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opposite: Feast Table, 2010, caste aluminum, colonial style teak table, car paint, resin , 175 x 400 x 100 cm 
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GALERI 
NASIONAL 

INDONESIA 

Pengantar 

Kepala Galeri N asional Indonesia 

G aleri Nasionallndonesia sebagai infrastruktur seni rupa selalu 

berupaya mengaplikasikan salah satu perannya untuk 

mempresentasikan karya-karya pilihan dalam berbagai visualisasi 

bentuk dan media ungkapan. Bahkan tidak jarang terdapat 

beberapa seniman yang secara intens berpameran, baik secara 

tunggal maupun kelompok melalui konsep dan pembacaan 

kuratorial yang berbeda. Bisa diartikan bahwa pameran juga 

mengisyaratkan sebuah pertanggungjawaban eksistensi seniman 

kepada publik, atau bisa menjadi ukuran rekam jejak dari 

perjalanan kreatifnya . Sejauh mana pencapaian artistiknya, 

gagasan dan wacana apa yang dilontarkan, lantas bagaimana 

respons apresian terhadap karya-karyanya selama ini. 

Pameran tunggal Entang Wiharso yang bertajuk "Love Me or Die" 

kali ini juga mengisyaratkan semacam pertanyaan, evaluasi, 

refleksi dan terapi. Karya yang ditampilkan bukan bersifat 

retrospektif, tetapi merupakan rekaman lintasan perjalanan 

berkeseniannya yang diolah melalui segala macam media dan 

idiom. Rupanya ada semacam "benang merah" tematik yang 

konsisten di seputar kekuasaan, kehilangan, impian dan cinta, 

serta meluas sampai ke eksplorasi ideologi, falsafah, dan 

identitas. Semuanya itu menjadi cerita-cerita tersendiri tentang 

berbagai pengalaman pribadi, baik dalam kaitan agama, keluarga, 

kesenian dan adat-istiadat, maupun mengenai kondisi sosial

politik di dalam negeri atau pada kondisi global. Tentu saja 

pemahaman akan lebih meluas, bila kita mencermati konsep 

senimannya sendiri dan kurator secara komprehensif. 

Galeri Nasionallndonesia berharap karya-karya Entang Wiharso 

melalui pameran ini dapat diapresiasi dan diperbincangkan lebih 

baik lagi sebagai bagian dari arus perkembangan seni rupa 

Indonesia dan internasional. Kami sampaikan te,rima kasih kepada 

Galeri Canna yang telah mengorganisir pameran ini dengan baik. 

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu 

mewujudkan perhe latan ini. Semoga sukses. 

Jakarta, Oktober 2010 

Tubagus 'Andre' Sukmana 
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GALERI CANNA 
INDONESIA 

Pengantar 

D
a'am pertumbuhan dunia seni rupa Indonesia beberapa 

tahun ini, kita bisa melihat bagaimana para seniman bekerja 

keras untuk terlibat dalam perkembangan seni rupa global, 

sehingga keberadaan seni Indonesia makin diakui di tingkat 

internasional. Eksistensi seniman Indonesia itu terutama 

ditunjukkan dengan semakin banyaknya seniman yang berpameran 

di galeri-galeri di luar negeri, mengikuti program-program 

residensi, atau dipamerkan di museum dan peristiwa seni 

bergengsi seperti Biennale dan Triennale. Salah satu di antara 

beberapa seniman yang sudah 'go internasional' itu adalah Entang 

Wiharso. 

Entang Wiharso adalah salah satu seniman yang telah beberapa 

kali bekerja bersama dengan Galeri Canna semenjak beberapa 

tahun belakangan. Sejak awal bekerja dengan Entang, kami 

menemukan banyak hal yang menarik untuk bisa dipresentasikan 

lebih jauh ~epada pUblik yang luas. Kerja kreatif Entang selalu 

menunjukkan adanya keinginan untuk mendalami tema yang 

diangkat, sehingga ia bekerja seperti seorang peneliti di 

laboratorium. 

Kami sangat tertarik dengan metode kerja dan tema-tema yang 

diangkat Entang terutama karena temanya selalu relevan dengan 

kekinian, dan dekat dengan persoalan-persoalan yang dihadapi 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Isu dan persoalan yang 

akrab dengan keseharian kita itu, oleh Entang diolah sedemikian 

rupa, dengan imajinasi dan kemampuannya menciptakan 

bahasa visual yang berbeda, sehingga kita melihat persoalan

persoalan itu dengan cara pandang yang baru. Dalam karya

karya Entang, soal-soal sosial politik dikemas hingga kita 

menemukan perpaduan yang imbang antara analitis dan 

imajinasi, antara sati r dan humor, antara kritisisme dan 

optimisme. 

Kami berharap pameran kali in i bisa merentang karya-karya 

terbaru Entang yang menunjukkan proses dan kerja keras 

yang luar biasa. Keseriusan Entang dalam mempersiapkan 

pameran bisa dil ihat dari perkembangan estetika karyanya 

yang sekarang terlihat makin matang dan beragam. 

Ucapan terima kasih yang sebesarnya kami sampaikan kepada 

Entang Wiharso yang telah menyiapkan dengan matang 

seluruh karya-karyanya untuk pameran tunggal ini, Christine 

Cocca, dan keluarga besarnya. Bapak Jim Supangkat sebagai 

penulis dan kurator, Bapak Tubagus Andre beserta staff Galeri 

Nasionallndonesia, Dr. Amanda Katherine Rath, Bapak 

Suwarno Wisetrotomo, Syamsul Barry, Anita Anggraini, 

Sjamsul Bahri Sutomo, dr. Melani W. Setiawan, Hartono 

Karnadi sebagai desaigner, pihak sponsor, media partner, 

pecinta seni tanah air serta semua pihak yang terlibat dalam 

suksesnya perhelatan ini, yang tak bisa kami sebutkan satu 

persatu. 

Semoga pameran ini dapat di apresiasi bagi semua pihak. 
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Kandisi -Kandisi Kranis 
dan Kemampuan Merasakan 
Entang Wiharso 

Bersekutulah dengan aku 
Pilih aku 
Bersetubuhlah denganku 
Atau Mati 

Kenapa harus mengikuti aturan yang tak masuk akal? 
Kenapa kita harus seragam? 
Kenapa kita tidak boleh mencintai yang kita sukai? 
Sedang terjadi apa dunia ini? 

Bersyukurlah proses kreatif yang tidak terbatas. Itu ruang kebebasan 

aktual saya dan ruang itu optimal untuk berbicara tentang mimpi, 

cinta, kehilangan, kekuasaan, ketentraman serta kekacauan, dan 

juga kehancuran serta kedamaian. Apakah dunia kita didominasi 

kondisi yang kronis dan sistematis, yang menekan mimpi serta 

keinginan kita secara individu dan internal? Ini pertanyaan 

esensial yang melandasi eksplorasi dalam karya saya untuk 

beberapa tahun terakhir. Ada 'benang merah' tema-tema dalam 

karya saya yang konsisten tentang kekuasaan, kehilangan, mimpi 

dan cinta - diperluas menuju suatu eksplorasi ideologi, filosofi 

dan identitas. 

Ini merupakan tema-tema yang telah dibingkai dengan "Love Me 

or Die'; tema-tema itu berkembang ke dalam cerita-cerita khusus 

tentang pengalaman saya, yang mengacu pada isu-isu yang 

mendasar dalam kehidupan saya seperti dalam hal agama, 

tanggungjawab keluarga dan penggunaan kekuasaan dalam 

politik dan seni. Hal itu menghubungkan pengalaman pribadi saya 

dengan kondisi sosial-politik utama di negara saya, serta 

menunjukkan tentang bagaimana hal-hal itu berhubungan 

dengan tingkat global yang lebih luas. 

Membicarakan persoalan manusia seperti identitas, fanatism, 

cinta dan kepemilikan lewat microcosm dunia seni adalah salah 

satu cara untuk meneropong dan memahami kondisi manusia. 

Ketertarikan saya untuk menyoroti kondisi dan mindset orang 

saat mereka sedang memungut dan bertarung ideologi, identitas, 

budaya atau religi yang mereka pilih. 

Seni masih memiliki kapasitas untuk mendorong, merangsang 

dan menawarkan 'nilai-nilai' agar terbangun kemampuan kita 

untuk memahami dan merasakan. Pengalaman itu memungkinkan 

suatu kesepahaman, kemengertian, kepekaan dan pengetahuan 

bersama terbangun. Pameran "Love Me or Die" bermaksud 

mempromosikan spirit toleransi terhadap adanya kompleksitas 

didalam kehidupan kita. 



Zuhud: Melindungi hati, 
menyerahkan diri pada ekstas 

Jim Supangkat Kurator/Curator 

ilL Me or Die" mengundang pertanyaan mengapa o ve Entang Wiharso memilih tajuk ini untuk pameran 
tunggalnya. Sebagai pernyataan, "Love Me or Die" menunjukkan 
kekuasaan yang tidak memberi pilihan. Bukan cuma minta 
kepatuhan, pernyataan ini menuntut dengan akibat fatal cinta 
yang sebenarnya tidak bisa dipaksakan. Di masa lalu ketika 
kekuasaan raja-raja seperti tidak ada batasnya cuma para Tiran 
yang bilang begitu . 

Entang Wiharso menjawab "Love Me or Die" itu judul salah satu 
karya yang dipamerkannya. Karya ini ingin menampilkan cinta 
yang mengandung paradoks. Bagaimana cinta bisa berkembang 
ke rasa memiliki dan bagaimana rasa memiliki bisa menjadi hasrat 
menguasai. "Ketika hasrat mengusai menjadi ekstrim batas di 
antara cinta dengan kekerasan menjadi tipis," katanya . Cinta akan 
menjadi kelemahan di hadapan kekuasaan dan rasa berkuasa 
akan menjadi semakin beringas ketika menghadapi cinta yang 
berubah menjadi ketakutan. 

Karya itu mempersoalkan hasrat berkuasa yang berlebihan. Entang 
mengemukakan hasrat berkuasa ini semakin sering ia rasakan 
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perkawanan yang menuntut 
kesetiaan dengan ancaman; bila tidak diikuti akan memancing 
kemarahan yang lalu menjadi keinginan menghancurkan. "Pad a 
hasrat ini sifat manusiawi mengalami erosi sehingga perasaan 
tidak bisa lagi mengenali perasaan orang lain dan hasrat ini akan 
mendapat kepuasan apabila dinyatakan dengan kekerasan," 
katanya. 

Kekuasaan itu ada pada individu, ada pada masyarakat. Tampil 
sendiri-sendiri atau dinyatakan melalui kelompok, kelompok kecil 
maupun kelompok besar. Kekuasaan ini tidak selalu jelas, tidak 
selalu berujud dan tidak selalu memperlihatkan relasi kekuasaan. 
Hasrat berkuasa di baliknya bisa tersembunyi. 

Kendati Entang tidak secara khusus mengutarakannya, ungkapan 
dan karya-karyanya menunjukkan keadaan di sekitar kehidupannya 
yang mencerminkan keadaan masyarakat di tanah airnya. Visi 
Entang cukup tajam memilih masalah kekuasaan-topik pameran 
ini-sebagai tanda bermakna keadaan masyarakat yang dihadapinya. 

Namun ia cenderung tidak melihatnya sebagai persoalan 
penyalah-gunaan kekuasaan yang sudah sering dibicarakan
dalam sejarah Indonesia semua kepemimpinan melibatkan power 
abuse. Entang merasa ada yang lebih mendasar daripada 
persoalan sosial ini. la seperti bertanya, di manakah pangkal 
persoalan kekuasaan ini. Apakah pada sistem sosial pol itik, atau 
pada mentalitas masyarakatnya. la kemudian mencarinya di 
'Iingkaran hati' dan di sini bukan kekuasaan yang ditemukannya 
tapi 'hasrat berkuasa'. 

Di panggung politik hasrat berkuasa itu sudah dimaklumi 
kehadirannya-jangan jadi politikus kalau punya hasrat berkuasa 
biasa-biasa saja . Hasrat ini dikembangkan melalui politik, 
kecerdasan, muslihat, persekutuan, pengkhianatan paling tidak 
kemampuan retorika. Gejala ini terlalu sering dipersoalkan karena 
itu sudah sangat membosankan-ketika seorang penguasa jatuh, 

penghujatan punguasa yang kalah ini malah sudah sampai 
memuakkan. 

Namun di luar panggung politik, hasrat berkuasa itu belum banyak 
dipersoalkan bahkan belum disadari. Hasrat berkuasa ini tampil di 
kalangan orang-oranK biasa tidak disertai kekhususan yang punya 
manfaat bagi orang banyak seperti di dunia politik. Sadar bahwa 
peluangnya tidak banyak hasrat di kalangan orang biasa ini 
mengintai kesempatan apa saja, bahkan kesempatan yang sekecil
kecilnya. Begitu peluang tampak diburu seperti serigala menguntit 
mangsanya yang terluka karena mencium darah. 

Sadar pula karena jaraknya jauh dari kekuasaan, hasrat bekuasa 
itu secara instingtif menyatukan diri dan mencoba peruntungan 
melalui kekuatan kelompok. Dan berhasil ketika mereka menjadi 
komoditas politik, instrumen kepentingan bisnis dan berbagai 
publisitas. Mereka dibeli dengan harga sangat murah karena 
imbalan yang sebenarnya didapat adalah penampilan teatrikal
di parlemen, di jalan-jalan raya, di televisi-yang bisa memuaskan 
hasrat berkuasa yang personal, walau cuma sesaat. 

Hasrat itu mencerminkan pula terbukanya dengan lebar peluang 
bagi mediocrity dan oportunisme karena kondisi yang tidak 
mengenal standar-standar keberhasilan, manfaat sosial dan 
keutamaan. Peluang (oportunity) yang paling diburu adalah peluang 
berkuasa. Dengan berkuasa seseorang bisa menjadi orang yang 
menentukan, orang yang mendapat pengakuan, mendapat 
pembenaran, mendapat previllege, didengarkan pendapatnya 
bahkan diutamakan . 

Hasrat berkuasa seperti itu yang diamati Entang dan ia gelisah 
karena ke mana pun ia berpaling gejala ini terlihat-hadir nyaris 
pada semua orang. Namun tidak ada kemarahan yang tepat untuk 
realitas ini karena hasrat ini berbanding terbalik dengan jaminan 
kesejahteraan-membesar ketika jaminan mengecil. Hasrat ini 
meluas karena kondisi rimba yang membuat hukum survival of 
the fittest berlaku; hanya dengan berkuasa, seseorang bisa 
terjamin, mendapatkan haknya, memenuhi keinginannya dan 
menjadi sejahtera. 

Entang mulai memikirkan sifat kompleks kekuasaan itu pada 
pertengahan 1990an setelah hidup beberapa lama di Amerika 
Serikat. la merasakan kemunculan tuhan-tuhan baru yang jejak
jejak kekuasaannya terasa pada masyarakat walau kekuasaannya 
sendiri tidak disadari. la melihat terjadinya penyeragaman 
persepsi pada masyarakat dalam memuja barang-barang konsumtif, 
super-hero yang diciptakan politik pemasaran dan macam-macam 
keutamaan dalam gaya hidup-inilah 'tuhan-tuhan baru' itu. la 
merasa masyarakat yang memuja dunia material ini dimabukkan 
kenikmatan-kenikmatan fisikal. Jiwa mereka seperti meleleh 
menjadi satu dan kehilangan hasrat personal. 

Ketika kembali ke Indonesia pada akhir 1990an Entang menghadapi 
keanehan lain pada masyarakat akibat terjadinya reformasi politik 
pada 1998-jatuhnya Jendral Suharto dari kursi kekuasaan yang 
dipegangnya selama 32 tahun. la kembali melihat penyeragaman 
persepsi namun kali ini memperlihatkan dampak menakutkan . 

Opposite: Love Me or Die - Super Duper Protected, 2010, caste aluminum, car paint, resin, thread, steel, 230 x 90 x 50 em 
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