
Entang hampir tidak percaya ketika melihat banyak orang menjadi 
gampang marah, gampang menghujat dan suka menggunakan 
kata-kata kasar. la kaget melihat keberingasan kolektif bahkan 
perilaku sadis muncul merata di jalan-jalan raya, di kampung
kampung, di forum-forum politik bahkan di lembaga-Iembaga 
negara. Waktu itu Entang merasakan masyarakat seperti memuja 
kekerasan dan menikmati kekerasan karena daya paksanya 
membuat mereka berkuasa. 

Entang melihat fanatisme pada kekuasaan itu. Fanatisme ini diawali 
penyeragaman pandangan. Dalam persepsi Entang fanatisme 
mempunyai banyak bentuk. Bisa sikap fanatik pada produk-produk 
konsumtif dan gaya hidup yang tidak besar dampak sosialnya. 
Bisa fanatisme dalam pemburuan uang yang membuat perang 
bisnis menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kompetiter. 
Bisa fanatisme agama yang punya dampak sosial. "Fanatisme ini 
cenderung memisahkan diri dari masyarakat, punya visi serba 
hitam putih dan ekstrim dalam berpendapat," ungkap Entang. 
Ke dalam kelompoknya sendiri fanatisme ini mengikat dan 
meniadakan kebebasan, ke luar fanatisme ini tidak 'punya toleransi, 
terdorong mencari musuh dan menghapus relasi manusiawi. 

Dalam memaknai kekuasaan Entang tidak cuma mempersoalkan 
relasi kekuasaan dalam kehidupan sosial yang mengeritik dominasi 
sekelompok kecil orang berkuasa atas sekelompok besar orang 
(masyarakat). Kekuasaan dalam ungkapan-ungkapannya secara 
lebih mendasar mempersoalkan kekuasaan yang bersumber pada 
hasrat man usia. Kekuasaan ini punya lingkup persoalan lebih luas 
dari masalah masyarakat. 

Ungkapan Entang tentang kekuasaan tidak bisa dilihat sebagai 
komentar sosial yang biasanya diwarnai pertarungan pendapat 
dan ideologi-ideologi. Entang melihat kekuasan nyaris tanpa jarak. 
la merasakan kekuasaan tidak hanya melalui realitas obyektif di 
dunia eksternal. la merasakan kekuasaan hadir pada perasaannya 
sebagai persoalan internal. "Walau tidak dikemukakan oleh siapa
siapa, kekuasaan yang tidak jelas ujudnya ini bisa membuat saya 
merasa sedih dan merasa bersalah," katanya . 

Representasi pada karya-karya Entang memang bukan hanya 
representasi realitas obyektif. Representasi ini merupakan hasil 
interaksi realitas obyektif ini di dunia eksternal, dengan berbagai 
sentimen subyekif di dunia internal. Interaksi ini memunculkan 
konflik, paradoks, kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang 
memunculkan kegelisalian pada Entang, dan seperti menuntut 
penyelesaian. Dorongan meniadakan kegelisahan ini mendasari 
ungkapan-ungkapan Entang. "Buat saya, berkarya semacam terapi 
yang bisa membuat saya menjadi lebih tenang," katanya. Gejala 
ini lazim dilihat sebagai spiritual healing. 

Paradoks pada ungkapan Entang bisa kembali dilihat pada karya 
"Love Me or Die" yang menunjukkan inspirasi Entang mencari 
hubungan cinta dengan kekuasaan-bertanya bagaimana kalau 
keduanya tampil sebagai paradoks. Pencarian ini sangat tidak 
lazim bahkan tidak terbayangkan karena cinta dan kekuasaan 
berbeda hampir secara diametral. 

Cinta persoalan dunia internal. Cinta menunjukkan hubungan 
personal dua insan yang saling memberi dan jauh dari saling 
menuntut. Cinta tidak egosentris. Cinta membuat seseorang 
keluar dari dirinya sendiri dan mengutamakan orang yang dicintai. 
Sementara itu kekuasaan justru selalu egosentris. Pada individu, 
pada kelompok bahkan pada institusi, kekuasaan selalu mencurigai 
'orang lain' (others). Paling sering karena ketakutan yang paranoid, 
kekuasaannya akan direbut. Pada kekuasaan ini Entang tidak 
menemukan hati, cinta dan spiritualitas . 

Ada dua kata yang sangat dekat tapi tidak sama, yaitu 'spirit' dan 
'spiritual'. Kata 'spirit' bisa ditemukan pada istilah-istilah ini : 
spirit nasionalisme, spirit liberal, spirit agama, spirit demokrasi, 
spirit kebebasan, spirit metropolitan dan spirit olah-raga. Pada 
istilah-istilah ini kata 'spirit' menunjukkan lingkup kebersamaan 
yang sangat luas-semangat pada hanya sejumlah atau 
sekelompok orang tidak layak disebut spirit. 

Selain kolektivitas dalam lingkup luas, 'spirit' menunjukkan pula 
kekuatan yang berfungsi menerjang halangan apa pun. Spirit 
demokrasi membongkar secara agresif sistem-sistem yang tidak 
demokratis, spirit agama menyerang dengan agresivitas yimg 
sama untuk membela agama. Kendati 'spirit' selalu menunjuk 
sesuatu idealisme, persepsi inside-outside dibawanya selalu 
memunculkan batas-batas untuk menandai kehadiran/ancaman 
'orang lain' (others) Persepsi ini membuat spirit selalu dekat 
dengan kekuasaan bahkan berpotensi membangkitkan kekuasaan. 

Salah satu penggunaan paling awal kata 'spiritual' untuk 
menunjukkan gejala dalam kehidupan modern terlihat pada 
istilah 'negro spiritual' yang menunjuk lagu-Iagu gereja yang 
dinyanyikan masyarakat kulit hitam dengan cara sangat spesifik di 
gereja-gereja kulit hitam; dengan bertepuk tangan, dengan 
lambaian tangan, disertai emosi yang diikuti tangisan . 

Bukan kebersamaan yang ditunjuk istilah 'negro spiritual' tapi 
keadaan terdesak pada masa perbudakan kulit hitam. Kendati 
isti lah ini menunjuk pula persepsi inside-outside, 'orang lain' 
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(others) yang sangat ditunjuknya berada pada posisi sangat 
berbeda. 'Orang lain' ini merangsek sampai tidak ada lagi peluang 
bagi para budak kulit hitam untuk melawan, berontak dan marah. 
Bahkan ruang untuk dendam pun sudah tidak ada. Dalam keadaan 
papa ini para budak kulit hitam bernyanyi dengan mengulurkan 
tangan ke atas mencari hubungan spiritual dengan Tuhan. Dari 
gejala ini muncul kesadaran tentang spiritual healing. 

Pada pertengahan 1990an Entang mengemukakan bahwa bingkai 
ungkapan-ungkapannya adalah landscape. la melihat realitas 
obyektif di dunia ekternal sebagai landscape. Sampai sekarang 
keyakinan ini ternyata tidak berubah. la tetap menggunakan 
bingkai ini untuk mengangkat masalah kekuasaan. Pada 
perkembangan seni rupa wacana landscape-sebagai sumber 
keindahan mau pun sebagai subject matter-berkaitan dengan 
pengalaman transendental yang mencari hubungan spiritual 
dengan Tuhan. Entang tidak menyangkal bahwa bingkai landscape 
yang diterapkannya untuk membangun ungkapan dekat dengan 
wacana ini. Karena itu ketika ungkapannya menampilkan persoalan 
kekuasaan, atau, fenomena lain pada realitas obyektif, kekuatan 
internal yang membangun makna pada ungkapan ini adalah 
pengalaman spiritual. 

Religiositas 

Dalam percaturan seni rupa dunia sampai sekarang 'pengalaman 
spiritual' apalagi bila diimbuhi 'mistisisme' identik dengan 
'ketidak-jelasan'. Karena terlalu sering digunakan para anthropolog 
istilah-istilah 'spritual' dan 'mistisisme' ini menjadi tanda 'ketimuran' 
dengan konotasi pengertian, 'sulit dipahami di dunia Barat'. 
Pemahaman ungkapan pada karya-karya Entang dan pengalaman 
spiritual yang mendasarinya bisa digunakan untuk menyangkal 
ste reoti pin i. 

Sekitar duapuluh tahun lalu filosof Almarhum V.B. Mangunwijaya
lebih dikenal sebagai Romo Mangun-melontarkan salah satu 
pemikirannya tentang seni, yaitu hubungan seni dengan religiositas. 
Mangunwijaya menjelaskan bahwa religiositas tidak langsung 
berhubungan dengan agama kendati tidak lepas sama sekali dari 
agama . Religiositas berpangkal pada percampuran rasa agama 
dengan elemen-elemen rasa lain pada manusia dan tidak bisa 
dilepaskan dari pengalaman menghadapi realitas. 

Persepsi tentang realitas adalah kesadaran yang berpangkal pada 
pengalaman personal yang mempunyai dua bagian yaitu, bagian 
obyektif dan bagian subyektif. Seperti tercermin pada pembicaraan 
tentang realitas obyektif, bagian obyektif pada pengalaman 
personal manusia mempunyai lingkup sangat luas. Karena bagian 
obyektif ini mendominasi pikiran dalam membangun pemahaman. 

Bagian subyektif berada pada kondisi batin yang tidak tetap. 
Kendati pemikiran melintasi juga kondisi batin ini pimikiran yang 
dihasilkannya merupakan bagian paling samar pada totalitas 
pikiran. Kendati terkesan tidak berguna subyektivitas-pemikiran 
ini tidak bisa diabaikan perannya. Karena kondisi batin yang tidak 
tetap, subyektivitas-pemikiran peka aktualitas, umumnya yang 
tersembunyi dan terabaikan . Religiositas berada pada 
subyektivitas-pemikiran ini .l 

Pandangan Mangunwijaya tentang religiositas itu merujuk pada 
psikologi agama yang diperkenalkan William James (1842-1910) 
pada akhir Abad ke-19-meluas pada awal Abad ke-20-melalui 
bukunya yang terkenal, "The Vareities of Religious Experience'~ 

William James melihat pengertian kata agama bersifat ambigu 
karena bisa bersifat personal dan bisa bersifat institusional 
(menjadi agama personal dan agama institusional). 
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Dari kajian sejarah agama William James berpendapat bahwa 
semua agama berpangkal pada pengalaman religius yang personal. 
Tuhan yang dipersaksikan di sini memberi manfaat yang bersifat 
pribadi . Ketika dirasakan manfaatnya agama personal ini menarik 
simpatisan. Lalu berkembang dengan munculnya pengikut yang 
kemudian mengorganisasi diri dan membentuk lembaga-Iembaga 
agama. Sejarah agama menunjukkan ketika sudah menjadi institusi, 
agama tidak bisa melepaskan diri dari ambisi kelembagaan, politik 
kekuasaan dogmatik, dan, fanatisme. Ketika sudah menjadi otoritas 
lembaga-Iembaga agama tidak lagi menyadari pangkalnya. Ketika 
agama personal muncullagi pengalaman religius di baliknya 
dikecam sebagai bid'ah. 2 

Tegangan agama personal dan agama institusional itu bukan 
sepenuhnya persoalan agama. Tegangan ini berpangkal pada 
karakter-karakter mendasar pada manusia. Khususnya dua karakter; 
karakter Pencari Kekudusan yang menempatkan kebahagiaan 
pada pertemuan dengan Tuhan, dan, karakte r Kepala Suku yang 
menempatkan kehidupan duniawi sebagai keutamaan. Kendati 
menempatkan karakter Pencari Kekudusan pada posisi lebih tinggi, 
William James melihat karakter ini sebagai karakter tidak menarik, 
tidak komunikatif dan tidak punya kharisma. Sementara itu 
karakter Kepala Suku adalah karakter kharistmatik yang penuh 
dengan pesona. Orang dengan karakter Kepala Suku diperlukan 

masyarakat untuk menjaga stabi litas. Di satu sisi orang-orang 
dengan karakter ini mempunyai hati nurani yang baik; peka 
merasakan ancaman yang dihadapi masyarakat. Namun di sisi lain 
mereka membawa pula karakter predator yang selalu diganggu 
hasrat untuk berkuasa, mereka bahkan berpotensi menjadi Tiran . 
Masyarakat selalu terombang-ambing dalam memilih kedua 
karakter itu. Sejarah agama menunjukkan pemilihan salah satunya 
selalu berkaitan dengan perkembangan dan keadaan pada 
masyarakat dan relasi ekonomis kedua karakter. 

Dalam keadaan normal-menunjukkan kemajuan misalnya
karakter Pencari Kekudusan tidak menarik masyarakat karena 
pahamnya tidak jelas dan tidak kompetiti f. Karakter Pencari 
Kekudusan bahkan mengganggu karena membuat pencari 
kesenangan duniawi mer'asa berdosa. William James menunjuk 
pikiran Nietzche yang mengecam para Pencari Kekudusan sebagai 
manusia tanpa vitalitas, penyelinap yang cuma terkesan canggih 
tapi menunjukkan kemerosotan moral. Manusia-manusia ini 
menu rut Nietzche tidak mewakili apa-apa dalam kehidupan
Nietzche pembela karakter predator militeristik dan pemuja 
kesenangan duniawi. 

Akan tetapi pad a kondisi sebaliknya, ketika tanda-tanda 
kehancuran muncul akibat friksi internal, masyarakat menyadari 
perlunya mencari kekudusan. Masyarakat terkondisi untuk 
menganut dan melihat kekudusan sebagai jalan keluar. Namun 
sejarah agama menunjukkan ini bukan satu-satunya faktor. Faktor 
lain yang sering tampil adalah Pencari Kekudusan membawa pula 
karakter Kepala Suku. Para Nabi, misalnya adalah Pencari Kekudusan 
yang sekaligus orang-orang kuat progresiP 

Pencari Kekudusan, menu rut William James bukan watak ideal 
man usia. Karakter ini bukan juga karakter istimewa yang dimiliki 
hanya orang-orang yang berpotensi menjadi Nabi. Karakter ini 
ada pada manusia biasa dan berpangkal pada kesadaran mistis 
yang bisa muncul pada orang-orang biasa juga. Kendati bisa hadir 
pada siapa saja, kesadaran mistis tidak pernah sesungguhnya 
dipahami. William James mencatat beberapa sifat kesadaran ini. 
Antara lain, tidak bisa diungkapkan secara verbal, mengandung 
kepasifan dan cenderung harus dialami.4 

Di tengah kekaburan itu pengalaman religius dan kesadaran mist is 
bisa dikenali ketika ditampilkan melalui motif estetik. Bisa dikenali 
ka rena mengalami intelektual isasi. William James menunjuk 
karya-karya sastra Tolstoy dan adiknya, Henry James-perintis 
Sastra Amerika-di mana kesadaran mistis secara dramatis 
memunculkan friksi di antara pengalaman religius dengan tanda-
tanda duniawi.5 -

Pemikiran Willam James menjelaskan religiositas dalam pandangan 
Mangunwijaya yang melihat religiositas selalu mempunyai konteks 
sosial. Menjelaskan pula mengapa rel igiositas yang menghindari 
dogma-dogma agama bisa menemukan hubungan mistis dengan 
Tuhan di dunia perasaan yang bersifat sangat personal. 6 

Pemikiran Mangunwijaya dan William James itu bisa digunakan 
untuk memahami hampir semua aspek pada pengalaman spiritual 
Entang. Karya-karya Entang pada mulanya menampilkan persoa lan 
agama. Di awal karirnya pada tahun 1990an ia singgah di 
abstrakisme karena salah satu faktor menimbang pandangan 
dalam Islam yang tidak memperbolehkan penggambaran manusia. 
Namun tanpa bisa ia kendalikan gambaran manusia muncul juga 
pad a karya-karyanya. 

Lukisan figuratif itu masih memperlihatkan friksi internal. Pada 
lukisan-Iukisan ini Entang tidak cuma menampilkan gambar 
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manusia. la menampilkan pula gambar senjata-keris, misalnya
untuk menampi lkan tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda ini 
signifikan karena menunjukkan ia tidak menampilkan manusia 
(hidup) pad a lukisan-Iukisannya, tapi hanya untuk merepresentasikan 
sebua h ke hidupan manusia seperti Sunan Kalijogo ketika 
menggunakan wayang dengan menorehkan tiga garis dileher 
wayangnya. 

Pada perkembangari selanjutnya, Entang tidak lagi mengalami 
halangan menampilkan gambaran manusia pada lukisannya
yang menjadi sentral pada ungkapan-ungkapannya. 

Teatrikalitas 
Kajian itu sangat mungkin akan membangun citra bahwa karya
karya Entang menampilkan ekspresi religius . citra ini terpiuh dan 
akan menyempitkan pemahaman ungkapan-ungkapannya. Kendati 
bingkai landscape yang diterapkannya dalam membangun ungkapan 
mengacu pada wacana landscape, karya-karya Entang tidak 
menampilkan landscape yang kosong dan tidak ber-manusia. 
Karya-karyanya malah menampilkan figur bahkan dipenuhi oleh 
figur-figur. 

Landscape pada karya-karya Entang-sebagai sumber inspirasi 
maupun subject matter-adalah panggung pertunjukkan. Keduanya 
bisa dipersamakan. Landscape adalah obyek yang diam tapi 
sebenarnya berbicara ketika membangkitkan pengalaman spiritual. 
Sementara itu para aktor di panggung pertunjukan di sebaliknya 
berbicara, namun mereka diam karena membawa peran yang 
diberikan. Mereka tidak bicara tentang diri mereka sendiri, mereka 
sebetulnya diam seperti landscape. Dalam katalog pameran 
"Hurting Landscape" (2003) Entang menjelaskan fungsi landscape 
didalam karyanya "physical landscape selalu berhubungan, atau 
merefleksikan, interior landscape (pola pikir dan realitas) 
masyarakat." 

Entang tertarik pada panggung pertunjukan sebagai fenomena 
bukan apa yang disajikan panggung pertunjukan. la tertarik pada 
teatrikalitas seperti hasrat pamer, dramatisasi, ungkapan hiperbolik 
dan komunikasi satu arah. Teatrikalitas ini yang mendasari 
ungkapannya-dan tampil pada karya-karyanya-karena ia ingin 
tahu ada apa di balik teatrikalitas dalam kehidupan. 

Kendati mengandung narasi hubungan teatrikalitas dengan narasi 
pada karya-karya Entang tidak selalu jelas. Karya-karyanya tidak 
menampilkan cerita yang bisa dibaca dengan jelas tetapi bisa 
dikaji secara rasional. 

Selain manusia Entang tertarik juga pada benda-benda yang bila 
dilihat dari konteks panggung pertunjukan terkategori properti. 
Benda-benda yang biasanya cuma menjadi pelengkap pad a 
panggung pertunjukan tidak sentral kedudukannya dalam narasi. 
Entang tertarik misalnya pada teks, bukan sebagai teks pada script 
yang membawa narasi tapi teks sebagai fenomena . Entang 
mengemukakan ia sadar sering mengulang-ulang beberapa subject 
matter selain subject matter man usia. Di antaranya yang paling 
sering adalah teks, pagar dan kulit binatang (pola kulit binatang). 

la mengangkat teks karena melihat teks bertebaran di semua 
sudut kehidupan. Baginya teks ini mencerminkan konsep-konsep 
yang mendominasi pikiran kita dan menjadikan persepsi kita 
seragam . Teks-teks ini seperti naskah pertunjukan yang tidak jelas 
siapa penyusunnya. 

Kesadaran tentang kekuatan teks ini muncul ketika ia tinggal di 
Amerika Serikat pada pertengahan 1990. Sejak itu ia sering 

mengumpulkan segala macam teks. Dari koran, dari kampanye 
politik, iklan, lelucon, ucapan orang-orang penting, kata-kata para 
tokoh di televisi dan film . Pada mulanya teks- teks ini ditampilkan 
untuk memberikan tekanan. Tapi sejak tiga tahun terakhir Entang 
berusaha mengolah teks-teks ini, mengubahnya dan membuatnya 
menjadi tidak jelas supaya tidak menampilkan makna tunggal. la 
manampilkan pula teks-teks ini sebagai ekspresi visual, misalnya 
menjadi balon bicara pada figur-figur seperti dalam komik. 

Subject matter pagar pada karyanya merupakan metafor perangkap 
yang mengurung manusia. Pagar ini simbol mentalitas yang 
memisahkan manusia dari manusia lain seperti pada fanatisme 
agama. Makna pagar ini tidak bisa dilepaskan juga dari persepsi 
umum di mana pagar mencerminkan rasa tidak aman baik secara 
psikologis maupun secara praktis. Di kota-kota besar di Indonesia 
hampir tidak ada rumah yang tidak berpagar dan gejala ini 
mencerminkan rasa tidak aman sudah menjadi rasa terancam. 

Kulit binatang atau pola kulit binatang yang sering ditampilkan 
Entang pada manusia berbicara tentang identitas manusia yang 
mendekati identitas binatang. la percaya pola kulit binatang 
menujukkan identitas binatangnya karena binatang adalah 
makhluk instinktif yang perilakunya dipandu kebutuhan untuk 
bertahan hidup pada tingkat dasar. Binatang yang kulitnya hijau 
menyelinap di antara pepohonan supaya tersembunyi dan tidak 
diserang binatang lain. Anjing menyerang kucing karena mengenali 
identitas kucing melalui pola kulitnya . Binatang-binatang di hutan 
berlarian ketika melihat belang kulit harimau. 

"Identitas manusia tidak tercermin pada kulitnya walau warna 
kulit manusia bisa berbeda," ungkap Entang. Namun ia merasa 
banyak orang menggunakan warna kulit sebagai identitas untuk 
me'ncari-cari perbedaan bahkan mencari-cari permusuhan. 
Identitas seperti ini, menu rut Entang, berhenti pada permukaan 
dan menjadi identitas sederhana yang dekat dengan identitas 
binatang. "Identitas manusia dalam keyakinan saya sangat kompleks 
dan terbentuk dari memori pengalaman yang tersimpan di relung
relung dunia internal yang rumit dan halus," katanya . 

Dua realitas 
. Mengamati secara khusus dua subject matter pada representasi, 
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yaitu 'pagar' dan 'teks', bisa dikaji gagasan mengangkat kedua 
subject matter ini muncul pada dua realitas yang berbeda. 'Pagar' 
berkaitan dengan realitas dalam perjalanan hidupnya di Indonesia. 
Gagasan 'teks' muncul dari realitas yang diserapnya pada 
persinggahan di Amerika Serikat yang kendati terputus-putus 
cukup lama-ia menikah dengan orang Amerika. 

Kenyataan bahwa ungkapan Entang bisa dipahami melalui 
pemikiran William James yang berkembang pada awal Abad ke 20 
adalah sebuah fenomena . Pemikiran ini tidak bisa dilihat sekadar 
referensi untuk memahami ungkapan Entang. Pemikirian William 
James punya posisi berbeda terhadap dua realitas berbeda yang 
dihadapi Entang . Kebedaan ini menampilkan persoalan yang 
berbeda pula. 

Pemikiran Willam James (Iebih dikenal sebagai perintis pragmatisme 
gelombang pertama bersama Charles Sanders Peirce) tidak bisa 
dilepaskan dari perkembangan masyarakat di Eropa, Amerika 
memasuki kehidupan modern pada Abad ke 19. Kendati dasar
dasarnya sudah muncul pada Abad ke 18-ditandai Revolusi 
Prancis, perkembangan demokrasi di Amerika serikat, dan, revolusi 
industri-tanda-tandanya pada masyarakat baru muncul pada 
Abad ke 19. Tanda-tanda ini adalah gejala meninggalkan kehidupan 
lama untuk memasuki kehidupan modern. 

Pemikiran William James-filosof pertama Amerika di tengah 
dominasi filosof Eropa-menunjukkan gejala itu. Pemikirannya 
bersama sejumlah pemikiran lain mencerminkan konflik masyarakat 
dalam menilai agama. Pangkalnya adalah dogma-dogma agama 
yang meluaskan melankolia dan anhedonia, yaitu kemuraman 
yang mencemaskan kematian karena ketakutan pada hukuman di 
neraka, penderitaan dalam menjalani kekudusan, dan, perasaaan 
dihantui dosa ketika menghadapi kesenangan (kemajuan). 

The Varieties of Religious Expereince yang mengkaji agama secara 
empirik berkembang paralel dengan pemikiran lain yang bereaksi 
pada keadaan menekan itu dengan cara menyangkal agama. 
Atheisme dan eksistensialisme muncul pada masa ini. IImu 
pengetahuan, khususnya ilmu kedokteran, menyerang pengalaman 
religius para rahib yang melibatkan penampakan dengan 
membuktikan secara medis penampakan berpangkal pada 
kelainan patologis. 

Realitas yang dihadapi Entang di Amerika Serikat mencerminkan 
perkembangan yang berjarak hampir dua abad dengan keadaan 
itu. Pada realitas ini melankolia dan anhedonia relatif sirna karena 

kehidupan dan pemahaman tentang hidup-seperti dirasakan 
juga oleh Entang-terkonsentrasi pada dunia material. Entang 
tidak terlalu salah ketika merasa pengalaman spiritual memang 
nyaris tidak bisa ditemukan pada kehidupan seperti ini. 

Sikap kritis Entang yang mencemaskan hilangnya spiritualitas, 
etika dan moralitas yang sepaham dalam kehidupan seperti itu 
tidak bisa dikatakan pandangan terpiuh peninjau yang tidak 
sesungguhnya mengenal keadaan. Berbagai indikasi yang 
menandakan kembalinya kebutuhan pada kehidupan spiritual di 
Eropa, Amerika Serikat mengukuhkan opininya. Pada dekade 
1960-1970 meluas semacam spiritualisme di kalangan Hippies 
dan pencarian guru-guru spiritual yang menjelajah sampai ke India, 
Nepal, Indonesia dan Tibet. Gejala Cult di Amerika Serikat sekarang 
ini bisa dilihat sebagai indikator lain. Sejumlah manusia membentuk 
komunitas eksklusif-memisahkan diri dari masyarakat-dan 
menjalani kehidupan spiritual yang mematuhi secara absolut 
perintah para orang-orang kudus palsu yang otoriter yang bilang, 
"Love Me or Die". 

Sementara itu, posisi realitas yang dihadapi Entang di Indonesia 
terhadap pemikiran William James, seperti menyusutkan jarak 
waktu sekitar dua abad yang menandai posisi realitas yang 
dihadapinya di Amerika Serikat. Penyusutan jarak waktu ini 
menunjukkan posisi agama dalam kehidupan di Eropa, Amerika 
Serikat pad a Abad ke 19 kurang lebih sama dengan posisi agama 
dalam kehidupan di Indonesia-dan di negara-negara yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam-sekarang ini. Reaksi 
Entang pada fanatisme agama merupakan indikator kesamaan 
yang lain. Akan tetapi gejala kesamaan ini tidak serta merta bisa 
dilihat sebagai tanda bahwa masyarakat Indonesia baru akan 
memasuki kehidupan modern. 

Ketika pemikiran tentang modernisasi dunia pad a awal Abad 
ke-20 sangat percaya akan terujudnya modernitas yang homogen 
di seluruh dunia, pemikir Walter Benjamin sudah melihat kelemahan 
keyakinan ini. la mengetengahkan pemikiran 'homogeneous 
empty time of modernity' di mana ia melihat faktor waktu pada 
proses homogenisasi dunia ini tidak bisa ditentukan, bahkan tidak 
bisa dibayangkan. la berpendapat modernitas yang homogen 
adalah sebuah utopia yang baru akan terjadi bila semua aspek 
yang berbeda-beda pada kondisi lokal di seluruh penjuru dunia 
sudah selesai menjalani proses transgresif pada modernisasi.7 

Perbedaan jangka waktu sekitar dua abad pada dua relitas yang 
dihadapi Entang adalah sebuah contoh y.ang bisa dengan sangat 

Welcome to America: The Story of Block Goat (detail), 2008, aluminum plate, dimensions variable 
After Dark - Made in the USA, 2008, embossed ink print, 100 x 71 em 
Immune, 2008, embossed ink print, 100 x 64 em 
Welcome to America, 2008, embossed print, 76 x 56 em 

jelas menunjukkan dasar pemikiran homogeneous empty time of 
modernity. Namun sekaligus menunjukkan kemustahilan 
modernitas yang homogen di seluruh dunia. 

Kini, ketika modernitas homogen itu tidak lagi dipersoalkan, 
perbedaan yang tercermin pada dua realitas yang dihadapi 
Entang bisa dilihat sebagai tanda pluralitas perkembangan dunia 
modern. Kesadaran ini perlu ditegaskan lagi menghadapi 
pemikiran tentang globalisasi sekarang ini yang kembali mencari
cari keseragaman pada globality dan bukan sekadar tanda-tanda 
sejumlah kesamaan. 

Karya seni seringkali menampilkan persepsi yang tidak terduga 
dan inilah yang diperlihatkan ungkapan Entang. la bisa melihat 
kesamaan pada dua realitas yang jelas-jelas berbeda. 
Pemahamannya tentang fanatisme yang jauh lebih luas dari 
pemahaman umum tentang fanatisme, membuat ia melihat 
kesamaan pada kedua realitas berbeda yang dihadapinya. Entang 
melihatnya sebagai "satu" realitas. 

Ungkapan Entang menegaskan dasar-dasar pluralisme. Pluralisme 
tidak mengabsolutkan perbedaan. Pluralisme bukan hanya 
menyadari kesamaan, pluralisme bahkan mengakui kesamaan
kesamaan universal. Perbedaan dan kesamaan pada pluralisme 
adalah partikel pada realitas yang tidak berada pada posisi biner. 
Ungkapan Entang menunjukkan kesamaan universal bahkan bisa 
melintasi faktor waktu . Karya-karyanya membangun kesadaran 
bahwa pengalaman spiritual, kesadaran mistis, dan, religiositas
ada di 'Timur' maupun di Barat-adalah kesamaan universal yang 
hadir sepanjang masa di tengah pluralitas agama. 

Bahasa Ibu 

Dari kisah di balik kelahiran-ungkapan-ungkapannya bisa ditemukan 
persentuhan Entang dengan realitas urban di Amerika Serikat 
yang ditandai kehidupan metropolitan. Realitas ini bisa ditemukan 
juga di Indonesia pada lingkaran kecil di kota-kota besar. Inilah 
realitas yang sering disebut-sebut "realitas global" dan karya
karya Entang memperlihatkan tanda-tanda realitas ini. Namun 
para "globalis" -di dunia seni rupa lokal, maupun global-tidak 
segera bisa menemukan tanda-tanda ini pada karya-karyanya 
karena Persepsi dominan dan berbagai stereotip . 

Pada tahun 2008 lalu karyanya disertakan pada pameran 
"A Transversal Collection" di Arte Contemporanea Arte Lavoro 
Territorio, Bergamo, Italia. Sub-judul pameran ini cukup 
mengejutkan "From Duchamp to Nino Calos, From Cattelan to 
Entang Wiharso'~ 

Pameran yang disusun kurator Fabio Cavallucci itu menampilkan 
karya-karya "a-typical" yaitu karya-karya yang tidak mengikuti 
trend-trend pada zamannya. Sub judul, "From Duchamp to Nino 
Calos," menunjuk karya-karya dalam perkembangan seni rupa 
modern yang tidak bisa dianalisa melalui kanon-kanon sejarah 
seni rupa, sementara sub judul, "From Cattelan to Entang Wiharso" 
menunjuk karya-karya dalam perkembangan seni rupa kontemporer 
yang dinilai tidak biasa . 

Entang memang bukan seniman yang suka mengikuti trend. 
Kecenderungan ini membuat ia terbebas dari dorongan mencocok
cocokkan diri pada arus utama perkembangan mana pun. Sikap 
ini mendasari mind set yang secara alami membuat ia lebih dekat 
dengan kanon-kanon perkembangan seni rupa yang dibentuk 
kekuatan-kekuatan lokal-mengenai keutamaan dan nilai-nilai, 
persepsi tentang seni, dan, cita rasa . 

Di satu sisi, mind set itu menghindarkan Entang dari keadaan 
terombang-ambing dalam membangun ungkapan yang punya 
potensi membangun pesona-ia tidak terhalang kebingungan . 
Namum di sisi lain, mind set ini membuat ungkapan dan karya
karyanya menjadi tidak biasa di forum global. 

Dalam lima tahun terakhir ini beredar di forum global pertanyaan, 
"apakah seni dalam nalar global" (what is art in global sense).B 
Alur pemikiran yang terkuat untuk menjawab pertanyaan ini 
adalah kesadaran tentang pluralitas seni; seni adalah gejala 
universal namun manifestasi dan pemahamannya adalah 
gejala plural-dipengaruhi perkembangan lokal. Namun upaya 
menjawab pertanyaan ini masih berada di ambang pembahasan 
karena masih dibayangi kuatnya kecemasan pada akan 
terpecahnya seni rupa global .karena perbedaan, dan, hilangnya 
komunikasi. Karena itu karya-karya Entang masih dianggap tidak 
biasa walau bisa diterima karena kekuatan dan pesonanya bisa 
ditangkap. 

Entang sama sekali bukan seorang tradisionalis.9 Dalam 
kehidupannya sehari-hari tidak ada tanda-tanda ia punya 
perhatian khusus pada tradisi apalagi merayakannya. la tidak 
pernah mempersoalkan-apalagi mencari-cari-identitas 
etniknya. Tidak pernah ada upaya padanya untuk mengangkat 
tanda-tanda tradisi-ornamen tradisional misalnya-ke ungkapan
ungkapannya . Karya-karyanya secara kasat tidak menunjukkan 
tanda-tanda tradisi sama sekali. 

Akan tetapi, pengaruh tradisi ada pada karya-karyanya . Pengaruh 
tradisi ini masuk hampir dengan sendirinya, sepertinya tidak 
menghasratkannya. Pada salah satu tanda perkembangan karya
karyanya bisa dilihat bagaimana pengaruh ini masuk. Awalnya 
adalah penyiapan pameran tunggalnya di Ark Gallery, Jakarta 
pada tahun 2008. Memperhitungkan skala ruang galeri ini Entang 
memutuskan untuk menampilkan karya-karya kertas . la membuat 
karya-karya grafis dengan teknik yang biasa digunakan dalam 
membuat monoprint-mengepres sesuatu bend a pada kertas 
hingga membentuk lekukan negatif pada kertas. 

Pada karya-karya Entang, bend a yang dipres ke permukaan kertas 
adalah plat almuniun yang dibentuk melalui kerja tangan. Plat 
almunium ini berfungsi sebagai klise cetakan dalam teknik cetak 
tinggi dengan mesin grafis-biasa digunakan untuk membuat etsa. 

Peluang membangun gambaran di atas plat almunium itu tidak 
banyak, yaitu membuat cut-out seperti dalam pembuatan wayang 
kulit. Setelah dipres ke kertas dengan mesin cetak grafis hasilnya 
di atas kertas (hond-made paper) adalah silhouette dalam bentuk 
relief negatif tanpa warna, atau, silhoutte hitam seperti bayangan 
pada layar pertunjukan wayang kulit . 

Entang mendapat pengalaman baru dalam berkarya ketika 
membuat klise plat almunium itu-membuat pola gambar pada 
plat almunium untuk di cut-out menjadi plat-klise. Entang 
merasakan garis yang meluncur pada kerja ini memunculkan 
oranamen. la merasakan juga garis-garisnya yang meluncur 
membangun bentuk-bentuk tubuh yang sensual. 

Melalui pembuatan gambaran di atas plat almunium itu Entang 
merasakan pengalaman baru dalam membangun gambaran 
manusia. Gambaran manusia yang muncul pada plat almunium, 
gemulai dan menampilkan gerak tubuh. Entang kemudian 
menemukan gerak tubuh ini bisa menampilkan geliat yang 
mencerminkan ketegangan, kecemasan dan berbagai rasa lain. Di 
sini Entang menemukan bahasa untuk menampilkan teatrikatlitas. 



Penemuan-penemuan itu membuat pamerannya di Ark Gallery 
tidak cuma menampilkan karya-karya kertas. Entang memutuskan 
untuk memamerkan pula plat-plat almunium yang tadinya berfungsi 
sebagai klise cetakan. Ketika plat-plat almunium yang menyerupai 
wayang kulit ini terpampang di dinding Entang dengan segera 
menyadari bahwa karya-karyanya menampilkan susunan narasi 
yang dikenal mendasari sebagian besar karya-karya seni rupa 
tradisional di Indonesia. 

Entang seperti menemukan kembal i 'bahasa Ibu' yang sampai 
sekarang masih dilihat sebagai bahasa craft yang kapasitasnya 
terbatas pada menampilkan keindahan yang menyenangkan. 
Entang tidak terlalu peduli pada pendapat umum tentang bahasa 
ini, dan memutuskan untuk mengembangkannya. Seperti terlihat 
pada pameran tunggalnya kali ini, susunan narasi pada karya
karyanya bisa menampilkan pesan dan membangun pesona yang 
sama sekali tidak berhenti pada keindahan yang menyenangkan. 

Akan tetapi, Entang bukan seniman yang dibentuk cuma oleh 
kebetulan-kebetulan . Perkembangan karya-karyanya tidak lahir 
dari proses alami di luar kesadarannya . Uraian dan jawabannya 
atas berbagai pertanyaan tentang karyanya menunjukkan ia 
menyadari apa yang dikerjakannya . 

Entang mengemukakan dasar ungkapan-ungkapannya adalah 
ethika. Kesadaran ini didapatnya ketika ia merasakan pergumulan 
menghadapi ketentuan agama, tradisi dan macam-macam 
pandangan orang. la bertanya, dasar apakah yang harus 
digunakannya untuk ungkapan-ungkapannya . 

la merasa ethika bisa digunakannya untuk menghadapi macam
macam pandangan dari luar. Melalui pengalaman berkarya dalam 
perjalanan waktu Entang membangun pemahamannya tentang 
seni. Seperti menjawab pertanyaan, 'apakah seni', ia 
mengemukakan, "Ungkapan seni berpangkal pada perasaan yang 
merupakan gabungan sensibility yang melibatkan akal dengan 
sensitivity estetis yang punya kapasitas merasakan moralitas dan 
ethika ." Karena itu ungkapan seni-dari yang santun sampai yang 
provokatif-mengandung kebaikan yang menampilkan pikiran 
positif tentang realitas apa pun dalam kehidupan. 

1 Dari perbincangan pripadi dengan V. B. M angunwijaya pad a masa hidupnya. 
Y. B. Mangunwiiaya (1929·1999), seorang rohaniwan, filosof, budayawan, arsitek, sastrawan 
dan filantrop yang berga ul akrab dengan seni man dan masyarakat kelas bawah. Kendati ia 
hidup di kawasan kumuh bersa ma ra kyat ielata di pi nggir Kal i Code, Yogyakarta, ia menu lis 
esei dengan topik yang sangat beragam. Dari masalah seni, agama dan filsafat sa mpai 
masa lah sosial, politik dan nasionalisme. Sa lah satu kumpulan eseinya yang diterbitka n 
pada tahun 1982 beriudul "Sastra dan Religiositas." 

' The Variet ies of Religious Experiences. William James. Diterbitkan pertama kali pada tahun 
1902. Perj umpaan dengan Tuhan. Ragam Peng%~~man Religius Manusia. Diterjemahkan ke 
Bahasa Indonesia oleh Gunawan Admi ra nto. Miza n. Bandung . 2004. HaI.448·470. 

'Opcit. HaI.493·496. 

• Opcit. HaI.SOS·S08. 

SOpcit . Hal. 591. 

6Da ri perbincangan pribadi dengan Y. B. M angunwijaya. 

7 Diangkat Homi K. Bhabha pada seminar Expanding In ternationalism, A Conference on 
International Exhibtion, di Venice Biennale, 1990. "Simultaneous Translation: Modernity 
adn The Inter·national." Homi Bhabha. Keynote speech. Conference Proceeding. Arts 
International. NY. 1990. HaI. 2S. 

Black Goat vs. Aesthetic Crime and Identity Crime: Carnic Book Series, 2010, aluminum plate, ear paint, 1000 x 10,000 em 
(Biennale Jogja X, Jogja National Museum, Yogyakarta, Indones ia) 

a Dilontarka n antara lain oleh sejarahwan seni rupa dunia terkemuka, Hans Belting. 

9 Oi forum sen i rupa global cemoohan "t radisionalis" in i masi h tegak sampai sekarang. 
Semua pandangan yang mempersoalkan pengaruh trad isi pada ungkapan seni rupa masa 
kini dengan segera diidentifikasi sebagai visi 'tradisionalis'. 'Tradisi ' pada cemoohan ini 
terperangkap pada visi dalam anthropologi dan karena itu semua pembahasa n tradisi 
dalam perkembangan seni rupa masa kini harus selalu kembali ke pandangan-pandanga n 
pada anthropologi. Pembicaraan ini selalu macet karena pandangan-pandangan pada 
anthropolog ini ternyata berjarak dengan tradisi dalam kenyataan . 

Jim Supangkat dikenal dunia internasional sebagai kurator independen dan kritikus 
seni yang mana telah menulis beberapa buku termasuk Indonesian Modern and 
Beyond (1996) dan Mutation: Painstaking Realism In Indonesian Contemporary 
Painting (1997). Supangkat salah satu suara terkuat dan paling berpengaruh 
mempromosikan, menganalisasikan dan menginterprestasikan seni kontemporer 
Asia Tenggara khususnya seni kontemporer Indonesia. Artikulasi sering dibawah 
ungkapan kata-katanya dan mengungkap tradi si seni rupa yang tidak dikenal dunia 

internasional, desakan hati, nafsu, perhatian sosial telah memungkinkan seniman 
Asia Tenggara untuk lebih jelas dalam mempromosikan karya mereka ke dunia 
internasional. Pada tahun 1997 Supangkat menerima penghargaan Prince Clause 
Award dari pemerintah Belanda untuk usahanya didalam mempromosikan seni 
kontemporer Indonesia . Sejak 1990, dia telah mengkurasi atau sebagai ko·kurator 
lebih dari 35 pameran dan di tahun 2010 menjadi kurator pameran "Contemporaneity 
Indonesian Contemporary Art" di Museum of Contemporary Art (MOCA), Shanghai, 

China . 
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Sejumlah Tanda dalam Karya Entang Wiharso 

Suwarno Wisetrotomo 

Sebuah karya seni - seni rupa - dapat dipahami sebagai gugusan 
yang berisi aneka ragam gagasan dan perasaan, yang diolah 

dan digubah oleh seorang seniman menjadi suatu bentuk. Gugusan 
itu menjadi konstruksi visual yang 'menyembunyikan' banyak 
serpihan; mungkin tentang ideologi politik, kesenjangan sosial 
dan ekonomi, dinamika kebudayaan, mungkin pula tentang rasa 
kecewa, amarah, masygul, benci, cinta asmara, doa kepada IIlahi 
Robi, Tuhan Yang Maha Esa, atau mungkin sekadar 'bermain-main' 
dengan bahasa rupa . Berhadapan dengannya, adalah berhadapan 
dan berada dalam atmosfir pemaknaan yang menantang dan 
menggugah. Oi depan karya seni adalah berhadapan dengan 
sejumlah 'kode'; entah menyembunyikan, entah mengatakannya 
dengan terus terang. Bentuk-bentuk itu, mungkin saja mewakili 
tentang apa dimaksudkan (oleh seniman), mungkin pula justru 
ingin mengatakan hal yang sebaliknya. 

Sebagai gugusan yang menyusun serpihan dan menyimpan 
sejumlah makna dan tendensi, maka ia, karya itu, pastilah tidak 
berdiri sendiri. la mengkait dan terkait dengan banyak hal, banyak 
faktor, dan banyak hasrat. la bisa utuh, atau bisa hanya sepenggal. 
Maka seniman (perupa) membangunnya pula dalam gubahan 
sebuah karya, yang mungkin saja utuh, mungkin saja hanya 
sepotong, baik itu sebagai kesadaran atau pun proses bawah 
sadarnya. Seberapa pun keutuhannya, sebuah karya tetaplah 
menyimpan atau menyembunyikan suatu narasi - entah panjang, 
entah pendek; entah verbal, entah tersamar - yang dihasratkan 
oleh senimannya untuk dikomunikasikan kepada publik yang luas. 

Terkait dengan hasrat ini, ada seniman yang memilih cara untuk 
berterus terang, verbal, atau wantah dalam 'menyuarakan' 
gagasannya. Atau sebaliknya, ada yang memilih cara terselubung, 
tersembunyi, tersamar, simbolistik, dan penuh metafora. Akan 
tetapi begitulah karya seni; penuh dengan tanda dan kode yang 
mengundang tafsir serta pemaknaan. Sejumlah bentuk dan 
keseluruhan tata rupa, semestinya, dikonstruksi dengan kesadaran 
sebagai 'kode', atau 'ikon', yang dihasratkan senimannya untuk 
'mewartakan pesan' kepada publik luas. Oi situlah, maka pUblik 
akan langsung berhadapan dengan makna-makna yang 'terbungkus'; 
makna yang disamarkan, atau makna di balik kode konotatif 
maupun yang denotatif. Karya seni akan cenderung menawarkan 
kode-kode yang ambigu, kode-kode yang merangsang multitafsir, 
yang pada gilirannya mengundang disiplin lain untuk memperkaya 
perspektif penglihatan dan pemaknaan. 

Oemikian pula ketika berhadapan dengan karya seni rupa, tidak 
segera dapat mengenali sejumlah elemen yang ada di sana. Oeretan 
pertanyaan segera meluncur; misalnya bentuk-bentuk itu hadir 
sebagai (memerankan) apa, apakah ia sedang memerankan sebagai 
simbol atau tengah menjadi tanda (sign). Kedua hal ini, jika t idak 
dicermati dengan saksama, dapat merabunkan pemahaman. 
" ... simbol adalah ekspresi budaya yang selalu memanggul 
ambivalensi dalam dirinya" kata Ignas Kleden (Ignas Kleden, 2004; 
11). Lebih jauh Ignas Kleden dengan baik menjelaskan, bahwa, 
"Pada dasarnya simbol berbeda dari tanda . Karena suatu tanda 
berfungsi menyatakan, sedangkan simbol mempunyai fungsi 
ganda menyatakan dan sekaligus menyembunyikan sesuatu. Oalam 
bentuk yang ekstrim sebuah simbol dapat menyatakan sesuatu 

dengan menyembunyikannya, dan dapat pula menyembunyikan 
sesuatu justru dengan menyatakannya" (Ignas Kleden, 212). 
Oengan kata lain, sangat mungkin suatu bentuk tertentu, dalam 
suatu karya hanya berfungsi sebagai tanda (menyatakan), namun 
dalam karya yang lain, suatu bentuk yang sama, berfungsi sebagai 
simbol (bergerak antara menyatakan dengan menyembunyikan). 

Tendensi antara tanda dan simbol tidak selalu menjadi kesadaran 
dalam olah kreasi. Mengapa demikian, karena seniman/perupa 
tidak selalu konsisten dengan 'bentuk' dan 'fungsi'. Oalam waktu 
yang berbeda, bentuk yang sama bisa memiliki fungsi yang berbeda 
atau sama, tergantung gagasan dan konteks gubahannya. Pendapat 
Susanne K. Langer berikut ini, tentang 'makna' dan 'pesan' dalam 
simbol, perlu juga dicermati; "Simbol seni adalah satu dan utuh, 
karena itu ia tidak menyampaikan 'makna' (meaning) untuk 
'dimengerti', melainkan 'pesan' (import) untuk 'diresapkan'. 
Terhadap 'makna' orang hanya dapat mengerti atau tidak mengerti, 
tetapi terhadap 'pesan' dari seni orang dapat tersentuh secara 
lemah dan secara intensif. 

Oi sini terdapat elastisitas yang luas terhadap peresapan 'pesan' 
seni itu" (M . Sastrapratedja, 1983; 77). Kompleksitas persoalan di 
sekitarnya, juga peristiwa dan pengalaman yang terus bergerak, 
menjadikan seorang seniman (yang berpikir, yang gelisah, dan 
yang kritis) terus berupaya menemukan dan menggubah bentuk
bentuk yang dianggapnya paling mewakili perasaan dan 
gagasannya, dan yang terpenting adalah membuat yang khas atau 
unik. Kembali saya kutip pernyataan Ignas Kleden, " ... bahwa lahir, 
bercinta, menderita, dan mati adalah hal-hal yang konstan dalam 
hidup manusia dan masyarakat. Yang akan membuat menarik 
adalah bagaimana dan dengan respons seperti apa setiap 
menghadapinya, dan menghadapinya secara khas. Cinta adalah 
gejala universal, tetapi setiap percintaan adalah hal yang unik" 
(Ignas Kleden; 67). Pernyataan ini dapat dijadikan pintu masuk 
pemahaman terhadap keragaman bahasa ekspresi (visual) yang 
bertumpu pada pusaran tema atau ideologi yang nyaris sama . 
Pada area ini, diskusi bisa diperlebar terkait dengan persoalan 
orisinalitas, kebaruan, atau kreativitas, yang terus bergerak dan 
memiliki konteksnya yang baru. 

Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah seniman melahirkan 
tanda-tanda yang tak selalu mudah dimaknai itu? Yang mula-mula 
harus dipahami adalah, bahwa secara umum seniman (perupa) 
cenderung ingin mengambil jarak - bahkan mungkin menghindari 
- dengan cara/bahasa ungkap yang verbal. Sebaliknya para perupa 
berupaya keras menemukan 'tanda' dan menggubahnya menjadi 
bentuk-bentuk yang simbolis, dengan balutan metafor yang khas 
atau unik. Ignas Kleden dengan jelas dan menarik mengelaborasi 
persoalan ini dengan membandingkan antara ilmu pengetahuan 
dan sastra . "Oalam ilmu pengetahuan konsep-konsep disusun 
dengan cara menyingkirkan sebanyak mungkin konotasi dan 
ambivalensi sehingga tercapai suatu denotasi yang dapat ditetapkan 
isi dan batas-batasnya. Sebaliknya, dalam karya sastra, konotasi 
dimungkinkan, dan ambivalensi justru diaktifkan untuk 
menghidupkan watak simbolik sastra, dengan memanfaatkan 
berbagai teknik simbolisasi seperti metafor, alegori, atau cara-cara 
lainnya" (Ignas Kleden; 8). Oemikian pulalah kerja perupa ketika 

menggubah dan menghadirkan bentuk-bentuk; yang pad a akhirnya 
mewujud sebagai gugusan simbol, kode, dan tanda . 

Problema membaca karya seni rupa adalah ketika berhadapan 
dengan sejumlah tanda yang demikian terbuka, dan berpotensi 
meluas, lebih dari yang dibayangkan perupanya. Maka sering 
terjadi (juga sering terdengar komentar) bahwa pembacaan dan 
pemaknaan karya seni sering melampaui apa yang tampak, juga 
(diduga) melampaui apa yang dihasratkan oleh senimannya. Akan 
tetapi itulah kelaziman dari wilayah pemaknaan. Referensi, opini, 
dan artikulasi sangat mungkin meluas atau menukik. Karena itulah, 
maka tidak akan pernah terjadi suatu pembacaan karya seni rupa 
yang mampu menghadirkan makna tunggal apalagi absolut. 
Sebuah pembacaan hanyalah sepotong makna, yang akan 
mengundang lapisan makna lainnya . 

Entang Wiharso, salah seorang perupa yang sangat intensif berkarya 
seni lukis, karya-karya tiga dimensional, dan karya-karya reka rakit 
(instalasi), yang demikian eksploratif dan beragam menghadirkan 
kemungkinan material, tata rupa dan bentuk-bentuk. Sebagian 
tata rupa dan bentuk-bentuk itu diantaranya nyaris berulang 
dihadirkan pada berbagai karya yang digubah dalam ruang dan 
waktu berbeda. Pada umumnya, karya-karya Entang Wiharso 
ditandai oleh tata rupa yang kontras; bentuk-bentuk atau figur
figur yang terpiuh, cenderung deformatif (tubuh dengan kaki 
kelewat pendek atau sebaliknya kelewat panjang, demikian pula 
tangannya; atau kepala terlalu besar); wajah-wajah dengan ekspresi 
yang tegang, mulut yang lebar dengan pose menyeringai; mata 
yang berjumlah ganda (tiga atau empat, dalam susunan berjajar 

horisontal) berderet dalam satu wajah; tali pusar yang menjulur 
ke mana-mana; kemudian bentuk gergaji, pisau, pot ret diri, potret 
keluarga (isteri dan kedua anaknya), dan 'kode' yang terbaru adalah 
kambing (h itam; black goat), panorama jalan raya, materiallogam 
aluminium (aluminium cuting), dan panorama (landscape) . 

Entang Wiharso adalah tipe seniman penjelajah yang subur dengan 
gagasan-gagasan kritis. Hidup dan kehidupannya penuh dengan 
pengalaman serta benturan, yang mengkondisikan dirinya untuk 
'bertarung' melawan dominasi, hegemoni, intimidasi, kesewenang
wenangan, dan penilaian sepihak yang antidialog. Sikap dan 
berpikirnya yang kritis merupakan produk dari kondisi semacam 
itu. Karena itu, karya-karya Entang sesungguhnya merupakan 
upaya yang terus-menerus untuk memperjuangkan dan 
merefleksikan nilai, etika, dan moralitas. Apa yang digubah dan 
dikemukakan adalah pertama-tama dalam rangka 'mengingatkan 
diri sendiri ', dan selebihnya ditawarkan kepada publik luas. Isu 
utamanya adalah menimbang dan mempertanyakan soal moralitas. 
la sangat berhasrat menyebarkan (menularkan) sensibilitas lewat 
karya-karya seni, sebagai media untuk menyampaikan ragam 
pandangan, kepedulian, termasuk kecemasan terhadap persoalan 
politik, identitas, sosial, kultural, melalui "drama visual" yang ia 
gubah. Mengapa saya sebut "drama visual", karena memang hampir 
semua karya Entang menghadirkan citra dramatik yang kuat. 
Namun, seperti sudah terungkap di atas, selalu terjadi jarak 
antara seniman, karya-karya yang dihasilkan, dengan publiknya, 
jika sudah dikaitkan dengan 'pembacaan dan pemaknaan'. Bahkan 
dalam kasus karya-karya Entang Wiharso, hampir selalu terjadi 
kesalahpahaman penerimaan (resepsi) publik (penonton) ketika 
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