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SENI RUPA

Agus Nur Amal, 
dalam pameran 
tunggal berjudul 
Jendela PM Toh 
di galeri Ruang 
Rupa, Jakarta.

INI TV palsu tapi asli. Palsu ka-
rena enggak ada kacanya, asli ka-
rena penyiarnya bisa keluar dari 
TV,” celoteh Agus Nur Akmal di 

hadapan pengunjung yang kemudian 
terpingkal-pingkal. Pertunjukan ini 
berlangsung akhir pekan lalu di Ruang 
Rupa, Jakarta. Ia menggunakan panel 
kayu berbentuk televisi.

Agus, yang lebih dikenal dengan tea-
ter keliling PM Toh, malam itu menun-
jukkan kebolehannya dalam improvisa-
si. Ditodong untuk melakukan pertun-
jukan, pria lulusan Jurusan Teater In-
stitut Kejuruan Jakarta itu putar otak. 
Lalu muncullah kisah si anak hilang.

Agus melakukan monolog, seraya me-
mainkan peran ibu, ayah, dan anak. 
Peran ibu dilambangkan dengan keru-
dung jingga, ayah dengan panci, se-
dangkan sang anak dengan topi SD 
yang sudah kumal. Cerita ini seputar 
Udin yang nyasar di kapal selam Rusia. 
Kapal selam muncul di panggung Agus 
melalui simbol jendela kayu berbentuk 
bulat dan ceret penyiram tanaman. Se-
dangkan air laut dilambangkan dengan 
tas plastik putih.

Rencananya, pertunjukan dadakan 
itu merupakan bagian dari pembukaan 

Benda-benda Menerbangkan Imajinasi

pameran handprop PM Toh bertajuk 
Jendela PM Toh, 14-28 Februari 2009. 
”Selama ini masyarakat hanya menge-
nal Agus sebagai aktor teater. Padahal 
apa yang dia kerjakan juga menjangkau 
ranah visual,” kata Hafiz, kurator pa-
meran, kepada Tempo. 

Benda-benda rumah tangga, dari co-
rong minyak, panci, botol air mineral, 
hingga tas plastik belanja, menjadi 
benda imajinatif di tangan Agus. Da-
lam pertunjukannya ia menggambar-
kan gayung mandi sebagai helikopter. 
Sedangkan gagang telepon dan sandal 
menjadi representasi perahu. ”Meng-
ubah makna benda-benda domestik se-
cara imajinatif merupakan kerja seni 
rupa pula,” ujar Hafiz.

 Memang, koleksi Agus tak melulu 
benda domestik. Ada pula benda yang 
sengaja ia bikin sendiri. Misalnya ka-
mera Leonard. Kamera dari karet yang 
bisa dibawa dengan mudah itu meru-
pakan replika kamera sejenis buatan 
sutradara dokumenter asal Belanda, 
Leonard Retel Helmrich. Agus bertemu 
Leonard sewaktu mendukung film Pro-
mised Paradise yang dilarang tayang 
oleh lembaga sensor dalam ajang Ja-
karta International Film Festival pada 

2006. ”Kamera ini dibuat sendiri oleh 
Leonard,” kata Agus kepada Tempo di 
sela-sela pameran. 

Pameran ini memboyong 187 koleksi 
benda teater PM Toh yang terbagi men-
jadi empat tema besar: bencana, trans-
portasi, perang, dan politik. Pada tema 
alat transportasi pengunjung diajak 
berimajinasi dengan pesawat antarik-
sa Apollo ala Agus. Sebuah botol air mi-
neral dibagi tiga: area tutup botol seba-
gai kepala pesawat, bagian tengah se-
bagai tubuh pesawat, sementara bagian 
bawah botol dengan plastik merah me-
rupakan bagian bawah pesawat seka-
ligus api pendorong roket. 

Sedangkan pada tema perang, ia 
membawa sebuah sepatu lars hitam. 
Dalam pertunjukan bertema politik 
yang sering ia bawakan pada era 1999-
2000, sepatu menjadi representasi ten-
tara atau kekuasaan. Jejeran botol air 
mineral juga menjadi personifikasi ma-
hasiswa di era reformasi. ”Saat pertun-
jukan, saya siram botol dengan air pa-
nas hingga meleleh. Ini untuk menun-
jukkan penyiksaan yang mereka 
alami,” tutur Agus.

Benda domestik menjadi pilihan uta-
ma Agus karena mudah dan terjangkau. 
Benda yang mudah didapat menjadi 
kunci dalam mengumpulkan koleksi. 
”Mendapatkan benda di tempat sampah 
lebih bermakna bagi saya,” kata pria 40 
tahun ini.

Sita Planasari Aquadini

Memboyong handprop PM Toh dalam pameran, benda-benda 
domestik dan miniatur yang merangsang imajinasi penonton 
seniman itu dipamerkan. 
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