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pameran-pameran tunggal Entang dimana ia menciptakan keutuhan 
dengan secara strategis menata pengulangan (repetisi) dan 
keunikan (singularitas). Oi sini pameran berfungsi sebagai suatu 
lingkungan pemersatu bukannya antara karya-karya yang beragam 
dan/atau berbeda yang terhubungkan melalui tema. Alih-alih, 
satu-persatu karya menyajikan kisahannya sendiri, sementara 
secara bersama-sama karya-karya itu merupakan fragmen-fragmen 
yang mengungkapkan segi-segi tertentu dari suatu kisahan yang 
membuai, dengan tingkat keragaman tekstual yang tinggi tetapi 
menstruktur (itulah maka saya membuat analogi dengan hyper-link). 
Maka setiap pameran menjadi semacam meta-tubuh yang 
dipenggal-penggal (dis-membered) dan ditautkan kembali 
(re-membered) pada saat bersamaan. Itulah mengapa yang sangat 
menentukan dalam memahami kedalaman prismatis gagasan
gagasan Entang ialah melihat hubungan antara karya satu dan 
lainnya. Sayang, hal itu berada di luar kapasitas tulisan atau esai ini. 

Tentang prisma ini, jika dipandang sebagai suatu keutuhan, karya 
Entang memerlihatkan perhatian senimannya pada ketaksaan 
(ambiguitas) arti yang dihasilkan oleh rangkaian tanda tunggal. 
Yang saya maksudkan, meminjam ungkapan Craig Owens (1984) 
yang membicarakan impuls alegoris dalam seni rupa posmodern, 
adalah "dua bacaan yang jelas takrifnya namun saling tidak cocok, 
terlibat dalam konfrontasi yang begitu sengit sampai kita mustahil 
memilih salah satu dari keduanya." 12 Sebagaimana biasa pada 
kisahan alegoris, makna citra yang disajikan Entang terletak pada 
ikatan khususnya dengan kisahan sekaligus pada gerak konstan 
kisahan dan gerak kemungkinan berbagai kisahan yang 
menyilang-silang. 

Oi Balik Selubung Tata Sosial 
"Norma, etika dan nilai dapat menjadi alat kelopok, individu 
atau mereka yang punya kuasa. Manakala norma dan etika 
nyaris tidak jelas lagi, ketegangan dan konflik muncul. 
Misalnya, ketika dua kelompok yang sangat bersimpangan 
bertemu dan kemudian harus menciptakan nilai dan 
norma baru, atau ketika nilai-nilai suatu kelompok 
dipertaruhkan. Ketika norma adalah nilai-nilai toleransi 
yang telah dibakukan melemah dan orang mulai saling 
memberi label. 
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Konflik dan khaos berbaur dengan kenikmatan sekular dan 
beralih bentuk menjadi lanskap kehidupan kita. Kita dapat 
menumbuhkan dan merangsang kesadaran batin atau kita 
dapat membutakan indera kita dalam interaksi lanskap 
sosial kita." (Entang Wiharso, 2005) 13 

Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga 
mereka berusaha mengubah nasib mereka sendiri. 
(Quran 13:11) 

Pemandangan: Forbidden Exotic Country. Karya lukis tiga serangkai. 
Oi panel tengah: dua meja panjang, persegi, yang ditempatkan 
sejajar, ditutup kain putih dan di kiri-kanannya ada deretan kursi 
merah. Kesannya ada rapat atau upacara yang sudah usai atau 
menjelang berlangsung. Tetapi kedua meja itu tetap telanjang, 
sebagian besar kursi kosong. Kesemuanya ini, dipadu dengan sofa 
merah bergaya kolonial di latardepan, seperti merubung 
sekelompok sosok sedang bersholat. Apakah kursi-kursi itu 
dimaksudkan sebagai tempat duduk mereka? Apa para tetamu 
sudah pergi? Tak seorang pun bakal tiba? Putihnya taplak meja 
itu, merahnya kursi-kursi dan sofa itu - warna-warna yang 
mengingatkan pada bendera Indonesia, dwiwarna yang mengacu 
pada berani dan suci. Oua meja, kursi-kursi, dan sofa sebagai 
'garis batas' nasional; ruang di sisi-dalam garis batas itu adalah 
tempat suci untuk sembahyang - rumah kediaman populasi 
Muslim terbesar di jagat. Satu sosok tunggal berdiri tegak di 
ruang ini, di belakang sofa mungil itu . Sosok raksasa jantan ini 
memandang dengan tatapan memohon pada kita, berlutut, 
otot-ototnya mengencang. Oari torsonya muncul mata ketiga yang 
dikelilingi helai mahkota bunga berwarna jambon dan dedaunan 
hijau . Itu adalah titik cakra hatipada tubuh kosmis, pusatnya 
welas-asih . Meski sofa itu jadi penghalang antara sosok itu dengan 
kita, sofa itu juga berlaku sebagai panggung atau alas yang 
menghadap pemirsa. Oi sofa itu duduk lima sosok kurcaci laki-Iaki. 
Tiga di antaranya dengan sikap semedi dan doa sebagai dikenal 
dalam Kebatinan Jawa. Suatu sosok yang mengungkapkan 
regenerasi, transformasi dan transisi yang berbahaya adalah 
perempuan hamil, tergeletak di bawah sosok-sosok lelaki tadi. 
Sosok 'yang terinjak-injak' ini barangkali ada kembaran kosmisnya, 
yaitu sosok yang berdiri/mengambang di sisi kanan, yang kedua 

t angannya bertemu membentuk gestur berdoa . Kepala sosok ini 
di lukis seolah tertutup oleh atau terdiri atas helai-helai mahkota 
bunga jambon yang sejenis dengan yang mengelilingi cakra hati 
dan menutup sosokberdoa yang paling kanan pada sofa/panggung/ 
alas atau mimbar sakral itu. Perut mereka bulat dan penuh. 'Perut 
buncit' dalam karya-karya Entang dapat mengacu pada daya 
regenerasi perempuan, kesuburannya yang bersahaja dan 
membumi, tetapi kadang juga mengacu pada gas-gas busuk yang 
terperangkap dalam tubuh yang tamak rakus. 

Panel tengah ini, sebagaimana karya ini secara keseluruhan, sarat 
resonansi: sebagai metafor bangsa - batas-batas geografis 
maupun psikologisnya; komunitas Muslim di Indonesia; sebagai 
doa dan spiritualitas; dan juga, barangkali, kebangkrutan segala 
yang disebut di atas; barangkali sebuah pemandangan kesia-siaan 
- kebutaan dan penolakan untuk 'duduk di seputar meja' (guna 
bermusyawarah) . Panel tengah ini boleh jadi juga berfungsi seba
gai suatu batas dalam pengertian lain. la mungkin melindungi apa 
yang 'di dalam' dengan menjaga pihak lain -liyan - agar tetap di 
luar. 

Panel tengah ini juga menyaran tentang suatu titik transisi. Transisi 
sebagai bagian dari proses transformasi adalah suatu status 
eksistensi yang secara potensial berbahaya . Jika dimungkinkan 
menafsir bagian ini sebagai ambang atau garis batas antara satu 
status dan status lain, apa gerangan yang ada di luar garis batas 
ini? Sementara panel yang berada di sisi kiri kita didominasi oleh 
sekerumun massa yang berdesakan dan membalas pandangan kita 
dengan tatapan kosong, panel yang kanan menyajikan sosok-sosok 
bugil yang membelokkan perhatian mereka dari 'yang di luar 
sana' ke arah satu titik pusat pada latarbelakang. Seolah berada 
dalam keterkatungan spiritual, beberapa menunggu dibebaskan 
sementara yang lain aktif mencari karunia atau berkah. Citra 
keseluruhan yang muncul agaknya adalah citra tentang kehilangan, 
hi langnya kesatuan antara diri dan sesuatu di luar diri; hilangnya 
sesuatu yang mutlak perlu untuk memenuhi batasan dasar 
tentang manusia dan martabat manusia. 

Karya Entang menyajikan kilasan pemandangan dari apa yang ada 
di balik selubung tata-tertib sosial dan moralitas. Ketika 

merenungkan Forbidden Exotic Country dan mengaitkannya 
dengan kutipan yang menyarikan pemikiran Entang di atas, kesan 
utama yang saya tangkap, seperti lazim pada kebanyakan karya 
Entang, ialah bahwa peran manusia selaku agen positif perubahan 
dan welas-asih sudah tak bisa dipercaya lagi. 14 Manusia selaku 
individu dan warga masyarakat, atau berbagai kelompok dalam 
masyarakat, tampak sudah melupakan diri sendiri dalam proses 
menetapkan siapa mereka, membangun batas-batas di sekitar 
mereka, dan acapkali melibas dan melindas yang tidak seperti 
mereka. Representasi yang kita buat tentang liyan, dan yang 
dibuat oleh liyan tentang kita, selalu merupakan esensialisasi. Ini 
sangat menentukan pemahaman kita tentang diri sendiri sebagai 
ses'uatu yang seolah tak terhingga dan seolah lebih menarik 
secara tak terhingga. Meski begitu, Liyan kita itu tidak sungguh
sungguh kita butuhkan sebagai penerima pemberian kita yang 
berupa representasi tadi. Akan tetapi, seperti kita saksikan dari 
kejadian-kejadian historis mutakhir, dan yang diabstraksikan oleh 
Entang dalam alegori, kita ('Kita' dalam artian universal) jarang 
menanyakan apakah representasi yang kita buat untuk/tentang 
orang lain memang akurat ataukah masih perlu revisi. Lewat 
Forbidden Exotic Country, Entang menggarap ihwal-ihwal ini dan 
memeriksa cermat-cermat pelbagai hubungan kultural dan sosial 
tertentu, yang jika keadaannya baik akan menumbuh kembangkan 
dan mendukung, tetapi kalau buruk akan melibas dan 
menghancurkan. 

Tubuh sebagai Tipe 
Banyak dari dialog saya dengan karya Entang membicarakan cara 
dia menciptakan citra tentang tubuh manusia dan apa tujuannya 
sebagai citra diskursif maupun retoris. Ini tidak hanya karena 
representasi tubuh manusia mengisi komposisi-komposisinya 
yang padat, melainkan juga karena representasi tubuh itu sering 
mengusung arti alegoris yang ia sampaikan. Oalam kebanyakan 
karyanya, Entang mengaburkan identitas; bentuk manusia direduksi 
menjadi tipe yang repetitif; tipe repetitif itu menegaskan efek dari 
institusionalisasi dan disintegrasi identitas. Tentang yang terakhir, 
ini adalah perkara 'tipe' tubuh mana sajakah yang melaksanakan 
fungsi tertentu dalam karya seninya. 'ripe' manusia yang 
digarJ;1barkan bertatapan mata kosong, atau dengan pelototan 
mata maniak, sosok-sosok tanpa atribut pengenal seperti pakaian, 
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rambut, ciri wajah yang mencolok, dan lain-lain, adalah majas 
retorik yang lazim dalam seni rupa kontemporer Indonesia. 
Sangat sering, tubuh tersaji tanpa jenis kelamin tetapi diberi tanda 
formal lain yang membedakan 'clone laki-Iaki ' dan 'clone 
perempuan'. 

Mungkin produksi dan kontinuasi tipe-tipe sebagai faset penting 
senirupa kontemporer di Indonesia berkait, sekurang- kurangnya 
antara lain, dengan pengaruh (sekurangnya di Jawa) tradisi wayang, 
khususnya wayang kulit . Sebagai suatu tradisi budaya, wayang 
juga mewakili pandangan dunia tertentu meski tidak 'tertetapkan' 
secara permanen. 

Kalau dinyatakan dengan sederhana, kisahan wayang terdiri atas 
serangkaian alur dan tokoh yang digariskan dalam sekuen-sekuen 
tindakan yang sudah agak tertentukan, mela lui berbagai media 
seperti wayang orang, wayang 'golek dan wayang kulit. Pergelaran 
wayang kulit digemari di Jawa Tengah dan Timur. Dalam bentuk 
ini realitas dan makna muncul dan hidup dalam ruang yang 
memisahkan cahaya dan bayang-bayang. Setiap wayang digerakkan 
oleh dalang. 15 Cerita yang dikisahkan didasarkan pada cerita 
purwa atau kisah-kisah Jawa dan versi Jawa untuk kisah Ramayana 
dan Mahabharata dari India. Wayang direproduksikan dalam 
komik, kartun, acara televisi, buku legenda, dan sebagainya. Lingkup 
media tafsir yang demikian luas ini menunjukkan betapa sesuatu 
yang umumnya dibahas sebagai tradisi istana meraih popu laritas 
lintas-kelas. Wayang tetap menjadi bagian penting dari budaya 
populer terutama berkat makna dan fungsinya yang berlapis-Iapis 
dalam hal bentuk maupun isi. Sosok-sosok wayang merupakan 
tokoh-tokoh yang mudah dikenali dan didasarkan pada fisiognomi 
(katuranggan) ciri-ciri watak manusia yang juga mempunyai 
pasangan di ranah kosmis atau ranah bayang-bayang. 16 Sebagai 
contoh ranah kosmis yang dipetakan pada eksistensi dan tubuh 
manusia, wayang kulit juga merupakan tipologi yang kompleks, 
luas dan rumit . Setiap wayang adalah perwujudan dari arti harfiah, 
sekaligus berbagai makna konotatif yang tumpang-tindih, 
serempak dan seringkali bertentangan. Mereka yang kenai wayang 
beserta sekian banyak tokohnya akan segera menghubung
hubungkan berbagai hal itu. 
Ingatan dan asosiasi itu dipicu oleh dalang yang merajut alur cerita 
yang berakar pada zaman dewa-dewi, para leluhur, dan masa 
sekarang, dan dengan demikian memainkan kecairan batas al'j,tar 
arti, antar ruang dan antar waktu, juga antara cahaya dan bayang-

bayang selama pergelaran. Berbagai tipe tokoh wayang dimainkan 
untuk menceritakan kisah, yang kegunaannya ialah sebagai 
karikatur halus tentang realitas . 

Dalam sejarahnya dalang menjadi penyemai norma sosial dan 
konvensi perilaku bermoral, sekaligus kritikus terhadap warga 
masyarakat dari segala jenjang termasuk elite. Kemampuan 
dalang melontarkan kritik dan komentar atas kejadian-kejadian 
kekinian antara la in bergantung pada teknik eufemisme yang 
digunakannya . Karena perilaku dan tindakan dasar setiap tokoh 
sudah terramalkan, dari situ muncul teknik mendongeng Jawa 
yang disebut pasemon, dari akar kata semu yang berarti 'kelihatan 
seperti' atau 'dironai dengan'. 17 'Tipe' atau tokoh/watak 
konvensional "merupakan patokan untuk mengukur perilaku 
manusia hidup yang sebenarnya", yang dalam kenyataannya 
mungkin tidak seperti yang ideal, sehingga muncul kebutuhan 
dan kegunaan teknik alegoris berupa paseman itu. 18 Ketika 
memaparkan fungsi paseman dalam wayang, Laurie Sears (1996) 
menyatakan bahwa "pasemon berfungsi membawa perhatian 
penonton/pendengar ke ranah yang seringkali berada di luar 
batas suatu cerita tertentu ." 19 Dengan mengomentari 'sekarang' 
melalui masa silam Ilewat tokoh-tokoh konvensional], "watak 
alegoris teknik pasemon ini meletakkan suatu hubungan istimewa 
antara si pengarang dan orang-orang tertentu di antara publik 
pergelaran." 20 Hughes-Freeland (1997) telah membicarakan 
hubungan ini sebagai suatu rasa yang dialami bersama dan yang 
sangat penting bagi pengalaman estetis seturut kaidah Jawa 
trad isional. 21 

Popularitas wayang bertahan karena wayang mendayagunakan 
teknik-teknik ekspresi ini, yang selama ini digunakan sejumlah 
perupa kontemporer di Indonesia, dipadu dengan 't ipe' 
konvensional yang mirip dengan tipologi yang terwujud dalam 
wayang. Ini tidak berarti bahwa mayoritas perupa kontemporer 
Indonesia menggunakan strategi demikian, atau bahwa karya 
Entang adalah perwujudan kaidah macam itu. Yang hendak 
dikemukakan di sini ialah bahwa - sekurangnya dalam karya 
beberapa perupa kontemporer Jawa - strategi dan kaidah demikian 
tetap merupakan unsur laten dalam karya mereka. Selama 
bertahun-tahun Entang menciptakan tokoh alegoris kontemporer 
yang sarat dengan makna dan asosiasi yang saling bertentangan. 
'Tipe-tipe' ciptaan Entang semakin menghapus suasana realitas, 
menciptakan pemandangan dan adegan mimpi buruk di luar 

Sifting Eyes, 2003, acrylic, oil, wood, doll eyes, resin on canvas mounted on plywood, 244 x 732 em (6 panels) 

idur, keresahan buram yang menggelagatkan penyakit, Ini, saya 
ikir, menghubungkan karya Entang dengan generasi perupa yang 

ebih tua yang telah menebalkan gaya priyayi Surealisme Yogya di 
akhir dasawarsa 1980an. Komentar sosial keduanya disampaikan 
dengan ca ra halus yakn i sebagai abstraksi makna lewat teknik 
alegoris pasemon. Perbedaan pokok antara keduanya adalah 

ahwa dalam gaya, penggunaan cat, dan citraan, Entang 
emperl ihatkan keekspresifan dan brutalitas yang mengungkapkan 

emuaka n terhadap representasi yang sangat tertib dan dingin 
dari 'ba las dendam kosmis', 'penderitaan manusia', dan 'menyerah 
pada nasib' serta 'kedambaan bisu' yang digambarkan dalam 
gagrak surealis itu. 

Dengan menyajikan pembahasan di atas sebagai kemungkinan 
onteks bagi tipologi Entang, himpunan tokoh atau dapukan 

(kasti ng) dalam karya-karya Entang dapat dipukulratakan (untuk 
sementara dan demi maksud kita sekarang) ke dalam lima kategori, 
yai tu: pegawai negeri yang impoten tapi berbahaya, laki-Iaki 
urcaci umumnya yang tanpa alat kelamin, wujud perempuan dan 

seringkali dalam keadaan hamil, sosok kemurn ian spiritual, dan 
wujud ganji l tanpa kelamin. Pada daftar ini bisa kita tambahkan 
kepala tanpa tubuh yang sering kelihatan berteriak dalam amarah 
yang bisu tetapi tampak jelas, atau fungsi-fungsi seperti bejana 
kosong yang dicemari limbah tubuh atau terisi dengan muatan 
'resmi' seperti dalam Sifting Eyes. 22 

** 
Tubuh 'ganjil ' tanpa kelamin yang berulang-ulang muncul dalam 
karya Entang menghapus identitas dengan cara menggoyahkan 
batas visual antara manusia dan bukan man usia. Ini adalah 'yang 
buruk-rupa sebagai keharusan moral ' . Biasanya tubuh ini langka 
'bertindak' melainkan justru 'dikenai tindakan'. Hal demikian 
terlihat dalam karya-karyanya seperti Sifting Eyes, dan beberapa 
lukisan dari New God Series (1998-1999) . 

Mem bicarakan perkara-perkara yang mirip dengan yang telah 
diungkapkan di atas sehubungan dengan Forbidden Exotic Country, 
dalam karya media campuran yang terdiri atas enam panel 
berjudul Sifting Eyes, 23 Entang mencermati, 

betapa individu memiliki citra kolektif Itentang dirinya sendiri 
dan tentang individu lain]. IContohnya,] orang melihatku 
pertama-tama sebagai orang Indonesia (yang di media 
internasional dicirikan sebagai suatu bangsa yang dikuasai 
oleh nepotisme, korupsi, kolusi dan terorisme) 24 walaupun 
aku sendiri, misalnya, anti terorisme I ... ] Dalam konteks 
persoalan-persoalan global, seperti terorisme, orang 
Indonesia selalu tersudut pada posisi sulit untuk menyangkal 
segala generalisasi ini. Misalnya, kalau aku sedang pergi-pergi 
dan harus melalui pemeriksaan imigrasi, aku terpaksa 
menghadapi segala macam-macam generalisasi dan 
pencatatan profil ini. Contoh lain : istriku warganegara 
Amerika Serikat sehingga sering dipandang sebagai wakil 
'Amerika ' (budaya nasional) . Waktu Amerika menyerang Irak, 
istriku jadinya harus menanggung beban Imenjadi orang 
Amerika] karena orang-orang di luar Amerika memandang 
dia Isecara kolektif] dan bukan sebagai seorang individu. 25 

Sifting Eyes adalah mengenai salah-pengenalan dan penyeliaan
ketat t imbal-balik yang bisa kejam sekali. Dilndonesia, karena 
kritik langsung dipandang tidak pantas, mata berfungsi sebaga i 
alat pengawasan; mata adalah peranti untuk mempermalukan 
dan menegu r dengan tajam. Dalam suatu masyarakat yang masih 
bersifat kolektif, mata juga melihat segala-galanya, terutama jika 
sesuatu terlihat secara tidak disengaja. Permukaan setiap panel 
dalam Sifting Eyes ini telah tertutup dengan beribu mata plastik 

kecil-kecil yang menatap kita dan juga mengepung tubuh-tubuh 
tanpa kelamin yang 'terperangkap' dalam lukisan itu . Dalam 
setiap panel Entang melukiskan suatu sosok yang khas dengan 
estetika keganjilannya itu, sosok tanpa jenis kelamin yang tida k 
punya tanda identitas yang jelas, dan membelakangi 'dunia luar', 
Cara Entang menerapkan cat menciptakan citra daging yang 
memar-memar, tercongkel, terparut dan bahkan membusuk. 
Dengan melontarkan kritik yang lugas dan apa-adanya terhadap 
masyarakat dan budayanya sendiri, tampaknya Entang, yang 
pernah mengalami prasangka dari kedua belah pihak (di Indonesia 
maupun Amerika), berusaha mengusir si mata/saya (the eye/I) 
bagaikan mengusir setan dari dalam raga , Akan tetapi 'mata' 
('eye' ) tidak bisa dihilangkan tanpa sekaligus membinasakan si 
'saya' (the 'I'). Dan tampaknya inilah yang merupakan konsep 
dasar dalam kebanyakan karya lukis dan instalasi Entang. 

** 
Mendengar tangisan ini ibu itu terhenyak dan sadar kembali. 
la lemparkan kapaknya , la tubruk anaknya , 
la peluk erat-erat dan ia ciumi seluruh badannya yang penuh 
dariJh dan debu itu. la menangis melolong-Iolong. 
"0 ibuku ... " 

"0 anakku," tangis ibu itu sambil mengecup bibir anaknya, 
pipinya, keningnya, matanya, hidungnya, lehernya ... 
"0 anakku, Anakku . Ampunilah aku. Ya Tuhan, ampunilah 
aku , Tuhan! Apakah yang sudah aku perbuat? Jiwaku 
bersimbah darah anakku yang aku tumpahkan sendiri. 
Bagaimana mungkin? 
Benarkah ini semua aku yang berbuat?" 26 

Entang pernah mengatakan di awal karirnya : "Fenomena alami 
dan muatannya, khususnya yang mengenai perempuan, menjadi 
inspirasiku. Perempuan memiliki daya batin yang lebih besar. 
Aku tertarik pada kelembutannya, kekasarannya, dan 
keterkendalaannya. Inspirasi bagi karyaku bersumber pada minat 
ini, dari fantasiku, dan dari perenunganku tentang berbagai 
kecenderungan kehidupan ini." 27 Akan tetapi, tubuh perempuan 
jarang digambarkan ketimbang tipe-tipe lain dalam daftar tersebut 
di atas. Peran-peran yang dimainkan perempuan sangat penting 
bagi kisahan visual Entang; perempuan sebagai rahim, sebagai 
daya regenerasi dan reproduksi, sebagai mangsa, secara spiritual 
bersih murni, dan seterusnya . Dalam beberapa kasus, rahim itu 
menggelandang, tergusur ke tubuh lelaki. Barangkali secara tak 
disadari, dengan menggusur rahim ke tubuh laki-Iaki Entang 
walhasil secara metonimi menghapus tubuh perempuan itu, 
jendernya, identitasnya, 'kehadiran'-nya . Sosok lelaki yang hamil, 
yang tidak punya alat kelamin yang jelas, mengambil oper daya 
regenerasi dan reproduksi perempuan, dan bahkan potensinya 
untuk melampiaskan daya-daya itu; daya-daya yang terhadapnya 
lelaki harus pula melindungi dirinya. 

Baga imana seharusnya kita membaca citra-citra ini? Apakah daya 
batin dan kekuatan perempuan hanyalah daya regenerasinya, 
kemampuan fisik dan psiko-spiritualnya untuk menanggung 
kebrutalan, atau bahkan untuk melampiaskannya? Jika pertanyaan 
ini diabaikan, risikonya adalah menumbuhkan antara 
penggambaran dengan representasi. Dari sejumlah lukisannya, 
jelas bahwa Entang mencoba memberikan ekspresi visual untuk 
daya regenerasi perempuan beserta asosiasinya dengan 
transformasi dan transisi melalui kelahiran, dan ini terutama 
setelah kelahiran dua anaknya. Lihatlah misalnya Kulahirkan 
untuk Tidak Menjadi Bebek, Praying for Placenta, dan Placenta 
Series. Tampak jelas dalam karya ini dan beberapa karya lain 
adanya kesuburan kosmis dan misteri kesatuan maupun transisi 

' kepisahan, Seturut tradisi Jawa, daya-daya yang sebegitu perkasa 
Ll) 
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yang berkait dengan kehamilan dan kelahiran bayi itu bersifat 

mistis dan hampir-hampir magis. Yang disebut terdahulu menyaran 

pada akses terhadap daya-daya surgawi dan kedekatan tertentu 

dengan Tuhan, sedang yang disebut belakangan merupakan 

konstelasi energi dari dunia tersembunyi yang, jika tidak dikekang 

dan dikendalikan dengan ritual yang benar dan pengelolaan yang 
patut, salah-salah bisa terlampias sebagai daya-daya perusak di 

dunia fi siko Dalam Hiding, anak yang belum lahir itu diancam 

bahaya oleh daya fis ik maupun psikis, j iwanya terancam dicabut. 

Sementara asosiasi pada 'kekuatan batin' perempuan dan dualitas 

serta perimbangan antara energi laki-Iaki dan perempuan, 

menu rut pemahaman Kebatinan Jawa, memainkan peran penting 

dalam pemikiran Entang, montasenya yang menampilkan kemelut 

manusia yang memuram kan hati itu secara dominan dihuni daya

daya kelelakian - zakar - yang destruktif. Kita lihat hal ini muncul 

dalam karyanya yang agak lama dari tahun 1996, Me, Time of 
Craziness. Di sini, Entang secara paksa memutus komun ikasi 

antara energi itu . Dunia hubungan manusia dijungkirbalikkan; 

tubuh kolektif datang kembali dalam serpih-serpih . Ini dapat kita 

lihat dalam keris yang digenggam di tangan kiri sosok yang bercokol 

mengancam di tengah-tengah lukisan itu . Dipandang memiliki 

daya mistis yang bersumber pada proses pemaduan keempat 

unsurnya yakni logam, air, udara dan api, keris adalah lambang 

transformasi jiwa setelah kematian; ia adalah perwujudan energi 

kosmis laki-Iaki, sekaligus zakar primordial yang merupakan asal 

mula, yakni Siwa, dan mempelai laki-Iaki. Tetapi, dalam Me, Time 
of Craziness, daya-daya mistis yang termuat dalam keris itu sudah 

disubversi, diubahtampilkan sebagai peranti kekerasan yang 

vulgar. Zakar yang mengamuk tanpa kendali adalah semesta yang 
'kacau', 'mosak-masik'. 

Zaman Edan dan Sepotong Doa 

Pendar semburat buana 

Tak lenyap jua dari pandangan 

Aja ran jalan kebajikan buyar 

Lantaran tiada lagi teladan 

Hati pujangga yang cendikia 

Meringkuk sembari waspada 

Menyaksikan segala kebejatan 
Yang bikin semua jadi kelam 

Jagat lumat dalam derita ... 
.. . Sekarang di zaman edan 

Hati yang menderita sungguh tersiksa 
Ikut edan tak tertahankan 

Tapi jika tak ikut gila 

Artinya takkan kebagian apa-apa 

Kelaparan pada akhirnya ... 
(R .Ng. Ronggawarsita, dari Syair Zaman Edan, 1873)28 

Kita harus berusaha menciptakan suatu upacara untuk 

melindungi jiwa kita terhadap bahaya zaman edan ini. 

Kita harus memikirkan dan membayangkan alternatif alternatif 

baru terhadap kehancuran . Orang lemah menghadapi 

keedanan ini ... tidak ada jawaban .. . hanya ada satu yang saya 

coba ingat.. .Mengingat kerahiman Tuhan dan mewaspadakan 

batin [ ... J Karya-karya yang saya ciptakan untuk menanggapi 
krisis ini merupakan sekumpulan energi positiLupacara

upacara jiwa kita. Saya menciptakan sesaji untuk mencari 

kebaikan dan kedamaian . Itu semua dimaksud untuk 

menggugah kita semua agar ingat pada jiwa kita. Amin . 
(Entang Wiharso, 1999)29 

Dalam Me, Time of Cr?ziness, keris yang dipegang tegak jelas 

Me, Time of Craziness, 1995, oil on canvas, 145 x 200 cm 

adalah senjata yang digunakan untuk membedah torso sosok 

perempuan yang abu-abu keputih-putihan. Seperti telah dibicarakan 
di atas berkaitan dengan Forbidden Exotic Country, wilayah 

tubuh yang satu ini merupakan lokasi metaforis hati tempat 

bersemayamnya rasa welas-asih dan cinta-kasih sejati manusia. 

Dalam Me, Time of Craziness, hati itu sudah dirusak, atau mungkin 
sudah dibetot dari tubuh yang terbaring kelu di - atau 

dilatarbelakangi - wilayah putih yang sempit. Sosok raksasa yang 

sama yang menggenggam keris itu tampaknya juga sedang 

menyedot dengan tangan kanannya jiwa sosok yang kelojotan. 

Potret diri Entang-kah sosok-sosok yang terluka dan terteror in i? 

Adegan yang barusan digambarkan itu menjadi titik pusat lukisan. 

Entang mengisi bagian-bagian lain adegan itu dengan sosok-sosok 

yang terserpih-serpih yang muncul dari bayang-bayang, topeng

topeng mengambang bagai roh-roh jahat yang bergelandangan. 

Me, Time of Craziness menyajikan versi batin Entang tentang 

dunia luar yang kembali lewat karya seninya sebagai serpih-serpih 

yang dimontasekan, seperti kertap-kertap impian yang menyerbu 

jam-jam berjaga kita. Karya ini mencerminkan hasrat menyatu

padu. la mengimbau kita untuk tidak menyerah pada berbagai 
akibat dankesemrawutan gigil kehidupan masa kini dalam 

representasi mal dan media massa . Seperti diramalkan oleh 

pujangga abad sembilan-belas, Ronggowarsita (yang dikutip di atas) 
dengan melupakan masa silam, masuklah kita ke Zaman Edan, 

yang di situ masa silam telah kehilangan kemampuannya untuk 
memberikan indikasi. Alih-alih, ia kembali sebagai trauma . Zaman 

Edan menurut tradis i adalah suatu bagian dari niskala yang siklis, 

dan ditengarai dengan peristiwa-peristiwa bencana alam; ia adalah 

masa kekacauan sosial dan kemacetan spiritual. la mengisyaratkan 

kedatangan Ratu Adil/AI-Mahdi yang mesianistik itu. 'Zaman 

Edan' Ronggowarsito memberi Entang suatu citra yang pas 

mengenai masa transisi yang berbahaya; masa transisi di mana 

melupakan masa silam akan membawa pada hilangnya makna, 

dan hilangnya makna pada gilirannya memunculkan suatu Hukum 
baru yang mutlak. Implikasi-implikasinya mengguncangkan dan 

serba hadir dalam kondisi dunia sekarang. Karya lukis Entang 

menguak apa yang ada di luar Hukum itu dan menelanjangi 

kekeliruan dan kesesatan sistem-sistem nilai yang dominan.30 

Benalu Resmi 

Sosok pejabat atau pegawai negeri yang seragam juga merupakan 
motif yang lazim dalam karya-karya Entang. 'Pegawai Negeri' 

merupakan himpunan dari banyak atribut: benalu yang diangkat 

secara resmi, yes man teknologis, penjilat, pembebek, pembenci 

diri sendiri, kebodohan dan pembodohan institusional, ketamakan, 
im potensi,kemandulan sosial, sangat tidak tahu diri, dan teramat 

berbahaya karena tak ketulungan bodoh dan serakahnya. Misalnya, 

dalam Pisau dan Sapu Tangan, dan Membebek, 'Pegawai Negeri' 

ditelanjangi dan diimpotenkan. Tetapi, ironisnya, sosok ini sering 

digambarkan menggenggam keris. Apakah senjata tajam itu 

mewakili hilangnya kejantanan, amukan zakar, agresi mentah

mentah? 'Pegawai Negeri' yang memelas namun berbahaya ini 

umumnya berbusana jas hitam, kemeJa putih dan dasi bergaris, 
sebelah sepatu merah dengan kaus kaki garis-garis seperti tampak 

dalam Official Government Worker. Perut mereka yang buncit 
dan badan mereka yang kebanyakan tambun, alat kelamin yang 

mungkret loyo, dan daging yang tampak memar -biasanya dicapai 

dengan cat berlapis-Iapis tebal sehingga tercipta permukaan 

yang sembab dan mengesankan daging yang remuk redam -

menjadikan sosok-sosok ini secara visual memuakkan. Lewat 

penyajian versi pejabat atau pegawai negeri yang seperti itu Entang 

tidak sekadar mengungkapkan ketersadaran dan kekecewaannya 

pada tataran masyarakat tertentu serta kegagalan konvensi dan 

norma-normanya. Lebih tepatnya, ia menuding bahwa kesemuanya 

it u pertama-tama hanyalah ilusi belaka. 

Kategori Ketiga 
Da lam konteks wacana senirupa modern dan kontemporer 

Indonesia, dari sayap kiri maupun sayap kanan, telah banyak yang 

dikerjakan di seputar persoalan ekspresi pribadi dalam kaitan 

dengan relevansi sosial seni. Terkait dengan ini, yang menyangkut 

karya-karya Entang, adalah bahwa watak menohok dan merisaukan 
dari citraan Entang sering dikotakkan berdasarkan asumsi yang 

disederhanakan tentang kategori kehalusan dan keindahan 

menurut estetika/etika Jawa. Dalam lihatan saya, dan ini 

menentang apa yang telah dikemukakan beberapa kritikus, 

kementahan gaya melukisnya yang awal, dan keekspresifannya 

yang sudah matang, bukanlah sekadar pemberontakan terhadap 
norma yang berlaku dan terhadap nilai estetik arus-utama untuk 

keindahan.31 Himpunan karya Entang yang dibuat dalam waktu 

yang berdekatan dengan kelulusannya dari akademi, terkadang 

tampak seperti derap menggebu yang tak tentu arah 

dalam mengembangkan kosakata visual pribadinya untuk 

merepresentasikan gagasan. Termasuk di sini konflik batinnya 

yang sa at itu belum ia kenali dan pilahkan secara formal di dalam 

dirinya sendiri , namun ia temukan ekspresinya melalui senirupanya. 

Bahasa lukis yang ada waktu itu (1980an akhir) didominasi oleh 
gaya dekoratif dan abstrak, dan surealisme Yogya yang adem 
apatis itu. Itu semua ternyata tidak mampu menjadi basis 

untuk mewakili atau menghadirkan-ulang sesuatu yang dalam 

penghayatan hidup berada di balik sungkup tuntutan inheren 

gaya-gaya tersebut akan 'ketertiban' dan 'kehalusan'. Bagi Entang, 

antara lain, identitas kesenian dan relevansi politis dan sosial, 
begitu pula kekuatan spiritual, mustahil menjadi matang atau 

terekspresikan lewat seni jika tetap terpenjara dalam apa yang 

mereka rasa sebagai cara-cara representasi yang picik. 

Konsepsi keindahan yang oleh kritikus dan penulis sering dikaitkan 

dengan kategori halus dalam estetika Jawa sebagian besar 

didasarkan atas kaidah-kaidah estetik yang semula merupakan 

klangenan istana, keraton . Akan tetapi konsep kehalusan dan 

ekspektasi keindahan, sekurang-kurangnya menjelang abad 

kesembilan belas, mengandung segi-segi makna ketertiban, 

keseimbangan dan harmoni yang bersumber pada Belanda. 

Kedua tradisi ini mencerminkan suatu konsep tentang keindahan 

sebagai kebajikan moral; suatu cerminan ideal dari suatu badan 

sosial yang secara etis bertanggung-jawab dan hegemonis. Ignas 

Kleden, dalam upayanya mengampanyekan estetika dan etika 

Jawa sebagai sebuah ideal nasional, mengemukakan bahwa nilai 

hal us dan nilai keindahan yang analog itu tidak sertamerta harus 

mendepak yang kasar dan yang buruk rupa. Keindahan dalam 

pengertian idealnya sebagai moralitas dan norma sosial hanyalah 

punya kapasitas untuk berkuasa atas yang sebaliknya. Jika 

masyarakat dan kekuasaan stabil , yang kasar dan yang buruk rupa 

itu tentu tidak pernah muncul dan menonjol.32 Dengan demikian, 

penggambaran tentang yang buruk, yang secara tradisional 

dipandang sebagai kritik terhadap hak penguasa untuk memerintah, 

bukanlah penolakan atau oposisi terhadap norma sosial, melainkan 
lebih merupakan gejala ketidakmampuan norma-norma itu untuk 

memberikan struktur yang bulat dan menyeluruh untuk realitasY 

Saya menyimak karya Entang sebagai 'permainan-dalam' yang 

berlangsung di dalam ambang/selaput antara norma-norma itu 

dan apa yang hendak ditindas oleh nilai-nilai tersebut: ranah 

gelegak rasa dan nafsu, ranah profan, tubuh alami, bayang-bayang, 

sa kit, kebalauan, ketiadabentukan, limbah tubuh, dan yang paling 
jauh. Karya-karya Entang, meskipun merongrong konvensi 

keindahan artistik, juga menunjuk batas-batas konvensi tentang 

keindahan sebagai ideal konstruk sosial yang lebih luas. Sebagian 

dari kesulitan menafsir karya-karyanya terutama lukis, lebih khusus 

lagi karya-karya lukisnya sebelum 2001, disebabkan karena 

kisahan alegorisnya seperti membetot lepas kode-kode budaya 

dan sosial konvensional dari nilai estetiknya yang sejalan. Entang 

menggunakan nilai moral keburuk-rupaan dan yang-profan serta 

asosiasi keiindonesiaannya secara khusus dengan subversi tatanan 

sosial, untuk mengemukakan keretakan tatanan ideal dan 

moralitas segala sesuatu . Maka, Entang tidak sertamerta harus 

membelot dari konvensi 'kehalusan'. Alih-alih, persoalannya ialah 

bahwa keindahan dan tata sosial yang direpresentasikan oleh 
konvensi 'kehalusan' itu - seturut Entang - sudah tidak mampu 

lagi menangkal masuknya keburukan dan kekacauan sosial. 
Dengan demikian nilai keburukrupaan itu sendiri juga tidak lagi 
berjalan menurut relasinya dengan keindahan sebagaimana yang 
telah diatur. Maka dibutuhkan sebuah kategori estetis baru. 

Estetika Entang berada dalam kategori ketiga ini. 

Official Government Worker, 2000, oil on canvas, 182 x 147.5 cm 
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Akhir 
Dalam menyangkal jalur konvensional untuk mendalami karya 
Entang, kenikmatan estetis dalam pengertian konvensionalnya 
yang memuara pada budaya dominan tersangkal pula. Karya 
Entang menyangkal penyempurnaan dan pemenuhan; tidak ada 
transendensi. Jika boleh dikatakan bahwa sebagian dari kenikmatan 
adalah 'mengetahui ', senirupa Entang minta disimak dan dibaca 
dulu sebelum bisa 'diketahui'. Maka dalam pengertian ini 

. pemanunggalan menjadi sisi-baliknya : kita mustahil menembus 
masuk ke dalam citra-citra Entang kalau kita tidak mengizinkan 
citra-citra itu masuk 'merasuki ' kita. Citra-citra itu bekerja di 
bawah permukaan nalar, masuk dan membangun rumah di dalam 
bawah sadar kita, muncul ke 'pikiran' hanya sebagai serpihan
serpihan sebuah mimpi. "Cobalah mengingat, cobalah 
mencakupnya kembali sebagai bagian dirimu" Yang luar ada di 
dalam, tak ada tempat sembunyi. "Aku t idak mau menjadi ITU"; 
"AKU bukan ITU"; "Aku itu?" 

BAGIAN II 

Bagian pertama dari esai ini diterbitkan dalam kaitannya dengan 
pameran In toxic Entang yang berjudul " Unease and Disease: 
Beyond the Veil of Social Order in Entang Wiharso's Work" (2007) 

[Ketidaknyamanan dan Penyakit: Di Balik Layar Orde Sosial dalam 
Karya Entang Wiharso]; akan tetapi, pemikiran dan sanggahan 
pemikiran yang saya kemukakan di dalamnya tetap merupakan 
pijakan untuk menelaah secara kritis laku kesenimanan Entang 
dan karya-karyanya dalam "Love Me or Die" [ "Cintailah Aku atau 
Matilah"]. 

"Love Me or Die" adalah pameran ambisius yang terdiri dari karya 
lukisan, instalasi, gambar timbul, dan proyek video, baik yang 
dihasilkan belakangan ini maupun yang baru. Di dalamnya, Entang 
menampilkan semacam survei dari banyak investigasi tematis 
maupun formal yang mengikat perhatiannya sejak tahun 2007 
hingga sa at ini. "Love Me or Die" sebagai kumpulan karya maupun 
konsep mempunyai kejujuran yang tidak kenai kompromi yang 
telah menjadi ciri kritis karya Entang secara umum selama karirnya. 
Pameran ini secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi bersifat 
otobiografi sekaligus pengakuan diri, menggali keinginan sang 
seniman akan, dan kemungkinan hilangnya keyakinan dalam, 
kemungkinan untuk melebur dalam suatu kelompok atau golongan 
tanpa habis diterkam, kebutuhan individu dan otonomi tanpa 
keserakahan dan keegoisan, cinta tanpa pengkhianatan dan 
kekerasan, agama dan iman tanpa pemikiran agamawi yang sempit 
dan hilangnya toleransi. 

Saya tidak bermaksud menjejali pembahasan saya tentang "Love 
Me or Die" dengan teori yang bertele-tele. Akan tetapi, saya ingin 
menggunakan telaah rampatan (analisa yang sangat umum sifatnya) 
terhadap asumsi Judith Butler dalam Undoing Gender (2004)3' 

mengenai keinginan seseorang untuk 'dikenali', kemudian 
melepaskan diri daripadanya untuk selanjutnya menghubungkan 
beberapa gagasan yang saya telah bahas dalam "Unease and 
Disease" (dalam Bagian I di atas) dengan karya terbaru Entang. 
Menurut Butler, individu-individu 'menjalani laku' gender menu rut 
norma sosial tertentu dan dalam 'menjalani laku' atau menampilkan 
gender inilah kita sebagai manusia dikenali dan dapat dikenali 
(dapat 'dibaca' atau ditangkap keberadaannya). Pengenalan 
membuat keseorangan menjadi ada. Ketika seseorang dikenali, 
maka keseorangannya menjadi ada. Dan pengenalan diturunkan 
dari norma sosial tertentu. Baik bangsa maupun individu 
menginginkan agar dirinya dikenali supaya dapat terus eksis. 

Tanpa dikenali dan tanpa dapat diakui keberadaannya, maka 
individu yang bersangkutan tidak lagi dipandang atau t idak 
pernah dipandang sebagai manusia atau sebaga i anggota dari 
suatu kelompok. Akan tetapi, Butler juga mengemukakan perlunya 
dan tidak mustahilnya terjadi pembangkangan gender, yaitu 
keinginan untuk meloloskan diri agar tidak 'ditangkap' atau dikenali 
melalui ke laziman norma sosia l yang bersifat melukai dan 
meniadakan. Dengan kat a lain, ia meneorikan pengejawantahan 
laku gender, identitas dan keseorangan sekaligus pembongkaran 
kembal i ket iganya itu pada saat yang bersamaan dan j uga 
mendalilkan ruang dan tempat yang memungkinkan 
berlangsungnya kejadian tersebut. Karya Entang sendiri berbicara 
pada keinginan yang terombang-ambing dari seorang individu 
untuk menjadi anggota dari suatu kelompok atau masyarakat dan 
untuk membekukan keinginan untuk mendapatkan keanggotaan 
seperti itu agar terbentang semacam jarak terhadap proses yang 
menyakitkan yang menyebabkan individu tersebut dikenali atau 
'diketahui' keberadaannya lewat suatu pred ikat atau keterangan 
tertentu . 

"Saya mungkin merasakan bahwa apabila saya tidak dikenali, 
saya tidak dapat hidup [bertahan hidup] . Akan tetapi, saya 
mungkin juga merasakan bahwa cara atau ketentuan yang 
digunakan untuk membuat saya dikenali membuat saya tidak 
lagi betah menjalani hidup ini". Inilah titik singgung tempat 
munculnya kritik, di mana kritik dipahami sebagai interogasi 
terhadap ketentuan-ketentuan yang membuat kehidupan 
menjadi terbelenggu guna membuka kemungkinan bagi cara
cara hidup yang berbeda; dengan kata lain, bukan untuk 
merayakan perbedaan demi perbedaan itu sendiri tetapi 
untuk membangun kondisi -kondisi yang bersifat lebih 
mengikutsertakan semuanya guna mengayomi dan 
mempertahankan kehidupan yang menentang model-model 
asimilasi. (Butler 2004, 4) 

Pemikiran Butler tentang 'keinginan untuk dikenali ' dan 'cara-cara 
hidup yang berbeda' menurut saya adalah tepat dan bermanfaat 
dalam mendiskusikan karya dan laku yang dijalani Entang sa at ini; 
yang disebut terakhir ini sering kali merupakan semacam 
'improvisasi di dalam lingkup keterkurungan: Misalnya, kadang
kadang ia memproyeksikan subjektivitasnya sendiri, termasuk 
gender, sebagai sesuatu yang ia 'Iakukan' atas milik kepunyaannya 
sendiri. Akan tetapi, tak terelakkan, ia mengikis prasumsi otonomi 
tersebut dengan kemustahilannya, dengan menunjukkan kepada 
penonton pameran bahwa ketentuan-ketentuan yang membentuk 
identitas dan gendernya sudah sejak awal berada di luar dirinya 
sendiri, datang dari berbagai tempat yang tidak terbilang 
banyaknya yang oleh Entang disebut 'sistem: 

Melanjutkan pendapat Butler, tidaklah mustahil untuk 
mengisyaratkan bahwa karya terbaru Entang, begitu pula halnya 
dengan karya-karyanya yang lain selama satu kurun waktu 
terakhir ini, memvisualisasikan keinginan seseorang untuk diakui 
keberadaannya, serta proses diberikannya eksistensi dan ditahannya 
eksistensi tersebut. Dalam karya Entang, baik skema yang 
disodorkan maupun yang ditahannya pengenalan, merupakan 
ruang-ruang kekuasaan yang digunakan untuk membentuk orang 
secara berbeda-beda . Dewasa ini, gagasan-gagasan seperti itu 
cukup umum dalam praktik kesenimanan termasuk praktik 
kesenimanan Entang. Akan tetapi, dalam "Love Me or Die'; ia 
sering kali menunjuk pad a bagaimana orang-orang tertentu dikenali 
kurang daripada seharusnya, secara tidak utuh, secara tidak benar, 
dan bagaimana beberapa orang tidak dikenali sama sekali, dan 
oleh karena itu, secara sosial (maupun sebaliknya) terhancurkan 
dan terhapuskan. 

Seiring dengan keinginan untuk dikenali ini dan luka yang 
diti mbulkan oleh diberikannya dan ditahannya pengenalan adalah 
isyarat yang diberikan Entang tentang keuntungan-keuntungan 
yang didapat berkat kurang dapat 'dikenali' ditil ik dari apa yang 
pada umumnya dianggap sudah seharusnya demikian oleh 
masyarakat dan apa yang lazimnya merupakan norma sosial. 
MLove Me or Die" menyaj ikan pengungkapan diri Entang tentang 
akibat-akibat yang timbul dari kepemilikan masyarakat atas diri 
seseorang, dan bagaimana menjadi terasing kadang-kadang lebih 
disukai daripada kemampuan membuat untuk dapat dikenali 
melalu i sekumpulan norma dalam suatu 'sistem' yang dapat 

melukai dan meniadakan. 

Da lam banyak hal, karya Entang lebih menyapa inderawi daripada 
akal budi dalam cara-cara ia menciptakan struktur keterasingan. 
Dengan demikian, banyak dari karyanya yang menenggelamkan 
apa yang lazim dikenal dan diketahui - yang tidak pernah absen 
seluruhnya tetapi selalu berada di ambang kemenghilangan -
dengan dimasukkannya yang aneh, yang angker, yang asing, 
dan yang tidak dikenal. "Love Me or Die" mengolok-olok dan 
mengkudeta ha l-hal yang oleh Entang dianggap menjijikkan dan 
menyakitkan, kadang-kadang, berpaling pada yang mengerikan 
dan yang tidak masuk akal. Entang sepertinya ingin mengguncang 
keyakinan kita pada hal-hal yang sudah jelas dengan sendirinya 
dan sudah umum dikenal, dalam tekanan yang memadai untuk 
membuat kita merasa lebih takut terhadap kehidupan yang kita 

jalani daripada kematian . 

Keterasingan menyiratkan adanya semacam jarak, sebagaimana 
hal ini tercermin dari kemampuan Entang menangguhkan 
keinginannya untuk dikenali melalui keanggotaan, sekalipun pada 
sa at yang sama ia memiliki kerinduan akan sesuatu (norma) yang 
akan memungkinkannya merasa utuh dan tersambung, yang 
memungkinkannya untuk dapat terus bertahan hid up. Dengan 

kata lain, dan tanpa memberikan penalaran yang terlalu rinci 

terhadap apa yang ia maksudkan. 

Entang sering kali mengusung imej dan gambar yang 
mengisyaratkan bahwa kemampuan atau potensi (yang tersedia) 
bagi manusia untuk membuat pilihan dan menimpakan pilihan 
yang diputuskannya itu kepada apa dan siapa saja (human 
agency) ternyata sarat dengan paradoks yang memberikan 
kondisi, bagi manusia untuk menggunakan kemampuan 
atau potensi yang tersedia untuk mengambil pilihan dan 
memberlakukannya atau memaksakannya kepada orang lain. 

"Love Me or Die" sebagai judul sekaligus konsep pameran tunggal 
Entang Wiharso yang ambisius di Galeri Nasional di Jakarta 
mencerminkan apa yang ia rumuskan sebagai "posisi-posisi 
kekuasaan yang ada di dunia politik, fanat isme agama, cinta 
yang obsesif, usaha memasarkan merek, dan lain-lain ." 
Hal ini memperingatkan orang akan bahaya kekakuan dan 
ketidakfleksibelan, dan juga cinta yang obsesif, ketergila-gilaan, 
alienasi, dan refleksi atau perenungan yang bersifat narsistik. 
Sebagai suatu ultimatum, " Love Me or Die" menyiratkan jalan 
buntu beserta bahaya dan kekerasan yang mengikutinya. Dalam 
karya-karya ini, keterikatan obsesif tidak harus dijumpai hanya 
dalam hubungan pribadi antara sepasang kekasih atau antara 
suami dan istri, tetapi juga memanifestasikan dirinya dalam bentuk 
pemikiran keagamaan yang picik, jingoisme budaya, dan prasangka 
yang menandai seseorang sebagai 'anggota' tetapi juga secara 
menyakitkan sebagai orang yang berbeda, yang selamanya 
dianggap sebagai orang luar dan, yang terburuk, dianggap bukan 
manusia (tak dapat dikenali keberadaannya sebagai manusia). 
Selanjutnya Entang menjelaskan bahwa pada pokoknya, dalam 
kumpulan karya-karyanya ini, ia mengungkapkan bahwa apa yang 
dilihatnya sudah pasti merupakan penyakit atau "kondisi kronis, . 
sistemis yang dominan yang memberangus impian dan keinginan 

Love Me or Die, 2010, acrylic paint, caste aluminum and brass mounted on wall, 250 x 500 cm 



internal individual yang kita miliki." Dalam menggali dan 
mengartikulasikan persoalan-pe~soalan yang lebih besar ini, karya 
Entang juga menggunakan cara-cara yang digunakan orang atau 
kelompok orang untuk membangun penghalang atau pagar 
sebagai cara untuk melindungi kedaulatan seorang individu atau 
kelompok dan juga sebagai alat agar orang lain tetap berada di 
luar, untuk menolak/mengingkari mereka. Dalam pameran ini, 
Entang menampilKan penghalang sebagai mekanisme 
penanggulangan yang berbahaya sekaligus diperlukan, dan juga 
ambang untuk dilanggar demi terwujudnya perubahan yang positif. 

Hingga sejauh ini, maksud saya adalah agar naskah ini dapat 
memberikan jalan yang memungkinkan penafsiran secara umum 
daripada secara langsung suatu karya seni. Maksud saya adalah 
untuk menetapkan apa yang saya lihat sebagai aspek yang 
konsisten tetapi mengintensifkan yang mendasarinya, 
menggerakkan, dan memberikan kekuatan etika dan moral pada 
karya Entang Wiharso selama kurun waktu yang lalu . Dalam 
tulisan saya sebelumnya, saya telah mendiskusikan beberapa hal 
tertentu dari aspek-aspek ini secara lebih rinci dan mendalam. 
Yang ingin saya garisbawahi di sini adalah bahwa dalam karya 
terbarunya, dalam praktek artistik dan konseptualnya, kekuatan 
bajak - alat bercocok tanam yang menggurat dan meratakan 
permukaan - menjadi semakin intensif, semakin cepat, 
menghunjam menembus permukaan dengan cara-cara yang baru 
dan cara yang kritis. 

Dibagian ini, saya mengisolasikan kulit dan ornamen sebagai dua 
tema pokok, ruang, tempat, metafora, dan permukaan dalam 
"Love Me or Die" yang sama nakalnya dengan judul pameran ini. 
Untuk itu, saya menyeleksi hanya segelintir dari banyak karya 
yang ditampilkan dalam pameran ini, dan satu karya yang tidak 
diikutsertakan dalam pameran, untuk membangun narasi 
'Kulit/Ornamen' dalam karya Entang. 

Fractal of Skin (Fraktal Kulit), terdiri dari panel-panel besar 

Fence and Flaating Island, 2010,oil on canvas, 150 x 200 em 

pemolaan yang seluruhnya dilukisi yang menyiratkan citra abstrak 
ku lit atau bulu binatang, mungkin merupakan karya yang secara 
visual paling taksa. Benda tersebut membawa sebagian besar 
bobot konseptual dan bahkan beban pameran itu sendiri. 
Sekalipun memiliki semacam gravitas [kekuatan] yang bersifat 
meminta sekaligus menuntut untuk dilihat secara konseptual dari 
suatu sudut pandangan yang tajam, keseluruhan pemolaan 
dinding tersebut menelan, melanda dan membuat frustrasi 
penglihatan, menjadi tembok penghalang pertama yang 
mengajak sekaligus menantang pengunjung yang memasuKi galeri 
utama. 

Pada tahun 2005, saya menulis hal itu dalam karya Entang: 
"Manusia sebagai individu dan anggota masyarakat, atau 
berbagai kelompok yang terdapat di dalamnya, sepertinya telah 
melupakan diri mereka send iri dalam proses mendefinisikan siapa 
mereka, setelah membangun tapal batas di sekeliling diri mereka 
sendiri, dan sering kali menghancurkan orang-orang yang tidak 
seperti mereka. Representasi yang [orang] mengkontruksi orang 
lain [ ... ] selalu mengerucut pada penghakikatan." Terlalu jarang 
umat manusia berjuang menuju welas asih dan persatuan. Terlalu 
jarang kita mempertanyakan apakah pandangan dan asumsi kita 
terhadap yang lain sudah tepat, membantu, atau justru 
menyakitkan. Sekalipun saya menulis hal ini secara spesifik 
tentang karyanya untuk In toxic, karya-karya dalam "Love Me or 
Die" menunjukkan terus berlanjutnya kepedulian sang seniman 
terhadap identitas dan stigma yang menyakitkan, dari 
pengakuan, maupun dari ditiadakannya pengakuan. Dari Karya 
yang paling pertamanya, menanyakan penonton pameran untuk 
mempertimbangkan ulang hubungan budaya dan hubungan 
sosial dengan kemungkinan terbaik saling memupuk dan 
menunjang dan dengan kemungkinan terburuk saling melumat 
dan menghancurkan. Persoalan-persoalan dan pertanyaan
pertanyaan inilah yang terwadahi dalam Fractal of Skin, karya 
yang bagi seniman yang bersangkutan melambangkan pencitraan 
stereotip yang memberikan bekas pada tubuh . 

~ .. ini, Entang memakai kekuatan dan warna sederhana, yang 
al ini adalah warna hitam, putih dan emas dalam 

. takan karya konseptual, memainkan gagasan bahwa kita 

ai oleh ku lit kita. Kulit ditekankan Entang adalah pencitraan 
~~ an put ih, penyederhanaan, penggeneralisasian, saling 

a stereotip satu sama yang lain, dan penyederhanaan 
52!ZC erlebihan terhadap kompleksitas budaya dan agama. Ini 

_ dalam dua tone , hitam dan emas, pola yang menutupi 
- gambar, metaphora salah membaca dan menutupi 
- eksitas manusia yang mencakup apa yang menu rut Entang 
:.;:oa n kom pleksitas menjadi manusia dan insan manusia 

_ De ar dan bohong' terletak di bawah kulit, di bawah 
an. Pencetakan abstraksi kulit binatang dalam hal ini 

....... """' ... "'j. pada cara-cara penolakan orang terhadap hak asasi 
eberadaan orang lain yang sebenarnya sangat 

iir''''--'''''''ntal bagi manusia sebagai individu dengan berbagai 
~L:;_fiCln, kekhawatiran dan motivasi." Penyederhanaan yang 
I __ -o=on~h"n menimbulkan kesalahpahaman, kesalahan dalam 
,...,.,~>n;; li dan kesakitan . Aspirasinya agar orang tidak hanya 

secara hitam putih saja tetapi lebih dari itu, agar "di 
ri orang terbersit keinginan dan kemampuan untuk 
5 atu persoalan lebih dari satu sudut pandang, agar 

":"\. at untuk mendengarkan pendapat orang lain." 

. g itu, Fractal of Skin dapat dilihat sebagai penerapan 
atu proses kekerasan simbolis yang berpotensi 

,..,.,......,;:,:"1 ke erasan fisiko Akan tetapi, Fractal of Skin juga dapat 

''-''-''::''''''''''" ratkan cara-cara yang diusahakan manusia untuk 
.:mI-.c-"'''l?<r=nti dan menutupi tabiat aslinya, untuk mengusung 

Isuan diri (atau dengan kata lain menyiratkan bahwa 
. yang sejati tidak pernah sempurna atau tidak lagi nyata). 

...... r.-,uo:,....,-'" dekoratif warna emas dan warna hitam mengisyaratkan 
- ~ , kecanggihan, dan pesona yang 'sesuai' untuk 

~!2"1=-m kaya seolah-olah memasuki suatu butiiiiik. Bisnis seni 
eksklusiiiiif dan tergantung pada nama merek, pada 

cara membangun dan memasarkan merek semisal Gucci/Entang. 
Dengan demikian, dan melalui semacam pengolok-olokan diri 
yang terselubung, Entang menggali benang merah dalam wacana 
seni kontemporer di Indonesia, bagian yang itu secara tradisional 
mencibirkan ornamen karena ornamen dianggap sebagai em bel
embel yang tidak perlu dan tidak ada artinya. 

Ketika saya mengunjungi studio pada tahun 2009, Entang 
mendiskusikan dengan saya mengenai penggunaan ornamen 
yang bersifat mengkritisi dalam karyanya : 

"Saya menggunakan ornamen dalam beberapa karya saya 
bukan karena ornamen mempunyai makna bagi karya itu 
sendiri tetapi karena ornamen dibenci dalam wacana seni; 
ornamen dianggap berlebihan, tidak ada artinya, tak ada 
tujuannya. Saya terganggu oleh hal ini dan oleh sebab itu, 
ingin membuat guncangan, sengaja ingin mengusik mata 
dunia seni". 

Entang menggunakan ornamen sebagai pertanda prates melawan 
diberitahukannya apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin 
dalam seni kontemporer. Baginya, kekakuan dan penyangkalan 
seperti itu belum-belum sudah menunjukkan asumsi modernis 
atau asumsi yang sudah ketinggalan jaman tentang apa yang 
menandai seni yang baik, apa yang menandai objek seni. Di sini, 
sang seniman menyiratkan bahwa ia sengaja mencoba mengambil 
posisi sebagai outsiderterhadap asumsi dominan dalam wacana 
seni yang bersifat spesifik untuk Indonesia. 

Persoalan-persoalan serupa, yaitu persoalan identitas yang patok 
dan dibentuk, dan pemakaian ornamen secara strategis untuk 
mengolok-olok diri sendiri, diungkapkan atau dinyatakan lewat 
berbagai macam cara di dalam "Love Me or Die" paling banyak 
menggali kulit-kulit bertotol-totol dengan pola warna hitam dan 
perak dan permukaan yang licin dan mengkilap dalam karya
karyanya yang berupa instalasi dan sculptural relief. Saya 
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