu persoalan sosial yang lebih dari 
pada egocenter. 

Kuss Indarto : Persoalan yang ditanyakan Soleh tadi, persoalan konseptualisasi dalam 
egocenter (tidak jelas red.) Saya kira kita langsung bisa maju ke sesi ketiga. Mas Nindityo 
silahkan mas Asmudjo acung tangan. Ya saya minta mas Asmudjo agak bisa memberi perspektif 
pembanding lagi karena pada tahun ini menjadi co-kurator – co-kurator di Cepek Biennale. Yang 
lain lagi pak Agus Burhan kalau nggak salah. (tidak jelas red.) Ya silahkan mas  

Nindityo Adipurnomo : (Tidak jelas red.) kesepakatan atau … apa yang dipakai olah pada seni 
rupa .. ini merupakan representasi besar dari … kalau saya salah satu dari narasumber. (tidak 
jelas red.) Saya akan membawakan nama besar yang (tidak jelas red.) jadi kalau sepakat 
menjadi representasi besar dari (tidak jelas red.) 

Kuss Indarto : Mas Asmudjo (tidak jelas red.) 

Asmudjo Jono : Ya terima kasih. Sebenarnya sejak dari awal saya sudah menduga jadi ini 
semacam pengadilan karena fokusnya gitu tema hari ini. Jadi tiba-tiba ada proses bicara dan 
seperti dugaannya. Menjadi semacam tanggung jawab yang harus dipertanyakan gitu. Nah ini 
kemudian agak sulit kalau pertangung-jawabannya kemudian diminta sama kurator gitu. Karena 
ini seratus kepala ya seratus permintaan saya nanti. Cuman ya itu, memang terjadi dan ya saya 
lihat Hendro kok tanggapannya terlalu filosofis gitu. Semuanya dikembalikan pada … filosofis 
misalnya gini. Countrybution itu dipakai sebagai alat untuk masuk melihat karya-karya yang ada. 
Jalan masuk melihat karya-karya yang ada, dan pertanyaan temen-temen di sini kan persoalan 
mengenai karya-karya terpilih gitu. Itu sebetulnya mendasari karya-karya terpilih gitu. Karena 
nanti kita bisa mengkaitkan karya-karya terpilih dengan jalan masuk itu tadi, dengan 
Countrybution. Ya memang sekarang tidak bisa dihindari dalam situasi diskusi seperti ini. Kenapa 
yang terpilih itu? Misalnya temen dari Bali gitu. Itu gimana itu kenapa nggak dipilih saya pikir 
kalau saya jawabnya sederhana. 

Sebetulnya pameran ini … kontemporer, jadi ini … exhibition dimana yang 2 tahun sekali yang 
menarik itu yang mana. .. 10 tahun atau 8 tahun yang lalu telah ada. Kan gampang aja 
sebetulnya. Jadi kalau saya agak melihat sesederhana itu. Juga saya lihat Agung 
menawarkannya agak terlalu kemana-mana gitu. Itu kan biennale, kalau city event nggak ada 
city event. Dari segi event , tapi ini biennnle. Ya nggak apa-aapa gitu. Dan sumbernya 
dipertanyakan kenapa dikaitkan dengan narasi politik dan narasi-narasi yang lain (tidak jelas red.) 
tapi kesenianya sendiri jangan diharapkan terlalu banyak gitu. Karena okelah ini memakan dan 
berapa untuk penyelengaraannya. Cuman sebetulnya itu kan sangat sedikit dibandingkan 
penghamburan-penghamburan di tempat-tempat lain gitu. Itu juga nggak papa gitu. (tidak jelas 
red.)  terus membanding-bandingkan pada tahun ‘66 atau tahun berapa gitu. Jadi memang kita 
sangat menderita banyak tetapi kita sebetulnya menjadi seniman tidak terlalu menderita gitu, 
termasuk bisa senang-senang ada pameran di sini jadi dikembalikan ke situ. Kalau kita 
kembalikan ke persoalan negara ini terlalu berlebihan gitu. Terlalu berlebihan karena ya (tidak 
jelas red.) seni rupa, oke ini binennale. Biennale ini punya tema.

Terus kemudian saya pikir (tidak jelas red.) 2 tahun tearkhir. Dan tapi kemudian kalau emang 
(tidak jelas red.) mutakhir misalnya nih, misalnya apakah kemudian seni lukis bisa lebih banyak 
gitu. Atau misalnya juga pertanyaan saya. Mengenai Nia dan Ismoyo itu terasa menurut saya 
agak (tidak jelas red.) karena dia hanya sendiri. Dan bagaimana kaitannya … dalam representasi 
itu persoalan tradisi. Menurut saya mungkin dalam konteks ini mewakili representasi tradisi bisa 
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lebih banyak. Tidak hanya Nia dan Ismoyo gitu. Ya mungkin lebih pertanyaan lain. Ya memang 
saya merasa, saya menanggapi apa yang kemudian ditawarkan oleh kemudian kita diskusi 
dikembalikan pada tempatnya gitu. Tempatnya ya seni rupa dan jangan kemudian (tidak jelas 
red.) persoalan bahwa masa dalam kondisi saat ini kita (tidak jelas red.) itu sebenarnya jalan 
masuk ke wilayah perbincangan seni rupa kemudian kita membuat kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat dan itu kemudian menjadi pekerja sosial misalnya. Kan nggak bisa dibandingkan. 
Lah ini kita memilih wilayah yang sebetulnya nggak bisa pragmatis gitu. Wilayah yang (tidak jelas 
red.) tapi juga nggak terlalu filosofis misalnya. (tidak jelas red.) bagaimana pemikiran dia. Itu bisa 
sama aja hasilnya gitu. Jadi mungkin ya belum terlalu kurang (tidak jelas red.) kemudian kita bisa 
memahaminya gitu. 

Kuss Indarto : Ya mungkin mas Asmudjo, kita tidak akan mencoba bisa dikonfrontasikan 
persoalan (tidak jelas red.) sebetulnya diskusi seni tidak hanya di Jogja, mungkin di tingkat yang 
lebih luas lagi Indonesia selalu bisa sampai pada sesuatu yang ditawarkan. Oleh kurator (tidak 
jelas red.) betulkah itu sebetulnya? 

Asmudjo Jono : Ya saya pikir ya sekarang gini kalau kemudian kita meng-explore sebuah 
pameran, sebetulnya kuratornya itu (tidak jelas red.) konteks dan representasinya gitu. 
Persoalannya gitu. Dan bisa juga persoalan itu ditanggapi pada persoalan seni rupanya atau 
persoalan dari sang seniman (tidak jelas red.), tapi pertanyaanya kita membandingkan persoalan 
seni rupa melalui pameran ini dalam seni rupa Jogja atau kita .. persoalan yang ditunjukkan oleh 
karya-karya seni itu gitu. Itu dua pilihan berbeda yang tentu saja bisa dibicarakan. Cuman sekali 
lagi kalau dikembalikan pada, saya agak bingung di sini anda berkata bahwa dia nggak terlalu 
yakin dengan sosial politik (tidak jelas red.) di Jogja tapi kemudian ada pernyataan lain yang ini 
kan sebenarnya sosial politik. Misalnya gitu. Jadi agak … gimana? … saya juga yakin bahwa ada 
jawaban yang (tidak jelas red.) memang tawaran Hendro itu masih terlalu mengambang. Terlalu 
mengambang untuk kemudian dipakai dengan cara untuk mengesplud gitu. (tidak jelas red.) Seni 
kontemporer nggak bisa masuk sebetulnya. Dan itu memang itu kemudian haknya kurator untuk 
membatalkan seperti itu. Mungkin nanti kurator tahun depan Agung, Agung (tidak jelas red.) 
cuman kesannya bahwa saya sedang membuat biennale yang benar, tapi kalau menurut saya 
nggak ada biennle yang benar. Itu pilhannya Hendro gitu. Terima kasih. 

Kuss Indarto : Ok penanggap yang berikutnya saya tunjuk, maaf dengan segala hormat bapak 
Dr. Agus Burhan. Meskipun tidak dalam upaya menjadi representasi atas dosen ISI ya yang jadi 
bagian tim seleksi.

Agus Burhan : Terima kasih. Dengan moderator yang agak cerewet ini saya tampil ke depan. 
Saya kira tadi memang ada keinginan saya untuk turun tangan tetapi dengan forum ini yang 
menjadi seperti seni pertunjukkan, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman 
tadi sudah mewakili apa yang akan saya sampaikan juga. Pada dasarnya saya ingin memberikan 
tekanan bahwa seperti Asmudjo cukup memberikan … yang jelas dari apa yang terjadi di sini. 
Persoalanya adalah kita selalu melihat fenomena biennale ini dengan rumor-rumor kemudian apa 
yang tidak produktif, yang sebenarnya berawal dari ketidak-samaan kita bagaimana kerja 
kuratorial itu. Saya sependapat dengan saudara Hendro yang dikatakan tadi malam. Sebenarnya 
kuratorial untuk biennale tidak selalu harus merepresentasikan puncak-puncak atau pencapaian-
pencapaian yang selama ini ada di suatu wilayah, suatu waktu dan sebagainya. Tetapi sang 
kurator memang mempunyai otoritas untuk menanggalkan satu pemikiran atau ... celakanya 
Saudara Hendro Wiyanto sendiri berada dalam keragu-raguan yang besar bahkan itu 
diperlihatkan. Saya tidak pernah tahu penampilan saudara Hendro yang segagap sekarang ini. 
Biasanya kan beliau ini teman diskusi saya produktif yang selalu berbicara tetapi tadi ada teman 
yang mengatakan juga bahwa ini Hendro kok intonasi berbicarnya saja tidak benar. Jadi apa ya? 
di situ menunjukkan bahwa beliau di sini tidak begitu bisa meyakinkan memberikan argumentasi 
pada pilihan tema ini. 

Jadi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh banyak orang tentu saja dan dia sendiri, bahwa 
pilihan tema ataupun kerangka berpikir, metodologi dan sebagainya atau apa sajalah yang bisa 
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dipakai sebagai sebagai … untuk melihat masalah itu. Itu yang menjadi otoritas dia, kemudian dia 
tanggung jawabnya dengan nilai saja … saya kira. Sehingga kita tidak berhak pada apakah ini 
benar atau salah. Saya kira memang persoalannya bukan benar atau salah, baik atau tidak 
seperti yang dikatakan saudara Asmudjo, bahwa setiap orang tentu saja kalau hanya ukuran 
daerah mempunyai selera yang bermacam-macam. Saya jadi mempunyai harapan bahwa 
saudara Hendro mengatakan “ini memang ada kepaksaaan ambiguitas” tetapi apakah kita tidak 
bisa melihat suatu arti dari sedikit arti ataupun banyak arti dari kepaksaan itu. Saya sebenarnya 
ingin mendengarkan lebih jauh yang disindir oleh saudara Asmudjo bahwa mungkin jawaban-
jawaban semacam itu terlalu filosofis ya, tetapi itu mungkin celah yang sebenarnya saya tunggu. 
Bahwa di dalam keraguan atau ambiguitas itupun sebenarnya tetap ada nilai yang ingin kita raih. 
Saya kira demikian saja, terima kasih. 

Kuss Indarto : Terima kasih, lah ini dosen betulan ini. Kenapa tidak menjadi tim seleksi itu? 
(ha…ha…)

Hendro Wiyanto : (tidak jelas red.) ya sesuai batas, saya harus punya banyak hal yang 
dijelaskan proses berbulan-bulan yang sudah saya alami bersama tim seleksi untuk … seniman. 
Saya mengamati Asmudjo bahwa dia seakan-akan setuju dengan otonomi atau kekuasaan. 
Kalau bisa disebut demikian. Seorang kurator pada saat yang sama membuat batas-batas bahwa 
sebaiknya kurator melakukan ini-ini. Itu menurut saya cukup sulit. Yang akan dilakukan biennale 
ini, pertama biennale ini adalah suatu kritik kemiskinan wacana yang ada di Jogja sekarang ini. 
Saya tidak tertarik untuk memperdebatkan mengenai itu. Apakah yang saya pamerkan sekarang 
adalah (tidak jelas red.) bukan. Anda tidak bisa membayangkan sebuah karya hidup 
berdampingan dengan karya mati, dan gambar, dan mural. Yang ingin saya berikan dasar adalah 
dan itu mau tidak mau adalah sesuatu yang … persoalannya. Tetapi tetap saja ada punya jalan 
masuk untuk ke sana. Bahwa kontribusi, Countrybution itu adalah alas, dimana saya mencoba 
memberikan tempat berbagai praktek yang menurut saya bermakna untuk membicarakannya di 
dalam biennale ini. Dan alas itu adalah alas masyarakat yang sekarag sedang membusuk dan itu 
menurut saya sederhana sekali. Saya kira anda setuju, kita semua sedang degradasi yang luar 
biasa. Saya (tidak jelas red.) mengatakan bahwa ini adalah narasi-narasi besar, bahkan anda 
bisa membatasi itu dalam konteks…anda bisa melihat bagaimana seorang seniman harus 
berjuang untuk membuat karya sekaligus harus konsekuen sebagai (tidak jelas red.) dan itu 
terjadi dalam .. di Jogja. …dan saya mencoba membaca dasar dari dimana mereka … sebagai … 
itu. Jadi saya tidak akan menularkan pikiran saya sebelum membuat tema ini pada anda tapi 
karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan cara yang sederhana. Memang … 
menurut saya kompleks kalau anda mau masuk ke dalam … kita berdebat mengenai semua 
karya-karya  yang dipamerkan. Sekali lagi saya katakan kami sudah memberikan sepakat untuk 
melihat … tiap seniman (tidak jelas red.) atau tidak. 

Jadi, anda bisa bayangkan misalnya, komunitas Daging Tumbuh misalnya. Itu satu komunitas 
yang nampak terstruktur yang tiba-tiba saja muncul dan membuat satu medium yang anda kenal 
tapi tiba-tiba anda merasa menjadi asing dengan itu. Satu komik tanpa bahasa yang jelas, tanpa 
gambar yang bisa dinikmati, tanpa satu … yang bisa anda baca misalnya. Tapi … lain. Apakah 
dia sebagai seniman dan komik ini juga bisa diterbitkan sampai sekarang. … sekali lagi saya 
katakan antara kemitraan dengan seniman. Bentuk-bentuk kolaborasi antara seniman dengan 
para … Sifat-sifat kreatif yang dikembangkan dalam karya. Menurut saya adalah perkembangan 
terakhir jadi di dalam perkemabangan seni rupa di Jogja menarik untuk ditampilkan di dalam 
biennale ini. Dan sekali saya mencoba memberikan alat yang tidak sulit untuk praktek semacam 
itu kami memasukkan sesuatu yang menurut saya, paling tidak menurut saya pribadi pribadi 
sangat istimewa. … saya bilang selama ini tidak muncul dalam … menurut saya itu sangat jelas. 
Kepaksaan itu justru ingin saya tampilkan di dalam konteks yang berbeda-beda. Misalnya ada 
kasus sosila politik dari kelompok Slilit Gabah misalnya tapi anda juga bisa melihat ekpresi 
personal dari … semua menurut saya mewakili atau merepresentasikan secara luas kesenian di 
Jogja.

Kuss Indarto : Saya kira tadi pak Agus (tidak jelas red.)  mengawali satu ungkapan dengan 
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munculnya rumor yang (tidak jelas red.) di Jogja dan saya pikir Adi Wicaksono juga pernah juga 
membuat sebuah pembacaan atau rumor (tidak jelas red.)  yang cukup menjadi sebuah jendela 
pada sebuah fakta seni rupa di Jogja. Saya kira saya nggak tahu apakah rumor di beinnale Jogja 
itu juga … mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini. …

Agung Kurniawan : Rumor kan … dari orang-orang Jogja kan? Rumor Nindityo Adipurnomo 
sebagian menghidupi Jogja. Itu saya pikir satu kita harus terbiasa dengan persoala-persoalan 
seperti itu ya, secara langsung menghidupi kesenian Jogja karena seni rupa di Jogja sebenarnya 
seni lukis. Seni lukis dibentuk dengan struktur yang digerakkan dengan rumor, karena itulah saya 
ingin menanggapi, saya bukan ahli rumors ya. saya ingin menanggapi dari Asmudjo kenapa kok 
menjadi city event? setahu saya mengadakan biennale ini seperti semacam sistim politik menurut 
saya. Kalau kita ingat pameran besar seni lukis tahun 1974  itu dimana orde baru mulai kuat 
kuasa sehingga membutuhkan satu symbol seni rupa, seni lukis yang bertaraf nasional. 
Kemudian kenapa mereka membuat pameran besar seni lukis nasional. Atau kalau kita lihat 
documenta di (tidak jelas red.) Jerman membentuk bangsa Jerman yang baru pasca (tidak jelas 
red.) bagaimana mereka … ingn memberikan hadiah pada massa rezim … yang dibunuh … Jadi 
biennale secara garis besarnya seperti sistim politik. 

Kemudian ketika kita bicarakan Jogja (GANTI KASET). Saya pikir akan lebih bagus kalau 
kemudian biennale akan dibuat seperti ini harus jelas sistim politik apa yang mau dibuat. 
Senimannya juga seniman ala Jogja gitu kan. Dan beberapa argumen seniman (tidak jelas red.) 
itu politik sehingga sistim politik tidak hanya dimiliki oleh seniman tetapi (tidak jelas red.) orang 
lain juga harus dilibatkan. Bayangan saya dalam biennale tidak hanya masalah seni rupa tetapi 
juga ada arsitektur kemudian juga ada banyak hal, karena seni rupa itu bukan (tidak jelas red.) 
dilandasi mungkin tidak semata-mata bersifat seni ya. Arsitektur itu menarik tetapi belum pernah 
dilihat dalam biennale yang diadakan di Indonesia. Jadi persoalan itu kemudian kenapa biennale 
itu harus (tidak jelas red.)  pendapat saya mutlak bagi dia (tidak jelas red.) jadi dia digerakkan 
oleh hanya seniman dan medan seninya. Dia juga ikut kemudian dimiliki oleh misalnya 
Departemen Pariwisata. Nah makanya, karena begini menurut saya Pemda itu dananya kecil 
(tidak jelas red.) dikumpulkan jadi satu kita jadikan saja satu program yang lebih terarah lebih 
terfokus. Selama ini ada FKY, ada apa. Padahal kalau di FKY kita juga menemukan karya yang 
(tidak jelas red.) jadi kita banyak melakukan proyek-proyek kecil dengan dana yang, dengan 
dana yang kecil nanti kalau dikumpulkan menjadi besar. (tidak jelas red.) karena itu harus ada 
menurut saya, karena nggak mungkin biennale itu mewadahai semua kepentingan. Dan tidak 
mungkin biennale menjadi parameter tunggal (tidak jelas red.) . 

Yang menjadi masalah sekarang, kenapa nggak ada biennale tandingan Jogja, itu menarik 
menurut saya. Karena basis sekolah seni rupanya sudah bobrok. Biennale dulu pendukung 
utamanya adalah seni rupa. Sekarang sudah banyak (tidak jelas red.) nggak ada kekuasaaan 
lagi mahasiswa mereka sudah terlibat dalam pasar, sehingga ketika saya mendengar ada 
biennale Jogja karena nggak pernah ada tandingan. Karena basis kekuatannya sudah ronto, itu 
lain dengan tahun ‘92. masa pendukung dari biennal Jogja itu adalah mahasiswa seni rupa ISI. 
Itu bisa jalan, bisa besar. Sekarang kita nggak perlu (tidak jelas red.) Ya makanya biasanya kalau 
biennal itu dibikin mahasiswa-mahasiswa yang dipelopori oleh beberapa orang yang (tidak jelas 
red.) … sehingga mau nggak mau ya kita ini adalah secara langsung akan menunjukkan cita rasa 
yang kurang lebih sama dan orang nggak akan berani  bikin sesuatu. Ada banyak protes 
memang. Tapi mereka (tidak jelas red.) sehingga seperti ini mungkin biennale yang paling sepi 
yang dialami. Karena selama ini selalu penuh dengan intrik dan konflik dan juga (tidak jelas red.) 
sekarang tandingannya juga ada tapi ya bukan tandingan menurut saya. 

Kuss Indarto : Peserta biennale kali ini sebagian besar adalah anak-anak muda dan dianggap 
progresifitas seni rupa di sini muncul pada anak-anak muda. Tapi anda katakan tadi, sebetulnya 
pro-biennale atau yang kontra-biennale itu justru nggak ada padahal di Jogja banyak anak muda 
yang sangat progresif disini muncul. Betulkah, pertanyaannya apakah sebetulnya progresifitas 
seni rupa di sini muncul pada anak-anak muda. Dan tidak sama sekali pada generasi yang tua. 
Atau … antara 35 sampai 40 lah. … sudah diwakili kurator tameng ini.
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Agung Kurniawan : Ya betul sekali, bahwa sebetulnya biennale ini mendekati biennale yang 
tahun ’92. Biennale seni yang diadakan oleh anak muda. Karena itu menurut saya, sifat (tidak 
jelas red.)  peserta termuda dari biennale sekarang saya kira berusia … dan masih belajar di ISI. 
Statusnya masih mahasiswa dan itu saya kira menarik karena ternyata meskipun kami hanya 
bisa (tidak jelas red.) tapi bisa mewakili beberapa generasi. Tentu saja seperti yang dikatakan 
Kuss tadi,  (tidak jelas red.) semacam ini. Mudah-mudahan (tidak jelas red.) Mengenai … saya 
setuju sama biennale ataupun kurasi di biennale, menjadi bagian yang, menjadi bagian dari suatu 
blantika masyarakat kota misalnya. (Tidak jelas red.) saya menghargai (tidak jelas red.) biennale 
karena cuman event beberapa tempat di Jogja. Tapi saya melakukan satu …. bahwa event itu 
bisa dikompensasikan dengan yang lain. (Tidak jelas red.) dominasi apapun mengenai peristiwa 
itu. Tidak ada satu pembacaan mengenai karya-karya yang tersebar di berbagai tempat 
misalnya. Kelemahan kita .. pada organisasi itu sendiri. Pada penyelenggaraan biennale itu 
sendiri. Sebenarnya dirintis oleh biennale sekarang artinya dengan sedikit orang, tidak lebih dari 
lima orang misalnya (tidak jelas red.) kita bisa membuat satu yayasan yang bisa mendampingi … 
yang dibutuhkan akhirnya pertanyaannya apakah sebetulnya kita masih mengharapkan ada 
biennale selanjutnya misalnya. Atau apa … untuk mengantisipasi itu sendiri. Saya berharap di 
akhir tahun ini bisa muncul di yayasan biennale yang bisa menhimpun orang-orang seni 
misalnya, kurator, penulis, dan sebagainya. Unsur-unsur yang terbaik dari kota itu sendiri yang 
bisa menjamin biennale yang lebih luas. Sendiri misalnya. Kita tidak lagi tergantung pada 
birokrasi kesenian. Sering kali tidak menjadi sponsor atau funding … bagian dari pameran itu 
sendiri. 

Kuss Indarto : Ok, saya kira kita beranjak ke sesi yang berikutnya tapi … nggak ada yang mau 
bertanya, Ok. Ya Devi, Saut Situmorang dan mas Suatmadji. Ok Silahkan dari Devi dulu, Saut 
dan Suatmadji. 

Devi : Terima kasih. … Agung melempar bahwa (tidak jelas red.) aku pikir mahasiswa hari gini, 
tanggal 18 ini, tadi pagi itu di sewon ada juga sebuah kegiatan. Di situ ada pembukaan pameran 
(tidak jelas red.)  kemudian sebelum-sebelumnya itu di komunitas (tidak jelas red.) itu juga bikin 
sebuah kegiatan seni yang di publik. Mereka memasang karya-karya seni di jembatan di jalan 
Bantul, ya aku pikir jadi sebuah kenyataan bahwa bisa saja bahwa  mahasiswa tidak 
membutuhkan biennale itu dan mungkin tidak berharap dengan biennale ini. Yang berharap 
mungkin pameran dari … yang ada di sini. 

Kuss Indarto :  … apakah pameran itu sebagai Off Biennale atau apa?

Devi : saya nggak mengatakan itu off biennale,  … dengan biennale mungkin. 

Kuss Indarto : Ok, terima kasih dari preksiden Suharto 

Saut Situmorang :  Kalau tadi tendensinya itu tidak menghargai bahasa. Judul (tidak jelas red.) 
bahasa plesetan. Countrybution, … atau semacamnya itu kemudian istilah triennale, biennale, off 
biennale, city event. Aku pusing (tidak jelas red.) apa yang membedakan ini disebut biennale 
atau pameran bersama …tiap dua tahun sekali atau triennale tiga tahun sekali. Pada satu .. 
tertentu apakah karena kuratornya (tidak jelas red.) dua tahun sekali aja. Rutinitas yang di prek 
oleh … tadi misalnya. Apa ada hal lain? Terima kasih. 

Kuss Indarto :  Ok, semoga pusingnya (tidak jelas red.) ya. Yang ketiga mas Suatmadji.

Suatmadji : Selamat sore, saya mau pertama mau memberikan … apa, suatu peristiwa yang 
terjadi tahun 90-an di Solo. Ini mungkin bermula dari semacam … kebetulan ikut kumpul-kumpul. 
Pertama karena Jim Supangkat, Jim Supangkat itu bikin seni rupa biennale sebelumnya itu seni 
lukis. Jadi seni rupa biennale di Jakarta. Waktu itu memang eventnya cukup besar. Tapi waktu itu 
mungkin waktu itu Solo satupun nggak ada … itu. Lah kemudian kumpul itu dari mulai 3, 4 artinya 
lama kelamaan setiap hari membicarakan itu, merasa seolah-olah ini semacam pemusatan. 
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Semacam sentralisasi … Jakarta. Selalu ada event event yang harus besar di Jakarta. Ini 
kemudian … tidak harus dengan nama biennale, karena kadang-kadang nama biennale itu 
mungkin namanya kalau di dengar selalu besar. … Biennal itu ya selalu besar artinya seperti itu 
harusnya tidak selalu sampai sekarangpun masih banyak orang-orang atau seniman yang 
menganggap bahwa biennale itu selalu event yang sangat besar, yang bagus, yang baik ter 
semua. Inilah yang menunjukkan semacam (tidak jelas red.) saya kira saya pikir event-event 
yang teaterpun harus di…jadi yang … tidak selalu merusak termasuk kalau tidak butuh … itu 
selalu merasa tersinggung karena selalu acaranya dirusak kemudian mengadakan … kebetulan 
kita juga secara langsung (tidak jelas red.) tapi waktu itu saya persis sadar mengatakan kita tidak 
perlu mengundang orang-orang yang sudah popular. Tetapi akhirnya lama-kelamaan akhirnya 
juga mengundang orang-orang yang dianggap popular karena butuh. Biar kelihatan besar. Saya 
pikir ini selalu terjadi kalau saya lihat di sini ada kuratornya… yang lain saya kira itu akan … juga 
untuk semacam melegitimasikan saja saja, menganggap apa itu sesuatu yang dianggap. Jadi 
saya pikir kalau … Hendro Wiyanto saya kira, saya pikir … saya pikir itu … yang lain 

Yang kedua apakah itu (tidak jelas red.) mestinya diakui sebagai karya … terbaik atau terjelek 
atau … lah itu tidak perlu dibicarakan tapi saya percaya bahwa yang lain yang mungkin di daerah 
manapun, di propinsi manapun saya kira itu penting kita … dan kita anggap. Sementara selalu 
menganggap biennal itu ter … saya kira itu saja. Sejak awal sampai akhir kita selalu mendengar 
bahwa biennale itu ter . 

Kuss Indarto :  Dari …dan satu lagi saya pikir saya kasih dua kesempatan, barangkali pak Djuli 
dari Surabaya. Mas Djuli silahkan. Atau mas Nirwan silahkan. 

Agung Kurniawan : Terima kasih atas informasi bahwa ada kegiatan di sekitar Sewon. Tapi 
menurut saya aktivitas mahasiswa di sekitar jalan Bantul dan Sewon itu menujukkan bahwa 
bagiamana mereka itu sekarang menjadi semacam macan kampus ya. Jadi mereka bergerak … 
itu bukan masalah romantisme tapi saya pikir, ketika mungkin ya mungkin tidak. Seingat saya, 
saya tidak bisa bener-bener mempercayai prek istilah Jogja ya, banyak sekali seniman-seniman 
tahu-tahu ikut pameran dengan seniman … dengan kaptalime. Mereka dengan bagian dari seni 
rupa. Jadi ternyata prek-nya sekarang itu prek tanda petik … yang 70-an mungkin. Kalau prek-
nya itu berarti, kalau prek-nya saja sekarang Hendro Wiyanto yang mendua itu mungkin. Kalau 
(tidak jelas red.). ketika saya prek dengan biennale, berarti saya nggak percaya sepenuhnya 
dengan biennale cuman saya ketika orang-orang bergerak dalam bidang seni rupa kemudian 
prek dengan biennale  itu nonsense, itu nonsense besar dan itu setelah saya menjadi pengelola 
galeri, saya berkali-kali … banyak prek dan berkali-kali itu dilanggar. Sehingga saya yakin dalam 
…mereka pasif, dalam tanda petik … banyak yang datang dan kesempatan penting untuk 
bertemu dengan mereka. Dan kemudian ketika saya anggap bahwa perkenalan mereka … 
karena memang mereka kalau kita lihat ISI sendiri itu kan memang dibuat sedemikian rupa 
arsitekturnya supaya mahasiswa terpisah satu sama lain. Mahasiswa seni rupa sebelah sana, 
mahasiswa kriya jauh sekali dengan anak desain, anak desain jauh dengan anak seni murni 
sehingga mereka  itu bener-bener itu berbeda waktu di ASRI, arsitekturnya yang membuat orang 
menjadi dekat. Persoalannya menjadi persoalan bersama. Saya nggak bisa berbuat banyak … 
sehingga mereka bergerak sendiri-sendiri …  begerak sendiri. Nggak ada satu dimana mereka 
bisa ketemu .. lah itu yang kurang. Sehingga kemudian mereka bikin lagi, bukan hanya berkisar 
di Sewon di dekat-dekat ISI aja sehingga … nggak kedengaran padahal … sekarang ada banyak 
kelompok seniman ada dari Palembang, dari Bali itu tidak tertampung. Saya pikir itu ada satu 
kemungkinan lagi (tidak jelas red.) jadi saya nggak tahu apa sebabnya tapi itu mungkin juga 
harus dilihat juga, di baca juga fenomena kenapa kita kok sekarang menjadi sedikit memplem 
lain dari beberapa tahun lalu. Seniman (tidak jelas red.)  mungkin pendidikannya memang nggak 
terpelajar. Mungkin juga atau mungkin juga nggak salah karena memang pendidikannya tahun-
tahun ini proses di ISI karena memang … dipaksa untuk terus menerus … sehingga kita nggak 
bisa berbuat banyak. Nggak tahu mungkin  2 atau 3 tahun lagi. Kita nanti bisa berharap dari 
Sarjanawiyata … tapi … Kalau di Jogja ada seribu orang … menurut saya nggak masalah 
selama ada argumen … itu kebetulan dari 6 seniman argumennya itu mendua sehingga kita juga 
sulit menduga kan artinya bahwa saya pikir nggak apa-apa ya, karena seni rupa itu elite 
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sebenarnya kan. Artinya hanya sekelompok kecil orang yang bisa masuk ke sekolah seni rupa. 
Ada 22 orang bayangkan dari ribuan seniman di Jogja. Artinya mau nggak mau … saya nggak 
apa-apa. ….Ya bisa begitu bisa nggak.  (tidak jelas red.) Dan yang kedua seringkali antara 
sekarang ini kita sedang satu biennale dan itu menjadi sebuah pameran yang sudah karena 
pusat-pusat … ini bisa kita …, ya terima kasih untuk ….Tetapi yang menarik dari tradisi biennale 
itu sendiri adalah kontroversi yang ditimbulkan. Menjadi … , (tidak jelas red.) saya kira itu penting 
… di dalam biennale itu penting untuk .. controversial membuat .. pameran bersama … saya 
nggak menganggap jumlahnya kecil itu merupakan … dari …., kita … berhubungan dengan 
representasi jumlah dan tidak berhubungan pula dengan representasi kelompok. Yang tidak 
berkaitan satu representasi dari … tetapi problemnya adalah bagaimana membuat satu penelitian 
yang cukup puas dari perkembangan terakhir dua tahun terakhir atau tiga tahun terakhir, 
kemudian dapat ditampilkan dalam untuk pameran. 

Kuss Indarto : Ya Terima kasih, e tambahannya lebih dari dua jam kita berdiskusi dan saya kira 
itu bukan … menegaskan bahwa biennale seni rupa Jogja yang ke VII kali ini tidak berlangsung 
pada saat pameran, … tetapi kita mencoba untuk memahami bahwa biennale lebih dari sekedar 
itu tapi juga upaya-upaya mendiskusikan apa yang digagas oleh Hendro Wiyanto dan timnya. 
Kemudian karya-karya ini yang sudah melewati persoalan-persoalan seni rupa dan sosial politik 
… representasi dari sebuah satu kesatuan yang utuh dari persoalan yang digagas oleh Hendro 
Wiyanto. Saya kira itu dan Ok, saya akan menutup … terserah anda akan menyimpulkan apapun 
atas pembicaraan dua jam terakhir ini dan saya kira itu saja dan aplause untuk dua pembicara. 
Dan jangan lupa angket forum diskusi ini bisa anda isi dan diserahkan ke panitia dan ada bonus 
kaos ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu kaosnya mas Hendro Wiyanto barangkali, dan ada 
sedikit titipan pengumuman bahwa pada jam ini, jam 4 ada pembukaan kenduri rakyat desa 
minta hujan di Nitiprayan bagi yang tidak tahu lokasi ini 3 km kira-kira sebelah Barat Daya tepat 
gedung ini. Yaitu Nitiprayan Jogja terima kasih. 

Transkriptor: Tovic Dwi Raharjo
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