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Karya yang sedang (atau sudah) Anda tonton ini dinisbatkan oleh si 
penggagasnya sebagai karya yang diilhami oleh wacana postmodern (tepatnya 
dekonstruksi Derida). Dalam hati kita masing-masing tentu saja ada berbagai 
pertanyaan. Bagi Anda yang tidak tahu apa itu wacana postmodern, bakal dibuat 
bingung, ruwet, nggak jelas atau setidaknya hanya bisa menikmati kualitas fisik dan 
asal-muasal objek-objek yang dipakainya. Jika Anda termasuk orang yang baru saja 
mempelajarinya, bukan tidak mungkin, mulai kritis. Sekritis seorang pesilat yang baru 
beberapa bulan mempelajari beladiri. Maka jika bagi Anda yang mengaku sudah 
menyimak wacana ini lebih lanjut dan serius, ada beberapa kemungkinan yang  dapat 
dijadikan diskusi dalam karya ini.

Munculnya gelombang postmodern dalam wilayah seni (rupa) memang 
menimbulkan gairah yang menarik. Seperti halnya dalam sastra, seni rupa juga telah 
menyediakan diri dan siap dengan berbagai ”perlengkapan”-nya: aliran, konsep-
konsep, teknik, performa, perkembangan, dan sebagainya. Mereka semua diakumulasi 
oleh para ideolog (dan tokoh-tokohnya) agar bisa mendapatkan sentuhan, gaya, 
sejarah atau berbagai hal yang dianggap baru. Maka di kala sejarah telah dinyatakan 
”berakhir”, sebuah kesempatan hadir. Sebuah ’permainan’ dimulai. Dengan 
memanfaatkan berbagai ”perlengkapan” tadi wacana postmodern mulai menggeliatkan 
berbagai khasanah dalam seni rupa: memberi wajah baru, mengukir sejarah ’baru’, 
dan yang terpenting adalah memberi kekuatan pada perupa untuk melakukan praktik-
praktik yang berbeda dari sebelumnya. 

***
Dulu, 25 tahun sebelum sekarang, kita menemukan karya Hening Swasono 

sebagai sebuah identifikasi: lukisan ”retak-retak” dengan variasi medium. Banyak 
pengamat seni rupa menyatakannya sebagai sesuatu yang baru, ”puncak prestasi” 
penting, orisinal dan memiliki terobosan yang menarik. Hampir selama perjalanan 
berkaryanya tersebut, Hening mendapatkan berbagai efek yang mendukung dirinya 
untuk terus diperhitungkan dalam kancah seni rupa di Indonesia, lewat karya lukis 
retaknya tersebut. Namun sebuah bayangan dan cermin yang melekat lama, obsesif, 
dan tak terbendung itu kini dipecah dan dibangun ulang. Bukan oleh siapa-siapa, tapi 
oleh dirinya sendiri.

Maka jika melihat karyanya yang digelar saat ini, terlihat ia sedang mengkaji 
ulang sebuah kesadaran, tepatnya pemahaman akan proses kreativitas. Ia ingin 
melanjutkan perjalanan. Membaca kembali ”puncak prestasi” yang dikatakan oleh 
para pengamat. Ia tidak ingin penikmat melihat dirinya hanya berhenti pada 
pemahaman visual. Ia menginginkan penontonnya mendaoat petualangan baru dengan 
mengalami situasi kosmologis, rasional sekaligus misteri. 

Dengan memanfaatkan wacana postmodern, ia tidak menyediakan dirinya 
sebagai seorang pelukis ”retak-retak”. Ia tengah menganulir puncak kreativitasnya 
sebagai jawara retak-retak. Ia tengah menolak identifikasi parsial. Ia tengah 
menorehkan kembali semangat dan penggalian idealisme baru bagi dirinya lewat 
identifikasi konsep pemikiran. Ia sedang berupaya meretakkan kembali sebuah 
pencapaian. Ia sedang menyusun ulang sebuah asal-usul. 

Sampai jumpa di ’sejarah’ yang baru mas Hening...


