
mendiskusikan hubungan kulit dan ornamen ini dalam karyanya 
berjudul Aesthetic Crime and Identity Crime di bawah ini. Untuk 
sa at ini, saya ingin mengkaji sejumlah gejala awal dalam hubungan 
yang menentukan ini dalam karyanya dengan singkat melihat dua 
karya triptych nya, yaitu Melt dan Identity for Fun (tidak ditampilkan 
dalam pameran) . Di kedua karya berukuran besar ini, sang perupa 
mengungkapkan aneka identitas gandanya sendiri sebagai seniman 
trans-nasional yang tinggal di Amerika Serikat dan Indonesia, dan 
juga sebaga i suami dari seorang istri orang Amerika dan ayah dari 
dua orang anak laki-Iaki. 

Melting Portrait adalah portret sang seniman dan keluarganya . 
Tiap-tiap panel menggambarkan kepala; yang paling kanan adalah 
gabungan dari kedua anak lelaki sang seniman, yang di kiri dan di 
tengah menggambarkan kepala dengan empat mata, masing
masing satu mata dari setiap anggota keluarganya . Karya ini terdiri 
dari portret gabungan, mengisyaratkan bahwa identitas tidak 
hanya ganda dan tidak pernah lengkap tetapi juga berhubungan. 
Kita terdiri dari, oleh, dan untuk orang lain. Pada permukaan 
karya tersebut, sang seniman memasukkan apa yang dari kejauhan 
terlihat seperti bentuk abstrak dengan bulatan-bulatan kedl, sekali 
lagi kembali pada topik sebelumnya, yaitu pemakaian ornamen 
secara sengaja oleh sang seniman sebagai objek dalam karyanya . 
Akan tetapi, apabila diamati secara seksama, bulatan-bulatan 
kecil tersebut mengungkapkan foto mata anggota keluarganya. 
Kecenderungannya menggunakan mata mengapung/ 'saya' telah 
menjadi unsur yang sering dijumpai dalam karya-karyanya sejak 
sekurang-kurangnya tahun 2000. Baik portret gabungan tersebut 
maupun penggunaan mata/'saya' yang di dapat dari tubuh juga 
menyiratkan cara-cara ia dan istri serta anak lelakinya dipersepsikan 
terbalik dan dalam konteks budaya yang berbeda. Misalnya, ia 
sering kali menggali pengalamannya sebagai seorang laki-Iaki 
Indonesia pemeluk agama Islam yang bepergian dan tidak luput 
dari stereotip dan pandangan orang Amerika karena pemberitaan 
di media massa, dan juga pengalaman dan beban istrinya 
menanggung sentimen anti Amerika, terutama setelah militer 
Amerika Serikat menginvasi Irak. 

Melting Portrait tidak hanya menampilkan sang seniman beserta 
keluarganya dalam suatu hubungan di portret, tetapi juga 
mengisyaratkan ketidakakuratan dan kedaruratan identitas, 
saling salah dalam mengenali satu sama lain dan kekejaman dari 
penggeledahan dan pemeriksaan serta beban yang dirasakan 
karena diinspeksi dan diselidiki. 

Dalam karya ini pun, sang seniman menggali pemakaian ornamen 
dengan sikap mengkritisi. Dalam hal ini, ia telah melukis apa yang 
terlihat merupakan suatu bentuk organik yang berkelok menyusur 
dari pangkallehernya, berhenti pada celah dagunya. Ketika ditanya 
mengenai bentuk ini, Entang menjawab bahwa ia hanya 
memaksudkannya sebagai unsur dekoratif belaka, yang dirancang 
untuk 'mengganggu pandangan.' Akan tetapi, mengingat pengaruh 
filsafat wayang pada karyanya, saya kira bukanlah suatu kebetulan 
atau kecelakaan bahwa ornamen dalam karya ini mengambil bentuk 
organik dari apa yang dapat dibaca sebagai lambang pohon 
kehidupan dalam gay a yang sering kali tampak dalam wayang. 
Dalam kaitan ini, lambang pohon kehidupan ini menandai 
berjalannya waktu dan alur cerita. Mungkin penafsiran dengan 
perlambang tersebut terlalu jauh; meskipun demikian, bila 
ditafsirkan sebagai pohon kehidupan, maka ornamen tersebut 
juga mewakili akar keluarga, nenek moyang, dan hubungan 
seseorang dengan masa lalu . 

Ini mengarahkan kita untuk membahas suatu karya yang meskipun 
tidak dimasukkan dalam pameran "Love Me or Die" namun menurut 

saya penting untuk memahami pemakaian dan pengembangan 
konsep ornamen oleh sang seniman sebagai suatu objek dan 
unsur strategis dalam karya-karyanya selanjutnya . Karya yang saya 
maksud adalah Identity for Fun . Sekali lagi, sebagai suatu triptych, 
karya ini juga merupakan portret diri nya, dan banyak mengandung 
dari apa yang menjadi karakternya, figur dan bentuk gaya karya 
yang khas sekurang-kurangnya sejak seri NusaAmuk-nya , termasuk 
kepala mengapung yang menjerit, yang melambangkan gagasan 
yang tidak terwujud dan jiwa yang tidak stabil. Selain 
merepresentasikan konsep dan kegilaan yang tidak dapat 
direpresentasikan, sang seniman juga memasukkan gam bar tubuh 
perempuan yang terluka tetapi banyak menghasilkan anak, dan 
juga aspek lain persona [karakter] sosialnya dalam sosok bertopeng 
putih yang, dengan tangan kanannya, tampak berpaut erat-erat 
pada hati atau kedudukan emosi manusia. Saya telah membahas 
gambaran yang sedemikian ini beserta makna dan tautan sosial 
dan budaya yang telah dituliskan dalam artikel saya sebelumnya 
(Iihat Bagian I di atas) . Yang mengejutkan saya tentang karya 
Entang sa at ini adalah justru portret dirinya dan gambar otobiografi 
dirinya; di dalamnya ia sekali lagi menggambarkan dirinya sebagai 
suatu gabungan dari berbagai identitas pada sa at yang bersamaan. 
Dalam hal ini, ia telah menuliskan pada wajahnya kata-kata -
'INDENTITY FOR FUN' (indentitas untuk kesenangan). Agaknya, 
apabila portret senyum dirinya yang terlihat maniak itu dapat 
dijadikan petunjuk, identitas itu juga dapat membuat seseorang 
menjadi gila atau menampilkan topeng yang sedemikian palsunya 
sehingga orang tidak dapat percaya. 

Ketika diwawancarai, Entang mengisyaratkan bahwa dalam karya 
ini dan karya yang lainnya dalam seri terse but, ia mendapatkan 
suatu penemuan ketika secara tidak sengaja salah mengeja kata 
'identitas' sebagai in dentity. Kesalahan mengeja inilah yang 
sebagian mendorongnya untuk mulai menggunakan teks (Inggris, 
Jawa, dan Indonesia) lebih sering dalam karyanya . la menemukan 
pemakaian kritis dari kata salah eja yang memvisualisasikan apa 
yang baginya merupakan posisi dan pengalaman yang 'selalu 
tidak benar-benar akurat, selalu tidak utuh, selalu hanya 
sebagian.' 

Gambaran yang ditampilkan Identity for Fun adalah brutal, dan 
dalam bagian-bagian tertentu passages, scatological. Gambaran 
tersebut melontarkan rasa ketidakpastian dan kehilangan yang 
mendalam. Akan tetapi, gambaran tersebut juga menunjukkan 
pemakaian ornamen secara berlebihan. Entang menjelaskan 
bahwa dalam hal ini, ornamen dimaksudkan untuk melembutkan 
dan menghaluskan tabiat kasar tokoh-tokohnya. Ornamen juga 
berfungsi sebagai 'garis keturunan' (dan juga isi perut dan usus) 
karya ini, menghubungkan berbagai figur dan panel. 

Sekalipun menurut Entang bentuk-bentuk ornamen kurang 
mempunyai nilai penting, tidak dapat disangkal bahwa dalam 
beberapa karyanya, bentuk-bentuk ornamen justru mempunyai 
nilai penting dan bahkan mengandung makna dalam budaya 
Jawa. Dalam bagian-bagian tertentu, misalnya, dapat dilihat adanya 
pemolaan dekoratif Hendra Gunawan. Hendra dikenal suka 
mengembel-embeli adegan-adegan yang menggambarkan kegiatan 
yang lazim dilakukan manusia dengan sulur/lengkungan daun 
yang berwarna terang, sering kali diambil dari simbolisme Hindu
Budha Jawa. Figur-figur dalam karyanya sering kal i tampak menyatu 
dengan lingkungan di sekitarnya. 

Dalam Identity for Fun, ornamen yang ada lebih bersifat 
mengancam untuk mengambil alih, untuk memperparah sensasi 
kekacauan daripada memenuhi fungsinya untuk melembutkan 
dan menyeimbangkan. Cara Entang menggunakan warna 

empertajam aspek ornamen ini. Sebagaimana halnya dalam 
'v1elt, Entang menggunakan warna-warna merah jambu dan kuning 
<'leon yang disemprotkan dengan airbrush [alat pengecat 
oertekanan] untuk suatu tujuan strategis, yaitu dengan seka li lagi 
'Tlenggali diskusi seni yang berkembang di Indonesia sa at itu. Di 
sisi lai n, ia menggunakan warna-warna neon untuk memisahkan 
diri dari asumsi dominan tentang apa yang dianggap sebagai unsur
unsur yang menentukan bagusnya suatu lukisan, dan apa warna
varna yang dianggap tepat untuk karya sen i yang sudah mata ng. 

Akan tetapi, hal ini juga sekaligus merupakan tanggapannya 
erhadap banyak karya berwarna terang-benderang yang menyolok 

mata yang membanjiri bursa seni dalam tahun-tahun belakangan ini. 

Entang tidak sendirian sewaktu mengu ngkapkan keprihatina nnya 
mengenai maraknya perhat ian intern asional terhadap sen i 
ontemporer Indonesia sesudah jatuhnya Pres iden Suharto. Dalam 

dasawarsa terakhir ini, ledakan yang terjadi di bursa seni (termasuk 
mereka yang berpartisipasi di dalamnya sebaga i kri t ikus, seniman, 
siswa, kurator, peneliti, kolektor, dll. ) te rnyata lebih dari sekeda r 
luar biasa dan telah mempengaruh i t idak saja jenis-jenis karya 
yang dibuat tetapi juga diskusi tentang sen i atau prakti k dalam 
berkesenian. Banyak yang berpendapat bahwa hal ini dia kibatkan 
oleh merosotnya pembahasan yang lebih mendalam mengenai 
prakt ik berkesenia n demi penekanan yang lebih besar pada 
manajemen sen i dalam wacana sen i Indonesia. Hal ini tentu saja 
ada ba iknya juga dan merupakan suatu pergeseran yang berguna 
arena dapat membuat banyak kalangan menyadari dan menuntut 

perlunya profesiona lisme yang lebih t inggi dala m berbagai peran 
yang dimainkan di dunia seni maupun bursa sen i. Akan tetapi, 
persoa lan-persoalan seputar praktik dalam berkesen ian, dan 
kedalaman perasaan bagi banyak seniman, termasuk Entang, 
berada dalam bahaya tenggelam di bawah gelombang pasang 
ba lik ini. Dalam kaitan ini, Entang menganggap posisinya dalam 
du nia seni di Indonesia sebagai outsider. la membentuk semacam 
persona [pe ran atau ka rakter] bagi di rinya send iri yang ia juluki 

am bing Hitam, yaitu suatu identitas sebaga i domba hitam 
sekaligus kambing hitam [orang yang ditimpali kesalahan orang 
lain], dan menyinggung persoalan-pe rsoalan yang digariskan di 
atas denga n sikap krit is. Perlu digarisbawahi di sini bahwa dalam 
banyak hal, sika p orang yang dianggap sebagai orang luar in i 
bagai manapun juga adalah si ka p ironis yang disengaja karena 
Entang dewasa ini merupakan sa lah satu seniman yang ka rya-' 

karyanya paling banyak diburu orang, dan sikap krit isnya terhadap 
bursa seni (termasuk lembaga seni) terbukt i menguntungkan bagi 
karirnya . Di satu sisi, karyanya memperagakan semacam pengolok
olokan diri, pengakuannya terhadap kedudukan dan keterlibatannya 
sendiri da lam sistem ya ng ia kriti si sendiri. Di sisi lain, karyanya 
juga merupakan upaya da ri dirinya sendiri untuk terus-menerus 
berjua ng menunt ut semacam keterpi nggiran yang bersikap krit is 
supaya hubunga n-hubungan yang lebih mendalam t ersebut dapat 
dijal in dan aga r perubahan dapat dipikirkan dengan cara yang 

berbeda. 

Di atas, saya menghubungka n kekhawat iran dan penafsiran Entang 
tentang persoalan-persoalan kompleks identitas da n cara orang 
lain menamai dan merepresentasikan orang dan keseorangan, 
keasingan, dan seniman sebagai pemain dalam permainan bu rsa 
seni dengan digunakannya tekstur, pola, permukaan, atau yang 
lebih abstrak tetapi justru begit u tepat, yaitu kulit, oleh Entang. 
Kulit atau permukaan dari medium itu sendiri yang ia kerjakan 
dari dalam memancarkan makna simbolis, alegoris, dan berperan 
seperti semacam sintaks (tatanan) yang memberikan aspek krusial 
kekritisan terhadap keseluruhan presentasi. 

Sekitar ta hun 2007, Entang mulai bereksperimen dengan siluet 
dalam ceta k potong aluminium bergambar timbul relatif kedl di 
atas kertas, dan seri naratif yang naratif atau imej dari cut out 
aluminium dan cor aluminium. Bentuk cut out tersebut, atau 
siluet, tantangan baru dan dimensi lain, dalam perbendaharaan 
bahasa visualnya ' pada kulit/ ornamen sang seniman beserta 
tatanan permukaannya, sekaligus juga menghadirkan batasan 
pengkontruksian narasi lain yang digunakan untuk kulit/ornamen 
pada karya Entang dalam "Love Me or Die" . 

Dalam karya-karya ini, bayangan, permukaan yang bersifat 
memantulkan, dan cahaya menjadi materi seni. Beberapa orang 
mungkin mel ihat afiliasi genetis dengan wayang kulit sebagai 
preseden dalam penggunaan siluet dan bayangan oleh sang perupa. 
Kekhasan wayang kulit terletak pada ukirannya yang rumit sehingga 
hiasan wayang dapat dilihat dari kedua sisinya. Ketika dipandang 
dari sisi bayangan layar, bayangan dan cahaya menggantikan 
dekorasi yang kava bentuk ornamentasi yang hanya dapat dilihat 
dari sisi la in layar, yaitu dari sisi sang dalang. Tak dapat disangka l 
bahwa tradisi, seperti wayang misalnya, hadir secara genetis 

Melting Family Portrait, 2008, spray paint, acrylic, oil on canvas, 172.7 x 284.5 cm 
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maupun filosofis dalam siluet Entang dan cara ia memandang 
kegunaan bayangan dan kedataran permukaan. Ini mungkin benar 
terutama dalam dualitas dan simultansi bayangan dan cahaya, 
kehadiran dan ketidakhadiran, keterlihatan dan ketidakterlihatan 
yang merupakan inti estetika dan pemikiran spiritual Jawa . Akan 
tetapi, kali ini karyanya tidak dapat dikerucutkan menjadi estetika 
dan pemikiran spiritual Jawa lagi melainkan dapat dikerucutkan 
menjadi estetika dan format bidang datar dari cerita kartun dan 
komik, yang memainkan peran dalam cara ia memanfaatkan bidang 
datar dan bidang permukaan. Entang telah menciptakan suatu 
struktur baru dalam karyanya yang tidak dapat dijelaskan atau 
diasosiasikan semudah itu . 

Pada kenyataannya, dalam percakapan dengan Entang menyiratkan 
ketidakpuasannya terhadap eksperimen pertamanya dengan cut 
out metal plate beserta kedatarannya karena penampilan dan 
bentuknya terlalu mirip dengan wayang kulit . 

Black Goat vs. Aesthetic Crime and Identity Crime merupakan satu 
serial dari relief (cor aluminum) dan cut out aluminum. Naratif 
yang dimaksudkan adalah yang untuk dibaca tidak secara berurutan 
dari awal hingga akhir tetapi yang mengambil inspirasinya dari 
estetika buku komik dan figur Pahlawan Superhero. Ketika 
membahas karya serupa, The Story of Super Hero and the Black 
Goat II, kurator Joanna Lee menulis :35 

Gambar timbul aluminium yang dipotong satu per satu dirakit 
menjadi instalasi dinding figur-figur surealis yang melukiskan 
kebinatangan, yang dietsa dengan teks dan ikon-ikon simbolis 
yang menyiratkan konflik kekerasan antara inskripsi sosial 
dan identitas pribadi. .. 
Jelaslah bahwa yang dimaksudkan adalah suatu hubungan 
dialektis dan anti-dialektis di antara protagon is-protagon is 
yang tak lebih dari sekedar nama saja. Apabila Pahlawan 
Super adalah suatu subjek kebajikan yang secara sosial 
dianjurkan dan yang diciptakan oleh Entang sebagai metafora 
struktur kekuasaan dan norma sosial yang memberikan 
keberterimaan sosial dan kepartisanan, maka Kambing 

Identity for Fun , 2008, acrylic, gold leaf, ink, spray paint, oil on canvas, 250 x 450 cm 

Hitam adalah subjek stigma sosial yang melibatkan dan 
menantang kategori sosiallewat kemampuan mengambil 
tindakan secara aktif dan pemberdayaan pribadi. (Lee 2008, 8) 

Uraian dan analisa Lee cukup berguna untuk membahas Black 

Goat vs. Aesthetic Crime and Identity Crime, dengan perbedaan
perbedaan tertentu . 

Kelihatannya Pahlawan Super dan Kambing Hitam telah ambruk 
menjadi suatu figur sentral raksasa yang dikelilingi oleh kurungan/ 
kandang yang berisi figur-figur lain dan miniatur dari diri-diri yang 
lain . la telah membuat dirinya sendiri menjadi suatu stereotip 
yang menyedihkan, menjadi objek keinginan dan fokus dari 
kekuatan yang terbatas namun berpotensi menghancurkan. Entang 
pernah mengatakan bahwa ia memilih Pahlawan Super karena 
dalam buku-buku komik mereka digambarkan memil iki kekuatan 
yang sangat dahsyat tetapi kekuatan mereka itu selalu terbatas 
dan selalu berada. dalam bahaya dirongrong oleh kekuatan eksternal 
lainnya. Pahlawan Super tampak seperti figur yang mendahsyatkan 
namun kosong yang berdiri di tengah-tengah kekacauan. Akan 
tetapi, ini pun tak luput dari tanda-tanda stereotip, yaitu kulit-kulit 
yang dicetakkan pada individu-individu oleh norma dan struktur 
sosial yang oleh Entang diisyaratkan sebagai dilambangkan oleh 
ikon pribadi ini. 

Entang membicarakan karya ini sebagai suatu visualisasi kekerasan 
yang menggelora di bawah permukaan ketergila-gilaan dan cinta 
obsesif. Karya ini merepresentasikan serangkaian sa at yang 
dibekukan dari kekacauan yang dijalani; manusia, pengalaman, 
dan semua hubungan yang saling bersangkut-paut dan mustahil 
dapat dimengerti secara utuh pada satu saat kapanpun atau 
dalam satu orang siapapun orang itu . Sang seniman mengusung 
suatu siklus tak berujung dari cinta dan kebencian (keduanya satu 
dan sama) yang mengancam akan menelan atau melenyapkan. 
Figur-figur sentrallaki-Iaki dan perempuan membawa berbagai 
jenis senjata, siap menyula atau telah menyulakan tubuh yang 
dicintai dan diidam-idamkan yang dengan begitu mati-matian dan 
babis-habisan ingin mereka miliki. Seperti pada banyak karyanya, 

:2 r ditampilkan dalam proporsi yang absurd, memanjang dan 
embesar seperti sulur tumbuhan merambat yang menjalar tak 
~ endali, menyayat-nyayat dan memotong-motong ibarat 
ra naman berduri yang membakar, lidah berkawat duri, pisau belati 
a-:<!U keris. Zakar bukanlah sarana atau alat untuk mendapatkan 

ikmatan namun lebih menyiratkan sesuatu yang menjijikkan 
an je lek sekali seperti monster, nafsu yang tidak terkekang, 

luri birahi bawah sadar yang tidak terkendali, dan lambang 
" erasa n seksual. Akan tetapi, zakar juga menyiratkan semacam 

lemahsyahwatan politik dan sosial. 

Ca dalam karya Entang mempunyai kualitas yang kava dan 
elimpah dan sering kali, melalui lapisan tebal yang tampak bak 
yakan luka skala sedang dan dalam yang diakibatkan oleh 

·kaman dan sayatan benda tajam pad a permukaannya seperti 
isau pada daging, ekses yang menetes-netes, lelehan-Ielehan 

seperti air, dan cairan yang mengalir keluar membangun gambaran 
(Clng membuat orang tidak mau melihatnya karena jijik sekaligus 

emaksa orang melihatnya, menyiratkan permukaan dan kulit 
- entitas) yang telah diperlakukan secara brutal dan dibuat menjadi 

rongsokan. Untuk karya-karya aluminiumnya, sarana atau cara 
{Clng digunakan untuk mengungkapkan atau secara visual 

erepresentasikan keadaan yang menyedihkan dan mengerikan 
- u da n 'keadaan dari keberadaan' itu mau tidak mau harus dikaji 

lang [karena sifat aluminium berbeda dari sifat cat] . Maka, untuk 
..arya-karya aluminium ini, peran cat diambil alih oleh garis yang 

engambil peran baru yang penting dan mendesak. Di sini Entang 
erma in dengan kontradiksi yang timbul antara garis lengkung 

organik dengan pinggiran keras dari logam dan tepi yang lurus 
dari alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan. Selain 'garis 
yang hidup' ini, yang telah diidentifikasi oleh sang seniman dan 
digunakan sebagai alat utama yang bersifat formal dalam artian 
simbolis, permukaan yang berpola dan dipoles mengkilap juga 
membuat brutalitas, sado-masosisme, cinta obsesif, fanatisme, 
hayalan yang menipu diri sendiri, ketidaktoleran, dll. terlihat 

seperti hal-hal yang menarik, memercikkan semacam kenikmatan 
seksual yang sadis yang didapat dari mengintip saat menyaksikan 
adegan kekerasan dan tubuh yang dipotong-potong. 

aratif saya tentang kulit/ornamen dalam karya seni dan praktik 
esenimanan Entang mencapai puncaknya dan berakhir dengan 

Temple of Hope. Agaknya, karya ini seperti semacam alegori pikiran 
dan ingatan, seperti konsepsi Freud tentang 'bloknot gaib' (yang 
di sini 'dibaca' dan sangat disederhanakan dalam artian yang sangat 
umum), yaitu bahwa meskipun dapat dihapus, gambar atau tulisan 
yang telah ditorehkan pada bloknot tersebut selalu meninggalkan 
jejak bekas guratan pada permukaan di bawahnya. Di alam sadar, 
satu persepsi datang mengikuti yang lain, masing-masing berangsur
angsur hilang, kemudian diikuti oleh yang lainnya, dan begitu 
seterusnya. Akan tetapi, di bawah rentetan datang dan pergi ini 
t erdapat suaJ:u lapisan yang menggoreskan atau menorehkan 
jejak-jejak ingatan yang terus tetap bertahan di luar alam kesadaran. 
Temple of Hope adalah seperti rentetan tersebut, dengan masa 
lalu kembali ke permukaan sebagai ingatan terekam, untaian dari 
asosiasi-asosiasi yang terbentuk secara tidak runut atau berturutan, 
pikiran, gagasan yang datang dan pergi dan saat-saat terjadinya 
interaksi. 

Karya Temple Entang adalah suatu jaringan visual dan tekstual 
dari interaksinya dengan teman-teman, tetangga dan keluarganya. 
Dinding-dindingnya dipenuhi dengan pepatah Jawa kuno, 
potongan-potongan kecil percakapan, ucapan-ucapan tentang 
harapan-harapan pribadi dan impian-impian dari sahabat dan 
keluarga, dan impian-impian sang seniman. Atapnya dietsa dengan 
teori kritik seni seorang anggota terkenal fakultas akademi seni di 

Yogyakarta. Gambaran dari teks ini kadang-kadang tampak secara 
acak berkaitan dengan figur-figur lain pada (dalam) dinding-dinding 
kuil. Hasilnya adalah suatu dunia yang terlihat berhubungan 
seolah-olah ingatan Entang akan pengalaman dan interaksi masa 
lalu datang kembali membanjiri, semuanya sekaligus. Ingatan
ingatan itu bertautan, berkombinasi, terbengkak-bengkokkan, 
berganti- ganti, dan berubah-ubah bentuk ketika orang berjalan 
mengitari atau mengelilingi karya tersebut. 

Apabila dilihat dari luar, dinding-dinding yang penuh ukiran dari 
candi tersebut dicahayai dari dalam, memproyeksikan gambar 
dan teks ke seluruh permukaan-permukaan lain di sekitarnya. 
Ketika kita membaca dan berjalan mengelilingi kuil tersebut, 
bayangan yang ditimbulkannya mengenai kulit kita, dan dengan 
demikian, perbuatan seperti mengukir kata/tulisan pada prasasti 
terulang kembali. 

Dalam karya ini, Entang mengkombinasikan peranti refleksi, 
bayangan dan cahaya pada wayang dengan ide pahatan gambar 
timbul yang secara tradisional menghiasi kuil-kuil Hindu-Budha 
yang tersebar di pulau Jawa dan Bali. Gambar timbul dimaksudkan 
untuk dibaca tatkala para pemeluk agama-agama tersebut berjalan 
kaki secara ritual berkeliling mengitari dinding luar kuil sebelum 
memasuki ruang inti atau bagian paling keramat dari kuil yang 
bersangkutan. Pada candi Borobudur, kisah-kisah yang diceritakan 
lewat gambar timbul tersebut dimaksudkan untuk dibaca dari 
bawah ke atas ketika mereka yang menjalani inisiasi menapak 
naik ke berbagai tingkatan keberadaan atau keadaan dari 
keberadaan (dari yang paling profan ke yang paling sakral, dari 
alam keberadaan manusia dan reinkarnasi hingga ke nirwana). 
Dalam banyak hal, pola-pola kain simbolis yang diukir dalam 
gambar timbul dangkal pad a dinding luar dan dinding dalam kuil 
dan pada ruang paling keramat kuil, menyiratkan suatu selaput 
pelindung yang bersifat simbolis dan juga semacam penghalang 
yang harus dilalui untuk sampai pada tingkatan selanjutnya dalam 
perjalanan rohani seseorang. 

Entang mengundang pengunjung pameran karyanya untuk 
memasuki Temple of Hope. Dan seperti halriya orang yang menjalani 
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inisiasi di kuil-kuillain, kita pun harus berjuang untuk dapat 'masuk 
ke dalam' pikiran atau ingatan Entang. Pengunjung yang menjalani 
inisiasi di Temple of Hope harus 'masuk ke bawah tanah', merangkak 
di bawah bangunan kuil tersebut. Begitu berada di dalamnya, 
mata akan secara tiba-tiba disergap dan dikejutkan oleh berbagai 
cahaya yang memancar keluar dari suatu lampu gantung dekoratif 
yang menggantung dari tiang tengah. Kilau pendar gemerlap 
lampu kristal yang sangat mencolok mata dan jutaan butir cahaya 
yang dihamburkannya menambah intensitas foya-foya dengan 
ornamen pada pemandangan dalam ruangan tersebut. Dari luar, 
lampu internal tersebut hampir tidak kelihatan tetapi efeknya 
cukup jelas terlihat. Dalam artian tertentu, masuk ke dalam kuil 
tersebut terasa seperti dibiarkan memasuki bagian terakhir suatu 
lelucon yang berisi butir yang menyulut gelak tawa, seperti orang 
yang sedang mengolok-olok dan menertawakan apa yang sering 
kali tak lebih dari sekedar keseriusan pura-pura dan tak adanya 
transparansi dalam dunia seni. 

Saya membuka pembahasan saya dengan membingkai karya 
Entang Wiharso dari segi bagaimana ia berusaha memvisualisasikan 
keinginan dasar manusia untuk dikenali, serta akibat dari 
diberikannya dan ditahannya pengenalan tersebut. Dalam karya 
Entang, keduanya dinyatakan sebagai ruang-ruang kekuasaan 
yang membentuk orang secara berbeda-beda. Dalam "Love Me or 

Die", ia sering kali menunjuk pada 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 . Sekalipun mengungkapkan dan 
menanggapi keinginan dasar untuk dikenali dan rasa sakit yang 
diakibatkan oleh diberikannya dan ditahannya pengenalan 
tersebut, Entang juga mendemonstrasikan atau setidak-tidaknya 
mengisyaratkan adanya posisi yang menguntungkan oleh karena 
kurang 'dapat dikenali' oleh harapan dan norma sosial yang lazim 
dianut dan menyakitkan. Keterasing~ln karena tidak/kurang 
dikenal kadang-kadang lebih disukai daripada keadaan terkenali 
yang diperoleh melalui serangkaian norma dalam suatu 'sistem' 
yang dapat melukai dan menghapus. 

Karya Entang, yang mengartikulasikan patologi atau patologi
patologi dalam masyarakat dan masyarakat-masyarakat, lebih 
menohok indera atau sentimen dan terhadap intelek dalam cara
cara ia menciptakan apa yang s~ya pandang sebagai struktur
struktur keterasingan karena tidak/kurang dikenal. Entang meminta 
atau mengundang kita, atau bahkan secara diam-diam 
mengarahkan kita, untuk menghadapi secara langsung apa yang 
aneh dan menyeramkan, menjijikkan, dan menyakitkan . Kita 
mungkin tertawa karena resah daripada tertawa karena girang 

ketika menemukan biang kelucuan pada bagianakhir suatu 
lelucon. Yang Entang minta dari kita adalah agar kita mempunyai 
rasa takut terhadap cara kita menjalani hidup yang melebihi rasa 
takut akan kematian. 

1 Part I of this writing was previously published as "Unease and Disease: Beyond the Veil of 
Social Order in Entang Wiharso's Work," in Intoxic (Yogyakarta, Rumah Seni Yaitu, 2007). 
It is reproduced here for the purpose of laying the groundwork for my more recent text in 
Part II of this essay for Entang Wiharso's "Love Me or Die". 

2 From the exhibition catalogue Entang Wiharso, C. Cocca ed. (Yogyakarta: Benteng 
Budaya), p. 

3 For example, poverty expressed as merely a condition without a point of reference (such 
as the abuses of development programs and human greed) or the people depicted as 

surrendering to their fate are considered more refined modes of signification than are 
representations that shift the referent of poverty away from the poor to the origins of 
poverty itself. 

4 Andre Serrano quoted in Linda Weintraub, "Andres Serrano - Urine," in Art on the Edge 
and Over: Searching for Art's Meaning in Contemporary SOCiety, 1970s-1990s (Litchfield, 
CT: Art Insights, Inc., Publishers), p. 164. 

5 Although nationalist leaders declared independence on August 17th, 1945, directly 
following the defeat of the Japanese during WWII, Indonesia did not gain physical 
independence from the Dutch until 1949 after four years of physical struggle. The Dutch 
may not have capitulated when it did if it were not for intervention by the United Nations. 
The first government of Indonesia, retrospectively called the Old Order under President 
Sukarno, fell into political and economic chaos, and increasingly bitter interparty conflicts 
and the strengthening of the Communist Party led ultimately to Sukarno's political downfall 
giving way to the New Order under Suharto. 
During Sukarno's presidency, artists considered themselves active partiCipants in forming a 
new culture for a new and diverse nation built upon the scars of violent struggle. Art was to 
have demonstrative social relevance if it was to be judged as contributing to the cause of 
reconciling modernity to an Indonesian context. 
Arts journals such as Seni and Zenith provide some of the best and most critical 
examinations of modern art and its relation to the construction of an Indonesian identity 
and culture. These also contain some of the best art criticism that could have, if not 
hijacked by political machinations, provided a strong basis for a critical art discourse that 
Indonesian artists, critics, and intellectuals perennially argue is lacking today. 

6 Preamble to Indonesian Constitution states: "We believe in an all-embracing God; in 
righteousness and moral humanity; in the unity of Indonesia. We believe in democracy, 
wisely guided and led by close contact with the people through consultation so that there 
shall result social justice for the whole of Indonesia." 

7 The basic encycloped ic description of Indonesia as comprised of over 13,000 islands does 
not suggest how many of these are actually inhabited or habitable. For those readers who 
know little of the history of the country itself, the parameters of Indonesia's national borders 
are those of the former Dutch colony, the East Indies. When considering that prior to 
independence in 1949 what is now Indonesia consisted of over 300 ethnic groups and over 
600 local languages, as well as adherents to Islam, Buddhism, Christianity, and myriad of· 
local belief and social systems, we can perhaps better appreciate how difficult the task 
would be to find common ground or consensus over what Indonesia would and does mean 
beyond national borders, national language and common experience of colonialism. 

8 A general dissatisfaction within art circles arose over the dominance of Jakarta and its arts 
institutions, such as the national culture center TIM and literary journal Horison, in 
dictating what was supposed to be national culture, id eals of taste, proper aesthetics, and 
ideals of artistic production. The debates and discussions that took place in art circles were 
in turn part of a larger and wide spread reaction to what has been called the Javanization 
of Indonesian public, political and "official" culture discourse. Traditional Javanese court 
culture, cultural stratification, aesthetics, and concepts of patriarchal, centralized authority 
were increasingly incorporated as the basis of official New Order culture and rhetoric. This 
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point has been dealt with in various disciplines and to varying degrees by both Indonesian 
and non-Indonesian scholarship. The debate surrounding Sastra Kontekstual (Contextual 
literature) provides one axis of the debate over Indonesia's own dialectical relationship 
between center (Jakarta) and the periphery. (See/Heryanto, 1985 #565). Criticism by the 
late art critic Sanento Yuliman and the late architect and priest Y. Mangunwijaya also 
provide important context for this issue of national culture and its supposed contents as 
dictated by the center. {see/Mangunwijaya, 1982 #1155; Mangunwijaya, 1986 #1156; 
Yuliman, 1989 #888; Yuliman, 2001 #1139} 

' Agus Fahri Husein, "Seputar Kehidupan dan seni Rupa Entang Wiharso (Pendekatan 
Ekspresif) - Concerning the Life and Art of Entang Wiharso: An Expressive Approach," in 
Idea Is Form (Exh. Cat.), ed. Christine Cocca (National Gallery, Jakarta: 1996), p. 15. 

10 See Freud's post-World War I writings. 

11 This was in itially through the constant efforts of former sculptor and art instructor Jim 
Supangkat who was the first Indonesian invited to "consult" international biennales in 
Japan and Australia in the selection of participating Indonesian artists. He has also played a 
major role in "writing" Indonesian contemporary art into the discussion of international! 
global contemporary art in certain contexts. 

12 {Owens, 1984 #196@ 60-61} Emphasis in the original. 

>l Entang Wiharso, Terrain Inter-Eruption (artist's statement), Solo Exhibition (Jakarta, 2005). 

l' Borrowing from Paul Tickell's description of the emptied-out significance of human beings 
in Danarto's short story Armageddon (1974). Paul Tickell, "Subversion or Escapism? The 
Fa ntastic in Recent Indonesian Fiction," RIMA vo1.20, no.1 (Winter 1986): 61 

15 My discussion of wayang is taken from my "Shadow Stories: Wayang in the Work of Heri 
Dono," Prince Claus Fund Journal, No. lOa - The Future is Handmade: The Survival and 
Innovation of Crafts (2004). For in-depth English language analyses of wayang, see for 
exa mple Laurie J. Sears, Shadows of Empire (Durham and London: Duke University, 1996) 
and James R. Brandon, On Thrones of Gold: Three Javanese Shadow Plays. 2 ed. (Honolulu: 
University of Hawaii Press, 1993). 

16 1n the conventional sequence of the plot, perfect balance is achieved when all things and 
characters in the cosmos, immaterial and material, act according to their prescribed natures. 

17 For different discussions of pasemon and semu, as well as their function as social and 
political commentary, see: B.O.G. Anderson, Language and Power; Exploring Political 
Cultures in Indonesia, 2nd ed. (Ithaca/London: Cornell University Press, 1992); Nancy K. 
Florida, Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java 
(Durham and London: Duke University Press, 1995); Goenawan Mohamad, "Pasemon on 
Allus ion and Illusions." Tenggara: Journal of Southeast Asian Literature 31 (1993): 50-61; 
and Laurie J. Sears,Shadows of Empire. (Durham and London: Duke University, 1996). 

a Ibid. p. 8. 

19 Sears, Shadows of Empire 1996, p. 7. 

" Ibid. p. 7. 

II Felicia Hughes-Freeland, "Art and Politics: From Javanese Court Dance to Indonesian 
Art ." Journal of the Royal Anthropological Institute 3, no. 3 (1997), particularly pages 
485-487. It should be noted that the social strata of this "common rasa" and aesthetic 
experience is initially located in court culture and gradually becomes the privilege of the 
priyayi or civil servant class. Similar to the bourgeoisie in Europe, for instance, the Javanese 
priyayi class, beginning in the late 19th century, had taken on and elaborated certain court 
t raditions and aesthetic values. Notwithstanding the implications of a dominant cultural 
discourse, one that has been noticeably integrated into the art academies' charters, the 
connection between euphemistic communication through the use of conventionalized 
characters and rasa still resonates with our present concern. 

n As I have written elsewhere (2004), the bodiless, fioating head is a common trope in 
Indonesian contemporary art vernacular. Among other things, it denotes a fundamental 
separation of the hati and body from the mind, a metaphor for the centralized education 
system that was implemented by the New Order government and continued after its 
demise. Every student throughout Indonesia learned by way of rote memory the facts 
selected by the Ministry of Education and Culture that it deemed "appropriate" to know. 
Knowledge was constructed around the needs of development and for the sake of 
" national security and order." There have been countless articles published and conferences 
organized denouncing the enforcement of "official content" .a nd indoctrination of state 
ideology. The consensus of the critics has been that the education system in development 
era Indonesia promoted (and still does) conformity and belief in a manipulated history of 
revised facts, as well as fundamentally truncated the individual's ability of critical and 
independent thought. Thus in art, the head is often shown in a cage of the type typically 
used for keeping small animals such as chickens and roosters. 

1.3 My discussion of Sifting Eyes is taken from my Taboo and Transgression in 

Contemporary Indonesian Contemporary Art (Ithaca: Herbert F. Johnson Museum, 2005), 
pp. 94-98. Reprinted here with permission. 

24 The terms Corruption, Nepotism, and Collusion (Korupsi, Kolusl, Nepotisme) comprises a 
slogan of the Reformasi or Reformation period. These were accusatory terms used against 
Suharto, his government and his financial cronies. Therefore, these words not only reflect 
international views of Indonesia, but a large percentage of Indonesians themselves describe 
their country according to this slogan. 

2S Personal communication, March 2004, published in Taboo and Transgression pp. 94-95. 

"{Danarto, 1974 #1342@ 82} English translation taken from Paul Tickell, "Subversion or 

Escapism? The Fantastic in Recent Indonesian Fiction," RIMA vo1.20, no.1 (Winter 1986): 57. 
Mendengar tangisan ini ibu itu terhenyak dan sadar kern bali. la lemparkan kapaknya. la 
tubruk anakynya. la peluk erat-erat dan ia ciumi seluruh badannya yang penuh darah dan 
debu itu.la menangia melolong-Iolong. 
"0 ibuku ... " 

"0 anakku," tangis ibu itu sambi! 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?" 

"{Husein, 1996 #1060@ lS} Interestingly, this passage is not included in the Indonesian 
version contained on the same page. 

2S {Quote taken from\Anderson, 1979 #51@ 219}Ronggowarsita was the court poet to the 
Mataram kingdom, Java. Known for his premonitory visions, Ronggowarsita was also the 
last in a tradition of court poets and scribes. 

"From the exhibition catalogue Entang Wiharso, C. Cocca ed. (Benteng Budaya, Yogyakarta) 

"R. Jackson, Fantasy, the Literature of Subversion (London: Metheun, 1981), p. 4. 

31 This section is a condensed and revised version of a chapter section from my dissertation 
(in progress) dealing with the art discourse and development of "Experimental art/' 
"Alternative art," "postmodern art", also known by the more neutral and, by extension, 
ambiguous term of "contemporary art" in Indonesia. In revising and adding to the current 
section, the complexity of relating aesthetics and social relevance in art as these pertain to 
Entang's work became untenable as such issues demanded far more space and would 
prove tedious reading for the context of an exhibition catalogue. Nonetheless, what f 
ollows above contains the primary, albeit abridged, back-bone of my initial argument. 

"{Suseno, 1996 #736@ 212-220} 

33 See also Ben Anderson's liThe Idea of Power in Javanese Culture" in Language and Power; 
Exploring Political Cultures in Indonesia, 2nd ed. (Ithaca/London: Cornell University Press, 
1992), pp . 17-77 for his discussion of these aesthetic categories as he articulates them in 
relation to a problematic and essentialist mapping of center vs. periphery, the old Javanese 
courts and proximity of village and the people and people's culture to these. 

"Judith Butler, Undoing Gender (Routledge: New York and London, 2004). 

35 Joanna Lee, ifEntang Wiharso: I Am Black Goat Black Goat." Entang Wiharso: Black Goat is 
My Last Defense (Providence: 5 Traverse Gallery, 2008). 

Dr. Amanda Katherine Rath telah membuat penelitian dan menu lis tentang seni 

kontemporer dari AsiaTenggara, dengan fokus pada Indonesia dan Malaysia, untuk 

15 tahun yang lalu. Dia telah mengkurasi pameran Taboo and Transgression: 

Contemporary Art from Indonesia [Tabu dan Transgresi: seni Kontemporar dari 

Indonesia] yang dilangsungkan di Herbet F. Johnson Museum, Ithaca, New York 

2005. Itu pameran kelompok seni kontemporer dari Indonesia pertama kali 

d ilaksanakan di New York. Dr. Rath baru-baru ini pindah dari Malaysia ke Frankfurt, 

Jerman dan sekarang Fellow pada Department of South Asian Studies dan Pemberi 

Kuliah di Department of Art History pada Univesity of Frankfurt. 
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Antara Kesenimanan dan 
Subjektivitas yang Terbayangkan 

Syamsul Barry 

T
Ulisan ini disusun berdasarkan wawancara dengan Entang 
Wiharso dengan mengedepankan hal-hal yang melingkupi atau 

berhubungan dengan persoalan penciptaan karya seni. Tanya 
jawab kami memakan waktu beberapa minggu lewat telephone, 
email danpertemuanface-to-face.Tanyajawabini.kelanjutan 
pertemanan yang natural kami yang telah berjalan lama. Kami 
telah saling mengenal sejak di 151 Yogyakarta, telah bekerja 
bersama pada beberapa projek dan sering berdiskusi seni dan 
politik. 

Entang belajar Seni Lukis di 151 Yogyakarta, dan kariernya diawali 
dengan aktivitas pameran lukisan. Lalu ia merambah pula 
performance art, media baru dengan video, seni grafis, patung 
dan instalasi. Berbagai pameran di dalam dan luar negeri telah 
diikuti, merepresentasikan Indonesia di dalam pameran-pameran 
Internasional, biennale dan workshop . 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang proses kreatif yang Entang 
lakukan untuk mendapatkan beberapa kedalaman penjelasan 
pada karya yang akan di presentasikan didalam pameran "Love 
Me or Die". Kami menghabiskan waktu membicarakan tentang 
imej-imej utama, teks yang baru-baru ini ia gunakan, peran seniman 
dan bermacam isu di dalam dunia seni rupa Indonesia. Dari 
beberapa kali kesempatan berdiskusi, tersering membicarakan 
hal- hal yang berhubungan dengan rangkaian penciptaan karya 
seni. Rangkaian kerja itu tidak pernah lepas dari mengamati, 
mengeksplore, memilih, mengimajinasikan hal-hal atau lingkup 
persoalan yang telah dipilih untuk menjadi rencana kerjanya 
secara mendalam. Selain itu juga tidak ketinggalan wacana 
ataupun informasi, seniman kemudian melakukan pengamatan 
yang menyeluruh mengidentifikasi karya semacam apa yang akan 
dibuat (memaknai, menilai, memperkirakan teknis). Membicarakan 
penciptaan seni hampir sama dengan membicarakan 'dapur 
seniman', di dalam studio seniman yang mana seniman persiapan 
dan membentuk karya seni. 

Kekuatan personal sendiri dibentuk sebagian oleh dunia atau 
lingkungan di mana ia hidup. Ketika sebagai individu, sebagai 
seniman, mencoba mencari ide-ide kreatifnya, itu akan 
mempermudah untuk mulai dari peristiwa-peristiwa, memori 
atau lingkungan terdekatnya sebagaimana dia akan selalu ' 
mendekati kedalam' itu. Peristiwa-peristiwa fisik dan non fisik 
yang melingkupi personal tersebut akan mempengaruhi dan 
memperkuat karakter pengungkapan diri. Untuk mengetahui 
apa yang diutarakan Entang Wiharso tentang permasalahan
permasalahan yang bersinggungan, yang mempengaruhi dan 
inspirasinya, saya telah berdialog dengan dia pad a bermacam 
topik-topik yang luas. Berikut ini petikan wawancara kami. 

Syamsul'icul' Barry (SIB): Apa pendapat mas tentang 
secara umum yang dilakukan para seniman masa lalu di 
komunitas kita dengan mempertahankan satu gaya atau teknik 
sampai akhir karirnya? Berarti mempertahankan terus menerus 
satu gaya atau teknik bisa juga berarti menutup ruang kritis untuk 
masuk atau mematikan eksplorasi personal? 
Entang Wiharso (EW): Sering terbukti begitu, tapi ini tidak 
selamanya benar. Pada akhirnya mereka terjebak pada pandangan 

dirinya sendiri. Ketika bekerja dengan cara seperti itu. Karena 
mereka membuat batas dan batasan kreatifitasnya. Realitasnya 
banyak faktor yang mempengaruhi situasi. Siapa yang membuat 
aturan bagaimana membuat karya seni yang 'baik' apalagi dalam 
pakem dan formula tertentu. Di Indonesia, banyak tekanan bagi 
perupa untuk mempertahankan satu gaya tertentu, khususnya 
kalau karya perupa itu menjadi terkenal. 
Menurut saya artist harus memiliki otoritas penuh terhadap 
ruang kreatifitasnya baik keputusan estetik maupun keputusan 
konseptual yang berhubungan dengan imajinasi. Pada akhirnya 
tergantung perupa. Banyak perupa berpegang teguh dan 
menggunakan satu gaya tertentu atau memilih satu area 
eksplorasi, tetapi mereka menemukan hal yang baru. Kita harus 
berhati-hati mendiskusikan issu ini sebab bekerja didalam satu 
gaya tertentu tidak tentu menghalangi inovasi dan eksplorasi 
lebih lanjut. Kita bisa lihat karya dari Mondrian, Jackson Pollack 
dan Affandi sebagai bukti. 

SIB: Bagaimana dengan pengalaman kamu? 
EW: Pilihan media dan pencitraan karya yang saya ciptakan 
tergantung pada ide-ide pada waktu yang telah tertentu . Maka, 
kadang-kadang didalam satu bulan, karya-karya yang saya ciptakan 
bisa kelihatan berbeda-beda satu sama lain. Saya tidak punya 
komitmen hanya pada satu fomula estetik atau gaya. Kadang ini 
membingungkan orang sebab orang berharap dan mencari satu 
gaya yang konsisten. Saya sendiri mencari konsep yang konsisten: 
Ide-ide dan bentuk seharusnya 'cocok' dan menekankan pesan . 
Saya coba explicit tentang ini ketika saya memberi tema pameran 
tunggal saya di Galeri Nasionallndonesia 'Idea is Form' (Ide 
adalah Bentuk). Itu terjadi pada tahun 1996. Dunia seni rupa di 
sini biasanya berharap mendapatkan kesamaan karya-karya satu 
seniman didalam melihat perkembangan. Untuk saya, makan 
makanan yang terlalu gurih terus menerus membuat saya mual, 
tahu apa yang saya maksud? 

SIB: Dulu ada pernyataan mas Entang tentang tidak ada lagi 
persoalan tradisi, modern atau kontemporer, menurut kamu 
semua dianggap sources. Yang saya ingin tahu sebenarnya secara 
personal ada atau tidak yang lebih sering di gandrungi, diangkat, 
dibicarakan dalam karya entah itu tradisional, modern atau 
kontemporer apakah masih relevan dan subjek yang masih terus 
di diskusikan atau diperdebatkan diantara orang di Indonesia atau 
sebagai bagiandari dialog internasional? 
EW: Bagi saya dasar dalam menciptakan seni adalah ide, jadi 
apapun bagi saya bisa menjadi sources termasuk tradisi, modern, 
kontemporer seperti yang telah saya bicarakan di depan. Tentu itu 
terjadi, terutama di dunia seni rupa Indonesia. Wacana 'seni 
kontemporer' menjadi hot atau trendy beberapa waktu meskipun 
masih dalam bentuk gejala visual dibanding dengan visi 
berkesenian yang memiliki kekinian. Tetapi ada juga artist yang 
memiliki spectrum dan visi proses penciptaanya berbalikan, 
berlawanan dengan art world yang melingkupinya. Dan saya 
berkarya dalam spirit itu. 

SIB: Kembali kepersoalan personal mas, mas Entang inikan tinggal 
berpindah-pindah semacam ulang alik ya ... Amerika, Tegal, Jogja. 
Tentunya persoalannya sangat beragam, bahkan saya percaya mas 

mungkin mimpi aja kadang bahasa Tegal kadang Inggris kadang 
Indonesia! Bisa ceritakan sedikit kayak obrolan seni atau wacana 
di Amerika, di Eropa atau di Indonesia yang mempengaruhi 
personal. 

EW: Menurut saya tempat dimana artist bekerja itu membentuk 
dan sangat mempengaruhi sifat dan jenis karyanya. Tempat 
berarti menunjuk pada penghuni sosial politik dan budaya. Saya 
ingin membuat analisa dua tempat yakni Indonesia dan Amerika 
misalnya. Sifat karya di Indonesia sangat menunjukkan nilai 
komunal (sosial) dikedepankan. Saya kira ini refleksi dari pandangan 
hidup dan bagaimana orang Indonesia hidup yakni menjunjung 
tinggi nilai kemasyarakatan mengutamakan kepentingan orang 
banyak. Pikiran collective sering mempersulit perupa untuk 
mengaturnya, atau berakibat konflik internal ketika menciptakan 
karya seni. Padahal seni secara nature nya sangat individual dan 
subyektif. Sifat karya seni rupa di Amerika adalah personal karena 
bagi orang Amerika privacy individu adalah mutlak (hak asazi) . 
Tentu diluar itu sering terjadi penyelewengan tetapi perkasus. 

SIB: Apa pendapat mas tentang kesenimanan, misalnya di masa 
lalu seniman tidak hanya dikenal tukang gambar semata tetapi 
kadang dianggap cendikiawan seperti Leonardo DaVinci, menurut 
saya hal ini masih relevan diangkat mengingat lingkup seni 
sekarang kan lebih kompleks lagi di banding masa lalu? 
EW: Menurut saya kesenimanan masa lalu dan sekarang ada 
kesamaannya. Banyak perupa sekarang juga tidak hanya tukang 
gambar tapi visinya sangat mempengaruhi pemikiran dunia. Tentu 
tidak sama persis dengan keahlian Leonardo DaVinci. Banyak 
artist sekarang menciptakan karyanya dengan mengeksplorasi 
atau menggunakan science dan tehnologi misalnya dengan 
menggunakan DNA test, genetika, artifisial intelegensia, eksperimen 
medical dan seterusnya. Menurut saya seni selalu kompleks kalau 
kita meninjau art history bagaimana seniman dan seni itu 
memiliki fungsi di dalam sosial politiknya. Tentu persoalannya 

berbeda, waktu yang lalu dengan sekarang. Didalam karya, saya 
menciptakan link dengan sejarah seperti pada karya seri insatalasi 
Black Goat VS Identity Crime and Aesthetic Crime: Comic Book 
Series (cor aluminum atau cut out aluminum), Temple of Hope, 
Fence Chronicles. Pada Comic Book Series saya mencoba melihat 
lebih jauh untuk mengerti kondisi sekarang dengan menghadirkan 
sejarah untuk membicarakan identitas. Referensi narasi dari komik 
tetapi mengambil format relief seperti penggambaran cerita yang 
di pahatkan di candi-candi. Narasi relief berisikan drama baik 
cerita kepahlawanan maupun spiritual, mistik maupun kehidupan 
sehari-hari seperti bertani, upacara dan sebagainya. Saya 
mengubah pencitraan dan estetika relief baik secara material 
maupun konsep komik dengan narasi yang saya ciptakan yang 
dilatarbelakangi kondisi sekarang. Saya memakai itu bagian dari 
political identity yang sedang saya perjuangkan. Situasi itu untuk 
memahami diri kita terhadap nila-nilai lama yang telah eksis tapi 
masih relevan sampai hari ini. 

SIB: Dari wawancara tentang personal tadi diketahui bahwa 
Persoalan-persoalan personal atau yang melingkupinya bisa 
dianggap sebagai resource eksplorasi penciptaan, selain itu 
masalah apa mas? Bagaimana tentang kemajuan teknologi, 
kemampuan teknis dll? 
EW: Apa yang saya bicarakan di depan tentang persoalan
persoalan personal maksud saya adalah persoalan pergaulan 
antar warga dunia, identitas, sosial politik, budaya, alam dan 
sebagainya. Faktor seperti kemajuan teknologi, kemampuan 
teknis, art material justru bagi saya memudahkan dan 
memberikan banyak kemungkinan atas penciptaan karya . Tapi 
kita harus mengerti secara mendalam dan merasa memiliki hal
hal tadi agar menghasilkan karya-karya yang memiliki kedalaman. 

SIB: Bisa ceritakan pengalaman mas Entang ketika mengeksplorasi 
subjek matter khususnya pada karya-karya sekarang? 

Entrance view of Galeri Nasionallndonesia with the exhibition banner for "Idea is Form: Conflict, Dreams and Tragedy", Jakarta, Indonesia, 1996 



o 
U1 

i5 
;; 

> 
'" 

EW: Biasanya saya menggunakan dua cara pendekatan di dalam 
pencitraan karya, pendekatan pertama saya berusaha menghindari 
sebuah karya yang bersih, mudah dimengerti, mudah dimakan 
pesannya mirip 'poster' (yang menjelaskan produknya secara 
tuntas) meskipun kadang karya mengarah "kompleksitas". Saya 
ingin mengakses dan memunculkan agar penonton terlibat dan 
membuat kontribusi; pendekatan kedua saya coba mengolah 
bahasa visual dengan memperkuat statement dengan pencitraan 
yang sederhana sampai dengan menggunakan teks-teks untuk 
memprovokasi atau menyela terhadap satu kondisi berkesenian, 
sosial politik dan kondisi lokal dan global. 

SIB: Apa saja mas yang terkadang menjadi atau membuat 
keterbatasan da lam mengeksplorasi subjek matter? 
EW: Untuk saya, bahwa didalam proses menciptakan karya dari 
ide sampai diwujudkan karya seni sering mengalami keterbatasan . 
Tetapi keterbatasan itu bagi saya positif karena dengan adanya 
keterbatasan merupakan tantangan yang harus dipecahkan. 
Tantangan adalah sesuatu yang bisa menimbulkan gairah berkarya 
(pulse) . Dalam kontek ini adalah teknik, material, ruang dll. Yang 
pal ing bahaya adalah keterbatasan akibat dari sensor orang atau 
golongan, pemerintah, hal ini yang menghambat lugasnya bahasa. 

SIB: Bisa ceritakan tentang imajinasi terlebih pada saat 
mengeksplorasi? 
EW: Ini pertanyaan kritis dan saya ingin mendiskusikan peran 
imajinasi dan bagaimana menggunakan untuk citra mental. Ini 
sesuatu yang tidak real tapi tergambar didalam otak kita . Itu 
adalah ruang dimana kita berpikir, percaya, untuk berasumsi, 
untuk menebak, untuk merencanakan dan plot. Jadi imajinasi 
sebuah state yang kritikal didalam atau disaat mengeksplorasi, 
untuk melihat segala kemungkinan dalam spectrum paling luas, 
dan untuk mengenali dunia internal kita . Imajinasi adalah kunci 
atau pintu dari kreativitas. Sebelum tervisualisasikan atau 
tertuliskan jika berhubungan dengan teks saya menggunakan 
imajinasi dengan referensi ide dan pengalaman saya yang terkait 
untuk saya pakai sebebas-bebasnya dan mendorong terus 
menerus agar imajinasi itu muncul dan terformasi kuat sebagai 
pijakan dan guadiance (menuntun) proses sampai hasil penciptaan 
yang berupa karya seni. 

SIB: Bisa ceritakan proses eksplorasi itu bermula dari mana 
singkat aja mas? 
EW: Bermula dari saat dan ruang yang bervariasi proses eksplorasi 
bisa bermula dari kontak dengan lingkungan (landscape dan 
penghuni), material, kondisi dan situasi sosial politik, memori 
saya, kehidupan terdekatku ... yaah bisa tak terbatas. 

SIB: Karya apa yang akan di pamerkan di "Love Me or Die"? 
Apakah kamu bisa mendiskusikan beberapa elemen atau simbol 
didalam karya terbaru? 
EW: Pameran tunggal saya kali ini adalah presentasi rekaman 
lintasan perjalanan ide-ide yang bertolak dari karya saya pada 
permulaan tahun 2000. Seleksi karya difokuskan pada karya yang 
diciptakan sejak 2007, meski fokus pameran ini ialah karya-karya 
terbaru sejak 2007. Juga akan dipamerkan beberapa karya lama 
untuk melihat akar ide-ide yang masih menyelimuti saya sampai 
hari ini. Karya sebagai pijakan diri sendiri dan penjelajahan 
bagaimana saya berfungsi sebagai perupa dengan lingkungan 
saya, pada saat ini. Citra black goat yang merembes, ornamentasi, 
teks, motif-motif kulit binatang dan panorama telah digunakan 
sebagai simbol-simbol untuk menanyakan, evaluasi, observasi dan 
mencerminkan tema-tema utama dalam karya saya. 
Banyak dari karya-karya ini mempunyai 'panggung' yang 
membingkainya dan menciptakan suasana pagelaran teatrikal. Dua 

Entang Wiharso at his studio, Pawtucket, RI, USA, 2009 

idiom yang saya gunakan untuk ini ialah pagar dan panorama. 
Pagar, misalnya dalam karya instalasi Chronic Satanic Privacy yang 
mengenai fanatisme keagamaan, merupakan simbol garis batas 
mental- garis antara yang etis dan yang tak-etis atau antara 
humanisasi dan dehumanisasi. Di Indonesia pagar berfungsi untuk 
menjaga supaya orang tidak masuk, mengacu pada status (pagar 
yang dihias-hias dapat menandai kekayaan atau eksklusivitas), 
menjaga privasi dan digunakan untuk perlindungan (psikologis 
maupun nyata). Pagar merupakan simbol yang lentur dan luwes 
da lam karya saya . la dapat bermakna banyak, tergantung pada 
konteksnya. Fungsinya berlainan di karya-karya yang berbeda, 
tetapi ia mempunyai potensi sebagai garis batas atau perbatasan. 

Sejauh ini saya menggunakan pola kul it dari binatang untuk 
berbicara mengenai cara-cara kita yang sering menyederhanakan 
dalam memandang identitas. Pola kulit satwa saya gunakan untuk 
mengacu pad a cara kita memandang dan memperlakukan segala 
sesuatu secara instingtif atau hitam-putih dan penyederhanaan, 
enggan meninjau kekomplekan manusia, dan menyangkal hak-hak 
asasi pihak lain untuk hidup sebagai individu-individu dengan 
berbagai kebutuhan, perhatian dan motivasinya . 

\ 
SIB: Bisa ceritakan konsep yang berkembang dan digunakan pada 
karya-karya yang terbaru? 
EW: Untuk 3 tahun terakhir, saya menjadi intens menggunakan 
bahasa teks sebagai bentuk ekspresi visual saya. Teks tersebut 
merupakan slogan, sign, filosofi atau paradok sebagai reaksi atas 
apa yang terjadi didunia sekarang. Bertahun-tahun saya telah 
mengumpulkan segala macam teks, dari koran, pepatah yang lazim, 
kampanye politik, lelucon, kutipan ucapan orang penting atau 
berpengaruh, atau tokoh-tokoh dari TV atau film - ada yang saya 
gunakan secara langsung apa adanya, dan ada juga yang saya 
ganti di sana-sini untuk mencuatkan makna yang mendasar dan 
untuk mengubah muatan akhir. 
Peletakan teks ini penting - teks ini adalah suara sosok-sosok 
dalam karya atau kadang-kadang merupakan sesuatu yang 
dialamatkan pada publik. Slogan-slogan yang saya hadirkan sering 
tidak sepenuhnya jelas (etika atau moralitas) dan bersamaan saya 
membiarkan ambiguitas memunculkan kemisteriusan untuk 
mempertajam imajinasi penonton. Tujuannya adalah tidak 
menggunakan seni sebagai alat ukur untuk menyatakan benar 

dan salah; yang ideal dan tidak ideal. Disamping itu, seni berfungsi 
sebagai mempertajam dan untuk membuktikan sensifitas (tentang 
isu moral atau etika) dan meningkatkan kapasitas untuk menerima 
atau merasakan, untuk merespon secara emosional maupun estetis. 

SIB: Wah jadi karyanya di dominasi teks? 

EW: Teks sesungguhnya bermain secara integral dalam perannya 
tetapi sesungguhnya hanya satu porsion dari satu rangkaian 
informasi yang saya coba ciptakan. Representasi rupa bagi saya 
merupakan figurasi yang naratif sampai tidak sama sekali . Saya 
mengolah perupaan (images) terse but secara integral sehingga 
karya-karya itu berisi statement yang kuat. Figur-figur yang saya 
ciptakan kadang sama sekali tidak berhubungan. Itu penggambaran 
manusia yang sering terpisah-pisah oleh sistem politik, agama, 
etnis/ras atau kekuasaan: Mereka hidup bersama tapi mereka 
tidak berkomunikasi. Karya saya sering menggambarkan pencitraan 
sistem sosial-politik, seni dan budaya yang berlapis-Iapis. Figurasi 
itu seakan berhubungan dengan menggunakan pencitraan yang 
intuitif maupun intelektual. Beberapa imej-imej saya usung untuk 
menjelajahi hubungan-hubungan termasuk ornamentasi tumbuh
tumbuhan, lidah, ekor, usus, motif kulit binatang, pagar dan 
panorama-panorama yang detail. 

SIB: Apakah seni mempunyai sifat arbiter? Kalau begitu memiliki 
multi ta.fsir? 

EW: Yah seni bukan ngomongin kebenaran absolut tetapi seni 
memiliki atau mendorong menciptakan kebenaran, mengungkapkan 
fakta ataupun mendorong terjadinya pergesekan 'nilai'. Karya 
seni mengajak anda, menaruh anda pada sebuah test atau 
menghubungkan pada keilmuan dan tentu sifat arbiter ini menjadi 
big question. Jadi arbitrary didalam seni tergantung bentuk dan 
sifat karya itu sendiri; misalnya karya yang menggunakan DNA 
atau karya yang pijakannya ilmu. Menurut Giovanni Carrada sedang 
ada kekaburan atau 'bertemu lagi' (reconverging). Beberapa karya 
seni bisa menjadi ilmu dan beberapa eksperimentasi ilmu bisa 
menjadi karya seni. 

SIB: Jadi mas sadar betul bahwa yang dibicarakan pada karya mas 
adalah hal yang berangkat dari pola pandang personal dan bersifat 
subjektif (bukan bicara kebenaran) dan hasil tafsir orang tentu 
juga bersifat subjektif (karena arbiter) dari uraian ini berarti faktor 

yang sangat penting adalah artistik, keprigelan, kebaruan seni? 
EW: Yah menurut saya hal itu tidak bisa dipisah-pisahkan faktor
fakto r. tersebut saling integral dan saling memberi komplemen. 

SIB: Yang terakhir mas, apa harapan mas terhadap kondisi dunia 
seni rupa Indonesia sekarang ini? 

EW: Banyak harapan tetapi yang lebih penting lagi adalah 
bagaimana bisa berbagi rasa point of view kepada masyarakat 
dunia karena dasar dari berkesenian adalah giving atau obligasi. 
Bukankah 'Art is Gift'? 

Dari paparan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kekuatan 
personal adalah modal yang sangat kuat dan sangat mempengaruhi 
seniman dalam menciptakan karya . Melalui penghayatan atas 
berkesenian yang dilakukan dengan totalitas kerja seniman 
sekaligus juga memperhatikan etika dan pemanfaatan kemajuan 
teknologi, karya-karya seni dengan inovasi baru dapat terus 
menerus tercipta. Namun ada yang sangat penting dari pernyataan 
Entang Wiharso : "dasar berkesenian adalah giving atau obligasi. 
Bukankah 'Art is Gift'?", pernyataan ini menyisakan hal untuk 
dapat kita renungkan . Saya jadi ingat itu sama saja dengan jika 
menjadi seniman 'Leader' harus siap diikuti seniman Jollower' 
atau ... 
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diterbitkan oleh Pascasarjana lSI Yogyakata dan Penerbit Studium pada tahun 2008. 
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