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Sejak 2019 Artjog mengangkat Arts in Common sebagai 
tema besarnya selama tiga penyelenggaraannya. Seperti tampak 

dalam judulnya terutama ungkapan “common”, tema besar ini 

sepertinya menyasar irisan-irisan kebersamaan kita yang bisa 
menjadi unsur baru untuk membangkitkan antusiasme hidup 

terutama selama pandemi. Tema besar ini coba disisir dengan 

tiga mikro-tema atau fokus, yaitu, ruang, waktu, dan kesadaran. 
Fokus tentang ruang telah melahirkan tema Common Space dan 

fokus tentang waktu melahirkan tema Time (to) Wonder. 

Keduanya sudah diselenggarakan masing-masing lewat Artjog 
ke-19 (2019) dan ke-20 (2021). Fokus ketiga tentang kesadaran 

akan dijalankan kedalam Artjog yang ke-22 yang akan 

menggunakan tema Expanding Awareness.  

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi tema 

Expanding Awareness supaya tema ini bisa memberi sumbangan 

pada kita semua untuk menemukan fokus bersama dan bisa 
menjadi inspirasi berkarya sesuai dengan pengalaman kita 

masing-masing. Saya mengapresiasi penyelenggara yang telah 

membantu merumuskan tiga persoalan tentang Expanding 
Awareness ini dalam kaitannya dengan kegiatan berkesenian: (1) 

bagaimana menempatkan ‘kesadaran’ sebagai muara kesenian yang 

dipraktikkan sebagai instrumen; (2) bagaimana pentingnya 
kontribusi kesenian terhadap perluasan kesadaran tentang 
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kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan alam di masa 

depan; (3) bagaimana pentingnya inklusivitas dalam lingkungan 

kesenian.  

Untuk mengupas tema besar ini saya tidak bermaksud mau 

berspekulasi begitu saja. Sebaliknya, untuk membahas tema ini 

saya mau bertitik tolak dari dua tema yang sudah dijalankan 
karena masalah kesadaran sesungguhnya de facto sudah 

dijalankan dalam dua tema sebelumnya. Dengan kata lain, untuk 

membahas masalah kesadaran mau tidak mau kita bersentuhan 

lagi dengan tema ruang dan waktu. 

1 .  K e s a d a r a n  d a l a m  A r t s  i n  C o m m o n  

Saya melihat bahwa lewat Arts in Common ini Artjog ingin 

mengajak kita semua akan pentingnya sejenis kebersamaan yang 

bisa memperkuat daya hidup kita bersama. Kebersamaan tidak 
mungkin tercapai kalau kita tidak berhasil menciptakan ruang 

dan waktu di mana kita bersama bisa share satu sama lain. Akan 

tetapi, tujuan akhir dari Arts in Common ini bukanlah sekedar 
menyediakan ruang dan waktu lewat seni melainkan kesadaran. 

Persisnya, kita membutuhkan semacam kesadaran tertentu yang 

sesui dengan kondisi kita semua saat ini. Masalahnya bagaimana 
kesadaran itu bisa dicapai? Lebih persis lagi, apa yang kita maksud 

dengan kesadaran di sini?  

Saya sadar betul bahwa kalau tidak hati-hati saya bisa 
terjebak dalam perdebatan filosofis tentang kesadaran karena 

gagasan ini hampir selalu menjadi perdebatan sepanjang sejarah 

filsafat termasuk filsafat seni. Bagi saya gambaran tentang 
kesadaran yang sedang kita bicarakan ini justru bisa kita temukan 

bersama dalam pengalaman penyelenggaraan Artjog itu sendiri. 

Kita semua tahu bahwa karena pandemi covid-19 yang tak 
terduga dan berkepanjangan, Artjog sulit diselenggarakan. 

Artinya, Artjog sulit menyediakan ruang dan waktu untuk 

terjadinya sebuah event tanpa mengancam keselamatan kita 
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bersama. Namun, berkat teknologi komunikasi sebagaimana kita 

nikmati sekarang ini, Artjog tetap bisa diselenggarakan secara 

virtual atau, persisnya, campuran (hybrid). Seperti kit tahu, jenis 
penyelenggaraan semacam ini memberikan banyak pengalaman 

baru yang tidak pernah kita alami begitu intensif terutama 

pengalaman kita dengan teknologi itu sendiri. Di tengah-tengah 
penyelenggaraan yang penuh dengan ketidakpastian inilah lalu 

muncul sejumlah pertanyaan (reflektif) terutama diajukan oleh 

para penyelenggara namun juga oleh para pengunjung. Mengapa 
kita harus memaksakan diri kita untuk menyelenggarakan Artjog 

dalam kondisi pandemi ini? Apakah acara ini diselenggarakan 

hanya untuk memenuhi tuntutan waktu yang sudah dijadwalkan, 
mata agenda yang sudah direncanakan, dan sebagainya? Sejauh 

saya ingat, para penyelenggara Artjog ini menegaskan bahwa 

event ini tetap diselenggarakan bukan hanya karena sudah 
terjadwal melainkan karena kita bersama mau berkesenian 

dengan cara kita dengan kondisi apa saja. Kalau pandemi 

menggoncang berbagai segi kehidupan kita, justru dalam keadaan 
semacam inilah kita membutuhkan seni sebagai arena 

komunikasi kita.  

Mengapa pengalaman penyelenggaraan Artjog semacam ini 
cocok untuk menggambarkan gagasan tentang “kesadaran”? 

Kalau dalam Arts in Common ini ada tiga fokus ruang, waktu, dan 

kesadaran; makna kesadaran yang kita maksud adalah kesadaran 
yang lahir bukan karena terikat oleh waktu yang bisa diukur 

secara matematis melainkan waktu sebagaimana kita alami. 

Jawaban para penyelenggara Artjog di atas menggambarkan 
suatu kesadaran yang tidak pertama-tama didekte oleh jadwal 

atau kalender melainkan oleh sesuatu yang lain yang dianggap 

bisa mendampingi derap dan dinamika hidup yang serba tidak 
pasti ini. Waktu dalam artian yang terakhir inilah yang sering 

disebut durée dan waktu dalam artian ini pulalah yang sering 

dikaitkan dengan kesadaran.  
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Dari sini sudah mulai kelihatan tantangan yang dihadapi 

oleh Arts in Common. Arts in Common bukan hanya sekedar 

mengundang berbagai pihak agar seruang dan sewaktu 
melainkan secara lebih spesifik mengalami waktu sebagai durée 

atau membangun kesadaran bersama.  

Cara saya menjelaskan kesadaran lewat penyelenggaraan 
Artjog ini juga bisa dipakai untuk melihat karya-karya dalam Arts 

in Common. Di sini yang lebih penting adalah kesadaran. Secara 

artistik, karya yang berorientasi pada kesadaran niscaya 
sangatlah sangat menantang untuk jaman sekarang. Secara logis, 

kesadaran itu sering dikaitkan dengan kehadiran. Sadar berarti 

hadir dalam ruang dan waktu. Akan tetapi, secara teknologi ada 
fenomena di mana kita hadir hanya secara spasial namun secara 

temporal tidak. Itulah pengalaman yang kita di depan fotografi. 

Maka kita bicara tentang kesadaran akan masa lalu. Jenis 
kesadaran ini sering disebut ingatan. Tapi sekarang kita 

berhadapan dengan fenomena yang lebih pelik.  

 

I I .  T i g a  w a j a h  k e s a d a r a n a  d a l a m  
A r t s  i n  C o m m o n  

 

Bertitik tolak dari gagasan tentang kesadaran di atas, selanjutnya 
kita akan menyentuh tiga aspek kesadaran yang perlu 

dieksplorasi dalam Artjog ini, yaitu kedudukan kesadaran dalam 

karya seni, kontribusi kesadaran untuk kelangsungan hidup, dan 
jenis kesadaran yang menjamin inklusivitas. Seperti akan kita 

lihat, tiga persoalan ini justru bisa menampakkan tiga wajah 

kesadaran yang dipraktikkan dalam Arts in Common.  

(1) INTENSIFYING AWARENESS. Dengan landasarn gagasan 

kesadaran di atas, kita bisa mengatakan bahwa berkesenian 

itu bisa kita sejajarkan dengan sebuah laku yang 
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mengintensifkan kesadaran. Kalau dibaca dengan cara 

berfikir di atas, laku intensifikasi kesadaran ini bergerak dari 

kesadaran sebagaimana kita alami lewat waktu yang bisa 
diukur dengan kalender atau jam menuju kesadaran 

sebagaimana kita alami lewat waktu sebagai durée. 

Singkatnya, laku kesenian itu ibaratnya laku membuat 
lapisan-lapisan kesadaran. Fenomena ini kita jumpai hampir 

di semua karya-karya yang dipamerkan.  

a. Dalam Warung Murakabi, secara sepintas kita 
berhadapan dengan fenomena yang sepertinya hanya 

sebuah transaksi ekonomis, akan tetapi setelah diamati 

dan dialami semakin jauh kita melihat sebuah ajakan 
terjadinya transaksi kehidupan. Artinya interaksi yang 

saling meng-ada-kan. Hal serupa juga kita alami lewat 

karya Handiwirman. Taman Handiwirman, menurut 
hemat saya, adalah sebuah cerita tentang de-fetisasi 

komoditi atau semacam mengembalikan komoditi 

(dalam hal ini khasanah tama) menjadi objek atau 
persisnya barang (Ding) lagi. Langkah ini menarik karena 

dia melalui pintu belakang. Kita mungkin tidak pernah 

menyadari keberadaan barang-barang sederhana 

sebelum diberi tempat dalam taman itu.  

b. Tema kedudukan kesadaran dalam karya seni sudah 

banyak dibahas dalam perkembangan wacana tentang 
seni. Supaya tidak salah paham, biasanya kesadaran yang 

coba kita angkat dalam karya seni adalah “kesadaran 

yang tidak kita sadari”. Kesadaran semacam ini bisa kita 

sejajarkan dengan kesadaran yang dialami lewat durée.  

(2) EXPANDING AWARENESS. Kesadaran yang mengarah pada Arts 

in Common bukanlah jenis kesadaran yang kontemplatif 
melainkan kesadaran yang bersifat kritis-interaktif. 

Maksudnya, kesadaran ini hampir selalu melibatkan liyan 

yang coba diajak untuk mengambil keputusan.   
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a. Expanding awareness sebaiknya jangan dipahami seperti 

hemgemoni Gramscian melainkan lebih mirip dengan 

fenoman daya hidup yang sedang mencari bentuknya 
(dalam artian Deleuzian). Expanding awareness adalah 

energi dan daya hidup yang sedang mencari bentuk-

bentuk baru lewat berbagai relasi (bahasa keren lainnya 
adalah “mesin abstrak). Hal ini saya alami ketika melihat 

presentasi karya Daun Khatulistiwa karya Teguh 

Ostenrik. Daun Khatulistiwa pastilah bukan cerita 
tentang menyelamatkan kehidupan dasar laut saja 

melainkan pertama-tama adalah cerita soal ambil 

keputusan yang dramatis, karena berada di garis kesia-
siaan dan keberhasilan. Cerita yang kedua inilah yang 

dekat dengan gagasan expanding awareness, gagasan ini 

pula yang saya maksud dengan mesin abstrak dalam 

artian Deleuzian.  

b. Di sini saya mau mengeksplisitkan bahwa kekuatan 

expanding itu tidak bisa diganti dengan kekuatan lain 
seperti kekuatan manajerial (saya tiba-tiba ingat BRIN 

yang tiba-tiba membesar) atau kekuatan mobilisasi 

lainnya. Expanding awareness lahir lewat tubuh tanpa 
organ (body without organ) dalam artian adanya daya 

hidup yang sedang mencari bentuk dan sosok (organ) 

yang paling pas. Ini sangat kontras dengan fenomena 
yang sering terjadi di mana ada sosok dan bentuk 

dahsyat namun energinya dipertanyakan. Istilah 

molekular (saya pinjam dari Guattari) barang kali cocok 
untuk menggambarkan jenis kekuatan atau kesadaran 

yang sedang kita bicarakan. Kekuatan ini sepertinya 

berasal dari main-main saja namun justru dari saja 
muncul berbagai kemungkinan yang tidak terlihat 

sebelumnya.  
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(3) HYBRIDIZING AWARENESS. Akhirnya, kesadaran dalam Arts in 

Common lahir justru karena tidak lagi terikat oleh hal-hal 

yang dianggap tahir melainkan justru lahir dari hal-hal yang 
selama ini mungkin dianggap najis. Yang penting bukan lagi 

bentuknya melainkan bagaimana energi dan daya hidup itu 

menentukan sendiri bentuknya. Ibarat lava merapa, energi ini 
akan keluar begitu saja dan menentukan bentuk dan 

medianya sesukanya. Dalam arti inilah saya menggunakan 

istilah hybridizing awareness yang dengan sendirinya inklusif. 
Inklusif kalau tidak hati-hati masih terkandung semacam 

hierarkis. 

a. Hybridizing awareness ini bisa kita saksikan bukan hanya 
lewat fenomena seorang seniman yang mencoba 

menggunakan berbagai jenis media melainkan kolabarasi 

sang seniman dengan teman-temannya dengan latar 
belakang yang berbeda sama sekali. Ini bagus dan 

membuat banyak orang iri! Di sini saya ingat “piringan 

hitam” karya Lintang Raditya yang tidak mengeluarkan 
suara sebagimana lazimnya piringan hitam melainkan 

berupa suara mekanik (sejauh telinga saya bisa 

mendengarnya secara virtual). Singkatnya, kesadaran 
hibrid pertama-tama mencari kemungkinan baru dan 

bukan er 

b. Dari praktik kesadaran hibrid ini niscaya muncul 
pengalaman optimisme yang sangt kental, karena jenis 

kesadaran ini justru terbukti sedang mengatasi berbagai 

segregasi fragmentaris yang sewaktu-waktu bisa menjadi 
sumber perpecahan. Lebih jauh lagi, optimisme muncul 

dari pengalaman melihat atau mendengar yang selama ini 

tidak kita perhatikan namun ternyata bisa memberikan 

energi dan daya hidup.  

 



 

 

8 

Penutup 

Art in Common sebagaimana sedang dipraktikkan lewat Artjog 

ini memberikan sapaan dan harapan pada semua pihak untuk 
tidak merasa sebagai outsider dalam dunia seni kontemporer. 

Ketidakpastian karena pandemi memberikan peluang pada 

Artjog untuk hadir lewat daya hidupnya sendiri walau mungkin 

tipis namun muncul dari élan vital-nya sendiri.  

 

Yogyakarta, 3 February 2022 

Dipresentasikan dalam acara Sosialisasi Tema Pameran 

ARTJOG MMXXII di Pendopo Ajiyasa – Jogja National 

Museum  
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