
Seni Rupa Penyadaran .✓ 
ADA tempat t1dur bambu 

a r be en k,1p dengan bantal 
)an• kum;;l, berlap1s llkar 
anyarnan kasar, bersehrnut ja
rmg pcnangk,1p 1kan, bcrgayut
an hmgga kc u,1ung t£'rnbok. 
M" h pu a ada da\ ung perahu, 
I mpu rntny k ubhkJ dan ka
lcng kaleng bekas. dan dmdmg 
barnhu. Dan 1tu i;emua ada di 
sebuah b1hk I uang parneran 
L n k r Mitra Budaya, JI Tan
Jun Jakarta Pusat, dan tang
gal 2ti hmgga 31 Agustus 1988 

Ruang yang ternaram itu. me
rn,mg rneny1ratkan suatu ke
adaan. sua ana ,ang tcntu saja 
Jauh dari sci m11gaJ1 bahkan 
rnenunJuk suatu kemclaratan 
t<>rlc-ntu dihhat dan kadar kese
d<'rhanaan 1 •rnlatan yang ada. 
Lalu d1 san m bertebaran pa
da dmdmg b mbu dan bmgkai
bmgkai ,ang cderhana adalah 
garnbar anak-anak ~-ang tcr
h1mpun pada :sebuah ~Pkolah 
clasar di tep1 panta.i daerah ter
pcnc1l 

Dengan kcrta~ scadanya, 
p<'n 11, kra, on a tau sp1dol yang 
tentu saja d1bawa dan kota, 
mcrcka mcnggambarkan, me
nuhsk,m maupun berccnta ten
tan scgala scsuatu yang d1-
alam ma sehan-har1. Kemu 
d1an oiang pun terbengong be
ngong menyaksikan penstlwa 
1t I bahkan merasa ga11J1l men 
dengar sebutan Pameran sen 
mp dialog1 transformallf 
Oambar-gambar itu n\ans t1-
dak b1sa dikatakan sebaga1 olah 
sem d. lam pendekatan kesem 
an \ang umum, tampak t dlk 
ad penguasaan bahan maupun 
c-t rasa kemdahan. LC'bth Jauh 
I. 1J1ka k1ta tcngok penggarap 
an tcma yang C'akan lepa dar! 
duma kckanakan me ekn 

Miskin itu indah 
Adalah Moelyuno yang pu 

nva 1de garapnn tersebut la 
lu u n sem rup STSRr ASRI 
e k awal udnh d ken me-

ny c\\eng' dart tatanan berke
senmn png lazim dikenal Na
mun tcru~ sa.1a gagasan lain 
bcrpr es, p ncanan d1mem,• 
) n leb1h u s makna kehi
d· pan dan I rupa 1bar t .. 1r -----~--- -- -

dnlc1m tempnyan. yang terus 
nwngam p.tflt yang kenng. 

Sudah seJak sekitar tahun 
l!l82, hamp1r setiap tahunnya 
pak Moel, demikian panggilan 
akrob anak d1d1knya, membuat 
bcntuk kegiatan "aks1" pada 
suatu daerah atau masyarakat 
l<•rtcntu. "Aksi" mi hampir se
lalu melibatkan penduduk se
tcmpat 

Sepcrt1 m1salnya yang terJad1 
klt1ka memanfaatkan sorot si
n.ir matahan di scbuah gua 
Lowo Srj p1t, di daerah 
Trenggalck, pcnutupan clengan 
czkrak (tempat sampah dan 
bambu) puncak sebuah buk1t 
yang dikennl sebagai bentuk 
figur tokoh l<•genda Joko Bu
dPg penebal'!m bau wewangian 
d1 pasar ayam BeringharJo (Yo
gya) sebaga1 antlpasi dan se
ngatan tah1 ayam yang set1ap 
han berlangsung, maupun aksi
nya llnggal bersama clengan 
masyarakat desa Waung yang 
bcrawa-rawa Sebelum kcmu
d1an mengayunkan kaki menu
JU desa terpenc1J Brumbun dan 
Nggerangan ditepi pantai yang 
lalu ditamptlkan dalam sebuah 
pameran dengan Judul yang se
ram tad1 

Hampir Sl'luruh lokasi aksi 
1tu terletak di Jawa Timur, ter
Jad1 pada suatu tempat yang 
m1 km dan bermasalah. Kena
pa? Pak guru gambar 1tu me
mang salah satu warga Tulu
ngagung, dcngan seluruh keha
ruan dan rasa kemanus1aannya 
memang 1a terpangg1l" ikut 
bcrsama rnencari Jala.i1 keluar 
J 1 kemelut yang tak kunjung 
hcntl masyar-.ikatnya. Maka se-
111 rupa yang tclah digcluti seca
ra akadem1s 1tu tidak lag1 me
mu skan batm dan nuranmya 
menghadap1 kenyataan pahit 
lmgkungannya itu. Scm rupa 
lalu tidak lag1 menjadi barang 
s ng, sem rupa merupakan 
uatu bentuk pcnyadaran, sem 

rupa masuk menjad1 bagian 
vang "mdah dan keh1dupan 
mereka. Dengan s1kap yang te
rang terangan ,berp1hak 1111, se
n man Moc sesun uhn.i, a 
mg n men atakan u o 

ApaKah dengan gg; dckatan 

"seni rupa" ia mampu masuk 
kc<lalam persoalan yang diha
dapi. Dengan gambar, bercerita 
maupun bermain dengan mere
ka akankah mam pu membawa 
kedalam rasa peka dir i te rha 
dap kesulitan hidup mercka. 

Dialog 
Anak-anak itu membuat co

ret-coret di atas pasir, di atas 
kcrtas secara spontan saJa. Ou
lu sebelum kedatangan pak 
Moel, mereka t idak mengenal 
kcgiatan tersebut. Sekarang 
mereka bisa menggamba r buti r 
nas1 dengan titik-titi k kccil di 
atas piring. Scsudah itu mere ka 
pun tertawa, menertawaka n di
ri bahwa nasi adalah ma kanan 
langkah, mahal, nya ris mimpi 
bda ketemu butir tanaman De
w1 Sri im. Lukisan hidup seha
r1,han. seperti menggambar 
alat-alat rumah tangga, menjala 
ikan, orang bertengkar karena 
bcrebut slang air, cita-cita bila 
kelak lulus SD. ke rja sebag;u 
buruh. nump1-mimpinya men
Jadi celeng (babi hutan), kupu 
kupu, kodok bencor, ular, ikan, 
udang dan seterusnya. me
ny1ratkan keterasingan dari du
ma luar. 

Anjuran pemda da lam pem
berantasan malaria atau de
mam berdarah yang sempa t d i
pantau satu-satunya radio di 
desa dengan 34 KK (Brumbu n) 
dan 14 KK (Nggerangan) itu 
d1gambarkannya kembali de
ngan sangat rmci. Misalnya se
tlap warga harus berkalung le
her kapur barus (kamper) su
paya nyamuk tldak hingga p di 
badan. Bentuk kapur ba rus 
yang seg1 empat bulat itu tam
pak digambar di mana-mana 
bahkan untuk meyakmkan di
tuhs juga dengan kata-kata . 

Dan, hamp1r di setiap bidang 
gambar mereka kita temuk an 
bentuk gambar dan tuhsan se
cara bersama-sama. Mungkin 
mereka tidak merasa yakin 
bahwa gambar 1tu cukup bisa 
dipaharn1 sebagaimana sim bol 
yang biasa d1gunakan pada ma
syarakat tcrtentu. Oleh sebab 
1tu kita akan segera memahami 
bahwa mercka membutuhk~n 

s.,,,,,. 
DIALOG - Salah satu kary a MoeLyono yang d ipame rlcan di 
Lirtgkar Mitra Budaya tangga l 26-3 1 Agus tus, yang meny i rat 
ka11 keingin an untuk berdialog . 

MINGGU, 

ungkapan yang verbal , lurus 
.dan te rus ter ang. 

Karena itu pula, tampaknya 
ben tuk yang terjadi dar1 gores
an garis yang ditarik ter sendat 
itu, bukan menghasilkan pe
nguasaan obyek dengan baik 
rnelaink an keberanian mereka 
meng ungkap apa yang sedang 
dipik irkan dan mencari proses 
pematangan diri lewat getaran 
tangan yang gemetar . Sementa
ra itu , kemi skinan tetap ber
langs ung namun secara tak sa
dar, keg iatan menggambar ter
sebut menawarkan cara meli
hat yang lain pada kond isi hi
dup . Mungkin situasi semacam 
itulah dimak sud oleh sang em 
punya ide ini sebagai tingkat 
dialog yakni bertemunyJ. pela-

ku dengan pelaku , keduanya 
akan berdiri sejajar , tanpa eks
ploatasi demi kejayaan salah 
satu pihak. 

Llalu , di manakah batas anta
ra seni dan bukan seni bilama
na masalah sosial sebagai pusat 
pemikiran dan ungkapannya . 
Namun buat pak guru satu ini, 
seni merupakan sikap hidup 
dan ia menempatkannya pada 
lapisan masyarakat kelas ba
wah . Seni seperti sebuah alat 
membedah ketimpangan so
sial, tidak hanya tinggal dalam 
balutan kultur "tinggi" saja. 
Kalau demikian akankah terja 
di transformasi seperti disirat 
kan dalam banyak pengantar 
pameran itu. 

(Sltl AdlyaU) 




