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Abstrak 

Sebagai sebuah medium seni rupa yang berbentuk event pameran, Nandur Srawung 
hadir untuk menciptakan sebuah ekosistem seni yang lebih inklusif-egaliter, dengan 
memasuki ruang-ruang tak tersentuh oleh eksklusifitas dunia seni rupa Yogyakarta—
yang menurut anggapan sebagian penikmat serta pengkaji seni, hanya boleh diisi dan 
dimeriahkan oleh para seniman yang memiliki nama besar serta popularitas saja. Sebagai 
sebuah medium seni yang inklusif dan egaliter, Nandur Srawung bersama dengan Dinas 
Kebudayaan Yogyakarta hadir; merangkul, mengajak, dan memberikan ruang   kepada 
para seniman tanpa terkecuali, untuk turut serta melakukan kerja-kerja seni dan budaya 
secara individu maupun kolektif—guna menciptakan sebuah keseimbangan ruang pada 
ekosistem seni rupa di Yogyakarta. Ruang kolektif yang diinisiasi oleh Suharyanto 
(Yamiek) pada tahun 2014 ini, berhasil menjaring banyak seniman—dengan serta 
mengajak pula limabelas kurator dari berbagai macam genre seni rupa untuk turut 
mendialogkan langkah strategis perjalanan Nandur Srawung selanjutnya. Tulisan ini 
akan berisikan pemaparan panjang mengenai beberapa fakta historis terkait dengan 
kelahiran awal Nandur Srawung, beserta dinamika yang dihadapinya dalam rentan 
waktu lima tahun kebelakang—dengan melihat kembali tema-tema yang berkembang 
pada tahun-tahun tersebut. Pembacaan tersebut akan menggunakan pendekatan 
hermeneutik-historis agar penulis dapat mengetahui secara mendalam konteks sejarah 
kelahiran dan implikasi yang dimunculkan Nandur Srawung dalam kancah panggung 
seni rupa Yogyakarta—yang sampai hari ini, mempunyai andil cukup besar di dalam 
membentuk identitas dan sikap hidup tradisional-kosmopolit seniman rupa di tengah 
gempuran hebat globalisasi zaman. Selamat membaca! 
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A. Sekapur Sirih Nandur Srawung 

Pada tulisan pertama ini, penulis ingin mengajak pembaca sekalian untuk sedikit 
flashback dan bernostalgia mengingat kembali kemunculan awal digagasnya Nandur Srawung 
sebagai sebuah event pameran— yang keberadaannya masih dapat dan sedang kita rayakan 
sampai hari ini. 

Nandur Srawung, pada awalnya merupakan sebuah kegiatan yang digagas oleh Bapak 
Suharyanto, atau para kolega beliau lebih sering menjulukinya dengan sebutan Bapak Yamiek. 
Pada tahun 2014, Pak Yamiek menggagas sebuah kegiatan bernama “Rupa-Rupa Seni Rupa” di 
Taman Budaya Yogyakarta— yang ketika itu Taman Budaya  masih bertempat di kawasan 
Universitas Gadjah Mada—sebagai sebuah ruang untuk mengumpulkan dan mewadahi para 
seniman rupa yang berasal dari berbagai macam genre, untuk berkarya dalam sebuah ruang 
yang sama. 



Lalu pada tahun 2014, Pak Yamiek kembali menggagas kegiatan tersebut menjadi 
sebuah acara resmi dibawah naungan Taman Budaya Yogyakarta, yang kemudian disambut 
dengan sangat baik dan didukung secara penuh KGBH Yudhaningrat selaku kepala dinas 
kebudayaan Yogyakarta, dan Bapak Diah Tutuko sebagai kepala Taman Budaya Yogyakarta 
ketika itu. Pada kegiatan ini, Pak Yamiek tentunya tidak sendiri, beliau juga mengajak sekira 
sepuluh orang (termasuk di dalamnya adalah Bapak Rain Rosidi dan Bapak Sudjud Dartanto) 
untuk memetakan ekosistem dan geliat seni rupa Yogyakarta, dalam sebuah perbincangan 
strategis keberlangsungan Nandur Srawung kedepan—dengan serta mengajak pula limabelas 
kurator dengan kecenderungan genre-nya masing-masing. Ke limabelas kurator tersebut di 
antaranya; Alex TMT (Seni Jalanan), Ali Gopal (Seni Lukis), Arsita Pinandita (Desain), Awaluddin 
(Seni Rupa Buku), Budi Darmawan (Fotografi), Gintani Swastika (Seni Pop), Iwan Wijono (Seni 
Tubuh Dan Aktivisme), Joko Apridinoto (Seni Patung), Komroden Haro (Seni Patung), 
Mohammad Hadid (Seni Sekuensial), Nur Hardiansyah (Seni Kriya), Roby Setiawan (Seni Sains), 
Ronald Apriyan (Seni Lukis), Yaksa Agus (Seni Lukis). 

Pada akhirnya, tahun 2014 merupakan tahun pertama dilahirkannya Nandur Srawung 
secara resmi di bawah naungan Taman Budaya Yogyakarta. Dengan mengusung semangat 
sesrawungan, Nandur Srawung akhirnya dapat dikatakan berhasil membuat satu kegiatan 
pameran secara berkesinambungan setiap tahunnya dengan dapat pula mengakomodir 
berbagai macam genre yang ada dalam seni rupa itu sendiri. 
 

B. Sejarah Gagasan 

Dengan melalui banyak dinamika yang dihadapi, akhirnya pada tahun 2018, Nandur 
Srawung berhasil menemukan sebuah formulasi yang tepat untuk menyelenggarakan sebuah 
pameran. Di tahun kelima ini, menjadi sebuah awal yang baru bagi perjalanan Nandur Srawung 
selanjutnya. Pada Subbab ini, akan berisikan pemaran tentang beberapa tema yang dibuat oleh 
Nandur Srawung dalam rentan lima tahun kebelakang dimulai pada 2018. Adapun tema-tema 
yang dimuncul tersebut di antara sebagai berikut: 

•  Nandur Srawung #5 2018: Bebrayan / Srawungan (Do It With Other) 
Dalam perjalanan selanjutnya, pada tahun 2018, atau tepatnya merupakan tahun ke lima, 

Nandur Srawung akhirnya menemukan satu formulasi yang tepat. Tema yang diangkat Nandur 
Srawung pada tahun 2018 tersebut bertemakan “Bebrayan”, “Bebrayan” sendiri, secara 
etimologi memiliki makna yang sama dengan kata “Srawung”. Artinya, tema yang diangkat pada 
Nandur Srawung ke-5 ini adalah merupakan upaya untuk memperkuat gagasan “Srawung” itu 
sendiri. 

Gagasan besar dari tema “Bebrayan” ini, sejauh pembacaan yang dilakukan penulis, 
masih memiliki satu nafas yang sama dengan Nandur Srawung pada tahun 2014—yang mana, 
goal besar dari tema yang diangkat tersebut masih mengusung semangat kebersamaan dalam 
konteks membangun satu jejaring yang kuat dalam tubuh seni rupa Yogyakarta untuk menjawab 
dan merespon berbagai isu yang berkembang di tahun tersebut, terutama dalam konteks 
wilayah seni rupa Yogyakarta. 

• Nandur Srawung #6 2019: Gegayutan (Peer To Peer) 
Lalu pada tahun 2019, Nandur Srawung mengangkat tema berjudul “Gegayutan” (peer 

to peer).  “Gegayutan” secara etimologis memiliki arti bersama-sama, dan tentunya ini selaras 



dengan prinsip peer to peer itu sendiri. Gagasan besar Nandur Srawung pada tahun 2019 ini, 
oleh tim kuratorial dilandaskan pada konsep praksis dalam merealisasikan spirit berbagi 
pengetahuan untuk membangun sebuah dialog antar berbagai bentuk pengalaman masyarakat 
dengan melalui beragam praktik seni yang ada. 

Perhelatan Nandur Srawung tahun 2019 ini, sejauh pembacaan penulis secara tidak 
langsung juga turut menciptakan sebuah ruang inklusif bagi seni rupa Yogyakarta untuk lebih 
bisa terbuka dan adaptif dengan berbagai macam kemungkinan yang ada—yang lahir dari 
sistem tradisi masyarakat itu sendiri. 

• Nandur Srawung #7 2020: Wiwitan (Restart) 
Kemudian pada tahun 2020, Nandur Srawung menciptakan event pameran yang agak 

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu tidak lain karena pada tahun tersebut, merupakan 
tahun pertama di mana pandemi Covid-19 mulai melanda dunia, terkhusus Indonesia. Karena 
situasi tersebut, mau tidak mau, sebagai sebuah konsekuensi yang tak dapat dielakkan, kita 
dipaksa untuk  berhenti sejenak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk meminimalisir 
penyebaran virus. Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian, dengan membawa semangat 
berkesenian yang tinggi, dan upayanya memegang komitmen terhadap keberlangsungan hidup 
masyarakat yang lebih berbudaya, Nandur Srawung tetap melaksanakan pameran, yang sudah 
barang tentu dengan mengalami berbagai macam kesulitan dan adaptasi-adaptasi yang perlu 
dilakukan. 

Gagasan besar pada tema “Wiwitan” (restart) sendiri, terinspirasi dari ritual masyarakat 
petani Jawa di dalam prosesi menanam padi. Meski begitu, tim kuratorial memberikan catatan 
bahwa pemaknaan “Wiwitan” sendiri dapat ditarik pada aspek lain agar dapat dimaknai dalam 
beberapa hal; yang termasuk salah satunya adalah upaya merespon situasi pandemi tersebut 
dengan rasa optimisme, yang harusnya dapat meletupkan sebuah peluang untuk memunculkan 
suatu kreativitas baru dalam memandang dan membangun sebuah realitas. 

• Nandur Srawung #8 2021: Ekosistem Pranatamangsa 
Masih dalam situasi pandemi, “Ekosistem Pranatamangsa” menjadi sebuah bukti atas 

konsistensi dan komitmen Nandur Srawung di dalam membaca gejala dan menentukan arah 
peradaban suatu kebudayaan, dan tentunya masih dengan tetap melakukan adaptasi dan 
pengembangan-pengembangan yang dilakukan. 

Gagasan besar diangkatnya tema “Ekosistem Pranatamangsa” ini tidak lain adalah untuk 
merespon situasi pandemi yang terjadi pada tahun tersebut—yang mana hendak mengajak kita 
untuk beradaptasi dengan jagad digital yang ada.  Term “Ekosistem” terinspirasi dari konsep 
Biophilia Erich Fromm yang meyakini bahwa individu yang sehat akan mampu menemukan cara 
bersatu kembali dengan dunia, dengan melihat kecenderungan alamiah individual atau manusia 
itu sendiri. 

Sementara term “Pranatamangsa” sendiri, dilandaskan pada konsep hidup masyarakat 
agraris dan maritim Jawa di dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai perubahan iklim 
yang terjadi dalam ruang hidupnya. Dari kedua konsep besar tersebut, tim kuratorial Nandur 
Srawung mencoba untuk mewacanakan serta melakukan pemaknaan ulang dalam melihat 
keterhubungan antara manusia, alam, dan semesta melalui pendekatan-pendekatan jalur 
kesenian di tengah cengkraman doktrin modernisme. 
 


