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 Abstrak 

 Pengelompokan  manusia  berdasarkan  jenis  kelamin  perempuan,  laki-laki  dan  non  biner 
 membawa  tegangan  pada  masyarakat,  hal  ini  membuatnya  termanifestasi  dalam  karya 
 seni  dan  praktik  berkesenian.  Sebagai  sebuah  pergelaran  pameran  selain  karya  seni 
 yang  menjadi  pokok  pembahasan,  posisi  kurator  sangat  strategis  dalam  berperan  untuk 
 memilih  dan  menentukan  arah  dari  sebuah  pameran.  Hal  ini  problematis  karena  masih 
 minimnya  perempuan  yang  berperan  menjadi  kurator.  Adanya  kurator  perempuan  dan 
 laki-laki  yang  turut  bekerja  bersama  memberikan  perspektif  yang  diharapkan 
 menciptakan  negosiasi  dalam  pembacaan  dan  pengambilan  keputusan,  sehingga 
 terciptalah  inklusivitas  dalam  pergelaran  pameran.  Agar  tidak  bias  seperti  "Male  Gaze" 
 dalam  perspektif  Laura  Mulvey,  bahwa  laki-laki  sebagai  subjek  yang  melihat 
 perempuan  sebagai  objek  yang  dilihat.  Hal  ini  perlu  dikritisi  lebih  lanjut,  karena  sebuah 
 ruang  pergelaran  pameran  adalah  sebuah  ruang  refleksi,  sebagaimana  pandangan 
 Victor  Turner  bahwa  "sebuah  pergelaran  ada  sebagai  ruang  untuk  berpikir  tentang 
 bagaimana  mereka  berpikir"  .  Melalui  tulisan  ini  diharapkan  dapat  melihat  perbedaan 
 cara  seniman  perempuan,  laki-laki  dan  non  biner  dalam  menjawab  tema  Matrix 
 Mayapada,  serta  melihat  pada  negosiasi  cara  atau  metode  kurasi  NS-9  antara  kurator 
 perempuan  dan  kurator  laki-laki,  dipandang  sebagai  perbedaan  sebagaimana  kita 
 memandang  perbedaan  gender  dan  menjadi  ruang  refleksi  bersama  atas  perbedaan 
 yang ada. 
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 Latar Belakang 
 Belakangan  keterkaitan  masalah  gender  maupun  hubungannya  dengan  wacana  seni 

 merupakan  salah  satu  topik  yang  tidak  habis  untuk  dibahas,  terbukti  dengan  dibuatnya 
 program  kerja  gender  di  koalisi  seni  yang  salah  satu  tugasnya  adalah  pencatatan  direktori 
 pekerja  seni  perempuan.  Namun  secara  praktik  beberapa  pihak  hanya  menggunakan  topik 
 terkait  gender  untuk  membesarkan  namanya  semata,  seperti  kelompok  x  membuat  program 
 seni  untuk  pemberdayaan  perempuan,  namun  melakukan  perbuatan  yang  kurang  terpuji 
 kepada  perempuan.  Kemudian  fenomena  mengikutsertakan  seniman  perempuan  hanya 
 sebagai  pelengkap  di  sebuah  acara  Y  untuk  memenuhi  kuota  keseimbangan  gender  yang  tanpa 



 melihat  karya  senimannya.  Fenomena-fenomena  tersebut  patut  untuk  dikritik  dan  dikaji  lebih 
 mendalam,  karena  mempertanyakan  apakah  perspektif  gender  hanya  diterapkan  pada  tema 
 atau  juga  secara  prakteknya.  Lebih  lanjut  aktor-aktor  penggerak  pada  bidang  seni  rupa  seperti 
 kurator  masih  cenderung  banyak  dilakukan  laki-laki,  sehingga  seperti  ungkapan  Mulvey 
 memungkinkan  sudut  pandang  selera  melihat  karya  seni  hanya  berdasarkan  laki-laki  (Oliver, 
 2017).  Pada  pameran  Nandur  Srawung  ini  yang  komposisi  kuratornya  4  kurator  laki-laki  dan  1 
 kurator  perempuan  sehingga  dipertanyakan  tentang  bagaimana  negosiasi  diantara  mereka 
 dapat  terjadi,  membuat  untuk  direfleksikan  serta  diulik  lebih  lanjut  tentang  inklusivitas  gender 
 dapat terjadi atau tidak. 

 Menurut  pemaparan  Kurator  Nandur  Srawung  sebagai  gelaran  peristiwa  pameran  seni 
 yang  dengan  tujuan  untuk  menjalin  keakraban  dan  kebersamaan  serta  mewadahi  para  pelaku 
 seni  yang  tidak  dapat  masuk  dalam  pergelaran  seni  lain  di  Yogyakarta  untuk  memberikan 
 ruang  dan  peluang  mewadahi  karya  mereka.  Berdasarkan  hal  tersebut  tentu  Nandur  Srawung 
 perlu  menempatkan  posisinya  sebagai  pergelaran  pameran  yang  inklusif  utamanya  pada 
 perspektif  gender.  Hal  ini  bukan  tanpa  sebab  karena  di  beberapa  pameran  lainnya  ada 
 kecenderungan  perspektif  gender  hanya  sebatas  pada  sebuah  tema  tanpa  dibarengi  dengan 
 praktiknya.  Hal  ini  tidak  cukup  karena  bila  gender  diterapkan  sebatas  sebagai  tema  tanpa  di 
 barengi  dengan  praktik  akan  menjadikan  salah  satu  pihak  menjadi  objek  semata  serta  muatan 
 pewacanaan  gender  tidak  dapat  terwujud.  Sebuah  pameran  tentu  akan  terhubung  dan 
 menghubungkan  dengan  situasi  sosial,  seperti  yang  diungkapkan  Turner  dalam  Sechner 
 bahwa sebuah pergelaran terdapat pada kediantaraan drama sosial dan drama seni (2017). 

 Nandur  Srawung  9  dengan  tema  Matriks  Mayapada  membawa  secercah  harapan  atas 
 tema  yang  dikandungnya  yaitu  tentang  kode-kode  kultural.  Pada  pameran  ini  artinya  akan 
 memberikan  ruang  refleksi  dan  negosiasi  kode-kode  yang  disampaikan  oleh  para  perupa 
 perempuan  serta  non  biner  atas  situasi  dan  kondisi  yang  mereka  rasakan  dan  interpretasikan. 
 Lebih  lanjut  pilihan  kurator  dalam  memilih  seniman  dan  karya  juga  menentukan  kode-kode 
 kultural  yang  mewakili  tema  Matriks  Mayapada,  sehingga  dipilihnya  seniman  dari  berbagai 
 gender  juga  memberikan  keragaman  atas  interpretasi  tema  ini.  Namun  membahas  ini  secara 
 keseluruhan  membutuhkan  waktu  dan  tenaga  yang  banyak,  keterbatasan  penelitian  ini  barulah 
 dapat  menunjukkan  sepenggal  dari  inklusivitas  gender  dalam  Nandur  Srawung  9,  maka  dari  itu 
 diharapkan  setelah  penelitian  ini  dapat  memberikan  perspektif  dan  pembacaan  yang  lebih  luas. 
 Khusus  dalam  penelitian  ini  akan  meninjau  2  hal  dalam  inklusivitas  gender  yaitu  melihat 
 perbedaan  cara  seniman  perempuan,  laki-laki,  dan  non  biner  dalam  menjawab  tema  Matrix 
 Mayapada dan Negosiasi cara atau metode kurasi antar kurator perempuan dan laki-laki. 



 Melihat  Perbedaan  Cara  Seniman  Perempuan,  Laki-laki,  dan  Non  Biner  dalam  Menjawab 
 tema Matrixs Mayapada 

 karya-karya  pada  pameran  Nandur  Srawung  9  sangat  beragam  dalam  hal  gagasan 
 serta  mediumnya,  sehingga  akan  sangat  banyak  keterbatasan  pada  tulisan  ini  untuk  tidak 
 dapat  membahas  semua  karya-karya  yang  hadir  namun  akan  dicari  kesinambungan  dan 
 keterkaitan  karya  satu  sama  lainnya.  Karya  yang  paling  menarik  perhatian  saya  adalah  karya 
 yang  membicarakan  dan  berkaitan  dengan  isu  lingkungan.  Tidak  dipungkiri  lagi  bahwa  isu 
 lingkungan  menjadi  salah  satu  isu  yang  sangat  dekat  dengan  situasi  dan  kondisi  sehari-hari 
 namun  membutuhkan  penanganan  dan  perhatian  khusus.  Pada  karya  tentang  alam  ini  terdapat 
 beberapa  seniman  yang  menginterpretasikannya  yaitu  Susuhan  Art  Farm,  Syska  La  Veggie, 
 Diniatul Falha, Asep Prasetyo, dan Komunitas Akar Padi. 

 Gambar 1: Karya Susuhan Art Farm “Ringin Gendong” 

 Karya  ini  mengajak  untuk  menanam  satu  pohon  setiap  1  kelahiran.  Karya  ini  menarik 
 sebuah  performance  art  FJ  Kunting  dengan  Isterinya  Durotul  Yatimah  yang  mengingatkan 
 untuk  menjaga  lingkungan,  bahwa  bila  menanam  1  pohon  untuk  1  kelahiran  akan  membantu 
 bumi  ini  menyediakan  oksigen  lebih  baik  karena  sejak  lahir  orang  tersebut  telah 
 menginvestasikan  oksigen  dengan  melakukannya.  karya  ini  mengajak  untuk  kembali  ke  alam, 
 menunjukkan  tanda-tanda  kerusakan  alam  dan  memberikan  solusi  atas  kerusakan  yang  telah 
 terjadi,  hal  ini  juga  terlihat  pada  karya-karya  Syska  La  Veggie,  Diniatul  Falha,  Asep  Prasetyo, 
 dan  Komunitas  Akar  Padi.  Secara  Medium  karya  mereka  memanfaatkan  sampah-sampah  sisa 
 kehidupan sehari-hari. 



 Gambar 3: Karya Komunitas Akar Padi 
 Gambar 2: Karya Syska La Veggie 

 Syska  dan  Komunitas  Akar  Padi  sama  sama  memanfaatkan  plastik  untuk  menjadi  karya, 
 namun  Syska  lebih  membuatnya  secara  ungkapan  personal  dan  komunitas  Akar  Padi  lebih 
 pada  karya  bersifat  komunitas  dan  partisipatoris.  Kedua  karya  ini  sama-sama  berhasil 
 menyampaikan  solusi  untuk  mengatasi  sampah  plastik,  yaitu  dengan  mengolahnya  menjadi 
 karya  seni.  lebih  lanjut  hal  serupa  juga  terjadi  pada  karya  Diniatul  menggunakan  barang  bekas 
 yang  lebih  dekat  dengan  kehidupan  sehari-hari  yaitu  kain  perca,  namun  berbeda  dengan  karya 
 Asep  Prasetyo  yang  menggunakan  disket  bekas  sebagai  karya.  pemilihan  medium  ke  lima 
 seniman  diatas  memang  berbeda-beda  namun  kelimanya  sama-sama  berhasil  memberikan 
 solusi baru dalam menjaga lingkungan. 

 Gambar 4: Karya XXlab “Pemasangan Tanpa Penglihatan” 



 Hal  menarik  berikutnya  adalah  terjadi  pelibatan  kaum  berkebutuhan  khusus  pada 
 program  Nandur  Gawe  Iyak  dan  Amba  X  Postad  dan  XXlab.  Keduanya  mampu  untuk 
 merangkul  kaum  disabilitas  dalam  karyanya  memberikan  peluang  kepada  mereka  untuk  dapat 
 terlibat  dan  berkarya  bersama.  Iyak  dan  Amba  bekerjasama  dengan  Postad  memberikan 
 workshop  Art  Terapi  kepada  anak-anak  Down  Syndrom  sementara  XXlab  membuat  karya 
 interaktif  dengan  judul  “Pemasangan  Tanpa  Penglihatan”  hal  ini  mengajak  kita  untuk 
 merasakan  bila  tidak  bisa  melihat  sehingga  memberikan  rasa  toleransi  kepada  mereka  yang  tak 
 bisa melihat. 

 Negosiasi Cara atau Metode Kurasi Nandur Srawung 9 antar Kurator Perempuan dan 
 Laki-laki 

 Pada  pameran  nandur  Srawung  9  terdapat  4  kurator  laki-laki  dan  1  kurator  perempuan. 
 setiap  kurator  memiliki  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  namun  yang  dikerjakan  bersama 
 sama  adalah  pada  hal  memilih,  menyusun  display,  dan  menentukan  pewacanaan  pameran 
 Nandur  Srawung  9.  Dalam  cara  kerja  terdapat  perbedaan  yang  cukup  berbeda,  menurut 
 pemaparan  Irene  Agrivine  sebagai  salah  satu  kurator  ia  bekerja  pada  ranah  yang  lebih  personal 
 dibanding  dengan  kurator  yang  lain,  namun  perbedaan  bukan  suatu  hal  masalah  namun 
 merupakan  tujuan  untuk  saling  melengkapi,  ia  juga  menyampaikan  bahwa  tidak  mengalami 
 kesulitan  atau  diskriminasi  dalam  bekerja  karena  posisi  antar  kurator  adalah  setara.  Namun 
 terdapat  pula  kurator  yang  “mengharuskan  ada  karya  seniman  perempuan”,  walaupun  begitu 
 nyatanya  dalam  proses  kurasi  untuk  memilih  seniman  open  call  kurator  akan  menyeleksi  tanpa 
 melihat  nama  dan  profil  dari  senimannya  namun  menyeleksi  dilakukan  dengan  melihat  bentuk 
 dan  deskripsi  karyanya,  sehingga  dipilih  karya  yang  paling  sesuai  dengan  tema.  Pada  segi 
 menentukan  lokasi  display  karya  juga  lebih  mempertimbangkan  bentuk,  jenis  karya  dan 
 performativitas  penonton  untuk  melihatnya.  Dari  pemaparan  ini  dapat  dilihat  bahwa  Nandur 
 Srawung 9 dalam kerja kurasinya sudah mempertimbangkan inklusivitas dalam hal gender. 

 Kesimpulan 
 Pada  pameran  Nandur  Srawung  9  secara  karya  dan  proses  kurasi  telah  terjadi  inklusivitas  yang 
 ditinjau  dari  segi  gender.  Posisi  Kurator  perempuan  dan  laki-laki  yang  saling  bernegosiasi 
 menciptakan  inklusivitas  karena  kurator  lah  yang  juga  berperan  dalam  memilih  karya  yang 
 akan  dipamerkan,  hasilnya  tidak  terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan  terhadap  karya 
 seniman  perempuan,  laki-laki,  dan  non  biner  walau  secara  jumlah  belum  setara  namun  dalam 
 penyampaian  wacana  dan  gagasan  cukup  kuat  dilakukan.  Pameran  Nandur  Srawung  9  pada 
 akhirnya  telah  berhasil  menjadi  ruang  dan  kegiatan  bersama  secara  inklusif  dapat  diikuti  oleh 
 gender manapun. 
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