
berhadapan dengan karya-karyanya. Kesalahpahaman itu 
misalnya, setelah berhadapan dan mengamati 
sejumlah karya, muncul dalam bentuk 
ekspresi atau reaksi seperti perasaan 
'seram, takut, ngeri, atau muncul 
perasaan keras, tragis, dan bahkan 
horor'. Meskipun hal demikian itu 
lazim terjadi (pada karya seniman 
yang manapun), tetapi menarik jika 
lebih jauh ditinjau, mengapa hal 
demikian itu terjadi, dan apa 
sesungguhnya pesan yang ingin 
dikemukakan oleh seniman di balik 
bentuk-bentuk yang disalahpahami itu. 
Karena itu, mari ditelusuri sambil 
mengonfirmasi, apa yang sesungguhnya 
ingin dikemukakan Entang Wiharso di balik 
bentuk-bentuk yang cenderung ganjil, 
kompleks, dan provokatif itu. 

Tentang "Figur-figur Terpiuh (Distorsij" 
Pada uraian sebelumnya sudah diurai dengan agak detail tentang 
aspek ikonografi, atau setidaknya gejala visual dalam karya-karya 
Entang Wiharso. Sesungguhnya Entang ingin mengungkapkan 
tentang nilai-nilai 'keburukan' dan 'keindahan' . Keduanya bisa 
bertukar tempat, disebabkan oleh nilai dan pemahaman yang 
relatif. Keduanya juga bisa digunakan sebagai 'pintu masuk' untuk 
memahami tentang yang 'buruk' atau tentang yang 'indah', justru 
karena memahami salah satunya. Jika hanya memperhatikan yang 
baik dan normal, kemungkinan akan terjadi kesulitan (bahkan 
kesenjangan) untuk memahami tentang 'sesuatu' yang tidak 
normal, yang cacat, atau yang tidak utuh. Ketidaknormalan, atau 
tentang sesuatu yang tidak proporsional, dalam pandangan Entang, 
sesungguhnya merupakan statemen dan fakta tentang 'genetika' 
yang tersamar. Fakta ini merupakan isyarat untuk menyatakan 
suatu ironi atau paradoks terhadap suatu kondisi ketidakadi lan, 
penyelewengan, kesewenangan, keserakahan, dan sejenisnya. la 
sering dihadapkan pada situasi semacam itu, baik ketika berada 
dan tinggal di Indonesia maupun ketika di Amerika. Pada ujungnya 
adalah munculnya stigma atas persoalan identitas; suatu pandangan 
yang stereotipe yang menjastifikasi seseorang (termasuk Entang) 
dalam kotak, bingkai, kecenderungan, atau label tertentu. Kondisi 
semacam inilah yang mendorong Entang Wiharso melahirkan 
pemikiran-pemikiran dari perspektif yang lain, yang berakibat 
pada kecenderungan distorsi (pemiuhan) pada karya-karyanya. 
Membentuk dan mengonstruksi bentuk yang terdistorsi , bagi 
Entang merupakan pernyataan atas ketidaksetujuannya pada 
stigma-stigma stereotipe itu, dan selebihnya merupakan 
refleksi atas pengalamannya. 

Pandangan-pandangan yang tidak ideal 
mudah terlontar dari seseorang, 
kelompok, komunitas, atau masyarakat 
dimanapun. Pandangan yang 
sesungguhnya cenderung spekulatif 
itu, akibat dari cara melihat yang 
serba permukaan, hanya kesan 
selintas, dan mengabaikan struktur 
(sosial) secara detail. Akibat serius 
berikutnya adalah semacam 
kesimpulan yang melihat bahwa terjadi 
nilai yang seragam dalam kehidupan dan 
kebudayaan . Fakta semacam itu cukup 
mengganggu dirinya. Karena itu, karya-karya 
Entang juga bisa dilihat sebaga i semacam 

Before and After #1 (detail), 2010, oil, acrylic on canvas, 220 x 160 cm 
My Vehicle (detail), 2008, spray paint, embossed print, 66 x 100 cm 

afirmasi sekaligus menegasi atas pandangan-pandangan 
semacam itu. 

Mengapa figur-figur terpiuh itu selalu hadir 
dalam karya-karyanya? Repetisi, menurut 

Entang penting dan harus dilakukan. 
"Repetisi merupakan suatu cara 
melakukan propaganda yang efektif. 
Repetisi adalah cara untuk 
memprovokasi mata dan psikis untuk 
mencapai impak yang maksimal 
terhadap pernyataan dan gagasan yang 
disampaikan" kata Entang. Artinya, 

dengan spirit merepetisi, maka akan 
terhindar dari bentuk-bentuk yang 

stereotipe dan cenderung menjadi permanen 
dan merasa aman. Menghindari stereotipe 

yang permanen, sama dengan keberanian keluar 
dari zona aman. Hal ini lebih sebagai soal sikap mental; 

apakah seniman merasa cukup nyaman dengan bentuk-bentuk 
tertentu atau sebaliknya. Pilihan cara berkarya yang tidak mapan, 
baik gaya maupun pi lihan mediumnya, merupakan pernyataan 
yang sangat jelas tentang sikap anti kemapanan. "Saya takut 
terjebak pada kondisi yang establish (kondisi mental state) karena 
menurut saya ketika perupa terjebak dalam kondisi semacam 
itu akan menjadi mekanik dengan formula-formula yang telah 
(pernah) ditemukannya. Jika hal demikian itu terjadi, tanpa 
disadari hanya akan berakibat sekadar memuaskan medan 
sosialnya" kata Entang membeberkan argumentasinya. Entang 
tidak termasuk yang merasa nyaman dan aman dengan tetap 
menjaga spirit penjelajahannya. la memilih sikap untuk 
mengambil posisi oposite; oposisi biner. "Saya menghindari sikap 
dan tindakan double standort" kata Entang pasti. 

Karya-karya Entang terus bergulir, menjelajah medium, menggali 
gagasan, memperkaya perspektif terhadap persoalan, dan 
mengindikasikan suatu permainan, 'memainkan bagian-bagian 
intim' dengan caranya yang khas; ukuran atau proporsi yang tak 
pasti, suasana yang dramatik, serta kecenderungan ornamentasi 
yang mengejutkan. Perhatikan misalnya, bagaimana ia mengolah 
unsur-unsur ornamentasi dengan warna-warna yang menyolok, 
kontras-kontras yang menyakitkan mata, bentuk- bentuk yang 
terus didistorsi, dan sebagainya. 

Sensualitas: Persekutuan Laten 
Dari penjelajahan Entang, sering muncul bentukcbentuk dari 
bagian intim dari organ tubuh manusia (juga binatang). Bentuknya 

bisa seperti phalus yang memanjang, bahkan bercabang
cabang, melingkar-lingkar, seperti usus. 

Mencermati idiomnya, dapat diduga ia 
mengungkapkan tentang nafsu dan 

problema pengendalian diri. 

Libido, terkait erat dengan kekuasaan. 
Tak jarang praktik kekerasan 
merupakan refleksi dari praktik 
kekuasaan. "Sensualitas dalam karya 
saya" kat a Entang, "merupakan 
metafor dari persekutuan antara 
manusia dengan kekerasan yang 

dilakukan dan diproduksi terus
menerus". Persekutuan yang laten; yang 

terselubung, tersembunyi, dan 
terpendam, yang bisa muncul kapan saja, di 

mana saja, bahkan bisa secara destruktif. 
Manusia menyetubuhi kekerasan sedemikian rupa, 

dan lambat laun kekerasan itu menjelma menjadi kenikmatan 
psikis dan fisik, kenikmatan jiwa dan tubuh" ungkap Entang. 
Pernyataannya ini merupakan penegasan dan sangat membantu 
dalam memahami bahasa ekspresinya - bentuk-bentuk yang 
digubah, distorsi yang mengundang sensasi, bahkan liar - terkait 
dengan sensualitas. 

Tentang "Gergaji, Pisau, Pistol, Pedang, Wajah Menyeringai, 
Mata Ganda'~ dan lain-lain 
Pada sejumlah karya Entang, mudah ditem_ukan bentuk-bentuk 
seperti gergaji, atau pisau, yang dihadirkan nyaris tanpa pemiuhan 
(distorsi), atau tanpa ornamentasi. Bentuk-bentuk tersebut 
dihadirkan secara verbal, dan langsung dapat dimengerti tentang 
fungsi keseharian sebagai alat bantu. Bandingkan misalnya dengan 
bentuk-bentuk atau figur yang cenderung selalu didistorsi. Hal ini 
menimbulkan pertanyaan, mengapa ketika mengolah property 
(bentuk-bentuk gergaji, pisau, wajah dan menyeringai, dll) tidak 
mengalami distorsi yang berarti? 

Pasti bentuk-bentuk ini demikian pentingnya bagi Entang, sehingga 
tak perlu disamarkan kehadirannya dalam bidang gam bar. Rupanya 
Entang ingin mengatakan tentang pentingnya bagaimana 
memfungsikan alat dengan benar, oleh orang yang benar (tepat) . 
"Sebuah alat seperti gergaji atau pisau, jika digunakan oleh orang 
yang salah, bisa berbahaya", kata Entang. Mengapa pilihannya 
bentuk gergaji? Segera dapat dirasakan dampaknya, bahwa alat 
ini (gergaji atau pisau) dapat menimbulkan efek psikologis yang 
lebih cepat dan tajam, mengerikan, dan memil iki kekuatan 
menghardik siapa pun. 

Bentuk yang paling sering ditemukan dalam karya Entang adalah 
'wajah-wajah menyeringai'. Bentuk-bentuk ini bahkan kadang 
mengingatkan pada karya-karya Edvard Munch (1863-1944), 
terutama karyanya yang monumental "The Scream" (1893) yang 
dikoleksi The National Gallery, Oslo. Lukisan itu menggambarkan 
seseorang di atas jembatan tengah berteriak dengan mata 
mendelik, sementara di belakangnya terdapat dua sosok misterius. 
Langit, dengan sapuan yang kuat, menyisakan warna yang 
memerah . Lukisan ini sungguh menggetarkan, seperti yang 
diisyaratkan dalam judul, menjeritkan rasa takut. Bagi Entang, 
dengan menjumput ikon (seperti) Munch, termasuk wajah-wajah 
yang menyeringai, merupakan cara untuk 'meledakkan amarah'. 

Wajah yang menyeringai bagi Entang merupakan gambaran tentang 
menerima kenikmatan atau pun kesakitan, atau bahkan kedua
duanya. Baginya, itulah cara untuk menyatakan tentang sikap 
manusia yang sering (terpaksa, atau malah menikmati) kesakitan 
dan kenikmatan sekaligus. Contoh yang dapat segera dilihat adalah 
kasus dalam pemerintahan yang cenderung diktator; rakyat berada 
dalam kondisi menikmati tekanan, sekaligus kenikmatan fisiko 
Keinginan untuk menghindari tekanan, terlibas oleh kenikmatan 
meskipun hanya bersifat mekanik dan seolah-olah (fatamorgana). 
Manusia, sadar atau tak sadar, sering memerankan dirinya dalam 
ruang dan suasana ganda, atau berlapis-Iapis. Dalam kultur Jawa 
misalnya, antar individu dalam berinteraksi dengan medan 
sosialnya, sering tidak berbicara secara lugas, tetapi cenderung 
berbelit, berlapis-Iapis, hanya semata-mata untuk mencari 
selamat. 

Pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman dengan dua anaknya 
yang dibesarkan diantara dua kebudayaan - Indonesia dan 
Amerika - merupakan persoalan yang menggelisahkan dirinya. 
Entang tengah mempersoalkan 'identitas'. Setidaknya 'identitas' 
yang bakal disandang (menempel) pada kedua anaknya, akibat 
dari nilai-nilai (budaya) yang diserapnya. "Saya mengkhawatirkan 
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M e as Teddy Bear (detail), 2004, oil, acrylic on canvas, steel plate, resin, 300 x 600 cm (triptych) 
Melting Self Portrait (detail), 2008, acrylic, oil on canvas, 148 x 120 cm 
Chronic Privacy (detail), 2010, watercolor, 168 x 76 cm 

pertumbuhan anak-anakku, dan berusaha agar mereka t idak 
terkooptasi oleh sa lah sat u kul t ur, Indonesia saja, atau 
Amerika saja", demikian pengakuan Entang. Baginya, mata 
demikian penting peranannya dalam hal melakukan kontak 
dan menyerap nilai-n ilai . "Apa yang dilihat merupakan 
statement awal" ucap Entang. Maksudnya adalah, mata 
menunjukkan point awa l, yang akan mengantarkan pada 
persoa lan dan pengalaman sosial dan pengalaman spiritual 
lebih lanjut. Mata berkehendak untuk mencari, mengikut i 
gerak, bahkan mendorongnya, agar tubuh dan jiwa terus 
bergerak. Itulah latar belakang munculnya bentuk 'mata 
em pat' yang menempel pada satu wajah. 

Mata ganda dalam karya-karya Entang dapat dibaca sebagai 
isyarat dan pesan tentang kecemasan, sekaligus 
kewaspadaan terhadap 'pengalaman melihat'; apa yang 
dil ihat, juga apa yang boleh dan tidak boleh dilihat, 
bagaimana cara melihat, serta bagaimana menyera p dan 
mengolah nilai-ni lai dari apa yang dilihat. Mata ganda 
menjad i isyarat tentang upaya melipatgandakan kecermatan 
dan kecerdasan da lam 'mel ihat dan menganalisis' 
kompleksitas penga laman keh idupan. 

Tentang "Black Goat": Kesewenangan & Kerapuhan 

Karya-karya Entang Wiha rso mula i era 2008, cenderung lebih 
'sepi', cenderung lebih menyederhanakan tata visualnya, dan 
nyaris tanpa ornamentasi. Meski demikian, kejutan-kejutan 
visual terus dilakukan. Tiba-t iba ia bisa menghadirkan karya ' 
penuh ornament asi dengan warna-warna menyolok, bahkan 
cenderung menyakit kan mata. Terasa bahwa ia ki ni sedang 
mengolah dan mencari esensi ya ng berbeda. Ornamentasi 
dan warna-warna tajam itu (Entang menyebutnya sebagai 
"warna neon" ), dihasratkan untuk memprovokasi, sekal igus 
sikap perlawanan terhadap estetika mainstream yang tengah 
berlangsung di dalam medan penciptaan seni (art world) . 
"Di tengah orang yang sedang memuja esteti ka untuk 
menyenangka n mata dan est eti ka yang serba min imalis, atau 
ya ng se rba dingin dan tenang, saya memilih warna yang 
tidak mengenakka n mat a, bahkan norak, seperti neon pink, 
neon hijau, neon kuning, dan sebagainya" kata Entang. 
Baginya, pencitraan dengan warna neon dan ornamentasi 
merupakan cara terbaik untuk mengcounter persepsi 
visualisasi 'pa radigma seni rupa kontemporer' di Indonesia 
yang telah bergerak menjadi corak dan pakem yang seragam. 
Pendekatan ini menarik, ji ka melihat sejarah tent ang 
kehadiran ornamen dan ornamentasi yang dihardik dan 
dipinggirkan dalam percaturan seni rupa modern. Bahkan 
ornamentasi pernah dianggap sebagai tindak 'kriminal' 
dalam seni, tanpa memiliki bentuk dasar dan fungsinya . 
Fakta-fakta itulah yang kemudian 'dipinjam' Entang untuk 
memosisikan diri pad a ruang yang berbeda, sekaligus 
menarik diri dari arus mainstream. 

Bahwa dirinya ditempatkan sebagai 'model ' da lam pusaran 
persoalan, merupakan karakter karya-karya Entang sejak 
dulu. Karya bertema 'Black Goat' misalnya, adalah 
menempatkan dirinya sebagai 'si kambing hitam'; sebagai 
'sang korban' yang sering kali dianggap sebagai 'yang 
bermasalah', sumber perkara, dan karenanya harus 
diinterogasi atau di pinggirkan. Dalam praktik keseharian, 
tentu saja ia melawan perilaku demikian itu. Maka 
terciptalah konstruksi visual; 'kambing hitam' dengan sosok 
yang lebih besar, tengah menghadapi dan memainkan sang 
'super hero' (menyerupai Batman atau Superman) yang 
sosoknya jauh lebih kecil. Adegan atau komposisi seperti ini 

tampak ironis, bahkan tragis, dan kadang memunculkan humor 
sat ire. 

Tema 'Black Goat' ini dikembangkan visualisasinya dengan cara 
memadukan bersama jalan raya (highway) . Komposisi ini menjadi 
sangat kuat dan dramatis. Pada jalan raya yang besar dan sibuk, 
selalu ada garis pembatas yang linier maupun yang putus-putus, 
yang bisa menggambarkan pengalaman personal maupun 
pengalaman sosial. Garis pembatas ini, dalam kehidupan nyata 
bisa tidak ada gunanya, ketika hasrat sewenang-wenang dengan 
melanggar aturan main (hukum) sedemikian menguasai seseorang 
atau banyak orang. Manusia menjadi sangat rapuh (fragi/e) di 
tengah kehidupan. Jalan raya menunjukkan kerapuhan (fragility) 

yang dramatis. Pada suatu ketika, di jalan raya dapat 
terjadi prasangka atau kecurigaan terhadap mereka 
yang lemah atau yang rapuh . Jalan raya memang 
dapat dijad ikan indikator yang kuat tentang 
kultur suatu masyarakat. Entang 'memotret' 
realitas in i dengan sangat kuat; 
menggoreskan kuas dengan cepat, 
menorehkan garis pembatas - yang 
mampu menghadirkan 'kecepatan' 
jalan raya - dan secara ironis serta 
dramatis, seekor kambing (hitam) 
tengah melintas di atasnya. 

'Black Goat' (kambing hitam) sebagai 
ungkapan tentulah mengundang 
pengertian konotatif. Kambing hitam 
dalam dunia (kultur) barat tidak selalu 
berarti salah, tapi masih berpeluang 
untuk dipersalahkan, masih gelap posisinya, 
karena rentan dengan tudingan yang 
berpotensi dipersalahkan. Hal demikian terjadi, 
tak lain merupakan manifestasi dari praktik 
kekuasaan. Praktik kuasa, hegemoni, yang terjadi hampir 
diseluruh bidang. Tampaknya ide tentang 'Black Goat' ini 
merupakan letupan persoalan yang sudah mengendap dari dulu, 

"ketika saya dikambinghitamkan oleh kekuasaan" kata Entang. 
Kekuasaan dalam pengertiannya yang multidimensional, 
termasuk apa yang dipraktikkan oleh beberapa galeri, beberapa 
penulis, atau kritikus yang cenderung memojokkan. Karena itu, 
'Kambing Hitam' pada karya-karya Entang tak lain adalah sikap 

perlawanan atas praktik kekuasaan. 

Tentang "Potret Dir;" 
Tema yang tidak terlalu sering diolah adalah 'potret diri ' dan 
'potret keluarga'. Tema ini dikerjakan ket ika berkaitan 
dengan peristiwa spesial, khususnya saat yang 
bersangkutan (isteri nya, kedua anaknya, atau dirinya) 
berulang tahun, yang dimaknai oleh Entang sebagai 
momentum penting di dalam menjalani kehidupan. Namun, 
pot ret diri dan potret keluarga yang digubahnya, terasa 

jauh dari semangat narsisme. Menggubah 'potret diri ' bagi 
Entang adalah suatu ikhtiar untuk melakukan kritik pribadi 

(self crticicissm), terkait dengan kehadi ran di rinya di tengah 
kompleksitas hidup dan kehidupan di tengah medan sosial. 

Di samping itu ia juga merasa lebih kenai dan intim terhadap 
dirinya. la mengatakan bahwa, "mengritik diri sendiri 
sesungguhnya untuk membicarakan tentang persoalan dengan 
spektrum yang-Iebih luas, cakupan wilayahnya luas, tidak merasa 
berdosa, dan yang terpenting menumbuhkan kekuatan diri 
sendiri ". Sebuah pernyataan yang menarik dan kuat. Hal ini 
tampak berkorelasi dengan sikapnya yang tegas dan satire untuk 
menunjuk diri sendiri sebagai 'si kambing hitam'. Artinya, Entang 
tidak menyembunyikan diri di balik moralitas tertentu, tetapi 
sebaliknya menghadirkan dirinya secara terbuka untuk dilihat 
secara kritis. Diri sendiri dihadirkan sebagai metafora maupun 
sebagai pernyataan yang lugas; diri dalam jaringan sistem, dan 
diri dalam jaringan sosial. 

Terka it dengan karya yang bertema "Potret Keluarga", ada yang 
digubah bukan sekadar sebagai potret, tetapi banyak yang 
dihasratkan sebagai statement. Karya-karya bertema potret keluarga 
dapat dibaca sebagai potret (rekaman) mentalitas; mentalitas 
Entang dalam memahami keluarga sebagai lingkaran terdekatnya, 
maupun mentalitas orang-orang di dalam medan sosial 

terdekatnya, terkait dengan keberadaan dirinya. 
Karya ini dapat dilihat sebagai cara pandang 

Entang dalam menyikapi proses 
percampuran budaya yang sering 

dalam prosesnya terjadi tegangan, 
konflik, harapan, dan mimpi . 

Betapa pun, mereka adalah 
sosok yang sangat 
dipahami, sebaliknya 
merupakan orang-orang 
yang paling memahami 
dirinya. Sebuah proses 
membangun 
kesalingmengertian yang 
tidak mudah, yang 
diwarnai oleh benturan 

kultural, j uga berbaga i 
negosiasi agar terjadi 

kesalingpahaman. 

Tentang Ornamentasi dalam 
Cutting Aluminium: Paradoks 

Tersembuny; 
Entang Wiharso tidak saja menjelajahi ide, 

tetapi juga material. Proses penggunaan material 
aluminium, merupakan dampak dari penjelajahannya itu. Mula-

Don' t Touch Me Superhero (detail), 2008, spray paint, oil on linen, 200 x 150 cm 
American Dream - Behind Her Story (detail), 2008, embossed print, 56 x 76 cm 
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mula, Entang membuat karya-karya Grafis, khususnya cetak 
emboss (embossed). la menggunakan material aluminium yang 
dipotong dengan bentuk tertentu - seperti bentuk-bentuk yang 
selama ini ia gubah, seperti sosok-sosok ganjil, dengan sejumlah 
ornamentasi - kemudian dicetak di atas kertas. Tentu saja tanpa 
cat atau pewarna, karena memang ingin mengejar efek 'timbul' 
(embossed). 

Pada perkembangan lebih lanjut, Entang menghadirkan material 
aluminium bukan lagi dalam pendekatan teknik Grafis, bukan lagi 
sebagai klise cetak, tetapi utuh sebagai media yang menyampaikan 
(dan menyembunyikan) pesan. Entang menggubah berbagai sosok 
ganjil, dibalut bentuk-bentuk ornamentasi, sebagian dihadirkan 
secara kinetik, dan merupakan karya 'instalasi dinding'. Maksudnya 
karya dua dimensional yang teknik presentasinya melalui reka 
rakit (instalasi). Tak selalu harus di dinding, tetapi Entang 
menyajikannya dalam berbagai variasi, seperti di tembok bangunan, 
di dinding dalam ruang, atau bahkan menempel di 'pagar'. Ukuran 
karya juga sangat variatif, dan cenderung berskala besar. 

Melalui material aluminium, terasa upaya Entang untuk 
menghadirkan nilai-nilai yang kontras secara tajam. Bentuk
bentuk atau sosok yang ganjil itu misalnya, dihadirkan dengan 
teknik yang rumit, memotong, melubangi, nyaris seperti menghias, 
karena penuh dengan detail-detail yang penuh lekukan. Material 
logam aluminium itu mengisyaratkan sesuatu yang kokoh, keras, 
dan tajam, sementara gubahan yang ornamentik itu seperti 
menaklukkan watak materialnya. Presentasi karya-karya Entang 
mengh~dirkan paradoks, bahwa dalam keseharian terlalu sering 
kita menghadapi realitas semu, penuh kamuflase, dan apa yang 
tampak ternyata menyimpan makna, perilaku, atau nilai yang 
sebaliknya. 

Melalui karya-karya yang menggunakan materiallogam ini, 
menunjukkan kemampuannya yang menarik, terutama dalam 
hal mengelola'gejolak ide-ide dan ruang batinnya. 

Tentang Panorama: Tragedi Keindahan 
Kreativitas Entang Wiharso yang terbaru, bagi saya cukup 
mengejutkan. Karena saya tidak pernah membayangkan (juga tak 
pernah menduga), bahwa Entang akan berkarya (melukis) dengan 
tema panorama (landscape) . Ternyata, tema itulah yang tengah 
digarap Entang dengan sangat intensif. 

Tentu saja Entang tidak sekadar menghadirkan panorama (apalagi 
sekadar yang menghibur). Lebih jauh dari itu, Entang tengah 
menggarap peri hal 'panggung' (stage); panorama sebagai 
'panggung' yang menyimpan kompleksitas. Teknik presentasi 
karya-karya dalam tema ini juga sangat kontras; bidang gambar 
dibagi secara sederhana, yakni bagian 'Iangit' dan bagian 'bumi'. 
Pada bagian 'Iangit' dibiarkan kosong dengan warna dasar kanvas 
(putih) tanpa sentuhan apapun, sementara pada bagian 'bumi' 
diisi dengan pepohonan, tanah perbukitan, dan aktivitas sosok
sosok penghuninya. Cara ini mengingatkan pada layar (tonil) 
pertunjukan wayang orang, atau bahkan layar (geber) pertunjukan 
wayang ku lit. Pada pertunjukan wayang orang, tonil berfungsi 
sebagai penanda tempat dan suasana. Sementara pada pertunjukan 
wayang kulit, layar (geber) berfungsi sebagai 'panggung' kehidupan. 

Karya-karya ini terasa sangat aktual dan kontekstual dengan realitas 
hari ini. Ketika semua orang yang memiliki otoritas (kekuasaan), 

Temple oj Hope (detail), 2010, steel frame, aluminum plate, resin, light bulbs, cable, lava stone, 350 x 300 x 200 cm 
My Dream is Bigger Than You Think (detail), 2009, aluminum plate, 200 x 100 cm 

tengah bermain-main dan memainkan 'panorama' dengan cara 
sewenang-wenang, dan terasa menyakitkan. 'Panorama' itu - bumi 
atau semesta - seolah hanya bagi kepentingan dirinya sendiri, dan 
melupakan para pewarisnya. Itulah kerakusan yang tak terperikan. 
Panorama dalam karya Entang Wiharso, sesungguhnya adalah 
menghadirkan 'tragedi ', suatu kisah tragis yang menghinggapi 
manusia hari ini. 

Inilah bukti nyata, bahwa -karya seni rupa sesungguhnya memang 
suatu artifak yang berpotensi 'menyimpan dan menghadirkan' 
fakta mental (mentalitas), fakta sosial, dan fakta kultural5eorang 
seniman/perupa yang menantang untuk ditelusuri, dibaca, dan 
dimaknai. Maka, seluruh property - tanda-tanda dan simbol
yang sering hadir bahkan berulang begitu kuat dan menyodok 
tata visual dan kesadaran itu, sesungguhnya juga berfungsi 
'menggoda' sensitivitas siapa pun untuk menyelidiki, menganalisis, 
dan mengungkapkan makna-makna yang tersembunyi. Maka, 
keseluruhan praktik penciptaan seni dan pengkajian seni, 
sesungguhnya bermuara pada upaya memberikan pencerahan 
bagi orang lain. 
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Bajak Tanah yang Bergetar: Cinta dan Perlawanan 
Dalam Karya Terbaru Entang Wiharso 

Dr. Amanda Katherine Rath 

BAG IAN I 
Pendahuluan1 

E ntang Wiharso (Iahir tahun 1967) secara intensif mengamati 
dan mencerap kehidupan dan masyara.kat di sekelilingnya. 

Yang ia periksa dengan cermat bukan hanya pengalaman, melainkan 
juga berbagai perasaan yang dibangkitkan oleh pengalaman itu 
dalam dirinya. Semua itu ia terjemahkan dalam kosakata visual 
yang banyak bergantung pada sosok manusia yang, dalam karya 
Entang, secara beragam dan serempak merupakan pewadahan 
dari konsep tentang manusia secara umum, suatu kondisi, dan 
perilaku. Tubuh manusia menjadi situs kekerasan fisik yang 
divisualkan, juga sebagai gudang berisi tumpukan berbagai emosi 
ganas yang abstrak (yang umum maupun yang milik Entang 
sendiri), yang diterjemahkan melalui dan dipetakan pada tubuh 
manusia. Maka karya seninya bukan hanya reportase visual tentang 
keadaansekarang seperti lazim dijumpai pada banyak senirupa 
kontemporer di Indonesia saat ini. Berbeda dengan banyak perupa, 
Entang tidak mengungkapkan .moralitas yang lugas dan telanjang 
lewat karyanya seperti yang juga lazim terjumpa pada banyak 
karya sosiopolitis. Ini jangan diartikan bahwa Entang tidak 
menekankan segi tersebut dalam karyanya . Dari citraannya yang 
brutal dan kritiknya yang tajam, jelas bahwa karyanya didasarkan 
atas fondasi moral dan etis yang kokoh pula . Meski begitu, karya 
Entang memperlihatkan dengan jelas suatu brutalitas yang tega 
dan tanpa apologi, yang mungkin seolah berlawanan dengan 
empati pribadi yang dalam atau rasa - dalam arti 'pemahaman 
mendalam' - terhadap manusia maupun kondisi menjadi manusia. 

Istilah rasa - sebuah kata dan konsep Sansekerta - sudah berabad
abad menjad i unsur penting dalam kaidah estetika Jawa, dan 
mengandung pengertian adanya moralitas di balik pengamatan 
dan penilaian - secara harfiah kata ini adalah padanan untuk 
Jeeling' secara umum dalam bahasa Inggris. Maka - seperti 
dalam bahasa Inggris pula - kata ini membutuhkan kata sifat yang 
menyatakan dengan tegas 'nama' perasaan itu (misalnya : rasa 
sedih, to feel sad) . Kata rasa juga bersifat konseptual, yaitu 
mencakup pengalaman estetis, sedangkan dalam kerangka sosial 
istilah itu mengacu pada taraf keterbinaan penguasaan diri tertentu 
yang diperoleh lewat proses internalisasi norma sosial. Yang 
terbersit dari istilah rasa dalam pengertian umumnya adalah 
keseimbangan 'yang patut' antara akal dan hawa nafsu, dua kata 
yang berasal dari bahasa Arab. Rasa yang terbina dan matang 
j uga menandakan keseimbangan antara empati/simpati dan 
penilaian moral. Pada tataran lebih dalam, dan ini penting untuk 
pembicaraan kita saat ini, rasa (sebagai ungkapan ideal dari 
keseimbangan) juga berkonotasi suatu kategori 'pemahaman 
mendalam' yang pada hakekatnya spiritual. la adalah kemampuan 
untuk 'merasakan' resonansi dengan dunia dan 'mengetahui' 
yang kasatmata dan yang tak kasatmata sebagai dua realitas tak 
terpisahkan. 

1 Bagia n I dari t ulisan ini sebelumnya telah diterbitkan sebagai "Unease and Disease: 
Beyond the Veil of Social Order in Entang Wiharso's Work," dalam Intoxic (Yogyakarta, 
Rum ah Seni Vaitu, 2007) . Bagian I tersebut sengaja ditampilkan kembali di sini 
sebagai pengantar bagi naskah saya yang lebih baru dalam Bagian II dari esai ini 
untuk pameran Entang Wiharso yang berjudul "Love Me or Die". 

Pembuatan karya seni dan praktik kesenian, dalam kaitan dengan 
rasa, bukanlah sekadar sarana menghadirkan komentar sosial 
sebagai penilaian moral, melainkan dapat pula diterjemah sebagai 
suatu tindak spiritual. Ini bukan hanya gagasan romantis dari 
seorang pengamat karya Entang. Entang secara eksplisit menunjuk 
pada segi ini ketika ia menu lis: "Karya yang aku ciptakan untuk 
menanggapi krisis ini merupakan sekumpulan energi positiL 
upacara-upacara jiwa kita. Aku membuat sesaji untuk mendapatkan 
kebaikan dan kedamaian. Ini dimaksudkan untuk mendorong kita 
semua agar ingat pada jiwa-jiwa kita. Amin." 2 Dapat kita lihat dari 
kutipan di atas bahwa Entang tidak hanya bersumber pada suatu 
tradisi spiritualitas Jawa dan dipentingkannya pemahaman 
mendalam dan resonansi, dipadu dengan etika Islami tentang 
keterlibatan dalam amanah sosial, dan empati pribadi terhadap 
manusia. la juga memberikan penegasan bahwa, setidak-tidaknya 
untuk sebagian, kerja membuat karya seni adalah tindakan berdoa 
dan mengingat; itu adalah sarana untuk melakukan pengingatan 
(eling) pada suatu kesatuan yang lewat karya Entang, diharapnya 
akan membekaskan sesuatu yang efektif pada kesadaran pemirsa 
karyanya . Sebagai isyarat penyembuhan dan sebagai suatu tindak 
spiritual, pembuatan karya seni, seperti dinyatakan Entang di 
atas, seolah tidak sejalan dengan citra-citra teror mental dan 
visual yang ia ciptakan. Suatu keadaan zaman edan dan 
kekacaubalauan yang permanen tampak meresapi banyak dari 
karyanya yang dibuat kira-kira antara tahun 1995 dan 2001. 

Berbeda dengan senirupa perjuangan sosial dan komentar sosial 
lain, karya Entang tidak meromantiskan rakyat sebagai korban 
penindasan dan korupsi yang berada di luar kendali mereka .3 Alih
alih, Entang mengeksplorasi secara terbuka sifat manusia yang 
mendua-muka dan kontradiktif, dan ia memeriksa hubungan
hubungan sosial dengan teliti dan waspada. la meneropong 
secara kritis ambiguitas dan konflik yang ada di bal ik benteng citra 
dan stereotipe budaya yang kita bangun tentang diri sendiri dan 
yang melaluinya kita mendefinisikan liyan, pihak lain. Entang 
memasukkan dirinya sendiri dan keterlibatannya dalam konstruksi 
demikian. 

Maka, tidak mengada-ada jika dikatakan bahwa tindakan melukis 
menjadi sebentuk katarsis pula bagi Entang. Dalam prosesnya, 
Entang berhadapan langsung dengan setan-setannya sendiri yang 
agaknya untuk sementara tersapu bersih dalam kerja membuat 
karya seni itu. Entang menghadapi dan menggarap sisi gelapnya 
sendiri, perasaan-perasaan keruh berupa amarah, amuk, kesedihan, 
teror dan ketakutan tanpa wujud yang lalu di-nyata-kan, 
di-tampak-kan. Sampai-sampai, berbagai citra yang mencerminkan 
kelahiran anak-anaknya dan cintanya pad a istri pun dibayangi 
semacam kesadaran tentang adanya firasat buruk yang gamblang; 
ekspresi seorang ayah dan suami yang ingin mengayomi keluarganya 
sambil juga menginsafi keterbatasannya dalam melakukan itu. 
Citraan (imagery) dan kisahan (narrative) Entang, begitu pula cara 
kerja simbolisme kultural dan personal dalam karya-karyanya, 
memperhadapkan kita dengan konflik kekal dimana benar dan 
salah sebaga i dua kategori sosial dan moral sering tidak dapat lagi 
kita terima; garis batas antara keduanya semakin muski l. 

Akan tetapi visualisasi kebalauan, dan teror yang dibangkitkannya 

opposite: The Veil of Block Goat (detail), 2010, resin, graphite, pigment, caste aluminum, teak wood, 175 x 500 em 
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dalam lubuk pikir dan rasa manusia, dalam raga dan jiwa, oleh 
Entang diredam dengan humanisme etis dan daya empatinya . 
Dalam mengungkapkan tak terpisahkannya konflik eksternal dan 
internal, tablo-tablo Entang yang rumit merupakan jejak dari 
pergualatan pribadinya untuk memvisualkan sesuatu yang mustahil 
direpresentasikan sepenuhnya dan seluruhnya. 

Kilasbalik 
"Mengapa seniman memilih mengganggu dan 
menohok selagi ia punya sarana untuk membuat orang 
senang? Mengapa seniman mencopoti fantasi fantasi yang 
teduh tenteram, dan menyajikan dunia yang telanjang 
dalam tilikan keras bengis tanpa kompromi? Seniman yang 
berkarya dalam suatu masa krisis agaknya merasa dipaksa 
memberikan bentuk yang terindera bagi dilema dan 
kemelut kita . 
Kejernihan visi seniman adalah ukuran integritasnya 
sekaligus sumber provokasi. Untuk sampai pada kebenaran, 
niscaya dibutuhkan pelanggaran tatakrama, aturan 
kepatutan, dan harapan bahwa seni harus menyenangkan 
indera. Ini mengganggu dan menohok orang yang lebih 
suka dipesona, dibuai, dibujuk, dihibur - dan ditayang 
khayalan indah ." (Andre Serrano 2002)4 

Tanpa maksud mendiskreditkan tafsir dan kritik terdahulu atas 
karya Entang, ketiadaan konteks bagaimana pun telah 
memunculkan citra yang diromantiskan tentang Entang. Yaitu 
Entang'sebagai seorang perintis yang sendirian, berlawanan 
dengan seniman yang sensibilitas dan pergulatan keseniannya 
bergulir dalam pembicaraan meluas yang melibatkan banyak 
seniman yang menghayati dan berjuang membenahi dunia 
sekelilingnya agar menjadi genah, masuk akal. Perjuangan yang 
berupa penentuan letak diri sendiri ini sering bentrok dengan 
tradisi, yang dalam banyak hal berbeda secara mendasar dengan 
tantangan yang dihadapi generasi orangtuanya. 

Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi Entang tidak punya 
pengalaman fisik atau ingatan langsung tentang masa nasionalis 

Apanorama (detail), 2005, oil on canvas, 300 x 2000 cm (11 panels) 

dan panggilan kesenian untuk mendukung perjuangan bersenjata 
yang bersumber pada hal demikian.5 Juga, mereka tidak punya 
ingatan langsung tentang kemelut politik dan trauma berikutnya 
yang membuka gerbang bagi masuknya Orde Baru di bawah 
Presiden Suharto yang lalu berkuasa sampai tiga dasawarsa lebih. 
Waktu Entang masuk Akademi Senirupa pada 1987, ia hanya 
mengenal dan mengalami satu rezim pemerintah, yang tujuan
tujuan utamanya ialah memulihkan dan memelihara ketertiban 
dan disiplin, menanamkan dalam diri warganegara kesetiaan 
ekstrem kepada negara, dan mulai meluncurkan kebijakan 
Pembangunan (modernisasi ekonomi dan sosial) yang seringkali 
pedih serta takmanusiawi. 

Termasuk di dalamnya adalah sakralisasi Pancasila,6 pelarangan 
terhadap kelompok-kelompok mahasiswa aktivis, dan pengendalian 
berbagai unsur politik yang berpotensi mengganggu stabilitas 
dalam budaya etnik dan kedaerahan. Bersama modernisasi, 
datang pula instrumentalisasi (pemeralatan) budaya individual 
dan budaya kolektif lokal, standarisasi pendidikan, pertumbuhan 
pesat dalam jumlah penduduk yang melek huruf maupun kelas 
pekerja profesional. Segala langkah dan program semacam itu 
sebagian terbesar dikendalikan dari Jakarta sebagai pusat 
perekonomian, birokrasi, dan pemerintahan suatu negeri yang 
terdiri atas beratus pulau yang berpenduduk.7 

Pertengahan hingga akhir 1970an, kritik tentang hasil dan akibat 
yang timpang dari modernisasi dan hegemoni Jakarta beserta 
lembaga-Iembaga keseniannya meningkat dengan tumbuhnya 
kekuatan pasar senirupa Indonesia yang didukung suatu kelas 
menEingah yang kecil tetapi secara ekonomis mampu. Pasar ini 
menawarkan 'rumah resmi' bagi para seniman mapan (banyak di 
antaranya adalah para jawara yang menang dalam perang 
ideologis yang berakhir dengan pembasmian Partai Komunis pada 
dasawarsa 1960an akhir) dan harapan ideal tentang keindahan.8 

Menurut kritikus senirupa Sanento Yuliman almarhum, "boom 
pasar ini, yang dimulai pada awal1980an, cepat mengubah 
suasana produksi artistik dari eksperimentasi yang sehat dan 
upaya membina relevansi sosial menjadi suasana di mana seniman 

(perupa) memproduksi barang demi selera kolektor yang condong 
pada enak terlihat", atau seperti dalam ungkapan Entang, sungai 
kenikmatan. 9 Suatu kondisi universal bagi supremasi keindahan 
adalah sebagai berikut. Dengan ditumpasnya yang jahat atau 
dorongan buruk yang memasgulkan orang dan oleh karenanya 
memunculkan sesuatu yang buruk rupa, keindahan - sebagai ilusi 
- akan menyapih kita dari kenyataan yang tidak enak.10 Citra 
estetik macam itu dominan dalam pasar senirupa; dan lagi, citra 
estetik demikian adalah juga bagian dari program rekayasa sosial 
yang dibicarakan di atas, yang mengutamakan ketertiban, 
konformitas dan harmoni, serta takut pada yang tidak tertib dan 
ya ng oposisi. Dalam banyak hal, ketakutan demikian secara 
berlebihan memilah antara kategori estetik tertentu yang berkait 
dengan istana Jawa tradisional, dan budaya priyayi atau pegawai 
negeri (yang semula adalah - atau sangat dekat dengan - golongan 
ningrat, bangsawan) yang kala itu dimasukkan dalam budaya 
' resmi' dengan mengorbankan ekspektasi estetis lain . Gabungan 
faktor-faktor ini memunculkan kembali secara periodik pertanyaan
pertanyaan seputar relevansi sosial seni. Sebelum tahun 1980an 
ha l ini dipadu dengan pertanyaan tentang bagaimana seniman 
perupa dapat berfungsi di pasar terse but, melanjutkan 
perkembangan yang sehat dalam praktik keseniannya sendiri , dan 
memelihara etika yang berkait dengan senirupa amanah sosial 
atau relevansi politik. Namun di sekitar penghujung 1990an 
perlombaan di dalam negeri dan kesempatan di luar negeri 
seperti membungkam perdebatan demikian . 

Menjelang masa Entang memasuki gelanggang, art world 
internasional sudah membuka pintunya, kendati dengan hati-hati, 
dan meninggikan plafon kacanya. Akses yang lebih besar pad a 
jejaring global informasi dan gagasan, dan kontak maupun dialog 
kritis di kalangan berbagai kelompok seniman di kancah ini, 
memberikan dampak tegas dan mendalam terhadap seniman 
perupa dan praktik seni mereka di Indonesia, serta menekan 
berbagai lembaga sentralisasi di Jakarta untuk memperbarui sikap 
mereka dalam merumuskan suatu wacana seni rupa Indonesia 
yang tidak lagi hanya mengenal satu pusat tunggal. Entang dan 
beberapa dari teman-temannya sejak itu telah menjadi seniman 

perupa yang sukses di negeri sendiri dan menjadi peserta tetap 
dalam dunia internasional yang berupa biennale-biennale 
maupun diskusi global senirupa kontemporer. 11 

Prisma 
Entang adalah virtuoso dalam hal cat. la pahami benar medium 
ini, dan batas medium ini setiap kali semakin ia dorong dan 
rentang dengan setiap karya seri barunya. C}t memiliki sensasi 
inderawi dan seringkali, lewat lapisan tebal medium ini dan 
nganga luka yang dalam serta tore han di permukaan bagai daging 
yang dikoyak sebilah pisau, menetes seperti tetesan airmata dan 
rembesan cairan, membangkitkan tanggapan mendalam (barangkali 
malahan menciutkan nyali) untuk kebanyakan orang yang 
menghayati karyanya. Ekspresifnya cat ini telah berkembang 
menjadi gaya khas yang percaya diri dan gampang dikenali di 
Indonesia dan di luar negeri sa at ini. Tetapi ciri khas ini tidak 
terbawa ke dalam karya instalasinya yang kelihatan lebih adem, 
apatis, dan menggunakan bahasa visual berupa serialitas. 
Barangkali serialitas atau motif yang diulang-ulang ini mengandung 
kemiripan niat dengan kepadatan motif yang menandai tablo-tablo 
dalam lukisannya . Meski begitu, karya instalasinya berbeda 
dengan lukisannya dalam hal teknik, dan di situ tampak 
keterbatasan penerjemahan gagasan ke dalam dan lewat media 
yang berbeda. Soal ini pasti membawa kita ke jalur formalistik 
tetapi toh sah-sah saja dibicarakan. Instalasi Entang tampak nyaris 
minimalis dalam hal konstruksinya, sehingga tingkat kehalusan 
visual dan ide nasionalnya berbeda dengan yang ada pada 
lukisannya; objek yang diulang-ulang, motif atau sosok dalam 
kebanyakan karya instalasinya yang lebih menyangatkan ketimbang 
menyaran - ini jelas berbeda dengan tablo-tablo dalam lukisannya -
penumpukan dan interaksi serta penggeser-geseran aneka catatan 
dan wacana kultural (historis) secara rum it. 

Salah satu di antara banyak kekuatan Entang adalah kemampuannya 
menciptakan hubungan-hubungan yang padat, mirip labirin, 
hampir mirip hubungan hyper-link internal dan persinggungan 
yang saling bergantung antara satu karya dan karya lainnya. 
Secara struktur, hal ini terungkap dengan sebaik-baiknya dalam 

Aponorama (detail), 2005 '., o 


	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31

