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sendiri, semuanya ada 62 karya video art.
Itu cukup menjadikan Galeri Nasional

tak ubahnya pasar tontonan. Kebanyak-
an karya—sebagaimana Reza menggu
nakan tubuhnya sebagai metafora
dosa—adalah privat. "Karakter khusus
video art adalah menghancurkan narasi
masif televisi," kata Agung Hujatnika
Jenong, dosen Institut Teknologi Ban
dung. Sinema atau televisi selalu dipro-
duksi dalam sebuah tim kerja dengan
bujet besar, sementara video art tidak.
"Seluruh proses video art bisa ditangani
sendiri. Itu menyebabkan video art da
pat mewujudkan ide-ide personal yang
radikal," tutur Stephanie Moisdon
Trembley, 36 tahun, kurator pameran
Manifesta 4" di Frankfurt (2002) dan
Presumes innocents di Museum Seni

Kontemporer di Bordeaux (2000), yang
diundang sebagai peninjau.

Namun Stephanie mengingatkan bah
wa ia bukan antipasar. "Jangan berpikir
naif. Video art tetap tak bisa mengelak
dari kenyataan pasar," kata Stephanie.

Gerilya 'Melawan' TV
Para seniman video art dikenal

komersial TV. Sebuah pameran
digesar di Galeri Nasional.

Bertobatlah... dan Allah akan

mengampuni dosamu.... (Lukas 3.3)

SUATU hari, Reza Afisina, jebolan
sinematografi Institut Kesenian
Jakarta, memasuki sebuah kamar
di markas Ruang Rupa, sebuah
komunitas seni yang terletak di

bilangan Tebet, Jakarta. Ia mengunci ka
mar dan berdiri seorang diri. Sebuah ka
mera dipasangnya. Di depan kamera,
Reza lalu menampari dirinya sendiri se-
kuat tenaga.

Hantaman-hantaman itu dilakukan-

nya seraya mengingat kembali semua
dosa yang telah dia lakukan sejak kecil.
Suatu confession. Ia menganggap tam-
paran itu hukuman. Wajah yang lebam
dan mata yang bengkak tak menghen-
tikan tangannya meninju dirinya. Ia te
rus menyiksa diri sekitar 20 menit. "Sa
ya sempat black out (pingsan)," ujarnya
mengenang. Ketika sadar, dia sudah ter-
duduk di atas kursi. Seluruh adegan
"masokisme" ini terekam utuh.

Dan rekaman yang kemudian diberi ju-
dul What itu dipamerkan di Jakarta Vi
deo Art Festival di Galeri Nasional. Ade

gan tersebut ditampilkan di dinding de
ngan format besar, mengakibatkan pe-
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menentang ideologi
video art internasional

ngunjung banyak tercenung menatap-
nya. Video art adalah sebuah wilayah ba
ru yang muncul dari sejarah seni rupa.
Di Barat, tempat gerakan ini berasal, mu-
lanya video art digunakan untuk meng-
kritik budaya televisi yang homogen.

Para aktivis video art bermaksud

membebaskan moving images (citra ber
gerak) dari idiom TV, iklan, atau film.
Dalam kerjanya, mereka mempertanya-
kan kembali problem narasi, imaji, plot,
dan citra-citra kebudayaan massa yang
ada di dalam televisi. Mereka berasumsi

bahwa ideologi televisi yang komersial
menanamkan sesuatu yang berdimensi
tunggal ke benak penonton.

Selama ini, di Indonesia, Krisna Murti
dan Teguh Ostenrik adalah perupa yang
memelopori video art. Beberapa komu
nitas anak muda di Bandung dan Jakar
ta kemudian getol berkecimpung dalam
dunia ini. Di Jakarta, Ruang Rupa ada
lah yang paling menonjol. Pameran ini
juga hasil ikhtiar mereka. Ade Darma
wan, Farah Wardani, Hafiz, Indra
Ameng, dan Agung Hujatnika Jenong—
dewan artistik Ruang Rupa—menyurati
jaringan pembuat video art di Denmark,
Finlandia, Afrika, Jepang, Kanada, dan
Cina. Hasilnya, ditambah dengan karya
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Pasar kesenian di Eropa demikian besar.
Di Eropa, menurut wanita mungil ini,
para seniman video art mengusahakan
jalur distribusi yang berbeda dengan
film atau seni, sehingga muncul distri
butor khusus video art. "Di jalur itu, se
orang seniman video bisa menjual kar-
yanya mencapai jutaan dolar," ujar
Stephanie.

Dan pembuat video art sudah meluas.
Banyak sutradara film Prancis, misal
nya, adalah pembuat video art. Maka ke
mungkinan gagasan-gagasan video art
berimpitan dengan gerakan alternatif
dari dunia film dan TV terjadi. Seperti
kita ketahui, dalam dunia film sendiri
muncul eksperimen-eksperimen inde
penden. Dogma, gerakan sinema yang
dipelopori Lars von Trier, sutradara asal
Denmark, misalnya, adalah gerakan si
nema dengan kamera digital yang me
nolak proses konvensional pembuatan
film. Bahkan, di dunia televisi, MTVpun
makin lama makinfreak. "MTVitu ada
lah abnormal televisi," kata Greg Pulse.
Kalimat seniman asal Duban, Afrika Se
latan, yang teriibat dalam acara ini ter
sebut mengindikasikan betapa susahnya
melepaskan diri dari ideologi MTV. Se
bab, di dalam MTV sendiri terkandung
eksperimen-eksperimen yang menjadi
gagasan video art.

Dan memang bila kita simak pameran
ini, banyak karya yang tak bisa lepas
dari aura MTV. Hanya ada beberapa kar-



ya yang dapat "bebas". Karya Reza di
atas adalah salah satunya. Yang lain mi
salnya karya Xan Kuan dari Cina yang
berjudul Looking, Looking, Looking,
yang menunjukkan perjalanan seekor
laba-laba mencari pasangan hidup. Se
ekor laba-laba mungil ditampilkan me-
nelusuri lekuk-lekuk tubuh telanjang
laki-laki dan perempuan, merambati
kuping, belantara bulu ketiak, payudara
si wanita, lubang pusar, lekukan pantat,
selangkangan, hingga mendaki penis si
lelaki.

Dari festival ini kita juga mendapat
masukan bahwa video art bisa menjadi
instrumen analis atas peristiwa sosial.
Simak karya-karya kritis Michel Blum
yang memparodikan Bush. Seniman vi
deo Amerika ini juga pernah membeli
sepatu Nike di Paris. Ia melihat ternyata
sepatu itu made in Indonesia. Blum ke
mudian melacak "perjalanan" sepatu
itu. Ia akhirnya sampai datang ke se
buah pabrik sepatu Nike di Tangerang.
Karya berjudul Sneaker berdurasi 37
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menit itu (sayang, tak ditampilkan di
sini) sempat menampilkan dua orang
satpam perempuan di pabrik tersebut.

Pengalaman visual masyarakat terha
dap TV yang berbeda antarnegara, se
perti dikatakan Greg Pulse, mungkin
berpengaruh bagi para pembuat video
art. "TV di Afrika Selatan baru muncul
pada 1964. Sampai sekarang, banyak
sensor pemerintah," katanya. Ini tentu
berbeda dengan perkembangan televisi
di Eropa dan Amerika, yang telah de
mikian terbuka terhadap politik dan
seksualitas. Televisi Indonesia kini bisa

dibilang mengalami masa transisi. Opo-
sisi politik bukan barang tabu lagi di te
levisi.

Tapi perkembangan baru, tumbuhnya
banyak televisi komunitas tingkat keca
matan, yang tayangannya dari unda
ngan resepsi pernikahan sampai iklan
kelontong, patut dikaji. Di Larantuka,
misalnya, bupati setempat mendirikan
Flotim TV. Materi tayangannya adalah
info sekitar Larantuka. Saat Larantuka

dilanda longsor kemarin, Flotim TVbe-
gitu bermanfaat bagi masyarakat kare
na menyajikan info-info aktual. Namun,
sehari-hari, acara rapat-rapat dan pro
gram-program bupati pada masyarakat
Larantuka juga disiarkan televisi. Tum
buhnya kebudayaan televisi lokal inilah
yang agaknya belum banyak dikritisi
oleh para pembuat video art kita.

Perkembangan video art di Indonesia
memang masih muda, baru menggeliat
beberapa tahun silam. Tapi Greg Pulse,
misalnya, terkagum-kagum dengan cara
kerja spartan para anak muda kita.
Melihat Hafiz, perupa di Ruang Rupa
yang merekam sendiri obyek-obyeknya
dengan handycam, lalu mengompilasi-
kannya di komputer dengan berbagai
ikon lain dengan bantuan peranti lunak
Final Cut Pro, kemudian mentransfer-
nya ke bentuk cakram DVD, ia optimis
tis terhadap perkembangan video art di
sini. "Ini kan tidak mungkin terjadi 4-5
tahun lalu," katanya.

SenojokoSuyono, Dwi Arjanto, Endah W.S.

EMPAT jerangkong manusia
berlari-lari. Larinya kencang
dengan langkah panjang-

panjang. Mereka berlari tanpa
kenal lelah, meloncati tembok,
meloncati bukit. Sang tokoh
akhirnya mencapai sebuah bukit
gersang. Di situ telah menunggu
seorang gadis cantik dengan lip-
stik menyala. Keduanya berci-
uman.

Sepenggal video musik Winana
Nayo karya A. Moelloez ini meng-
ingatkan kita pada videoklip Ca-
lifornication milik Red Hot Chili
Peppers yang jadi hit pada 2001.
Bedanya, Californication lebih
mirip game tiga dimensi. Mung
kin maksud Moelloez adalah

memparodikan klip Red Hot Chili
Peppers. Namun ini menunjuk
kan bahwa video art musik yang
sering menggarap lagu Indie non-
major label susah melepaskan diri dari gagasan-gagasan
MTV.

Dari hari ke hari, videoklip musik MTV makin nyeleneh.
Banyak pemusik Barat yang memiliki gagasan aneh untuk
pembuatan videoklipnya. Thom Yorke dari kelompok Radio
Head, misalnya, dikenal memiliki ide sinting untuk vi
deoklip. Memang videoklip (musik populer) sesungguhnya
dibuat untuk promosi iklan. Namun MTV menyediakan
ruang-ruang eksperimen cukup luas.

"Harus diakui, sekarang lebih rumit dan lebih proble-
matik karena satu jenis video art bisa dicampurkan dalam
satu videoklip," kata Stephanie Moisdon. Dan ini membuat
batasan antara video art dan videoklip kadang-kadang ka
bur. Video art, yang ingin melepaskan diri dari bayang-
bayang MTV, malah menguatkan idiom-idiom MTV. I'm a
Boyband karya Benny Nemerofsky Ramsay dari Kanada
menampilkan empat orang menyanyi dan bergerak-gerak.

Di Bawah

'lindungan' MTV

Mereka membuat pernyataan
ironis tentang boyband. Mengejek
musik komersial dan boyband
sebagai formula pertunjukan.
Namun siapa pun dapat melihat
karya ini bermain-main dalam
pelataran MTV.

"Airplanes... secretaries... air
planes. .. secretaries...." Cuplikan
pidato George W. Bush mengge-
ma berulang diiringi alunan lagu
We Will Rock You dari Queen
mengantar elevator bergerak
lambat di sebuah ketinggian Ge-
dung Empire State, Amerika.
Karya Michel Blum, America Re
wind, menampilkan langit New
York yang kusam menyelimuti
atap-atap gedung pencakar la
ngit. Begitu sampai di dasar ge
dung, kita baru sadar bahwa vi
deo diputar dalam gerak mundur
(reverse mode). Mobil-mobil di

jalan bergerak mundur, orang-orang di trotoar berjalan
mundur.

Musik Queen terus menggema, penggalan kata-kata suara
Presiden Bush terus mengalir, "...disbelieve, terrible sad
ness ...and god bless terrorism...." Cuplikan kata-kata yang
disusun random itu diambil dari pidato Bush pada peristiwa
11 September, yang melahirkan pengertian baru jika
didengarkan dengan saksama dari awal. "Airplanes... se
cretaries. .. a great nation... mom and dads... evil... justice
and peace... disbelieve... terrible sadness... unyielding
anger... justice... and god bless terrorism... freedom... res
ponsible... good and just... in our world... tomorrow. Di-
bandingkan dengan video art musik lain dalam pameran
di Galeri Nasional ini, karya Michel Blum tergolong paling
imajinatif. Betapapun, formula-formula ini bukan barang
asing di videoklip MTV.

Seno JokoSuyono,Dwi Arjanto, Endah W.S.
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