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Pameran dan Peluncuran Buku
Koleksi Bentara Budaya

anggap sebagai pionir seni rupa kon-
temporer Indonesia seperti Affandi, Ba-
soeki Abdullah, Barli Sasmitawinata, S
Soedjojono, Popo Iskandar, But Muchtar,
Ahmad Sadali, Fadjar Sidik, Bagong
Kussudiardjo, dan sederet nama lainnya,
akan diurut untuk memperlihatkan ke-
cenderungan seni lukis kita pada satu
wa k t u .

Nama-nama yang muncul belakangan,
sekadar menyebut, Eddie Hara, Lucia
Hartini, Dede Eri Supria, Koeboe Sa-
rawan, Entang Wiharso, Ugo Untoro, Yus-
wantoro Adi, dan Putu Sutawijaya, juga

akan ditampilkan sebagai pencarian lain
dari generasi yang berbeda.

Khusus seni lukis Bali, baik di dalam
buku maupun penempatan ruang pamer,
akan diperlakukan lebih berbeda. Seni
lukis Bali yang dimaksud dalam hal ini
menyangkut perkembangan seni lukis se-
jak masa klasik sampai pada kecende-
rungan lukisan-lukisan post-tradisi ber-
gaya Ubud atau batuan. Bentara memiliki
koleksi-koleksi lukisan klasik Kamasan
sejak masa anonim sampai kepada kar-
ya-karya Nyoman Mandra, yang kini di-
anggap ikon lukisan klasik Bali.

Tentu saja tidak semua karya bisa di-
tampilkan dalam ruangan pameran yang
terbatas. Para kurator Bentara Budaya
tetap melakukan proses seleksi agar kar-
ya-karya tampil mewakili sebuah pen-
capaian pada masa tertentu. Tidak semua
koleksi Bentara merupakan karya terbaik
dari pelukisnya, namun diharapkan dapat
menjadi titik tolak untuk menjelaskan
gaya yang pernah muncul dan juga pe-
ranan pelukisnya pada periode tertentu,
di dalam memperkaya khazanah seni rupa
Indonesia. ( CA N )

KOLEKSI lukisan Bentara Budaya adalah sepenggal perjalanan seni
rupa di Tanah Air. Karya-karya koleksi Bentara Budaya Jakarta dan
Bentara Budaya Yogyakarta itu akan dipresentasikan kepada publik
lewat pameran yang berlangsung pada tanggal 6-14 Agustus 2004 di
BBJ. Pada pembukaan pameran, tanggal 5 Agustus pukul 19.30, akan
diluncurkan buku Perjalanan Seni Lukis Indonesia Koleksi Bentara
B u d aya , sekaligus pembukaan pameran.

B
UKU yang ditulis oleh para
pengamat seni rupa dan war-
tawan di Indonesia setebal 280
halaman ini berisikan perio-
disasi karya-karya para pelukis

yang menjadi koleksi Bentara Budaya.
Penggalan-penggalan waktu (periodisasi)
itu dilakukan untuk mempermudah me-
lakukan identifikasi tentang berbagai ke-
cenderungan dan perkembangan seni lu-
kis di Indonesia.

Periode-periode itu dibagi seperti pe-
riode 1940-1960, 1960-1980, 1980-2000,
dan Bali. Karya pelukis-pelukis yang di-

Judul: ”Pelabuhan Hongkong”
Karya: Affa n d i

Seni Rupa Lintang Desa

S
EBUAH pameran yang menampilkan seni performans
tentang orang berhajat di pedesaan, bisa diikuti di
Rumah Seni Cemeti, Jalan DI Panjaitan 41, Yog-

yakarta, yang dibuka Kamis (5/8) pukul 19.30. Bakal tam-
pil kesenian Lesungan dengan permainan ”ketoprakan”
serta suasana penerimaan tamu hajatan sambil mencicipi
jajanan desa, minum teh, sambil ngobrol antara warga desa
dan para penonton tentang persoalan budaya. Di ruang
pameran juga akan dipasang beberapa obyek instalasi se-
perti gambar kaca, panel kayu, dan lainnya, laporan hasil
riset, foto dan dokumentasi aktivitas Yayasan Seni Rupa
Komunitas (YSRK) dan warga Kebonsari, alat-alat petani,
dan sebagainya. Pameran yang berlangsung sampai 31
Agustus 2004 ini digagas Moelyono bersama YSRK, yang
merupakan fasilitator penguatan budaya lokal di desa-desa
Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Gunung Kidul, Maumere,
Kupang, Janeponto, Maluku.

(*/EFIX)

Proyek Residensi Seni
di Ruang Rupa
L

IMA seniman, Rosllham Ise (Malaysia), Haryono Tubil
(Indonesia), Tasya P Maulana (Indonesia), Arief Rah-
man (Indonesia), dan Reza Afisina (Indonesia), me-

lakukan proyek residensi kerja kesenian selama sebulan di
Ruang Rupa, Jakarta. Para seniman membuka ruang dialog
seluas-luasnya, untuk kemudian saling respons di dalam
menentukan proyek kerja keseniannya.

Kelima seniman diminta membuat sebuah buku sebagai
pemancing reaksi para peserta lainnya. Respons-respons
terhadap buku tersebut menghasilkan berbagai bentuk se-
perti karya instalasi, obyek lukisan, atau performance art.
Presentasi terhadap karya-karya mereka dilakukan pada
hari Minggu (1/8) pukul 16.00 di Ruang Rupa, Jalan Tebet
Barat Dalam IX A No B1, Kompleks Kejaksaan, Jakarta
Selatan. ( * /CA N/ N M P )

Pameran Seni Lukis
Aneka Aliran
P

ELUKIS Nyoman Gunarsa menjadi salah sa-
tu peserta dalam pameran lukisan berjudul
Aneka Aliran, yang dibuka 2 Agustus 2004 di

Yulinda Gallery, Kemang, Jakarta Selatan. Pelukis
lain di antaranya terdapat Irwan Widjayanto dan
Ronald Djaling. Pameran akan berlangsung sam-
pai 23 Agustus 2004.

Meski diberi judul Aneka Aliran, ketiga pelukis
ini sebenarnya memiliki ciri yang sama di dalam
menangkap obyek lukisan. Gunarsa, Ronald, dan
Irwan adalah para pelukis yang ”menyenangi” ob-
yek-obyek perempuan berparas ayu. Ronald yang
realistik, Irwan yang impresif, dan Gunarsa yang
ekspresif, menghadirkan sosok perempuan sebagai
bentuk pengabadian terhadap keindahan. ( * /CA N )

”Performance Art on
The Street” di Bandung
S

ENIMAN performance art Frino Bariarcianur Barus,
Minggu (1/8), akan melakukan performance dengan
berjalan mundur dari kawah Gunung Tangkuban Pe-

rahu hingga berakhir di titik nol Kota Bandung, Jalan Asia
Afrika. Aksi ini dilakukan hanya dengan mengikuti garis
putih pembatas jalan. Frino yang memberi judul karyanya
Performance Art on The Street, I’m Limited Edition Me-
chanize #2 [0 Km], mengingatkan betapa Bandung sebagai
sebuah kota mesti segera melakukan refleksi.

Arah pembangunan kota itu, ujar Frino, sudah tidak
jelas lagi. Akibatnya terjadi kesemrawutan di segala pen-
juru. Berjalan mundur di kota dengan lalu lintas yang
rumit seperti Bandung sangat mengandung risiko. Risiko
itulah yang ingin diketengahkan Frino sebagai peringatan
bagi orang-orang yang tinggal atau sekadar mengunjungi
Kota Bandung.

Frino akan melalui rute seperti Tangkuban Perahu, Su-
bang-Jalan Raya Lembang-Jalan Setiabudi-Jalan Ciham-
pelas- Jalan Padjadjaran-Jalan Wastukencana-Jalan Bra-
ga-Jalan Asia Afrika, sebagai titik nol kilometer. ( * /CA N )

Ian van Wierengen
di Galeri Ganesha
S

ENIMAN kelahiran Belanda dari keluarga
kosmopolitan ini sejak usia sangat dini telah
mengenal Bali, meskipun situasi politik ta-

hun 1960-an membuatnya terbang ke Australia,
negeri salah satu orangtuanya. Di sana Van, begitu
dia biasa dipanggil, memamerkan karya lukisnya
ketika usianya baru 19 tahun dan mendapat sam-
butan sebagai artis muda berbakat.

Karya Van terbagi atas dua kategori yang luas.
Pertama, Van terkenal untuk lukisan ekspresionis
dengan warna-warna cemerlang dan sapuan ku-
asnya yang kuat. Kedua, dia juga dikenal dengan
keterampilan menggambar alam benda. Dinamis-
me karya akriliknya berakar dari aliran Ab-
s t r a k - E k s p re s i o n i s dan Gerakan CoBra, sedangkan
keterampilannya menggambar berasal dari tradisi
Renaisans yang dia pelajari di Eropa ketika muda.

Pameran yang bertema ”Between the Seen and
the Unseen” di Galeri Ganesha, Four Seasons Re-
sort Bali, Jimbaran, Bali, berlangsung dari tanggal
3-26 Agustus 2004, memperlihatkan kekaguman
Van pada Bali dan pada saat yang sama tetap
mempertahankan warisan budaya dan integritas-
nya sebagai seniman. (*/NMP)

KATALOG PAMERAN

Judul: ”Bebek”
Karya: Lie Tjoen Tjay
Media: Cat air
Ukuran: 50 x 125 cm

Pameran Lie
Tjoen Tjay

P
ELUKIS tiga zaman, Lie Tjoen
Tjay, memamerkan karya-karya
retrospeksi berjudul ”Lintas Za-

man” tanggal 28 Juli-11 Agustus 2004
di Bella Rosa Gallery, Jakarta Selatan.
Lie adalah pelukis segenerasi Lee Man
Fong, Siaw Tik Kwi, Siau Swie Ching,
dan Tan Kun Tjong, yang masih pro-
duktif sampai kini. Ia menjadi salah
satu pelukis senior yang tetap
mempertahankan ”ilmu” melukis de-
ngan teknik chinese painting, untuk
kemudian mengembangkannya menja-
di bentuk-bentuk modern. Permainan
warna dan kehalusan goresannya
membuat lukisan-lukisannya sangat
ko n t e m p l a t i f .

( * /CA N )

Baca Puisi di
Wapress Bulungan

P
ENYAIR Yonathan Rahardjo, Senin (2/8) pu-
kul 19.30 akan membacakan puisi-puisi ter-
barunya di Warung Apresiasi (Wapress) Bu-

lungan, Jakarta Selatan. Yonathan sebelumnya
pernah aktif di sebuah LSM lingkungan serta
menjadi wartawan di sebuah media. Penyair yang
juga dokter hewan ini dikenal dengan puisi-puisi
kontekstual dan sosial. Kritik-kritiknya tajam,
kendati dibalut dengan bahasa yang telanjang.

( * /CA N )


