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Abstrak 

Ada “pergolakan” yang lestari dalam untaian gagasan tema Nandur Srawung 9 tahun ini. 
Ada tegangan dalam bagaimana seniman-seniman yang tergabung menilik, 
mengartikulasikan, hingga membongkar misi atas adanya simulacrum, atau dalam 
konteks ini, Mayapada—kenyataan semu yang diciptakan berdasarkan “nilai” dalam 
suatu realitas artifisial—dan dampaknya pada yang esensial dalam ceruk paling esoteris 
dari kemanusiaan; idealisme. Analisis sekian keping karya menyuratkan privilese manusia 
dalam ‘berpikir’ dan bertindak; sebuah gagasan primadona yang diromantisasi dan kerap 
kali menjadi kegelisahan yang tak ada habis-habisnya. Pembedahan narasi dilakukan 
terhadap facade “hantu” masyarakat yang direkam secara kolosal, serta bagaimana fokus 
audien disabotase ke dalam narasinya. Sebuah manifestasi fenomena politik representasi 
citra dan intervensinya yang kronis ditayangkan melalui jurnal video hingga bagaimana 
praktik hubungan sosial ruang digital dan dependensi terhadap internet dihadirkan 
dalam distorsi, turut masuk ke dalam analisis karya. Di antara raut Matrix dan 
konotasinya yang digital, beberapa karya muncul memanfaatkan asosiasi kata dengan 
imaji. Elemen rupa dihantarkan melalui baris sajak bersahaja, mengindahkan metafora 
‘sederhana’ dalam menghadirkan suasana dilema nan puitik. Ruang pamer tidak 
menutup sela bagi karya dengan fragmen naif. 

Kontribusi idealisme tiap seniman-kolektif dalam eksamen konsepsi dan instrumen yang 
mereka tawarkan menjelma rentetan “realitas”. Hiruk-pikuk berbagai kenyataan ‘rohani’ 
yang memapah Nandur Srawung menjadi gema Mayapada. 
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Ada “pergolakan” yang lestari dalam untaian gagasan tema Nandur Srawung 9 tahun ini. 
Ada tegangan dalam bagaimana seniman-seniman yang tergabung menilik, mengartikulasikan, 
hingga membongkar misi atas adanya simulacrum, atau dalam konteks ini, Mayapada—
kenyataan semu yang diciptakan berdasarkan “nilai” dalam suatu realitas artifisial—dan 
dampaknya pada yang esensial dalam ceruk paling esoteris dari kemanusiaan; idealisme. 

Jika kita mencermati posisinya, “gejolak” dalam khazanah Nandur Srawung tidak lepas 
dari kehadiran teknologi di dalam ruang-ruang tradisi kebudayaan. Aktivisme digital pasca 
pandemi yang terus meningkat turut menyibakkan kamar bagi yang “liyan” dan/atau anomali 
melesap ke dalam sistem masyarakat, menciptakan turbulensi di sana-sini. 

Dalam seni itu sendiri, apa yang kita gaungkan sebagai ‘teknologi’ bersama sifatnya yang 
progresif, “modern” atau “kebaruan”, meluncurkan narasi-narasi baru yang seolah tanpa henti 
meneriakan peluang dalam membangun “teori”, konsep—mengutip catatan salah satu kurator 



pada Nandur Srawung ke-6, Sudjud Dartanto—“petanda”; makna, atau simbol yang dalam 
pemahaman Friedrich Hegel, sebagai yang “analogis” bersama yang ditandai, berkewajiban 
“mengikatkan bentuk lahiriyahnya dengan makna”. 

Berdasarkan interpretasi tersebut, dalam ruang kesenian, kehadiran teknologi dan/atau 
“kebaruan” sistem melahirkan “makna” atau konsep yang sebenarnya hanya dibatasi dengan 
konteks-konteks yang longgar dan “kegairahan untuk bermain-main.” Eksamen konsepsi dan 
instrumen yang seniman tawarkan menjelma rentetan “realitas” dalam lingkungan atau 
payungnya sendiri. Akhirnya, sebagai efek kausalnya, “makna” termanifestasi ke dalam koloni 
‘tanda’, menggema penuh, menuntun audiens pada salah satu pertanyaan dasar yang besar, 
“tanda” ada sebagai siapa? 

— 

Dalam artistik Matrix dan Mayapada, Nandur Srawung mengundang Krack Studio dalam 
merencanakan, mengolah, hingga mengimplementasikan “muka” pameran atau facade sebagai 
identitas tahun ini. 

Melirik konsepsinya, Krack hadir mengaksentuasikan “hantu” sebagai jiwa facade, lalu 
memajangnya bersama tajuk The Phantom of The City. Dalam narasinya, “hantu ialah sosok 
yang dianggap menakutkan dan mengancam kehidupan manusia. Kemunculan hantu acap kali 
membuat seseorang terdiam, ketakutan, hingga bingung.” Dalam kebudayaan Jawa, hantu telah 
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun silam. Krack menuturkan “kitab 
Kakawin Sena dan Serat Nawaruci” yang menjelaskan sosok hantu seperti Dengen (Butho 
Dengen), Kamangmang, Bandalungan, hantu organ tubuh (Tetekan, Tongtongsot, Gegembung, 
Balung, Usus) dan sebagainya. Namun, selayaknya kebudayaan itu sendiri, “sosok” atau “wujud” 
hantu-hantu tersebut berkembang, tidak melepas kemungkinan untuk terhapus dari sistem 
khalayak dan digantikan dengan “sosok” atau “wujud” baru. Pada teras ini, “keberadaan” hantu 
tetap beku dan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Poin ini adalah salah satu 
lapisan yang ditekankan dalam instalasi Krack. “Hantu” sebagai yang dekat dengan masyarakat. 

Krack bernegosiasi dengan konsepsi ‘hantu’ melalui penjelajahan sejarah ‘non-resmi’, 
penghimpunan data dari warga, menilik jaringan hingga pengaruh (mitos) terhadap sejarah 
‘formal’. Dalam kerangkanya, salah satu pertanyaan penopang konsepsi adalah mengapa 
“wujud” hantu sering digambarkan oleh sosok perempuan?  

Berlandas pertanyaan tersebut, salah satu butir presentasi The Phantom of The City 
adalah bagaimana konstruksi stigma masyarakat; penilaian dan gugatan terhadap perempuan 
bekerja. Dalam spektrum modern, kita masih acap kali melihat bagaimana mistisisme, dalam 
konteks ini di Indonesia, banyak dan/atau sering dikaitkan dengan perempuan. Langgengnya 
citra tersebut tidak datang dari ruang kosong. Berbagai “mitos” hantu perempuan yang 
terbentuk di Indonesia mengindikasikan adanya campur tangan ideologi politik, terutama dalam 
mengendalikan masyarakat dan melanggengkan kekuasaan. Dalam ruang ini, relasi kuasa 
gender, dimana ideologi patriarkal mencekik, menyesap dalam praktik-praktik paling domestik 
sekalipun. 

Begitupun dengan peran media dalam menebar wacana “hantu perempuan” yang terus-
menerus direproduksi, ditumpuk melalui sinema, “bahasa” serta simbol, hingga menyuburkan 



konsekuensi yang mengakar di benak masyarakat; adicita patriarki. Sedemikian berlimpah “tanda” 
ini ada di mana-mana, hingga pada titik tertentu, laku ‘menyikapi’ hal tersebut menjelma 
kekerasan simbolik yang terasa lestari. “Hantu” akhirnya ditempatkan dan bermukim dalam 
selimut mitos masyarakat. 

Mencermati suratan ‘realitas’ di atas, terutama dalam presentasinya pada facade, jika kita 
berani menelaah ‘realitas’ tersebut dalam ruang yang lebih esensial, ada sifat laku yang sama 
dengan apa yang ditekankan Theodor Adorno dalam pemikirannya tentang yang “subjek” dan 
dunia di sekitarnya; yaitu “pola pikir identitas”. Bahwa manusia, cenderung menangkap pihak 
lain, “suatu yang bukan dirinya”, sebagai objek. Objek adalah apa yang “diriku”, subjek hadapi. 
“Subjek” merumuskan, mengidentifikasi, dan membentuk ‘identitas’ dari apa pun. Dalam relung 
amatan ini, realitas yang bergerak dimasukkan ke dalam kerangka “konsep”. Sesuatu yang 
sebenarnya tak bisa didefinisikan masuk ke dalam “kotak” bahasa, “tanda”. 

“Pola pikir identitas” adalah daya rengkuh sesuatu yang non konseptual dengan cara 
yang konseptual. Hantu tak berwujud. Ia adalah gaib, atau sebenarnya malah transenden. 
Kecenderungan kita—masyarakat—untuk “mengidentifikasi” sesuatu, merumuskan, 
mendasarkan, dan menatanya ke dalam tutur definisi dan “identitas”, justru mereduksi 
bermacam-ragam sifat dari “hal” tersebut. “Hantu” bisa jadi ‘pengalaman sublim’ seseorang atau 
subjek (dengan sesuatu). Misal, ketika ‘aku’ berhadapan dengan gelap, ruang kosong, atau 
“sendiri”, pencapaian diri pada sublimitas diartikulasikan sebagai adanya “objek” atau suatu. 
Akhirnya, fenomena atau momen tersebut “tertanda” sebagai “yang-lain”. 

Bagi Adorno, ada kekuasaan dan kekerasan yang tersimpul dalam laku tersebut. Baginya, 
“pola pikir identitas” adalah ekspresi kekuasaan yang dapat membawa manusia pada 
homogenitas. “Mitos” atau “hantu” itu seperti “realitas yang bergerak dimasukkan ke dalam 
kerangka “konsep”, dan diperlakukan ibarat sebuah benda. Tidak berbeda dengan pola laku 
terhadap gambaran massal ‘hantu perempuan’, dalam spektrum modern, “mitos” menjelma 
komoditas. 

Kehadiran The Phantom of The City menerangkan jawaban atas eksistensi “tanda”. 
Melalui elemen artistiknya, Krack Studio menegaskan ‘ketegangan’ dalam antologi tanda yang 
saling “mengejar” dalam laju kultural. Facade mewujud ruang faksi. 

Penampilan “tanda” dalam piksel (pixel) hadir meriah, menggiring interpretasi murni atas 
“pemahaman mengenai ‘tanda’ dan piksel—unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil 
dalam sebuah citra grafis—sebagai sesuatu yang sebenarnya sangat fundamental.” Keduanya 
sinambung, menerangkan betapa Matrix adalah apa-apa yang bergerak bersama kita, bahwa 
“tanda” adalah masyarakat itu sendiri. 

Pada facade tahun ini, Krack tidak luput menanamkan identitasnya ke dalam instalasi; 
pengolahan palet CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black) sebagai warna proses atau empat 
warna dasar The Phantom of The City. Hal ini adalah tantangan dalam merespon “hantu”; suatu 
yang keberadaannya lekat dengan gelap, konotasi “negatif”, atau suram, justru dengan tanpa 
ampun diindahkan, dimeriahkan, diabadikan dalam narasi lorong instalasi. “Kehadiran” Krack, 
‘identitas’ mereka yang terpatri dalam karya justru beraksi sebagai penantang narasi besar 
mereka sendiri. “Hantu” ada sebagai siapa? 

Menilik ihwal “konsep” dan/atau ‘makna’, pada ruang pamer Nandur Srawung tahun ini, 
ada satu sudut pada ruang yang berbicara mengenai ‘konsep’. Ia menggema, meletup dalam 



pertanyaan “apa itu yang konseptual”, menuntun kita pada seteguk sifat John Baldessari dan 
karya-karyanya yang tersirat di dalam. 

Bared Canvas karya Untonk ft. Fruitpunch (Saraswati Waramudra atau “Andra”), 
mengusung karya instalasi partisipatori. Untonk menyediakan kanvas kosong (200x100 cm) 
menempel teguh pada dinding, siap diadili pengunjung. Kanvas disorot cahaya proyektor, 
menghadirkan ilustrasi karya Andra. Dalam instalasinya, Untonk berusaha mengurai rasa 
bimbang yang berkutat pada “siapa sebenarnya yang pantas disebut seniman?” 

Dalam dialognya, Untonk mempertanyakan, “si pemilik ide atau konsep kah? Atau 
pengunjung yang datang dan turut meluangkan waktu untuk ikut merespon media yang 
disediakan?” 

Bared Canvas menyimpan keberangkatan konsep yang hampir sama dengan praktis John 
Baldessari dalam merespon “bahasa” dan pengunjung. Baldessari menunjukkan—dan sering 
kali menggabungkan—potensi naratif gambar dan kekuatan asosiatif “bahasa”. Ia biasa 
berorientasi pada ironi atau lelucon, terutama dalam latar masyarakat Pop. 

Dalam Bared Canvas, ironi—sekaligus mungkin lelucon—justru pecah dalam praktik 
partisipasi itu sendiri. Dalam percakapannya, Untonk maupun Andra justru dipersembahkan 
absurditas respon pengunjung terhadap karya. Kanvas kosong yang sebenarnya ‘diproyeksikan’ 
untuk menyimpan hasil ‘jiplakan’ proyeksi ilustrasi melalui tangan-tangan pengunjung, terbujur 
kaget, berubah menjadi seting pelik “vandalisme”. Pada titik ini, kita akhirnya dihadirkan lamunan, 
apa itu konsep ketika ia justru menghadirkan yang tak terkonsep. 

Eksamen karya seni; baik itu teknis maupun ide, terutama dalam usahanya menggali 
“kemungkinan-ketidakmungkinan”, perlu menyediakan ruang bagi “kegagalan” atau penerimaan 
respon dalam bentuk “lain”. Ketika kita berkaca pada karya Bared Canvas dan duduk bersama 
konsepsinya, ia sebenarnya turut berperan sebagai ‘mediator’ dalam penyampaian hasrat yang 
“anarkis”. “Konsep ideal”—proyeksi ilustrasi Andra—diguncang, bahkan terbuang. Ia ditampar 
keleluasaan dan dorongan untuk “tidak taat” pada formula atau konsep. Semacam sifat revolusi 
yang ketika praktiknya dilihat, disadari mata lain, ia meletup-letup. 

Bared Canvas, hampir menyiratkan spirit yang serupa dengan The Phantom of The City, 
justru menghadirkan ‘realitas’ di luar konsepnya sendiri. Yang terbangun dalam karyanya 
adalah—disadari maupun tidak—wujud konsensus dalam penetapan elemen-unsur yang masuk 
ke dalam kanvas oleh audiens. Bared Canvas beralih menjadi ruang ‘jujur’ yang jauh lebih 
kompleks, tak terkonsep dari konsepsinya. Ia mewujud “relitas” murni. Koloni “pergolakan”, 
bahkan dalam konsepnya sendiri. 

Melihat beragam “momen” dalam ruang pamer Nandur Srawung sebenarnya 
membonceng kita untuk ikut membaca, merayakan, “merespon”, tanda-tanda, dan “makna” yang 
sejauh hari ini bisa topang. ‘Tegangan’ itu turut berdenyut dan kesenian memegangnya sebagai 
salah satu daya gerak. Baik dalam bilik personal, maupun kancah yang jauh lebih luas; 
kebudayaan. 

Nandur Srawung turut “bergerak” dalam perwajahannya, menyajikan perannya dalam 
bentangan Matrix dan Mayapada, menyerahkan sebagian dirinya pada kuasa “tanda” dan 
keramaian euforia digital yang dipantik facade melalui kode batang (barcode); pusat interaksi 
audiens dengan Matrix dan Mayapada. 



Selayaknya Nandur Srawung, ‘kemeriahan’ itu tak pernah luput menyimpan nilai filosofis 
atas kebudayaan. Kemeriahan itu, ketika diurai bak tanda dalam piksel milik Krack, menaungi 
hiruk-pikuk berbagai kenyataan ‘rohani’, pergolakan “wujud” hingga makna, kemantapan ide, 
yang dalam geraknya memapah Nandur Srawung menjadi gema Mayapada. 
 


