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Pengantar

KEPALA GALERI
R.J. KATAMSI ISI YOGYAKARTA
Salam budaya,
Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa pun Maha Karya atas
dianugerahkannya kesehatan dan kreativitas berlimpah pada kita semua. Galeri Seni
R.J. Katamsi ISI Yogyakarta pada akhir tahun 2016 ini yakni 1-15 Desember, dengan
bangga mempersembahkan hajatan besar seni rupa yang sekiranya sudah kami
konsepkan sejak dua tahun yang lalu. Momentum tersebut akhirnya dapat terlaksana
dengan dukungan yang intens dari pimpinan ISI Yogyakarta, khususnya antusias Rektor
ISI Yogyakarta yang memandang pameran GSRBI bersejarah dan dalam kapasitas besar
ini selain menjadi penanda peristiwa budaya yang bermakna, juga sangat penting
karena menjadi salah satu pendorong terciptanya atmosfir akademik yang inspiratif
untuk lebih menggairahkan kreativitas penciptaan dan pengkajian seni rupa. Dengan
dukungan tersebut, sebagai generasi muda dan juga pelaku kesenian, saya pun
sangat berhasrat dan mengupayakan dengan berbagai pendekatan kepada eksponen
GSRB terutamanya kepada bapak FX. Harsono, Ibu Siti Adiyati, dan Bapak Bonyong
Munni Ardhi yang masih sangat aktif berkarya dan beredar di medan seni rupa untuk
membantu merancang pameran GSRB utamanya membangun kesepakatan dengan
eksponen GSRB yang masih aktif berkarya maupun yang tidak aktif, untuk bersedia
terlibat dalam pameran ini.
Memang benar pameran ini menjadi catatan sejarah penting bagi perjalanan
GSRB semenjak pameran awal 1975 hingga terakhir melaksanakan pameran
bersama “Pasaraya Dunia Fantasi” 1987. Penting dan bermakna karena dari proses
kreatif mereka semenjak mahasiswa hingga terjadi pameran Seni Rupa Baru yang
mengejutkan banyak pihak di tahun 1975, membuka perspektif para pemikir dan
penciptaan seni pada masa itu berkaitan dengan pemikiran, bahasa baru dalam hal
medium maupun proses penciptaan karya. Menjadi penting dan berarti karena selama
41 tahun semenjak gerakan awal mereka tahun 1975, inilah kali pertamanya intitusi
ISI Yogyakarta mengundang secara formal dan menghadirkan kekaryaan mereka
selama periode GSRB 1975-1987 di lingkungan civitas akademika ISI Yogyakarta dan
medan seni Yogyakarta melalui Galeri R.J. Katamsi.
Atas dasar itulah pameran ini diberi judul “Menafsir Seni Rupa Baru: Membaca Ulang
Perjalanan Sejarah Seni Rupa Baru 1975-1987”, yang menghadirkan arsip-arsip
perjalanan berkesenian, sepilahan publikasi media, polemik di media, video proses
kreatif, rekaman diskusi seni hingga karya seni (pilihan) dua dimensi hingga instalasi
yang menjadi penanda periode kreatif perupa pameran GSRBI 1975-1987. Pameran
ini pun menjadi pengingat dan ruang introspektif generasi terkini mahasiswa seni
rupa ISI Yogyakarta atas dinamika perjalanan seni rupa akademik.
4

Untuk menguatkan pengetahuan tentang konstelasi penciptaan seni dan
memahami latar kontekstual kelahiran Seni Rupa Baru dan juga imbas reflektifnya
terhadap medan kesenian kontemporer Indonesia maka diadakan Seminar Seni
Rupa pada 6 Desember 2016, yang menghadirkan pembicara dari kalangan
pemikir seni, kurator, akademisi, dan eksponen GSRB yakni Prof. Dr. M. Agus
Burhan, Jim Supangkat, FX. Harsono, dan Hendro Wiyanto. Dengan kekayaan
perpektif tersebut tentu seminar ini menjadi sangat penting dimaknai sebagai jalan
membuka pemikiran sejarah seni rupa kontemporer Indonesia dulu dan kini.
Atas terlaksananya pameran ini, saya ucapkan terimakasih yang sedalamnya
kepada bapak FX. Harsono, Bapak Bonyong Munni Ardhi, dan Ibu Siti Adiyati
sebagai koordinator perupa GSRB, dengan keiklasan yang tak terukur, bersedia lalu
lalang dari luar kota Jogja rapat intens dengan panitia pameran, mengumpulkan
karya perupa yang tersebar di Bandung, Jakarta, Yogyakarta ,dan Surakarta. Tanpa
keringanan tangan dan pikiran kalian bertiga mustahil pameran ini dapat terwujud.
Demikian pula kepada 19 perupa GSRB yang menghadirkan karya dan semangat
mereka di ruang pameran. Para pemakalah dalam Seminar GSRB. Atas waktu yang
menyenangkan dalam bertukar pikiran tentang GSRB dan materi arsipnya, saya
berterimakasih kepada Grace Samboh dan Ratna Mufida. Juga atas kebaikan dan
kerjasama yang penuh persahabatan dengan Galeri Nasional Indonesia dengan
pinjaman karya koleksinya yakni karya Jim Supangkat dan Bonyong Munni Ardhi.
Demikian juga kerjasama peminjaman koleksi karya Dede Eri Supria dari Museum
Seni Jakarta. Seluruh panitia pameran dan staff Galeri R.J. Katamsi yang bekerja
keras berkomitmen untuk meyukseskan pameran ini, terimakasih. Dukungan
berbagai pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, bantuan dan
semangat kalian adalah energi untuk mengadakan pameran yang penting ini.
Semoga perhelatan ini menjadi penyegar dan magnet inspirasi gairah kreativitas
dalam penciptaan seni bagi generasi muda terkini.
Salam budaya
Yogyakarta, Desember 2016
Kepala Galeri R.J. Katamsi
I Gede Arya Sucitra, S.Sn., M.A.
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Pengantar

REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA

Dengan memanjat puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa antusias yang
dalam, kita sambut pameran seni rupa “Menafsir Seni Rupa Baru: Membaca Ulang
Perjalanan Sejarah Seni Rupa Baru 1975-1987”, di Galeri R.J. Katamsi ISI Yogyakarta.
Pameran yang bersejarah dan dalam kapasitas besar ini selain menjadi penanda
peristiwa budaya yang bermakna, juga sangat penting karena menjadi salah satu
pendorong terciptanya atmosfir akademik yang inspiratif untuk lebih menggairahkan
kreativitas penciptaan dan pengkajian seni rupa. Pameran yang akan menghadirkan
karya-karya perupa Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) Indonesia yang diciptakan pada
periode awal tahun 1975 hingga rentang tahun 1987, dapat dilihat sebagai karya
otentik yang akan menjadi pengalaman apresiasi dan inspirasi bagi semua civitas
akademika baik para dosen dan mahasiswa. Dalam momentum langka ini dapat
untuk mengamati dari dekat terutama karya-karya awal mereka yang telah menjadi
catatan sejarah, kemudian bagaimana mereka menanggapi jiwa zaman masa kini
dalam kreativitasnya sekarang.
Karya-karya perupa GSRB Indonesia yang akan dipamerkan, yaitu karya Ris Purwono,
Anyool Soebroto, Satyagraha, Nyoman Nuarta, Pandu Sudewo, Dede Eri Supria, Jim
Supangkat, Siti Adiati Subangun, FX. Harsono, Nanik Mirna, Budi Sulistyo, Priyanto
Sunaryo, Harris Purnomo, Muryoto Hartoyo, Danarto, Hardi, Bonyong Munni Ardhi,
Redha Sorana dan Bachtiar Zainoel merupakan karya-karya penting yang potensial
dijadikan topik diskusi dan pengkajian dari berbagai perspektif kritis, utamanya dalam
kaitan untuk memaknai perjalanan sejarah GSRB Indonesia.

kontemporer Indonesia. Oleh karena itu, dimensi sejarah dan perkembangan
pencapaian karya-karya mereka dengan muatan sosiokultural menjadi menarik
untuk diapresiasi, menjadi inspirasi, dan bahan kajian. Di samping itu, bahkan
di antara mereka juga tidak hanya menjadi perupa, tetapi ada yang berkembang
menjadi pemikir dan kurator penting dalam dunia seni rupa kontemporer Indonesia.
Dalam perkembangan yang demikian kreativitas berkarya dan distribusi pemikiran
mereka selalu berkesinambungan sampai sekarang. Demikianlah pameran ini
menjadi sangat penting dalam berbagai dimensinya, baik untuk dunia akademik
ISI Yogyakarta maupun untuk dunia seni rupa kontemporer Indonesia.
Dalam semua upaya yang penting ini, disampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Siti Adiyati dan FX. Harsono, yang telah memberikan perspektif
baru lewat tulisan untuk mengantar pameran ini. Terima kasih juga kepada Kepala
Galeri R.J. Katamsi ISI Yogyakarta, yaitu I Gede Arya Sucitra, S.Sn., M.A., dan
penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia yang telah mewujudkan pameran
ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan hingga
pameran ini terlaksana dengan baik. Semoga pameran ini dapat menggairahkan
budaya akademik, dan menjadi inspirasi bagi dunia seni rupa dan masyarakat luas.
Rektor
Prof. Dr. M. Agus Burhan, M. Hum.

Dengan demikian, pameran ini menjadi sangat bermakna, bukan saja karena
menghadirkan sosok-sosok yang reputasi pemikiran dan kualitas karya-karyanya
tercatat dalam sejarah seni rupa Indonesia, tetapi juga menjadi penting karena GSRB
Indonesia menjadi tonggak dalam pembaruan seni rupa kontemporer Indonesia. Para
perupa yang lahir dalam GSRB Indonesia merupakan tokoh-tokoh pendobrak dan
pembawa inspirasi baru pada masanya dan kemudian berkembang menjadi senimanseniman profesional yang penting dan terintegrasi dengan berbagai kode kebudayaan
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SUNYI SENYAP
DI TENGAH HIRUK PIKUK PASAR

PERNYATAAN
DESEMBER HITAM 1974

Siti Adiyati
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sejak awal
lahirnya “gerakan” dalam senirupa, Persagi [1937]
sampai Pasar Raya Dunia Fantasi [1987] kita masih bisa
merasakan detak dan riak itu. Tetapi sejak manfaat
pembangunan mulai menyirami dunia seni, seperti
makin banyaknya kolektor, makin teraturnya pendidikan
seni dan segala kemudahan dengan museum dan
aneka macam pameran, dengan lelang dan limpahan
dolar, mengapa justru riak itu lenyap dan hanya pasar
semata yang hiruk pikuk ?

Tanggal 22 Juni 1956 terjadi insiden kecil antara
Trisno Sumardjo dengan Soedjojono. Dalam diskusi
“Sedjarah Senirupa Indonesia” yang dipimpin oleh
rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. M Sardjito
dalam Seminar Ilmu dan Kebudayaan di Yogyakarta,
Trisno bilang seni tak boleh tercampur dengan politik,
tetapi Sudjojono yang berseni rakyat justru berdiri di
seberang. Demikian kutipannya :
“Tentang sinjalemen sdr. Sumardjo bahwa
kesenian tidak boleh dipengaruhi politik,
saya tanya, sdr. Sumardjo turut nyoblos ?
Bagaimana sdr. Trisno ? Kalau sdr. Sumardjo
mengatakan bahwa ini tidak penting buat
kesenian, saya bertanya janganlah kita
nangis kalau nasi kita terlalu mahal.”

Ada dua segi yang jelas dapat disampaikan:
1. Sunyi senyap disebabkan ketakmampuan
mengerti-ulang masalah demokrasi, seni dan
nasi dengan gedhek, krupuk serta enceng
gondok.
2. Hiruk pikuk pasar timbul oleh komodifikasi
dan reifikasi seni secara total yang dilakukan
oleh sistem galeri swasta yang dengan cermat
mengatur penawaran/permintaan dengan cara
rarefikasi produk. [Seperti seniman yang sedang
“in” tidak boleh menggambar lebih dari dua
atau tiga lukisan dalam setahun, atau sistem ijon
misalnya].

Tonggak sejarah 1956, tentang “seni, demokrasi dan
nasi” yang bermakna simbolik sebagai titik tengah :
Persagi 1937 adalah pre-seni, demokrasi dan nasi, dan
1975 atau tiga puluh delapan tahun kemudian muncul
Gerakan Seni Rupa Baru.
1. GSRB dengan “gedhek”nya Moerjoto, atau
“putih-di-atas-putih”nya Bonyong, “encenggondok”nya Adiyati atau “pistol-krupuk”nya
Harsono adalah salinan seni demokrasi dan nasi.
2. Dari awal Persagi (1937) sampai GSRB (1975),
ada Surat Kepercayaan Gelanggang versi Chairil
Anwar (1946), kemudian Konsep Kebudayaan
Rakyat (1950) dan Neo-Gelanggang oleh
Wiratmo Sukito, dkk dengan nama Manikebu
(1963), dan Pernyataan Desember Hitam (1974)
sebagai embrio GSRB.
3. Gegap gempita gerakan dari Persagi sampai
GSRB [1937-1975] akan berarti kalau diketahui
bahwa GSRB terakhir, 1987, berjudul “Pasar
Raya Dunia Fantasi”.
4. Rentang waktu 13 tahun (1974-1987) ini adalah
sejenis gairah hidup sesaat sebelum ajal !! Dan
sejak saat itu, sampai sekarang lahir fase sunyi
senyap gerakan dan hiruk pikuk pasar.

Ketidakmampuan untuk berpikir ulang di tengah
amukan pasar yang semakin tak mengenal batas itulah
akar dari sunyi senyap dan kelinglungan dunia seni
rupa mutakhir kita.
Pameran ulang GSRB ini berfungsi untuk mengenalulang tarikan nafas terakhir gairah seni rupa Indonesia
sebelum ajal yang amat panjang yang menyusulnya
sampai hari ini .

Mengingat bahwa sejak beberapa tahun yang lampau, kegiatan-kegiatan seni budaya
dilaksanakan tanpa strategi budaya yang jelas maka kami menarik kesimpulan bahwa pada
pengusaha-pengusaha seni-budaya sedikitpun tidak tampak wawasan terhadap masalahmasalah paling azasi dari kebudayaan kita. Ini pertanda bahwa sejak beberapa waktu suatu
erosi spirituil sedang menghancurkan perkembangan seni-budaya.
Karena ini maka kami merasa perlu untuk pada bulan desember 1974 yang hitam ini
menyatakan pendirian kami tentang gejala yang tampak pada wujud seni-lukis Indonesia
masa kini.
1. Bahwa kepancaragaman seni-lukis Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat
dimungkiri. Akan tetapi kepancaragaman ini tidak dengan sendirinya menunjukkan
perkembangan yang baik.
2. Bahwa untuk perkembangan yang menjamin kelangsungan kebudayaan kita para
pelukis terpanggil untuk memberikan kearahan rohani yang berpangkal pada nilainilai kemanusiaan dan berorientasi pada kenyataan kehidupan sosial, budaya,
politik dan ekonomi.
3. Bahwa kreativitas adalah kodrat pelukis yang menempuh berbagai cara untuk
mencapai perspektif-perspektif baru bagi seni lukis Indonesia.
4. Bahwa dengan demikian maka identitas seni lukis Indonesia dengan sendirinya jelas
eksistensinya.
5. Bahwa yang menghambat perkembangan seni-lukis Indonesia selama ini adalah
konsep-konsep usang, yang masih dianut oleh establishment, pengusahapengusaha seni budaya dan seniman-seniman yang sudah mapan.
Demi keselamatan seni-lukis kita, maka kini sudah saatnya kita memberi kehormatan pada
establishment tersebut, yaitu kehormatan purnawirawan budaya.
Dibuat di Jakarta, Taman Ismail Marzuki tanggal 31 Desember 1974.
Ditandatangani oleh:
Muryotohartoyo, FX Harsono, B. Munni Ardhi, Ikranegara, M. Sulebar, Ris Purwana, Daryono,
Siti Adiyati, D.A. Peransi, Hardi, Abdul Hadi WM, Adri Darmadji, Baharudin Marasutan, ?

Sebuah “momento mortis”!!, sebuah garis yang lazim
ditorehkan di pintu kubur yang artinya ‘jangan pernah
lupa akan mereka yang sudah wafat’. Dalam arti yang
lain, sudah waktunya berpikir ulang tentang seni rupa
Indonesia sekaligus menerima kematiannya, dengan
cara dan perspektif berpikir yang lebih memadai.
Yogyakarta,
4 November 2016

Apa Pokok Soalnya ?
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LIMA JURUS GEBRAKAN
GERAKAN SENI RUPA BARU INDONESIA
gagasan lebih utama daripada ketrampilan “master”
dalam menggarap elemen-elemen bentuk.

1. Dalam berkarya, membuang sejauh mungkin imaji
“seni rupa” yang diakui hingga kini, (gerakan
menganggapnya sebagai “seni rupa lama”) yaitu
seni rupa yang dibatasi hanya di sekitar : seni lukis,
seni patung dan seni gambar (seni grafis).

3. Mendambakan “kemungkinan berkarya”, dalam arti
mengharapkan keragaman gaya dalam seni rupa
Indonesia. Menghujani seni rupa Indonesia dengan
kemungkinan-kemungkinan
baru,
mengakui
semua kemungkinan tanpa batasan, sebagai
pencerminan sikap “mencari”. Dari sini, menentang
semua penyusutan kemungkinan, antara lain sikap
pengajaran “cantrikisme” di mana gaya seorang
guru diikuti murid-muridnya, yang sebenarnya
dapat berbuat lain, memperkaya kemungkinan
“gaya” seni rupa Indonesia.

Dalam Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, penetrasi
di antara bentuk-bentuk seni rupa di atas, yang
bisa melahirkan karya-karya seni rupa yang tak
dapat dikategorikan pada bentuk-bentuk di atas,
dianggap “sah” (“Seni Rupa Baru”).
Dalam berkarya, membuang sejauh mungkin imaji
adanya elemen-elemen khusus dalam seni rupa,
seperti elemen-elemen lukisan, elemen-elemen
gambar, dan sebagainya. Keseluruhannya berada
dalam satu kategori, elemen-elemen rupa yang bisa
berkaitan dengan elemen-elemen ruang, gerak,
waktu, dan sebagainya.

4. Mencita-citakan perkembangan seni rupa yang
“Indonesia”
dengan
jalan
mengutamakan
pengetahuan tentang Sejarah Seni Rupa
Indonesia Baru yang berawal dari Raden Saleh.
Mempelajari periodisasinya, melihat dengan kritis
dan tajam caranya berkembang, menimbang dan
menumpukkan perkembangan selanjutnya ke situ.
Percaya bahwa dalam Sejarah Seni Rupa Indonesia
Baru ini terdapat masalah-masalah yang sejajar
bahkan tidak dimiliki buku-buku impor, dan mampu
mengisi seni rupa Indonesia dengan masalah yang
bisa menghasilkan perkembangan yang bermutu.

Dengan begitu, semua kegiatan yang dapat
dikategorikan ke dalam seni rupa di Indonesia,
kendati didasari “estetika” yang berbeda,
umpamanya yang berasal dari kesenian tradisional,
secara masuk akal dianggap sah sebagai seni rupa
yang hidup.
2. Membuang sejauh mungkin sikap “spesialis” dalam
seni rupa yang cenderung membangun “bahasa
elitis” yang didasari sikap “avand-gardisme” yang
dibangun oleh imaji: seniman seharusnya menyuruk
ke dalam mencari hal-hal subtil (agar tidak
dimengerti masyarakat, karena seniman adalah
bagian dari misteri hidup?).

Mencita-citakan perkembangan seni rupa yang
didasari tulisan-tulisan dan teori-teori orangorang Indonesia, baik kritikus, sejarawan ataupun
pemikir. Menentang habis-habisan pendapat yang
mengatakan perkembangan seni rupa Indonesia
adalah bagian dari sejarah seni rupa Dunia,
yang mengatakan seni adalah universal, yang
menggantungkan masalah seni rupa Indonesia
pada masalah seni rupa di Mancanegara.

Sebagai gantinya, percaya pada segi “kemasan”
yang ada pada manusia dikarenakan lingkungan
kehidupan yang sama. Percaya pada masalahmasalah sosial yang aktual sebagai masalah yang
lebih penting untuk dibicarakan daripada sentimensentimen pribadi. Dalam hal ini, kekayaan ide atau

5. Mencita-citakan seni rupa yang lebih hidup, dalam
arti tidak diragukan kehadirannya, wajar, berguna,
dan hidup meluas di kalangan masyarakat.
10

(Exhibition of New Art Movement 1975)
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Bonyong Munni Ardhi
The Flag of Red and White
1975, Mixed Media (cat minyak, kanvas, boneka)
125 x 125 cm

Bonyong Munni Ardhi
Putih di Atas Putih
1975, Mixed Media
125 x 125 cm

12

13

Siti Adiyati
Cermin Segi Empat
1975, Cermin, kanvas, cat minyak
120 x 120 cm

Muryoto Hartoyo
Main-main 1
1975, Bambu
120 x 120 cm

14

15

KP Hardi Danuwijoyo
Burung Dalam Sangkar
1975, dipamerkan di TIM

Muryoto Hartoyo
Main-main 2
1975, Kain, kanvas
150 x 90 cm

16

17

FX. Harsono
Pistol Dalam Plastik
1975
Dimensi Variable

Pandu Sudewo
Helm
1975, Medium oil on canvas
81 x 75 cm

18

19

Priyanto Sunarto
1976, Mural
Dimensi variabel

Priyanto Sunarto
1976, Mural
Dimensi variabel

20

21

Dede Eri Supria
Urbanisasi
1977, Oil on canvas
197 x 304 cm

Redha Sorana
Monalisa Dari Indonesia
1979, Mix Media (Oil on canvas, bunga plastik, pot dan meja kayu)
135 x 95 cm

22

23

Siti Adiyati
Cermin di Lantai
1977, Kaca, hardboard, cat minyak
120 x 90 x 50 cm

FX. Harsono
Pistol Krupuk
1977, Dimensi variabel

24

25

Ris Purwono
Fragmen 2
1977
100 x 100 cm

Ris Purwono
Fragmen 1
1977
100 x 100 cm

Nanik Mirna
Wanted
1977, Kayu
150 x 108 cm

26

27

Pandu Sudewo
Dongeng Sebelum Tidur
1977, Medium Acrylic on Canvas
110 x 80 cm
(Duplikat dari karya asli yang dikoleksi oleh Yapto Suryomarno)

28

KP Hardi Danuwijoyo
Presiden RI 2001
1979, Cetak saring 25 edisi
dipamerkan di TIM

29

Jim Supangkat
Kotak X
1979, Mixed Media (kayu, vynil,
komponen elektronik dan pelbagai ready mades)
30 x 20 x 210 cm

Siti Adiyati, Dolanan, 1977, Kain, kertas, kulit, kayu, lampu, 110 x 110 x 300 cm

30

31

FX. Harsono
Kembang Plastik
1977, Kain, kembang dan plastik

Budi Sulistyo
Jangan Dibanting
1979, Screenprint on board
107 x 71 cm
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33

Haris Purnomo
Iklan
1979, Acrylic on canvas
240 x 240 cm

Nanik Mirna
Tangan
1979, Fabric on board
106 x 108 cm

34

35

Ronald Manulang
Kursi Untuk Dosen Seni Rupa
1979, Wood & Vinyl
92 x 40 cm

Nyoman Nuarta
The General
1979, Wood & Fiber
188 x 37 cm

36

Bonyong Munni Ardhi
Pabrik
1079-2016
Tangan boneka plastik, resin, cat dan kaleng

37

Bonyong Munni Ardhi
Meja Belajar
1977

Pandu Sudewo
Sepasang F8 / A Pair of Pantom
1979, Medium oil on board
108 x 90 cm

Siti Adiyati, Enceng Gondok, 1979, Kayu, plastik, tanaman enceng gondok, 150 x 200 x 130 cm

38

39

Anyool Subroto
1975

Paling Top 75, 1975

Bachtiar Zainoel
1975
FX. Harsono
Rantai Yang Santai,1975

40

41

Siti Adiyati
1975

Jim Supangkat, Ken Dedes, 1975
FX. Harsono, Transmigrasi, 1975

42

43

KP Hardi Danuwijoyo
1975

Muryoto Hartoyo
1977

Bachtiar Zainoel
1977

44

Bonyong Munni Ardhi
1977

45

Siti Adiyati
1977

Bonyong Munni Ardhi
1977

Jim Supangkat, Kamar Bayi, 1987

46

47

Semsar Siahaan
1979

Danarto
1979
Satyagraha
1979

48

49

Pasaraya Dunia Fantasi, 1987

Pasaraya Dunia Fantasi, 1987

Pasaraya Dunia Fantasi, 1987

50

51

Pasaraya Dunia Fantasi, 1987

Pasaraya Dunia Fantasi, 1987
Karangan Bunga Duka Cita
Pernyataan Desember Hitam 1974

52

53

54

55

Penandatangan Desember Hitam

56

57

Prespektif Baru*
Oleh: Sanento Yuliman
Anyool Soebroto

Dede Eri Supria

KP Hardi Danuwijoyo

Redha Sorana (alm)

Siti Adiyati

Anyool Soebroto

FX. Harsono

Nanik Mirna (alm)

Ris Purwono

Bonyong Munni Ardhi

Gendut Riyanto (alm)

Nyoman Nuarta

Ronald Manulang

Budi Sulistyo

Haris Purnomo

Pandu Sudewo

S Prinka (alm)

Danarto

Jim Supangkat

Priyanto Sunarto (alm)

Satyagraha (alm)

*Pengantar Pada Katalog “Pameran Seni Rupa Baru’75”

jari (pada patung tanah liat), pahatan (kayu) dan gerak
kontur dan bidang, buatan tangan seniman yang peka.

Membuat hasil seni bagi Muryoto Hartoyo ialah “mainmain”, perbuatan biasa saja sama dengan memecah
telur untuk campuran bikin martabak. Tetapi Jim
Supangkat bahkan tidak membuatnya sama sekali:
ia menyuruh orang lain membuat. Dalam Pameran
Seni Rupa Baru Indonesia ‘75 ini, banyak bentukan,
banyak kwalitas rupa yang amat menentukan karya,
kalau tidak seutuhnya maka sebagian dikerjakan bukan
oleh senimannya, melainkan oleh tukang kayu, pabrik
boneka, ataupun industri plastik dan alumunium.

Jiwa itu nampak oleh karena sapuan kwas, kata
Sudjojono, tidak dapat berdusta. “Hij is de vinger
afdruk van den dief”, ia bahkan mengutip ucapan
seorang pujangga. Tetapi “pencuri-pencuri muda”
jaman sekarang menggunakan macam-macam teknik
baru dan tidak meninggalkan bekas jari.
Beralih dari sudut seniman ke sudut pengamat,
kita beroleh pendirian tentang bagaimana caranya
mengamati hasil seni seperti dikemukakan oleh Basuki
Resobowo di tahun 1949, dan oleh kebanyakan,
kalau bukan semua seniman. Melihat poci yang
terlukis tidaklah sama dengan melihat poci kongkret.
Dalam lukisan, poci menjelma jadi sesuatu yang lain,
jadi susunan garis dan warna yang mengungkapkan
kesatuan rasa. Seluruh kekongkretan lenyap. Kita
bahkan diminta untuk melupakan poci kongkret
yang teraba itu: kita harus mengerahkan kepekaan
pandang dan kehalusan perasaan kita, agar garisgaris dan warna-warna itu menggugah emosi kita.
Kebendaan poci, seperti juga kebendaan cat yang
digunakan melukis, lenyap menjelma menjadi sebuah
dunia rupa pada bidang kanvas, dunia imajinasi yang
memiliki kodratnya sendiri atau “hukum-hukumnya
sendiri” seperti lazim dikatakan, berbeda - dan karena
itu mengambil jarak - dari kekongkretan benda-benda
dalam dunia nyata. Hasil seni terselubung oleh suasana
kehadiran yang “ireal”, “maya”, “imajiner”, atau
sebutlah dengan istilah apa saja.

Anyool Subroto, tak syak bekerja tekun den teliti.
Bukan saja ia tekun dalam mengerjakan “lukisan”-nya,
melainkan juga tekun dalam menghindari pertanda apa
pun yang bisa menunjukkan emosi den temperamen.
Ris Purwana menggunakan nuansa warna lembut yang
bisa menggugah suasana hati, tapi menyolok dalam
lukisannya ialah susunan garis lurus potong memotong
secara bersistem. Pandu Sudewo: kejelasan sebuah
bagan dengan menggunakan garis sama tebal dan
warna rata.
Agaknya bagi para seniman ini, seseorang bisa punya
ide, bahkan ide itu bisa punya nilai emosi, tapi proses
mengerjakan ujud fisik hasil seninya tidak harus
beremosi. Orang dapat mengambil “jarak emosi”
antara dirinya dan proses pembuatan hasil seni, atau
bahkan pembuatannya dapat diserahkan kepada orang
lain di bawah petunjuknya.
Tapi jika demikian halnya maka hasil seni bukan lagi
“jiwa nampak” dalam konsepsi Sudjojono. Dalam
konsepsi ini, lukisan sebagai jiwa nampak berarti
bahwa lukisan ter-bentuk oleh sapuan kwas, coretan
dan torehan yang merupakan rekaman gerak tangan
pelukis, yang ibarat jarum seismograf yang peka,
mencatat temperamen den “greget” (gerak emosi)
pelukis. Lukisan jadi perluasan tulisan tangan dan cap

Wagiono Sunarto
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Buanglah seluruh pembicaraan tentang poci, dan kita
beroleh teori tentang seni “abstrak” seperti berkembang
sejak sekitar tahun 1960. Tetapi sebagaimana senimanseniman masa 1940-1960 tidaklah betul membuang
“poci” mereka - sebab, bagaimanapun, inti seni
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mereka ialah responsi emosi terhadap dunia sekeliling,
dari perahu hingga perempuan duduk, dari pengemis
hingga gerilyawan sedang berunding, dari nasib
manusia secara umum sampai keadaan sosial yang
lebih spesifik, dari penghayatan terhadap alam sampai
mimpi buruk akibat kekacauan masyarakat - seni
abstrak tidaklah sama sekali bersih dari semua itu.

Tetapi para seniman dari Persagi hingga seni abstrak,
betapapun anekanya corak hubungan mereka dengan
dunia nyata sekeliling, betapapun macam-macamnya
isi pengalaman yang diungkapkan, satu hal yang
mereka semua lakukan: benda-benda, emosi, gagasan
dari pengalaman kongkret itu harus mereka jelmakan
menjadi sebuah dunia rupa, sebuah syair rupa, di mana
segala sesuatu - poci dan sapuan cat, perahu dan cat
tebal yang retak dan terkelupas, torso manusia dan serat
kayu - meninggalkan kebendaannya, kekongkretannya,
dan menjelma ke dalam dunia imajinasi yang memiliki
kodrat sendiri, sebuah dunia imajiner atau “ireal” atau
sebutlah dengan nama lain. Bahkan emosi kongkret
yang pekat dan melibatkan tubuh serta tindakan
jasmaniah, harus menjelma jadi “emosi estetis” yang
jernih, menjelma ke dalam bentuk yang berirama,
berkeseimbangan dan berkesatuan, yang dialami oleh
pengamat dengan termenung berdiam diri pada suatu
jarak. Pengamat melupakan lingkungan kongkret di
sekitar hasil seni dan melupakan kehadirannya sendiri
yang kongkret, memusatkan renungannya pada dunia
imajiner yang disuguhkan oleh sebidang segiempat
yang tergantung beberapa langkah di depannya atau
oleh sebuah patung di suatu sudut: menekuni tiap
garis, tiap goresan, tiap inci lukisan atau permukaan
patung, mengikuti geraknya, iramanya, hubungannya
satu sama lain, bagaimana elemen-elemen itu diikat
oleh elemen utama dan terpadu dalam keseluruhan.
Sebuah petualangan dalam pengalaman rupa yang
kaya, mengasyikkan dan menggugah. Seakan-akan
hendak lebih menonjolkan kehadiran imajiner yang
memisahkannya dari dunia kongkret sekelilingnya maka
lukisan berbataskan bingkai. Patung mengucilkan diri
bukan saja dengan bentuknya yang pejal dan tertutup,
melainkan juga seperti lazimnya, dengan alasnya,
untuk menegaskan ruang “ireal” di mana dia berada.

Seni abstrak, dengan segala corak rupa hasil segala
eksperimen, memperpeka dan memperluas pengamatan
kita, membawa kita untuk memperhatikan kekayaan
rupa yang ditampilkan oleh alam. Jika bukan orang,
binatang, kebun yang kita lihat, kita dapat melihat
alam di bawah mikroskop. Jika bukan bukit, pohon
dan batu, kita dapat melihat kekayaan teksturnya,
retakan, pelapukan, berbagai akibat proses fisika dan
kimia pada permukaan benda-benda alam. Jika bukan
pemandangan alam dilihat dari bumi, kita bisa melihat
pemandangan alam dari pesawat terbang. Jika bukan
batang, buah dan daun, kita dapat merasakan daya
tumbuh, gerak dan irama hayat. Semua ini dapat jadi
penggugah emosi dan gagasan kita, sebab pengamatan
kita ber-akar pada pengalaman kita sebagai makhluk
hidup di tengah alam.

Syair rupa ialah satu-satunya pengalaman kesenian
yang disuguhkan oleh seni lukis dan seni patung kita
selama ini. Tetapi Pameran Seni Rupa Baru Indonesia
‘75 menampilkan dengan cukup jelas, kecenderungan
yang keluar daripadanya.
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me-nyolok. Demikianlah misalnya, kekongkretan rak
buku dalam lukisan Hardi, atau kotak surat dalam karya
Munni Ardhi. Karya lain seperti Harsono “Pistol plastik,
Kembang plastik dalam Kantong plastik”, atau bulanbulanan dan panah dalam karya Nanik Mirna adalah
“benda-benda sungguhan”. Kita bahkan bisa memasuki
“Kamar Tidur Seorang Perempuan Dengan Anaknya”
karya Jim Supangkat. Siti Adyati memasukkan ruang
pameran dan para pengunjung ke dalam karyanya,
melalui cermin.

Terhadap pengalaman rupa yang mengasyikkan, di
mana tiap coretan dan goresan adalah penjelmaan atau
penggugah emosi, peserta pameran ini menyodorkan
satuan-satuan identik tersusun dalam sistem yang ketat
ataupun satuan-satuan benda, yang menyebabkan
pengamatan terperinci menjadi tak kena. Sungguh
absurd, misalnya, untuk menekuni setiap kerut-merut
plastik-plastik Harsono, atau meneliti detail jendelajendela Munni Ardhi, atau setiap jengkal patung Jim
Supangkat atau salib Nanik Mirna. Tak ada gunanya
mengikuti tiap bagian susunan geometri Ris Purwana
atau petak-petak Muryoto Hartoyo atau menekuni tiap
jalur warna Anyool Subroto, karena sama saja.

Apa makna urusan benda-benda ini dengan
kekongkretan? Bukankah syarat bagi terjadinya
“pengalaman kesenian”, “pengalaman artistik”
atau “pengalaman estetis” justru terciptanya jarak
dari kekongkretan, terciptanya “disinterestedness”
(Immanuel Kant). “psychical Distance” (Edward
Bullough)?

Terhadap ke-”ireal”-an, kemayaan pengalaman
kesenian, mereka menyodorkan benda-benda kongkret.
Jika Anyool tidak “melukiskan” apa pun juga, bahkan
tidak hendak menggugah emosi, maka ia membuat
benda dua dimensi. Warna-warna digunakannya
untuk melancarkan efek fisik: mengguncang optik
kita. Bila Bachtiar Zainoel menggunakan lembaran
aluminium, gulungan kawat dan lain-lain, menekannya
dan menariknya, merobek dan menghubungkannya,
ia tidak hendak membuatnya jadi sesuatu yang lain:
kebendaan bahan-bahan ini, kekuatan-kekuatan fisik
yang dikenakan padanya, demikian menonjol. la seperti
dikatakannya sendiri: membuat benda dari bendabenda.

Barangkali, pengalaman kesenian yang diberikan oleh
hasil-hasil seni “konvensional” itu, pengalaman yang
terkucil dalam “dunia dalam” imajinasi dan renungan,
sudah terasa pucat dan kurang darah bagi senimanseniman muda ini. Barangkali kita sedang menyaksikan
permulaan seni baru yang memberi kita bukan
pengalaman imajiner yang kita renungi dari suatu jarak,
melainkan pengalaman yang melibatkan kehadiran
tubuh kita serta lingkungan fisik di mana kita dan hasil
seni itu berada. Suatu pelibatan baru dalam hasil seni
- kepada kehadiran kita yang kongkret, lingkungan kita
yang kongkret, kepada kekongkretan pengalaman.

Tapi begitu pula Muryoto Hartoyo, membuat benda
dari benda-benda.

Kenyataan bahwa seniman-seniman ini punya fikiran
yang berbeda-beda, bahkan beberapa di antaranya
me¬nemukan jalan yang ditempuhnya sekarang
tanpa komunikasi dengan yang lainnya, barangkali
menunjukkan pentingnya kecenderungan yang kita
kemukakan itu. Masalahnya bisa lebih daripada
rencana-rencana pribadi, serta fikiran-fikiran yang
dapat dirumuskan.

Dapatkah kita katakan, bahwa dalam pameran ini kita
sedang diperkenalkan kepada pengalaman kesenianbaru di mana perasaan akan kekongkretan merupakan
aspek dasar yang meresapi kwalitas pengalaman
itu, menyebabkan pengalaman ini berbeda, secara
kwalitatif, dengan pengalaman kesenian yang
“konvensional”? Beberapa di antara seniman di sini
“bermain” dengan perasaan akan kekongkretan itu,
mencampurnya dengan elemen-elemen lain yang
“konvensional”, seolah-olah hendak mengagetkan kita
dengan kekongkretan itu dan membuatnya jadi lebih

Bagaimanapun, sebagian terbesar peserta pameran
ini lahir sekitar tahun 1950 (yang tertua, Muryoto
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Membaca Ulang Perjalanan
Gerakan Seni Rupa Baru
FX. Harsono*
Hartoyo dan Bachtiar Zainoel, lahir pada tahun
1942). Pribadi mereka tumbuh dalam lingkungan
keadaan masyarakat yang berbeda dari lingkungan
di mana pribadi seniman yang lebih tua tumbuh.
Mereka tidak mengalami hebatnya kebangkitan
nasionalisme seperti seniman yang lahir sekitar
mesa 1910-1920 (Affandi, Sudjojono, Hendra,
Rusli, Trisno Sumardjo, Oesman Effendi, Kusnadi,
Widayat, Mochtar Apin, Sadali, Zaini, Kartono
Yudhokusumo, dan lain-lain). Mereka tidak
mengalami dahsyatnya revolusi dan kekacauan
masyarakat seperti dialami oleh seniman yang
lahir sekitar tahun 1930 (Nashar, Handrijo, Popo
Iskandar, Abas Alibasyah, Suparto, But Muchtar,
Fadjar Sidik, Srihadi, Gregorius Sidharta, A.D.
Pirous, Kaboel Suadi, dan lain-lain). Mereka
tumbuh dalam iklim sosio-psikologis yang
berbeda. Masa pembentukan pribadi mereka
(yang masih sedang berlangsung dalam usia
dua puluhan ini) ialah dalam masyarakat yang, meskipun bukan tanpa ketegangan, lebih tenang.
Bahkan dalam kehidupan masya-rakat yang telah bertambah kenal teknik dalam organisasinya,
perekonomiannya, pendidikannya, sistem komunikasinya, perkembangannya. Di depan sekali kita
sudah mencatat gejala mengambil “jarak emosi” dari proses pembuatan hasil seni. Kita dapat
menambahkan: semacam “semangat bermain”. Mereka juga menunjukkan semangat konstruksi
(bahkan lukisan, nampaknya, dibuat dengan “konstruksi”). Ada semacam dorongan untuk melihat
ke sekitar, memungut benda-benda dari lingkungan sehari-hari, dan membuat konstruksi. Senimanseniman angkatan terdahulu bisa puas dengan hasil seni yang mengucilkannya dalam pengalaman
imajinasi dan renungan, dalam “dunia dalam”. Seniman-seniman peserta pameran ini keluar dari
sana, dan dengan giat, kalau bukan “agresif”, menyerbu “dunia luar”, dunia kongkret. Seolah mereka
menghendaki karya seni yang dapat memberikan pengalaman yang lebih penuh, yang total.
Ada lagi hal lain yang umum terdapat pada seniman-seniman ini, yang sangat penting untuk suatu
generasi. Mereka merasa berbeda dari seniman-seniman angkatan sebelumnya. Tersirat dalam
perasaan ini, kalau saya tidak keliru menafsirkan: pendirian, bahwa tiap generasi dapat menemukan
dan menegakkan asas-asas seni mereka sendiri, berhak mendefinisikan kembali seni.
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Menghadirkan kembali karya-karya Seni Rupa Baru bukan berarti hanya sekedar mengumpulkan
karya dan menghadirkannya kembali, akan tetapi karya-karya dihadirkan untuk dibaca ulang
konteks kesejarahannya sehingga kita bisa mengetahui pergeseran nilai-nilai estetis yang mendasari
kegelisahan para seniman muda pada masa itu. Kegelisahan ini kemudian meletup dan menghasilkan
karya seni yang kontroversial pada masa itu, tahun 1975.
Kegelisahan yang dialami oleh 5 orang mahasiswa STSRI ‘ASRI’ ini ada sejak munculnya polemik
antara Oesman Effendi dan Sudjojono yang mempermasalahkan ada atau tidak adanya seni lukis
Indonesia. Polemik ini berawal dari tulisan di Kompas tahun 1969 oleh Oesman Effendi yang bertajuk
‘Seni Lukis Indonesia Tidak ada’. Tulisan itu kemudian memicu polemik dengan Sudjojono.
Kami sebagai mahasiswa juga sebagai seniman muda, merasa tergerak untuk mendiskusi maslah
identitas ke-Indonesiaan dalam seni lukis di Indonesia. Diskusi yang panjang dan sporadis, tanpa
referensi yang jelas. Pemikiran yang juga tidak sejernih apa yang saya tulis saat ini, kurang-lebih
menyimpulkan, kalau kita ingin mencari identitas ke-Indonesiaan maka:
1. Sebaiknya tidak memakai medium dan cara berkarya sebagaimana yang kita
pelajari di perguruan tinggi ini. Dimana seluruh praktik penciptaan memakai
medium dan proses penciptaan dari Barat.
2. Permasalahan yang kita angkat pun tidak bisa berangkat dari persoalan
seni tradisi yang bersifat lokal. Karena seni tradisi yang lokal itu tidak bisa
merepresentasikan ke-Indonesiaan secara utuh.
Dari pemikiran itu kami melakukan pencarian panjang, tiga tahun melakukan eksperimen tanpa
bimbingan apapun. Buku-buku di perpustakaan hanya bisa kami serap secara visual dari gambarbambar yang ada. Dengan bahasa Inggris yang sama sekali tidak memadai, kami tidak sepenuhnya
mampu membaca dan menangkap pemikiran dan ideologi apa dibalik gambar tersebut.
Perjalanan panjang ini membuahkan gambaran samar-samar tentang pratik penciptaan seni rupa yang
akan kita lakukan. Berawal dari memadukan benda-benda dan olahan bentuk yang dibuat oleh orang
lain atau benda temuan. Beberapa seniman mulai menghindari kerja tangan yang bisa mencerminkan
rasa dan emosi penciptanya. Proses ini berjalan lambat hingga kita merasa yakin bahwa ide untuk bisa
mempertanggungjawabkan proses ini bisa dipakai sebagai penciptaan karya seni.
Tahun 1975 adalah puncak dari kenekatan para seniman muda ini untuk berjibaku dengan
menghadirkan karya-karya yang keluar dari praktik seni rupa sebelumnya. Di mana ketika itu seniman
masih percaya bahwa rasa, orisinalitas, mencipta melalui tangan seniman, karena tangan masih
dipercaya sebagai jarum seismograf dari rasa dan teknik mendominasi. Karya-karya yang mereka
ciptakan bukan hanya aneh, tapi keluar dari semua tatanan estetika yang berlaku pada masa itu.
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Segera sebelas seniman muda ini dianggap sebagai para penghianat dari rasa, penghianat normanorma estetika yang selama ini dipercaya sebagai yang paling benar.
Kontroversi ini tidak lahir begitu saja. Rentetan peritiwa yang menimpa seniman-seniman muda dari
Sekolah Tinggi Seni Rupa ‘ASRI’ Yogyakarta, karena protes mereka, mereka diskors dalam waktu tak
terbatas, alias dikeluarkan dari lembaga pendidikan di mana mereka belajar. Beberapa dosen terseret
dalam arus pertikaian ini, mereka ikut dipindahtugaskan. Lembaga pendidikan yang semula begitu bebas
tiba-tiba menjadi lembaga pendidikan yang mengontrol kegiatan mahasiswa agar tidak melakukan
kegiatan kritis. Akses menuju ruang-ruang di mana mahasiswa sering berkumpul dan berdiskusi
ditutup. Semua ini berjalan seiring dengan perubahan situasi politik pemerintah yang semakin represif
terhadap seluruh kehidupan masyarakat yang mencoba bersikap kritis.
Demikian juga isu-isu bahwa STSRI ‘ASRI’ dan beberapa lembaga pendidikan seni di Yogyakarta akan
dilebur menjadi ISI mulai sama-samar terdengar. Berita yang samar-samar dan sulit didilihat sosoknya,
tetapi pelan-pelan mulai menyebarkan aroma yang membuat mereka yang menciumnya menjadi yakin
bahwa memang ada sosok yang berkelebat dibalik layar kekisruhan di STSRI ‘ASRI’. Bahwa dibalik
pemecatan beberapa mahasiswa dan pemindahtugasan beberapa dosen tidak begitu saja terjadi,
tetapi memang ada skenario atas kejadian ini. Semua ini hanya bisa diceritakan, namun sulit dibuktikan.
Sama persis dengan peristiwa politik pada masanya yang berkelebat, sulit di lihat sosoknya, tetapi
meninggalkan bekas dan korban.
Tahun 1975, tiba-tiba media memberitakan peristiwa seni rupa di Taman Ismail Marzuki. Debat di koran
KOMPAS antara Drs. Sudarmaji dengan Kusnadi berlangsung setiap hari Sabtu selama 6 minggu. Itu
pun masih ada berita di media cetak lainnya. Bukan hanya itu, beberapa seniman muda yang masih
berstatus mahasiswa di ASRI Yogya, atau di ITB Bandung mulai gerah dengan cara-cara pendidikan
yang tak memberikan kebebasan untuk bereksperimen. Hingga kemudian kedua lembaga pendidikan
ini menambahkan satu mata kuliah yang bernama ‘Eksperimentasi’. Semua ini adalah rentetan dari
pameran Seni Rupa Baru yang pertama di TIM tahun 1975.
Perubahan adalah keniscayaan yang tak bisa dihentikan. Gegar pameran Seni Rupa Baru yang pertama
disusul dengan beragam penciptaan karya seni yang pada intinya menolak praktik seni rupa yang
mapan. Munculnya kelompok PIPA atau Kepribadian Apa. Hubungan antara seniman dari Seni Rupa
Baru dengan generasi yang lebih muda terus berlanjut. Diskusi, ngobrol, bikin acara bersama hingga
pameran ‘Seni Rupa Lingkungan’ tahun 1982. Diskusi dan ngobrol tentang rencana Binal tahun 1992“
Rasa sepi yang saya alami sebagai salah satu eksponen yang tinggal di Jakarta sendirian sejak tahun
1975, kemudian pada tahun 1980an awal sirna karena pindahnya Gendut Riyanto, Wienardi, Haris
Purnomo dan beberapa seniman muda lain ke Jakarta. Berkumpulnya kami di Jakarta untuk tujuan
melanjutkan hidup sekaligus menjadi bentuk berkumpulnya kembali eks Seni Rupa Baru. Aktivitas
diskusi, ngobrol dan merancang kegiatan-kegiatan jadi hidup kembali. Hingga tercetusnya pameran
“Proses ‘85” merupakan kegiatan lanjutan, dari Haris Purnomo, Gendut Riyanto, Bonyong Munni
Ardhi, FX Harsono dan Moelyono. Pameran ini bekerja sama dengan WALHI dan SKHEPI, mengangkat
isu lingkungan hidup di Jakarta dan beberapa tempat di Tulungagung, Jawa Timur.

GSRBI masih terasa denyutnya hingga saat ini? tak bisa saya menjawabnya. Mungkin dari karya-karya
dan arsip-arsip yang hadir dalam pameran ini bisa memberikan bayang-bayang jejak semangat itu. Dan
kalau toh tak ada, setidaknya kami sudah memulai.
***
Seni rupa kontemporer bagaikan roda yang terus berputar dan tak bisa dihentikan sejak munculnya
Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia. Pertanyaannya, ‘Apakah lembaga pendidikan sudah mampu
mengantisipasi gerak maju seni rupa kontemporer di Indonesia?’. Sementara pertanyaan itu masih
menggantung, para seniman muda yang memulai gejolak ini masih dianggap sebagai gerombolan
pengacau keamanan dan mengacaukan kenyamanan para dosen dan pejabat lembaga pendidikan.
Gerombolan ini tak pernah diakui demikian juga kegiatan mereka oleh lembaga pendidikan dimana
mereka belajar, hingga, tiba-tiba pada suatu malam dalam suatu pidato pembukaan pameran di Galeri
R.J. Katamsi, Yogyakarta, Rektor ISI, Dr Agus Burhan mengumumkan bahwa tahun depan, tahun
2016, Galeri R.J. Katamsi akan memamerkan karya-karya Seni Rupa Baru. Apakah ini penanda terima
kembalinya si anak hilang?
Apapun tafsir terhadap pengumuman itu, tetapi kesadaran untuk menghadirkan kembali dan membaca
ulang dengan cermat Seni Rupa Baru adalah sebuah upaya yang harus terima dengan gembira.
Menghadirkan kembali Seni Rupa baru di kampus di mana para seniman muda itu pernah belajar
bisa pula ditafsir sebagai upaya untuk menyambung kembali sejarah lembaga pendidikan dengan
perkembangan seni rupa kontemporer. Bahwa seni rupa kontemporer tak lahir begitu saja. Lembaga
pendidikan ikut memainkan perannya sebagai lembaga yang mengasah kemampuan artistiknya dan
pengetahuan seni.
Pada satu sisi memang ada sejarah yang tak menggembirakan kalau tak boleh disebut sejarah gelap
dari lembaga pendidikan bernama STSRI ‘ASRI’, karena dikeluarkannyanya seniman muda. Tetapi
pada sisi lain mereka yang dianggap gerombolan anak nakal ini pada kenyataannya telah mampu
menghadirkan karya seni rupa yang bisa dibilang sebagai awal tumbuhnya seni rupa kontemporer di
Indonesia. Realitas ini adalah sejarah lembaga pendidikan yang kini bernama Institut Seni Indonesia
Yogyakarta ini bertaut dengan irisan perjalanan seni rupa kontemporer di Indonesia.
Pameran ini bukan sekedar menghadirkan karya, tetapi mengajak para pengamat seni rupa, seniman,
mahasiswa dan siapa saja untuk menafsir dan membaca ulang melalui arsip-arsip yang telah dikumpulkan
dari berbagai media maupun rekaman diskusi serta foto-foto. Barangkali anda bisa menemukan jejak
Seni Rupa Baru pada perjalanan seni rupa kontemporer saat ini.

*FX. Harsono eksponen GSRBI dan masih aktif sebagai seniman

Hubungan ini terus berlanjut hingga terbentuknya Cemeti Art Space di Yogyakarta. Beberapa seniman
eksponen Seni Rupa Baru ikut berpartisipasi dengan kegiatan Cemeti. Dan hubungan dengan seniman
dari generasi yang lebih muda terus berlanjut. Heri Dono, Eddie Hara, Dadang Christanto, Moelyono,
Nindityo Adipurnomo adalah generasi yang lebih muda yang berhubungan secara intens pada masa
itu dan terus berlanjut hingga kini. Saya tidak tahu seberapa besar semangat dalam praktik seni rupa
kontemporer ikut mengalir dalam hubungan pertemanan ini. Apakah endapan dan sisa-sisa semangat
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KRONOLOGI
GERAKAN SENI RUPA BARU INDONESIA
1975 - 2016
31 Desember 1974

2-7 Agustus 1975

Pameran tersebut dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi diskusi (23-25 Agustus 1976) yang
kemudian diikuti oleh pameran (26-28 Agustus 1976). Pada sesi pertama, para perupa
mengadakan diskusi maraton membahas tentang praktik seni pada masa itu, sejarah,
estika, lingkungan sosial, politik, dan berlatih mengungkapkan dan membahasakan pikiran
bersama. Hasil dari diskusi tersebut digambar-ulang dalam bentuk coretan, gambar, bagan,
atau kolase yang kemudian disusun untuk dipamerkan kepada khalayak umum selama sisa
3 hari berikutnya.

Pameran Besar Seni Lukis Indonesia I [ Biennale Jakarta I ]
Pernyataan Desember Hitam 1974
Merupakan tindakan protes terhadap penjurian dan penghargaan karya-karya terbaik
dalam Pameran Besar Seni Lukis Indonesia I. Dengan mengirimkan karangan bunga putih
dan pita hitam bertuliskan “Ikut Berduka Cita Atas Kematian Seni Lukis Kita”.

Pameran Seni Rupa Baru I 1975
Ruang Pameran : Taman Ismail Marzuki
Didukung oleh
: PT. Astra International, Majalah Aktuil
Dasar pemikiran :
• Menolak establishment seni rupa lama.
• Keluar dari pengkotakan seni lukis, patung, grafis, dll.
• Kreatif melahirkan bentuk-bentuk baru.
• Menolak memakai bahasa ‘elit’.
• Menggunakan benda-benda konkrit sehari-hari.
Para peserta :
1. Anyool Subroto (Bandung)
2. Bachtiar Zainul (Bandung)
3. Jim Supangkat (Bandung)
4. Pandu Sudewo (Bandung)
5. Bonyong Munni Ardhi (Yogyakarta)
6. FX Harsono (Yogyakarta)
7. Hardi (Yogyakarta)
8. Muryoto Hartoyo (Yogyakarta)
9. Nanik Mirna (Yogyakarta)
10. Ris Purwana (Yogyakarta)
11. Siti Adiyati (Yogyakarta)
Kesebelasan seni-rupawan ini terdiri dari mahasiswa/i STSRI ASRI yang menandatangani
“Surat Pernyataan Desember Hitam” tahun 1974, yang kemudian terkena sanksi akademis
(diskors), dan mahasiswa Seni Rupa ITB yang mempunyai kecenderungan berkarya bebas,
non-figuratif dan tidak umum di lingkungan akademiknya. Lalu orang menyebutnya
sebagai bersatunya kubu Yogyakarta dan kubu Bandung.Pameran tersebut mengundang
banyak protes dari para seniman senior, namun disambut dengan riang gembira oleh
golongan kaum muda. Makian sekaligus pujian menjadi sajian yang lazim. Dalam pameran
tersebut ada patung, lukisan, benda pabrikan dan benda sehari-hari seperti tikar, meja,
seng, mainan anak, cermin, plastik, sandal, barang bekas, antik, dst. dengan suasana
ruang yang hiruk pikuk seperti di pasar.

23-28 Agustus 1976

8. Muryoto Hartoyo (Yogyakarta)
9. Nanik Mirna (Yogyakarta)
10. Siti Adiyati (Yogyakarta)

Pameran Konsep Seni Rupa Baru Indonesia
Ruang Pameran : Balai Budaya Jakarta
Didukung dan diselenggarakan oleh : para perupa secara mandiri
Para peserta :
1. Jim Supangkat (Bandung)
2. Priyanto S. (Bandung)
3. Satyagraha (Bandung)
4. S. Prinka (Bandung)
5. Wagiono (Bandung)
6. Bonyong Munni Ardhi (Yogyakarta)
7. FX Harsono (Yogyakarta)

66

Pameran konsep adalah sebuah usaha bersama mencari modal untuk menemukan
pengertian baru tentang alur sejarah seni rupa Indonesia dan mengenali arus maupun
gerak masyarakat yang melingkupinya sehingga Gerakan Seni rupa Baru dapat meletakkan
pikirannya di dalam ruang yang tepat.
23-28 Februari 1977

Pameran Seni Rupa Baru Indonesia II 1977
Didukung oleh : Dewan Kesenian Jakarta
Para peserta :
1. Agus Tjahjono (Bandung)
2. Anyool Subroto (Bandung)
3. Bachtiar Zainul (Bandung)
4. Jim Supangkat (Bandung)
5. Nyoman Nuarta (Bandung)
6. Pandu Sudewo (Bandung)
7. Priyanto Sunaryo (Bandung)
8. S. Prinka (Bandung)
9. Satyagraha (Bandung)
10. Bonyong Munni Ardhi (Yogyakarta)
11. Dede Eri Supria (Yogyakarta)
12. FX Harsono (Yogyakarta)
13. Muryoto Hartoyo (Yogyakarta)
14. Nanik Mirna (Yogyakarta)
15. Ris Purwana (Yogyakarta)
16. Ronald Manulang (Yogyakarta)
17. Siti Adiyati (Yogyakarta)
Gagasan dari penyelenggaraan pameran ini adalah untuk berjalan bersama dengan
“kawan-kawan” yang mempunyai kecenderungan melawan arus yang telah “digariskan”
oleh sistem pendidikan seni, dan bersemangat melawan “establishment”.

12-16 April 1977

Pameran Seni Rupa Baru Indonesia III 1977
Didukung oleh : Decenta Group, Perhimpunan Kebudayaan Indonesia-Perancis (Alliance
Française) di Bandung.
Para perupa senior di Bandung yang sebagian besar kemudian menjadi pengajar di Seni
Rupa ITB terinspirasi oleh Pameran GSRB sebelumnya sehingga menurut mereka pameran
seperti GSRB itu perlu diperkenalkan dan dipelajari oleh mahasiswa seni rupa dan perupa
muda yang sedang belajar.

9-12 Oktober 1979

Pameran Seni Rupa Baru Indonesia IV 1979
Ruang Pameran : Taman Ismail Marzuki
Didukung oleh
: Dewan Kesenian Jakarta, Harian Kompas.
25 perupa yang terlibat:
1. Agus Tjahjono (Bandung)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Anyool Subroto (Bandung)
Bachtiar Zainul (Bandung)
Jim Supangkat (Bandung)
Nyoman Nuarta (Bandung)
Pandu Sudewo (Bandung)
Priyanto Sunarto (Bandung)
S. Prinka (Bandung)
Satyagraha (Bandung)
Semsar Siahaan (Bandung)
Wagiono (Bandung)
Budi Sulistyo (Yogyakarta)
Bonyong Munni Ardhi (Yogyakarta)
Danarto (Yogyakarta)
Dede Eri Supria (Yogyakarta)
FX Harsono (Yogyakarta)
Gendut Riyanto (Yogyakarta)
Hardi (Yogyakarta)
Haris Purnomo (Yogyakarta)
Muryoto Hartoyo (Yogyakarta)
Nanik Mirna (Yogyakarta)
Redha Sorana (Yogyakarta)
Ris Purwana (Yogyakarta)
Ronald Manulang (Yogyakarta)
Siti Adiyati (Yogyakarta)

Pameran GSRB yang keempat ini sudah tidak lagi mengundang perdebatan umum baik di
media maupun di warung kopi. Akan tetapi, suasana baru dalam menyambut kehadiran
pameran tetap dengan antusias sambil menunggu kejutan baru.

Diskusi tentang Gerakan Seni Rupa Baru “Pasaraya Dunia Fantasi” di Bentara Budaya
Jakarta.
GSRB berpameran lagi setelah sebagian besar kawan berpencar bekerja di berbagai tempat
dan bidang yang berbeda-beda. Kegelisahan yang muncul dalam masa pemerintahan orba
ini adalah persoalan konsumerisme, kemudian menyatukan kembali pikiran yang sama.
Bahwasanya kita telah menjadi manusia urban di Jakarta. Kita tidak lagi bisa bertindak
sendirian. Ini merupakan masalah kita dan masalah bersama. Dengan memakai istilah
“proyek” kita bersama melakukan pengamatan terhadap benda-benda khusus yang
muncul secara umum, seperti gambar/tulisan bak truk, sadel becak, plastikisasi, iklan seperti
sampul majalah, sticker, selebaran/flyer iklan, baliho, dan benda-benda cetak lainnya. Serta
mengajak bergabung kawan-kawan di luar bidang seni, seperti Arief Budiman, Emmanuel
Subangun, maupun Sucipto Wirosarjono, disamping Sanento Yuliman. Mengapa?
Agar kita bisa menggunakan mata kita melihat dengan lebih baik, dengan disiplin dan
pemahaman di luar seni rupa.
Pasaraya Sarinah merupakan produk dari jaman Orla (Orde Lama). Dunia Fantasi Taman
Impian Jaya Ancol adalah produk fantasi jaman orba (Orde Baru). Maka proyek GSRB
ini diberi nama “Pasaraya Dunia Fantasi”. Dalam proyek tersebut tidak ada nama, judul
maupun keterangan pribadi yang tercantum. Yang ada adalah sebuah karya bersama. Ini
adalah parodi dunia kita saat itu.
13-18 September 1989
			

Peserta bertambah dengan bergabungnya kawan-kawan dari PIPA (Seni Kepribadian Apa)
sebuah kelompok mahasiswa STSRI ASRI Yogyakarta yang juga tidak puas dengan sistem
pendidikan seni yang ada pada waktu itu, dan kehadirannya sebagai seniman.

Merupakan sebuah pameran yang diminta oleh Australia and Regions Artists Exchange
secara pribadi kepada Jim Supangkat dan diselenggarakan di 3 kota.

Pameran ini juga menerbitkan sebuah buku dengan judul “Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia”.
Dan sejak saat ini, para peserta mulai memilih jalan berkeseniannya sendiri-sendiri.
Terbitnya buku “Seni Rupa Baru”
15 Juni 1987

Seni Rupa Baru : Proyek I “Pasaraya Dunia Fantasi”
Ruang Pameran : Galeri Baru Taman Ismail Marzuki
Didukung oleh
: Dewan Kesenian Jakarta, Harian Kompas
18 anggota dari berbagai disiplin ilmu :
1. Bernice (Sinematografi, Jakarta)
2. Harris Purnomo (Perupa, Jakarta)
3. Rudi Indonesia (Pekerja iklan, Jakarta)
4. Fendi Siregar (Fotografer, Jakarta)
5. Oentarto (Desainer grafis, Jakarta)
6. Emmanuel Subangun (Peneliti, Jakarta)
7. Taufan S. Ch. (Teater Koma, Jakarta)
8. Jim Supangkat (Pematung, Bandung)
9. Priyanto Sunarto (Grafikus, Bandung)
10. S. Malela Mahargasarie (Perupa, Bandung)
11. Sanento Yuliman (Dosen sosiologi seni, Bandung)
12. Dadang Christanto (Perupa, Yogyakarta)
13. Dede Eri Supria (Pelukis, Jakarta)
14. FX. Harsono (Perupa/desain grafis, Jakarta)
15. Gendut Riyanto (Perupa/desain grafis, Jakarta)
16. Siti Adiyati (Perupa, guru, Jakarta)
17. Wienardi (Fotografer, Jakarta)
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Seni Rupa Baru : Proyek II “Silent World” (bagian 1)
Ruang pameran : Galeri Baru Taman Ismail Marzuki
Didukung oleh
: Dewan Kesenian Jakarta
4 Perupa :
1. Jim Supangkat (Bandung)
2. Nyoman Nuarta (Bandung)
3. Malela Mahargasarie (Bandung)
4. Gendut Riyanto (Yogyakarta)

1-14 Oktober 1989

Seni Rupa Baru : Proyek II “Silent World” (bagian 2)
Ruang pameran : Australia and Regions Artist Exchange (ARX), Perth, Australia.

10 Februari-10 Maret 1990
			

Seni Rupa Baru : Proyek II “Silent World” (bagian 3)
Ruang pameran : Chameleon Exhibition Spaces, Hobart, Tasmania.

2014

Seminar tentang GSRB di Bandung dan Yogyakarta
1. Seminar tentang Gerakan Seni Rupa Baru di ITB Bandung yang dihadiri oleh para
eksponen gerakan tersebut.
2.

2015
November 2015

Seminar GSRBI yang dihadiri oleh beberapa sejarawan seni rupa Asia Tenggara
dan Australia di Yogyakarta guna mempersiapkan sebuah buku tentang GSRB.

Ruang Pamer khusus bertema “GSRB” di Jakarta dan Singapura
1. Pembukaan dan pemberian ruang khusus GSRB di Galeri Nasional Jakarta.
2.

Ruang khusus diperuntukkan bagi karya-karya GSRB di National Gallery of
Singapore.
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1-15 Desember 2016

Pameran “Membaca Ulang GSRB Indonesia 1975-1987”
Ruang Pameran : Galeri R.J. Katamsi ISI, Yogyakarta.
Para peserta (tempat asal, berdasarkan domisili saat ini) :
1. Bonyong Munni Ardhi (Solo)
2. Budi Sulistyo (Jakarta)
3. Danarto (Jakarta)
4. Dede Eri Supria (Jakarta)
5. FX Harsono (Jakarta)
6. Harris Purnomo (Jakarta)
7. Jim Supangkat (Bandung)
8. H. Hardi (Jakarta)
9. Muryoto Hartoyo (Yogyakarta)
10. Nanik Mirna – Alm. (Jakarta)
11. Nyoman Nuarta (Bandung)
12. Pandu Sudewa (Jakarta)
13. Priyanto Sunaryo - Alm. ( Bandung)
14. Ris Purwana (Yogyakarta)
15. Siti Adiyati (Yogyakarta)
16. Anyool Subrata (Bandung)
17. Bachtiar Zainol – Alm. (Bandung)
18. Satyagraha – Alm. (Bandung)
19. Redha Sorana (Yogyakarta)
Seminar tentang Gerakan Seni Rupa Baru “Membaca Ulang Perjalanan Sejarah Seni Rupa
Baru” di ISI Yogyakarta, yang dihadiri oleh para pemikir, akademisi, dan eksponen gerakan
tersebut.
Menghadirkan hal-ihwal GSRB dari “Pernyataan Desember Hitam” 1974, hingga “Pasaraya
Dunia Fantasi” 1987. Perkembangan GSRB dalam kurun waktu 12 tahun inilah yang akan
ditampilkan kembali dalam bentuk karya, dokumentasi, perdebatan dan hiruk-pikuknya
ruang pameran yang akan berlangsung.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Galeri Nasional Indonesia
Balai Seni Rupa Jakarta
Perupa GSRB
Bapak FX. Harsono
Ibu Siti Adiyati
Pengelola Yayasan Biennale Yogyakarta
Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta
Rektor ISI Yogyakarta
Staff Galeri R.J. Katamsi ISI Yogyakarta
IAM Project
Rekan-rekan media cetak dan digital yang telah
meliput pameran ini.
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Surat Kepercayaan Gelanggang

Sekelompok sastrawan yang tergabung dalam “Gelanggang Seniman Merdeka”
[kelak dikenal sebagai pelopor Angkatan’45] menyatakan sikap dalam bentuk SURAT
KEPERCAYAAN GELANGGANG, yang dimuat dalam majaah SIata edisi 22 Oktober 1950.
Bunyi Surat Kepercayaan Gelanggang ini, adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN

“ Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan
ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang
banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur-baur dari
mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak
semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam
atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh
apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami
tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia, kami tidak
ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk
dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan
baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagaibagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali
dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang
mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai.
Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang
yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat, bahwa revolusi
di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami, kami
mungkin tidak selalu asli; yang pokok ditemui adalah manusia. Dalam
cara kami mencari, membahas dan menelaahlah kami membawa sifat
sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling (masyarakat) adalah
penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara
masyarakat dan seniman. “
GELANGGANG SENIMAN MERDEKA (selanjutnya disebut GELANGGANG) yang didirikan
oleh Chairil Anwar pada tahun 1947 merupakan kumpulan seniman (tidak hanya sastrawan
namun juga termasuk para pelukis, pemusik, dan seniman seperti Baharuddin M.S., Mochtar
Apin, Henk Ngantung, Basuki Resobowo,Asrul Sani, Rifai Apin dan lain-lain, dilatarbelakangi
idealisme untuk lepas dari ikatan atau pengaruh angkatan sebelumnya dan juga dan
pemasungan kreativitas seni pihak penguasa yang mereka anggap munafik. Menentang
chauvinisme dan menganut paham bahwa seni itu bersifat universal, tidak terkotak-kotak.
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Kesenian, Seniman Dan Masyarakat

Manifesto Kebudayaan

S. Sudjojono

Pada tanggal 17 Agustus 1963, para seniman Gelanggang menyatakan
MANIFESTO KEBUDAYAAN, yang isinya:
“ Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah
Manifes Kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan
Nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan
kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas
sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu
sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha
menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk
mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di
tengah masyarakat bangsa-bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami.”

Banyak orang mengatakan bahwa kesenian itu melemahkan atau pernah juga
saya dengar bahwa beksan1 , joget tari, dan kesenian pada umumnya itu hanya
melemahkan perjuangan kita di masa revolusi ini.
Ada lagi yang berkata, orang yang mengerti sedikit tentang kesenian, mempunyai
pandangan bahwa kesenian hanya bagus kalau kesenian itu menggambarkan
perjuangan kita saja, dan kesenian yang tidak menggambarkan perjuangan tadi
ialah kesenian borjuis. Teman-teman yang berkata demikian ini, tidak lain hanya
kurang mengerti tentang apa itu kesenian.

Jakarta, 17 Agustus 1963

Apa kesenian itu?
Untuk menjawab ini susah sekali. Sama susahnya dengan memberi keterangan
atau jawaban kalau orang bertanya: apakah listrik itu? Orang bisa menangkap
dan memakai kekuatan listrik, tetapi menerangkan apa listrik itu sebenarnya orang
tidak bisa. Begitu juga kesenian. Untuk menerangkan kesenian begitu saja itu
sulit, tetapi barangkali dengan memberi contoh karya-karya buatan orang yang
sampai sekarang diakui sebagai buah kesenian, dapat sedikit membuka tabir dunia
kesenian sampai bentuk kesenian tadi bisa terlihat.
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Kalau seorang seniman membuat suatu barang kesenian, maka sebenarnya buah
kesenian tadi tidak lain dari jiwanya sendiri yang kelihatan. Kesenian ialah jiwa
kẻtok2 . Jadi kesenian ialah jiwa.

beksan ( jawa) : tarian
klasik Jawa.
2
kẻtok ( jawa) : tampak, terlihat.
1
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Jadi kalau seorang Sungging membuat sebuah patung dari batu atau kayu, maka
patung batu dan patung kayu tadi, meskipun ia menggambarkan bunga, ikan,
burung, atau awan saja, sebenarnya gambar jiwa tadi. Di dalam patung ikan,
patung burung atau awan tadi kelihatan jiwa sang Sungging dengan terangnya.
Sama kalau saudara bisa mengenal si A, si B, si C, kalau saudara melihat surat atau
tulisan mereka, begitu juga kita bisa melihat jiwa Goethe, Shakespeare, Dante,
dan Frank Capra, kalau kita melihat tonil-tonil atau film mereka. Jadi kalau kita
kagum karya kesenian beberapa seniman, sebenarnya yang kita kagumi bukan
karya keseniannya, tetapi jiwa seniman yang membuat karya kesenian tadi. Tetapi
sebaliknya kalau kita tidak bisa kagum pada karya-karya kesenian seseorang, itu
sebenarnya disebabkan oleh si pembuat tadi tidak punya jiwa yang mengagumkan.
Jiwa apakah yang bisa mengagumkan? Ialah jiwa yang besar.
Jiwa apakah yang tidak mengagumkan? Ialah jiwa yang kecil.
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Saya ambil satu contoh lagi, yakni Li Tai Po dan sajak-sajaknya. Sajak-sajak Li Tai Po
karena bagusnya, diterjemahkan kedalam berpuluh-puluh bahasa. Dan Li Tai Po itu
sendiri? Pada waktu itu ia bekerja pada seorang raja. Uang dia uang dari raja. Dan
dia mendapat hak memakai baju dari raja yang biasanya hanya dipakai oleh rajaraja. Pendek kata dia anak emas raja dan hidupnya tergantung pada raja, tetapi dia
tidak segan-segan menghasut rakyat yang melarat, rakyat yang lapar, rakyat yang
tidak bersepatu untuk memberontak dan melawan raja yang jadi pelindungnya.
Ketika dia hendak dihukum mati, dia menjawab dengan tabahnya: “Janganlah
menghukum saya. Beratus-ratus kerajaan di muka bumi ini, timbul dan runtuh
kembali karena pedang militerisme dan kekejaman manusia. Kadang-kadang tidak
ada anak cucu manusia yang tahu atau mengenal di mana atau di waktu apa
kerajaan-kerajaan tadi ada. Begitu juga kerajaan raja sesudah timbulnya sekarang
akan lenyap di kemudian hari sebagai jejak-jejak kuda dan unta di padang pasir,
hilang dihembus angin sejarah, kalau tidak ada seorang seperti saya, Li Tai Po, yang
akan menyanyikan negara raja untuk hidup beribu-ribu tahun yang akan datang.
Dari itu janganlah bunuh saya. Raja akan menyesal.” Raja tidak berani membunuh
dia.

Jadi ini sudah suatu hukum alam bahwa hanya jiwa yang besarlah yang bisa
menciptakan kesenian yang besar. Marilah kita cocokkan hukum ini dengan
beberapa contoh yang akan saya ajukan.
Mari kita ambil sebagai contoh buku karya B. Shaw yang berjudul Een Huwelijk3
. Buku ini menceritakan cinta seorang ultvinder4 pada seorang gadis yang lebih
tinggi kedudukannya dalam masyarakat dari pada ultvinder tadi. B. Shaw pada
waktu itu berumur 28 tahun. Dan isi buku itu bagus sekali, barangkali buku
yang terbagus di antara buku-buku yang telah dibuatnya, kata kritikus-kritikus
di Eropa. Pendeknya buku tadi mengagumkan.
Sekarang kita lihat sebagian dari hidupnya B. Shaw itu sendiri. Apakah seorang
yang membuat buku sebegitu bagus tadi betul seorang yang bagus dan besar?
Mari kita periksa.
Ketika terjadi peperangan antara Rusia-Finlandia, Inggris membantu Finlandia.
B. Shaw sebagai rakyat Kerajaan Inggris tidak takut mencela Finlandia dan
negerinya Inggris sendiri, sebab tak mau mengakui pendirian Rusia, meskipun
pemerintah Rusia berdasar pada Kedaulatan Rakyat murba yang sebenarnya.

Lihat saudara-saudara yang terhormat, tidakkah dia jiwa yang besar? Dia mati
terlantar, terkatung-katung di dalam air, mati tenggelam, berabad-abad yang telah
lalu, tetapi lagu-lagu dan sajak-sajak Li Tai Po sampai sekarang masih dinyanyikan
pencari-pencari ikan di bangsa Tionghoa, sebagai obat orang sakit lelah, penghibur
hati yang susah, pemecut jiwa yang patah.

Begitu juga B. Shaw meskipun sudah lanjut usia, tidak takut pula, beberapa hari
yang lalu mencela pendirian pemerintah Attlee (yang menurut ukuran orang
Inggris seseorang anggota partai buruh Inggris, tetapi sebenarnya pengkhianat
cita-cita Marx) dengan berkata: “India harus dimerdekakan. Kalau orang India
mau membuat negerinya menjadi 50 Pakistan biarlah mereka membuat 50
perang saudara, tetapi Inggris tak boleh turut campur, sebab ini urusan orangorang India sendiri, bukan urusan orang Inggris.” Tengoklah saudara-saudara,
tidakkah seorang yang macam ini orang besar? Yang masih berani berjuang
terus meskipun usianya sudah lanjut. Dari pengalaman ini bisa dikatakan bahwa
B. Shaw merupakan orang yang berjiwa besar.
Sekarang saya ambil contoh sajak Ichnaton (seorang Pharao, seorang raja di Mesir
beribu-ribu tahun yang lalu). Sajak ini menceritakan kebesaran matahari---sajak
ini bagus sekali sampai pujangga di dunia kagum dan heran apa sebab orang di
zaman itu sudah mempunyai pikiran setinggi itu. Dan kalau kita lihat kehidupan
Ichnaton sebagai teokrat, di mana raja dianggap pada waktu itu sebagai Dewa,
tetapi dia hidup sederhana! Dalam cara dia memotret tidak memakai gaya
(houding) yang biasa dipakai raja di Mesir, lugas, lumrah, sederhana dan berani
mengubah banyak aturan-aturan yang baik untuk rakyat, sampailah dia dicap
sebagai seorang yang biadab, dan ketika dia sudah mati tanda kerajaannya
dibuang oleh pendeta-pendeta dari kuburannya sebab takut kalau-kalau rakyat
dan raja-raja lain akan memakai cara hidup dia sebagai contoh, maka bisalah kita
namakan dia seorang revolusioner. Ichnatonlah pembawa Realisme, pembawa
zaman baru dari kegelapan, zaman di mana orang-orang Belanda masih jadi
gelandangan cari ikan dipinggir kali sebagai bangsa yang biadab dan diwaktu
bangsa Mesir sendiri masih buta arti kerakyatan.
Tidakkah ini jiwa yang besar? Dan waktu itu lagu-lagunya juga menggagumkan.
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Dengan tiga contoh ini bisalah kiranya saya membuktikan bahwa tiap-tiap ciptaan
hanya bisa besar, kalau jiwa pencipta tadi besar juga.
Jadi yang nomor satu adalah jiwa penciptanya. Mestipun motif atau cerita yang
diceritakan tadi hanya penciptaan, hanya matahari atau hanya kecantikan seorang
penari (seperti karya Li Tai Po) atau seperti Van Gogh yang hanya menceritakan
sebuah kursi biasa, tetapi kalau memang jiwa pencipta tadi besar, maka
keseniannya akan terus mengagumkan orang beribu-ribu tahun selama ciptaan
tadi tidak hilang. Sebaliknya, meskipun yang diceritakan oleh seorang seniman itu
perjuangan pemuda, revolusi, pemberontakan atau yang digambarkan pemimpin
revolusi sebagai Diponegoro, atau yang dilukiskan atau yang dinyanyikannya
sosialisme, hancurnya kapitalisme dan lain-lainnya cerita yang hebat-hebat dan
diberi judul muluk-muluk seperti: Tempat Lahir Pahlawan, Pedang Kesatria, Cahaya
Abadi, Tanah Tumpah Darahku, tetapi si pembuat tadihanya berjiwa sebesar kudis,
buah pekerjaannya hanya akan menjadi sampah dan gagal belaka dalam ujian
sejarah.
Lihat atau ingatlah pada lagu-lagu buatan orang di zaman Nippon, lagu-lagu
seperti Hancurkanlah Inggris-Amerika, lagu-lagu tentang kapal atau sajak-sajak
tentang kapas, dan tentang tonarigumi. Siapa sekarang yang menyanyikan lagulagu itu? Tidak ada!
Een Huwelijk (belanda) : sebuah
perkawinan
4
ultvinder (belanda) : penemu
3

Dalam lebih kurang 4 tahun lagu-lagu itu bisa mati, bisa lenyap dari bibir orang.
Lagu-lagu apa itu? Sampah! Begitu juga pembuat-pembuatnya. Saya takut sampai
sekarang masih berjiwa budak.
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Tetapi lain dengan lagu-lagu Beethoven, Schubert, Gounod, Lie Tai Po, atau lagulagu besar kita, atau area-area sebagai area-area Budha, Airlangga, Borobudur,
Venus, Sphink, atau buku-buku Andersen, Gorki, Dostoyevsky, Tolstoy, Citrogotra
dan Ronggowarsito. Tapi ciptaan-ciptaan tadi akan mempertahankan kehormatan
negerinya masing-masing, dan Candi Borobudur atau Serat Kalatida tetap akan
bisa mempropagandakan kebesaran bangsa dan negara Indonesia tanpa berteriak:
Merdeka Bung! berontak terus terhadap pandangan luar negeri, meskipun
bagaimana tingginya ukuran-ukuran kesenian internasional, sebab memang
Candi Borobudur dan Serat Kalatida merupakan arsip nasional yang bagus dan
pembuat-pembuatnya merupakan orang-orang yang memang berjiwa besar.
Inilah kesenian.
Dan inilah rahasia kesenian.
Sekarang hanya terletak pada seniman-seniman muda bangsa Indonesia sendiri.
Kalau dia hendak membuat sesuatu janganlah menyangka bahwa kebesaran
sesuatu itu terletak pada hebatnya cerita, pada motif, atau muluk-muluknya titel,
tetapi lebih baik peliharalah jiwamu dengan jalan: berani hidup, berani melarat,
cinta kebenaran, berjuang untuk kebenaran meskipun musuh dewa sekali pun,
tetap sederhana, tetapi kalau perlu angkuh sebagai garuda.
Insya Allah kesenianmu akan besar, meskipun menceritakan melati, kesenianmu
akan hebat, meskipun kamu menyanyikan sunyi, kesenianmu akan abadi,
meskipun kamu melagukan mati.
Kita hanya hidup paling banyak seratus tahun. Tetapi kesenian seperti belakangan
ini tak akan mengenal tahun, tak akan mengenal abad, terus akan menempuh
isme politik, isme kesenian. Bagaimanapun juga tak takut akan pandangan fase
hidup sejarah manusia, plastis sebagai gunung Semeru, tetap akan menjadi
dinamo bangsa kita dan bangsa-bangsa lain, suatu menara, suatu candi, dan suatu
monumen bagi kehidupan Indonesia dan kehidupan manusia pada umumnya.
Kita dalam revolusi ini kita juga harus berevolusi batin dalam cara kita bekerja
sendiri. Cara lama yang jelek dan tak sehat harus kita berani buang, kita bekerja
dengan cara yang sehat.
Kalau kita menang janganlah kita menang dalam arti benda saja, tetapi dalam arti
batin, ini bukan menang, tetapi Indonesia akan menjadi rumah gila. Indonesia
semacam ini berarti bahaya bagi negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain di dunia
ini.
Kita tak boleh melihat kemenangan lokal saja, kita harus memandang lebih luas.
Manusia dan kebudayaan dunia sudah rusak, dan dunia sekarang membutuhkan
pemimpin-pemimpin manusia dan seniman-seniman yang sehat, berani dan punya
kemauan yang keras, kita sebagai bangsa Indonesia, harus berani menyehatkan
dan menyumbang seikat bunga, meskipun kecil, tetapi murni sebagai melati
pada karangan bunga dunia untuk bisa diberikan bersama-sama kepada dewi
kebudayaan manusia. Dewi kita harus bisa tersenyum dan berkata: “Indonesia
sekarang juga turut menyumbang”.
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Sesudah saya menerangkan bahwa kesenian sebenarnya jiwa yang kelihatan,
maka sekarang kita bertanya: “Apakah kesenian umumnya, kesenian yang tidak
hanya menceritakan perjuangan hidup manusia, yang juga menceritakan barang
yang remeh-remeh berguna bagi manusia?”
Dari keterangan bahwa kesenian ialah sebenarnya jiwa kẻtok tadi, marilah saya
menyusun keterangan saya apakah kesenian berguna atau tidak.
Di jiwalah sebenarnya letak motor dari segala hidup kita. Saya ambil contoh:
STALIN.
Apakah kalau Stalin hanya punya badan wadak saja, yang meskipun kekuatannya
umpamanya sebagai kekuatan kerbau bisa mempertahankan Stalingrad dua
kali? Pertama direvolusi tahun 1917 dan yang kedua diperang yang telah lalu
ini? Mari kita kenangkan sebentar kesusahan-kesusahan Pemerintah Sovyet
ketika kekuatan fasis meledak. Negeri Belanda dalam 4 hari rontok, Polandia
dalam 18 hari rontok, Prancis dalam 23 hari rontok. Austria rontok, Norwegia
rontok, Denmark rontok, Inggris morat-marit, Amerika bingung-merintih.
“Bagaimanakah kita harus menyetop derasnya Blitzkrieg Hitler ini?”
Stalin enak saja. Tanpa lagak, tanpa mulut besar disuruhnya Hitler masuk ke
dalam garis Rusia. Banyak kota-kota yang dikorbankannya, banyak anak-anak
jantan Rusia harus mati, banyak ibu-ibu menangis, gadis-gadis menahan air
mata, seluruh dunia sangat, tetapi dengan sekonyong-konyong di pintu gerbang
Moskow dipukulnya Hitler. Mula-mula Hitler mundur, sampai kemudian Hitler
hancur dan tidak lama Dai Nippon juga menyerah.
Stalinlah sebenarnya yang menang dalam peperangan yang telah lalu itu,
bukan bom atom. Apakah ini hanya karena kekuatan badan wadak saja? Dan
dimanakah letak kekuatan Stalin sampai bisa menghambat merusaknya lahan
barisan fasisme itu? Tidak di kekuatan urat ajarannya? Tidak dikekuatan otaknya?
Tidak di kekuatan organisasinya?
Tetapi di kekuatan besar jiwanya, yang bisa mengekang urat syaraf yang bisa
mengatur jalannya otak. Jiwa Stalin yang besar inilah yang bisa menimpa
organisasinya yang kuat dan yang bisa membuat disiplin yang teguh. Segala
gerak-gerik, segala jejak-jejak Stalin terletak pada besar jiwanya. Dari itu sekali
lagi, di jiwalah letak segala kekuatan hidup kita. Kalau sekarang sudah terbukti
bahwa kesenian sebenarnya jiwa orang yang bisa terlihat, maka dengan
sendirinya kesenian dibutuhkan oleh masyarakat, sebab orang bisa melihat
jiwa yang besar dan yang kecil dengan nyata. Dan yang bagus lagi ialah sebab
manusia hanya suka pada jiwa yang besar.
Tidak ada orang yang bisa bangga pada teman-temannya yang bodoh. Tidak
ada anak kecil mencontoh temannya yang selalu kalah pada perkelahian. Dia
hanya cinta pada mas A, mas B, atau mas C yang pinter apa-apa. Begitu juga
kita yang sudah tua. Tidakkah senang hati kita, kalau kita bisa bilang: “Saya
baru saja kemarin bertemu presiden.” Atau lega hati kita, kalau kita bisa bilang:
“Bung Sjahrir! Perdana Menteri?” La, wong dia tinggal cuma keluar pagar
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saja, kok! Saya teriaki saja, dia dengar. Teman keponakannya sering datang ke
rumah saya. Nggak usah kenal, la wong mambu5 saja sudah bangga, asal yang
ngamboni6 tadi seorang yang hebat!
Ini watak baik di dalam prinsipnya.
Dan yang anehnya dan malah jadi baiknya, ialah bahwa jiwa yang besar tadi
mempunyai pengaruh, menarik jiwa-jiwa yang besar dan jiwa yang kecil pula
yang ada pada masyarakat.
Jiwa-jiwa yang memang besar berusaha menjadi jiwa yang lebih besar pula, dan
jiwa-jiwa yang kecil berusaha menjadi jiwa yang besar sampai bisa mendekati
jiwa besar yang dicontohnya tadi.
Tengoklah saudara-saudara. Kalau tiap-tiap masyarakat Indonesia bisa melihat
jiwa yang besar ini (kesenian yang besar), apakah tiap-tiap orang berusaha pula
menjadi orang-orang yang berjiwa besar?
Tidakkah Abdulkarim memulai pemberontakannya melawan pemerintah Prancis
di Maroko, disebabkan juga oleh sebab dia melihat restan-restan bangunanbangunan kesenian yang dibuat oleh nenek moyangnya beratus-ratus tahun
yang lalu di Spanyol dan Andalusia?
Anak jantan Indonesia manakah yang tidak bergetar bulu romanya kalau dia
duduk di bawah pohon-pohon kenari, lalu melihat ke arah barat di mana dia bisa
memandang bentuk Candi Borobudur yang megah besarnya dimuka, pada sore
hari, kalau matahari mulai turun di belakang candi tadi? Kita berasa kecil sebab
kita bangga akan kebesaran buah ciptaan tadi. Tetapi kalau ingat, bahwa yang
membuat ialah orang Indonesia, yang bisa juga mungkin menjadi teman kita,
kalau kita juga dilahirkan pada abad ke-9 di tanah di mana sekarang kita duduk,
maka tak ada suatu kekuatan di dunia ini yang bisa menipu kita, bahwa bangsa
kita hanya bisa menjadi mandor saja. Jiwa kita akan berontak dan memandang
pada mata musuh kita: “Juga aku, kalau tidak aku, barangkali teman-temanku,
kalau tidak teman-temanku, lusa atau besok akan bisa menunjukkan kamu,
bahwa kami bangsa Indonesia juga sanggup membuat ciptaan, dua, tiga,
barangkali sepuluh kali lebih besar dari Candi Borobudur dan Prambanan di
muka bangsamu.”
Demikianlah, dan dengan mengutip sajak Herman Gorter yang berkata:
Muziek lokt muziek weer los
En treedt in een wondere gedeente uit de Zielepoort
Zoekend dat lokkend geluid.
5

Saya tutup uraian ini.

6
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mambu ( jawa) : mencium bau
ngamboni ( jawa) : menciumi

