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Mengarsip Ulang/Menafsirkan/Menerjemahkan  
Makalahnya Belén Cerezo:  
How to Open my Eyes?  

The performance-lecture as a method within artistic research1 
Arung Wardhana Ellhafifie2 
 

 

Membuka tentang Performance-Lecture 

 
Gambar 1. Arsip makalahnya Belén Cerezo, yang bertolak dari 

performance-lecture yang dilakukannya, pada Juli 2012, di Nottingham 

(Sumber: Networking Knowledge 9(3) Make, Mistake, Journey) 
 

Makalah Belén Cerezo; merupakan penelitian kerja akademis 

PhD-nya di Nottingham Trent University, yang menyajikan dan mengkaji 

penelitian/karyanya; bagaimana Cerezo membuka cara pandangnya? 

Pertanyaan ini dijadikan sebagai studi kasus yang mencoba atau 

menyoroti taktik performance-lecture sebagai metode kritis yang penting 

dalam penelitian artistik. Cerezo membuka di awal makalahnya sebagai 

definisi singkat, bahwa performance-lecture adalah bentuk hybrid dan 

heterodoks (menyimpang dari konvensi sebelumnya) yang mengandung 

                                                   
1 Networking Knowledge 9(3) Make, Mistake, Journey. 
2 Dipresentasikan pada Forum Group Discussion (FGD); yang digelar secara tertutup, 
hanya untuk program yang sedang dirancang Tanglok Art Forum, 24-25 Maret 2022; 
dengan melibatkan inisiator/programer/kurator; Syamsul Arifin, tiga pengkarya yang 
hendak dilibatkan dalam program tersebut, dan seorang dokumenteris, yang biasa 
menjadi bagian dari support system dari Tanglok, yakni Lembana Argoecosystem. 
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komponen performatif dan diskursif; disimpulkan secara logis. Di mana 

sejak era 1990-an, performance-lecture menjadi terkenal dalam praktik 

artistik kontemporer dan sejumlah seniman visual maupun pertunjukan 

yang menggunakan format ini semakin terus bertambah.  

Cerezo mencatatkan satu nama yakni David Ladnar; tetapi dalam 

pelacakan saya, tidak ditemukan nama tersebut terkait performance-lecture, 

yang muncul adalah Daniel Ladnar; yang beririsan dengan pernyataan 

Cerezo. Dicatatkan bahwa meskipun performance-lecture terjadi di mana-

mana, Eropa dan Amerika khususnya, gagasan performance-lecture masih 

terus diperdebatkan. Sehubungan dengan adanya bibliografinya yang 

sedikit atau kurang memadai. Saya sendiri menemukan tulisan Daniel, 

bukan David melalui bukunya; The lecture performance: contexts of lecturing 

and performing.3 Daniel sendiri seorang akademisi di Department of 

Theatre Film and Television Studies, Universitas Aberystwyth; sebuah 

universitas negeri berbasiskan riset yang terletak di Aberystwyth, Wales. 

Dalam konteks ini, fokusnya terletak pada penelitian artistik, dan tujuan 

dari makalah ini adalah untuk menganalisis bagaimana performance-lecture 

beroperasi sebagai metode yang menghasilkan pengetahuan baru, 

menggambarkan pada interogasi penelitian/karya, dan membuka 

perspektif yang berbeda dari sebelumnya.  

Cerezo juga membagi pengalamannya sebagai penonton dalam 

menonton performance-lecture selama ini. Bagi saya hal ini menjadi sesuatu 

yang menarik, di mana istilah tersebut saya dapatkan dari Youtube, pada 

tahun 2011, yang kala itu saya kesampingkan.4 Tetapi sejak tahun 2019, 

                                                   
3 Daniel Ladnar. 2013. The lecture performance: contexts of lecturing and performing. 
Aberystwyth: Universitas Aberystwyth; yang sebetulnya judulnya sama dengan yang 
tercantum dengan referensi yang dituliskan oleh Cerezo. 
4 Pada perkembangannya setelah saya menonton Youtube, kemudian saya dihadapkan 
secara langsung dengan tontonan yang hampir sama dengan yang saya tonton di Eropa 
melalui Youtube, tidak lain presentasi penelitiannya Irwan Ahmett, pada tahun 2015, 
yang bisa dilihat; https://www.youtube.com/watch?v=auJH_jR9AWE, Spatial History - 

https://www.youtube.com/watch?v=auJH_jR9AWE
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jelang memasuki studi program magister saya, mulai mempelajari lebih 

rinci setelah memeriksa dan melacak, sekiranya yang relevan dengan 

kemampuan dan keterampilan saya sendiri. 

Cerezo dalam penelitian PhD-nya, memberi judul ‘What is it “to 

move” a photograph? Dari cara Cerezo mengurai pekerjaannya tentang 

fotografi, justru membuat saya berpikir bahwa performance-lecture sendiri 

dapat dipahami sebagai (1) strategi/taktik artistik untuk mendestabilisasi 

dan mengubah realitas ke dalam bentuk visual yang berbeda dari 

sebelumnya, (2) eksplorasi bagaimana praktik artistik untuk 

mengintervensi realitas yang diteliti ke dalam visual lecture dalam konteks 

performance, dan juga (3) dapat dipahami sebagai praktik pemindahan 

proses-proses penelitian hingga hasilnya yang terus tumbuh dalam 

destabilisasi maupun transformasi.  

Cerezo dalam praktik awal penyelidikannya sehubungan dengan 

fotografi; tujuan utamanya adalah untuk menguji strategi/taktik yang 

tidak pernah permanen dan berubah tergantung pada keadaan, yang 

menjadi dasar utama dalam kerja performance-lecture. Seperti yang 

dijelaskan Michel De Certeau (1924-86, seorang Yesuit/ordo/satu 

kongregrasi dalam gereja katolik Roma, dan cendekiawan Prancis yang 

karyanya menggabungkan sejarah, psikoanalisis, filsafat, dan ilmu-ilmu 

sosial) (1984). Sejalan dengan hal tersebut; Cerezo menganalisis 

bagaimana gambar berfungsi secara baik dan relevan. Karena hal ini 

sangat penting untuk melakukan operasi dalam gagasannya terhadap 

publik, dan penyelidikannya memeriksa taktik artistik untuk 

                                                                                                                                           
Irwan Ahmett (March 11 2015), diakses terakhir kali tanggal 21 November 2020; presentasi 
performatifnya Melati Suryodarmo (founder Studio Plesungan, koreografer, dan 
performans) pada tahun 2016, yang dapat dilihat linknya; 
https://www.youtube.com/watch?v=37c5ko2olnu, #dokumentasidkj: pinjam - Melati 
Suryodarmo, diakses terakhir kali tanggal 22 November 2020.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=37c5KO2oLnU
https://www.youtube.com/hashtag/dokumentasidkj
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mengumpulkan, bekerja dengan arsip, performance-lecture, montase, dan 

taktik yang disebut oleh Cerezo sebagai ‘dokumen pertunjukan’.  

Taktik artistik dalam performance-lecture menawarkan wawasan 

baru mengenai operasi dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi, 

montase, kategori visual yang diam ataupun visual yang bergerak, dan 

‘pertemuan afektif’ yang berasal dari diskursif presentatornya. Yang 

terpenting, salah satu taktik kritis baru yang muncul dalam penelitian 

Cerezo sehubungan erat antara performance dan lecture. Taktik artistik 

tersebut merupakan kunci dalam produksi beberapa karya performance-

lecture. Cerezo dalam makalahnya seperti mempertemukan hubungan 

antara taktik artistik dengan ‘dokumen pertunjukan.’ Hal ini semakin 

memberikan pengetahuan bagi saya, untuk membuka cara pandang saya 

tentang wacana pertunjukan dalam konteks lecture.5 

 

Sifat atau Ciri dari Performance-Lecture 

 

   Gambar 2. Praktik kerja yang dilakukan Belén Cerezo, 2015 
(Sumber: Networking Knowledge 9(3) Make, Mistake, Journey) 

                                                   
5 Afrizal Malna (penyair, dramaturg, dan kurator) menyebutkan praktik kerja ini 
semacam propaganda, yang bisa dilacak dalam tulisannya; 
https://borobudurwriters.id/seni-pertunjukan/selamat-datang-di-kota-bangkalan-
gugatan-seorang-anak-atas-kekerasaan-dalam-rumah-tangga/, diakses teakhir kali 1 
April 2022. 

https://borobudurwriters.id/seni-pertunjukan/selamat-datang-di-kota-bangkalan-gugatan-seorang-anak-atas-kekerasaan-dalam-rumah-tangga/
https://borobudurwriters.id/seni-pertunjukan/selamat-datang-di-kota-bangkalan-gugatan-seorang-anak-atas-kekerasaan-dalam-rumah-tangga/
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Pertama kali saya mengetahui atau mengenal istilah performance-

lecture; pada tahun 2011, apakah praktik kerja kuliah bisa masuk ke dalam 

sebuah pertunjukan, di mana keduanya  tampak berdiri sendiri? Setelah 

menonton, saya memang berkesan bahwa pertanyaan itu bisa dijawab 

oleh saya sendiri, hingga saya dihadapkan pada tulisan Cerezo; tentang 

performance-lecture; bagaimana taktik ini berkontribusi pada 

pengembangan penyelidikan artistiknya? Apa potensinya untuk 

penelitian artistik? Bagaimana performance-lecture dapat memungkinkan 

sebagai praktik penelitian yang inovatif, eksperimental, dan spekulatif? 

Cerezo pun menjelaskan bahwa performance-lecture merupakan sebuah 

pendekatan untuk definisi dan kontekstualisasi dari hubungan antara 

performance dengan lecture dan mengambil unsur-unsur dari dua bentuk 

tersebut, yang bisa dikatakan sebuah bentuk hibrida.  

Sejak era 1990-an, bentuk performance-lecture mendapatkan 

relevansi dalam berbagai praktik artistik, dan semakin banyak seniman 

visual dan pertunjukan menggunakan dan mengeksplorasi sebagai format 

yang heterodoks. Performance-lecture memiliki sifat atau ciri utama yang 

sangat memungkinkan variasi yang tidak terbatas; tergantung pada 

konten pekerjaan dan juga pada bentuk presentasinya. Saya melihat 

presentator; orang yang mempresentasikan performance-lecture, ikut 

menentukan bentuknya sendiri. Karena tergantung bagaimana 

kesehariannya dalam mempresentasikan apa pun; terutama yang 

berkaitan dengan hasil-hasil penelitian atau analisis-analisisnya, yang 

menjadi pameran dalam performance-lecture. 

Cerezo mencatatkan dalam tulisannya, yang beririsan dengan 

tulisan Daniel; dicatatkan sekalipun label “performance-lecture” terus 

berkembang dan ada di mana-mana setelah era 1990-an, tetapi pada 

faktanya hubungan pertemuan atau kombinasi antara performance dengan 

lecture; juga masih terus diperdebatkan. Bahkan jika label terus 
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diterapkan, juga jarang dianggap apa artinya dari label tersebut.6 Sama 

halnya ketika saya mempresentasikan penelitian yang digabungkan 

dengan performance sejak tahun 2020, juga masih terus dipertanyakan 

apakah itu pertunjukan atau bukan.  

Pertanyaan semacam ini tentu sebagai fenomena yang menarik, 

malah juga ada yang menegaskan bahwa itu (apa yang saya lakukan) 

bukanlah sebuah pertunjukan.7 Dan baru-baru ini, saya sering dikatakan 

“tidak jelas” untuk memasuki ruang performance, lokakarya, atau lecture 

sendiri.8 Sementara saya sendiri tidak terlalu peduli definisi itu terjadi 

selama label-label yang terus saya munculkan untuk apa tujuannya; 

biarkan itu terus berkembang dengan sendirinya. Saya bersepakat dengan 

Cerezo bahwa label sangat penting untuk diterapkan sebagai identifikasi 

dari satu perkembangan dewasa ini, mengingat label performance-lecture 

berpeluang bisa terus berkembang dan bervariatif bentuknya. 

Hal ini tentu saya memiliki rujukan pada Cerezo ataupun Daniel 

sendiri; bahwa operasi performance-lecture yang dilakukannya selama ini 

dengan berbagai macam cara dalam memaparkan hasil penelitian yang 

dihubungkan dengan performance; yang tentu menjadi dokumen 

pertunjukan. Tetapi keduanya masih sering kali tidak dapat didefinisikan 

secara artistik atau akademis.9 Kenyataan ini juga bisa dirujuknya akibat 

langkanya bibliografi pada performance-lecture.10 Apalagi di Indonesia, jadi 

tidak heran ruang lingkup yang lebih sempit lagi seperti di Jawa Timur 

pun juga tentu masih mempertanyakan hal semacam ini. Bahkan 

dijelaskan oleh Daniel, sedikit sekali bibliografi dalam bahasa Inggris 

                                                   
6 Ladnar 2013, 2. 
7 https://www.youtube.com/watch?v=HrNTSmX2sw8, Lecture In Progress Jek Beng 
Tambeng (2021), diakses terakhir kali tanggal 29 Maret 2022. 
8 https://www.youtube.com/watch?v=5lQAyLHbUlY, Arsitektur tubuh masa depan 
(lokakarya, promotheus pinball, level 2), diakses tanggal 29 Maret 2022. 
9 Ladnar 2013, 3-4. 
10 Ladnar 2013, 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=HrNTSmX2sw8
https://www.youtube.com/watch?v=5lQAyLHbUlY
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tentang gagasan ini dengan ditemukannya performance-lecture, lecture-

performance, dan performative-lecture, di mana perbedaannya juga masih 

tidak jelas. Bahkan dalam obrolan saya dengan Benny Yohanes 

(akademisi, dramaturg, dan kurator) pada tahun 2021 di FGD yang 

dilakukan oleh Suara Teater Nusantara;11 masih menduga bahwa istilah 

tersebut dari Teater Garasi, padahal saya cukup memahami bahwa Teater 

Garasi tidak identik dengan melabeli jika semuanya masih diperdebatkan, 

lebih kepada melakukan hal yang diskursif untuk perkembangan 

pertunjukan dan teater ketimbang label-melabeli yang bisa mungkin 

dianggap tidak penting. 

Istilah dari ketiga bentuk tersebut, merujuk pada terminologi 

yang beragam juga menunjukkan bahwa apa yang membentuk dari 

performance-lecture, lecture-performance, dan performative-lecture, masih 

sangat terbuka lebar untuk digali tanpa membentuk lubang yang khusus. 

Dengan kata lain, masih dicari-cari sumber galiannya untuk melanjutkan 

‘lubang’ yang sekiranya sudah ditemukan. Dan keterbukaan ini, dalam 

arti kurangnya definisi untuk menjelaskan perbedaannya, maka sangat 

memungkinkan menjadi salah satu fitur terpenting dan alasan; mengapa 

begitu banyak seniman beroperasi dalam bentuk ini dalam beberapa 

tahun terakhir di Eropa-Amerika, dilanjutkan di Asia, dan Indonesia 

label-label baru tersebut muncul sepengetahuan saya dua tahun terakhir 

ini. 

 

 

 

 

                                                   
11 https://www.youtube.com/watch?v=c9hvg4yBYAY&feature=youtu.be, Perkembangan 
Konvensi Teater Pada Era Digitalisasi- FGD Suasana Teater Nusantara, diakses tanggal 29 
Maret 2022. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c9hvg4yBYAY&feature=youtu.be
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Menengok ke Belakang tentang Performance-Lecture 

 

Gambar 3. Praktik kerja yang dilakukan Belén Cerezo, dalam performance-

lecture, yang bisa dipahami sebagai pameran penelitian, 2015 
(Sumber: Networking Knowledge 9(3) Make, Mistake, Journey) 

 

Wacana tentang performance-lecture, jauh ke belakang sebelum era 

1990-an, merujuk pada makalahnya Cerezo; bahwa beberapa penulis, 

performance-lecture berawal dari bagian tradisi kuliah seniman dan sejarah 

pertunjukan. Misalnya pada tahun 1964; pemeragaan ulang yang 

dilakukan oleh Robert Morris (1931-2018, Amerika); (dari kuliahnya 

sejarawan seni Erwin Panofsky (1916-65, Jerman/Amerika) ‘studi dalam 

ikonologi’ dirujuk sebagai performance-lecture pertama kali di dunia.  

Morris sendiri terkenal sebagai pembuat patung, pertunjukan, 

tari, dan objek seni konseptual. Morris adalah seniman yang tidak dapat 

diklasifikasi dalam refleksi teoritis tentang inovasi seni pada zamannya. 

Eksperimen adalah inti dari proses artistiknya, yang dapat menjelaskan 
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eklektisisme12 karyanya. Untuk menganalisis hubungan ambigu Morris 

dengan pertunjukan, atau dalam arti yang lebih luas dengan performance, 

selalu dikaitkan dengan Allan Kaprow (1927-2006, pelukis dan pelopor 

seniman konseptual, Amerika). Hubungan keduanya selalu dianggap 

sebagai pencipta praktik artistik partisipatif baru yang terjadi di kala itu.  

Kehadiran Kaprow dan Morris ditandai pada sebuah teks yang 

diterbitkan di artforum  pada tahun 1983, bahwa keduanya identik dengan  

“eksperimen nyata,” di mana dituliskan bahwa seni Barat sebenarnya 

memiliki dua sejarah avant-garde: yang satu seni rupa dan yang lain live 

art . Mereka telah disatukan sebagai bagian dari suksesi gerakan yang 

berkomitmen penuh pada inovasi, tetapi mereka mewakili filosofi realitas 

yang kontras secara fundamental. Sederhananya, seni rupa dipahami 

sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan dan segala sesuatu yang 

lain, sedangkan live art dipahami sebagai seni yang terhubung dengan 

kehidupan dan segala sesuatu yang lain. Dengan kata lain, ada seni yang 

melayani seni dan seni sebagai layanan kehidupan.  

Contoh lain dari performance-lecture sebelum era 1990-an, adalah 

kuliah slide Hotel Palenque dari tahun 1969-1972 oleh Robert Smithson 

(1938-73, seniman Amerika yang dikenal dengan seni patung dan tanah 

yang sering menggunakan gambar dan fotografi dalam kaitannya dengan 

seni spasial);  dan juga ceramah yang dikembangkan oleh penyair 

Amerika David Abram Antin (1932-2016). Cerezo juga merujuk pada 

tulisan Maaike Bleeker (Profesor di Theatre Studies in the Department of 

Media & Culture Studies. Konsentrasinya sejarah seni, filsafat, dan studi 

pertunjukan) bahwa performance-lecture dianggap sebagai ‘kelanjutan 

eksplorasi artistik’ di dalam hubungan performance dan lecture itu sendiri 

                                                   
12 https://id.wikipedia.org/wiki/Eklektisisme; sikap berfilsafat dengan mengambil teori 
yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak sehingga dapat 
selaras dengan semua teori itu [...]  Eklektisisme mengarah kepada sinkretisme, dan 
dalam menggabungkan ide-ide yang ada kurang melihat konteks dan kesahihan ide.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Eklektisisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
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melalui peristiwa yang sedang berlangsung saat itu atau happening, seni 

tubuh, dan pertunjukan sejak 1960-an.13 Cerezo menegaskan bahwa itu 

semua tampaknya merupakan garis yang paling umum dari bentuk 

performance-lecture. Tetapi pada perkembangannya; saya sebagian besar 

melihat bahwa video sebagai bahan utama dalam lecture-nya, karenanya 

sangat tampak sekilas semacam hubungan antara performance-lecture dan 

film-essay, atau essay-film, yang juga dinyatakan oleh Cerezo. 

 

Hubungan Performance dan Lecture yang ditonton Cerezo 

 
Gambar 4. Rabih Mroué: I, the Undersigned — The People are demanding 

Institute of International Visual Arts, March 23–May 14, 2011, London  

(Foto: https://www.bidoun.org/articles/rabih-mroue) 
 

Cerezo dalam penyelidikannya tentang performance-lecture, juga 

sering kali menghadiri praktik kerja tersebut yang dilakukan oleh   Rabih 

Mroué (seniman visual, Lebanon), Hito Steyerl (seniman visual, 

                                                   
13 Maaike Bleeker. 2012. ‘Performing the Image: Rabih Mroué’s Lecture-Performances’ in 
Costinas, C., M. Hlavajova, and J. Winder (eds) Rabih Mroue, a BAK Critical Reader in 
artists’ practice, Utrecht: BAK, pp. 178-199. 
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sastrawan, dan Profesor di Berlin University of the Arts, Jerman), Asier 

Mendizabal (seniman visual dan Profesor di Royal Institute of Art, 

Swedia),  Elisa Arteta (penari, koreografer, dan salah satu direktur 

bersama Pusat Seni Kontemporer Huarte, Spanyol) dan Emma Cocker 

(Associate Professor di Nottingham Trent University). Karya-karya 

mereka dicirikan oleh Cerezo atas interaksi produktif antara narasi 

diskursif (sebagai narasi teoritis) dan materi (materi visual atau 

tarian/gerakan). Dalam interaksi ini, penonton disarankan olehnya perlu 

memperhatikan baik suara/kata-kata maupun gambar secara bersamaan 

karena keduanya menyampaikan isi dari karya. 

Saya ingin menggarisbawahi dari pernyataan Cerezo dapat 

dipahami sebagai kekhasan dari performance-lecture, di mana narasi verbal 

lewat kata-kata yang diungkapkan oleh presentator; lecturer dalam 

performance juga merupakan bagian dari isi sebuah karya. Kata-kata tidak 

hanya sekadar menjadi informasi terjadinya peristiwa dan sebuah cerita 

dalam pertunjukan, tetapi kata-kata sebagian besar adalah basisnya hasil 

penelitian yang dipaparkan secara langsung. Kata-kata tidak lagi 

berfungsi sebagai pengantar terjadinya peristiwa; pada umumnya kata-

kata sangat merujuk pada visual yang dihadirkan; entah itu melalui foto, 

video, sketsa-sketsa, robot-robot, peragaan, animasi, dan berbagai macam 

visual lainnya. 

Karya-karya dari seniman performance-lecture di atas, salah satu di 

antara mereka yang paling disoroti adalah gambar-gambar karya Rabih 

Mroué. Di mana baginya karya  Mroué dalam lecture-nya dianggap 

sebagai pertemuan afektif yang signifikan. Mroué selain seorang seniman 

visual, juga seorang aktor, musisi, dan penulis naskah drama yang lahir di 

Beirut pada tahun 1967. Karyanya menurut Cerezo; merupakan hasil 

interogasi radikal dalam penggunaan memori, kekuatan dan konstruksi 

kebenaran, serta keterhubungan dengan gambar lainnya yang dihasilkan 
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oleh perang di Lebanon. Cerezo menceritakan gambar dimulai dengan  

para martir yang beredar di Beirut, baik di jalan-jalan maupun di media 

dijadikan sebagai poster, untuk mengembangkan narasi puitis dan politik 

yang sangat pribadi dan tidak pernah menunjukkan posisi tetapnya. 

Posisinya selalu berubah-ubah dan bergerak. Hal ini tentu mengingatkan 

saya pada Kaprow yang terus bergerak dalam perjalanan keseniannya; 

yang selalu dipertanyakan setiap pergerakannya. Pergerakan Mroué dari 

karyanya yang selalu tidak tetap dipengaruhi oleh cara tempuh kuliahnya 

“di luar kuliah”, yang didefinisikan sebagai kuliah non-akademik di 

CA2M, Centro De Arte 2 de Mayo di Madrid pada tahun 2011 selama 

Simposium ‘XVIII Jornadas de La Imagen de la Comunidad De Madrid. 

Historias que no se han escrito’.  

 

Praktik Kerja Cerezo “Performance-Lecture: How to Open my Eyes?” 

 
Gambar 5. Installation view “Azier Mandazabal, Kopf, Baus, Baum”, 

Galerie Nordenhake Berlin 2017 
(Sumber: https://nordenhake.com/artists/asier-mendizabal) 

https://nordenhake.com/artists/asier-mendizabal
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Bagaimana praktik kerja Cerezo dalam How to open my eyes? 

Dijelaskan dalam makalahnya tentang fitur-fitur yang relevan dari 

penelitian dari karya tersebut. Sebetulnya ditujukan untuk memberikan 

pemahaman yang memadai tentang performance-lecture itu sendiri. Saya 

melihatnya pilihan visual dan cara dalam praktiknya bagian dari 

eksperimen itu sendiri tentang label performance-lecture.  Disebutkan 

olehnya bentuk presentasinya yang berbeda dari pada performance-lecture 

yang ditonton sebelumnya dengan muatan yang beragam; sebagai suatu 

argumentasi dalam menjelaskan dan memaparkan hubungan antara 

performance dengan lecture. 

Cerezo menggambarkan, dalam penelitian/karya How to open my 

eyes?, yang dipertunjukkan pada tahun 2012 merupakan narasi voice-over 

(pra-rekaman) berbicara saat dirinya tentang penanganan bahan fotografi 

yang berbeda; kertas foto lama yang tidak pernah digunakan, satu foto 

yang hilang dalam sebuah buku, film fotografi hitam putih, dan Google 

Earth pada ipad. Dalam penelitian/karya ini, voice-over dan penanganan 

materi sama pentingnya; keduanya mengekspos dan juga menjelaskan 

beberapa masalah pertanyaan yang diajukan olehnya. Cerezo menjelaskan 

dalam makalahnya bahwa penanganan material membuktikan bahwa 

melalui performativitaslah seseorang memperhatikan sifat material dari 

gambar fotografi dengan cara tertentu. Sedangkan voice over menghasilkan 

satu kajian teoritik, sekaligus difungsikan untuk memperkuat gambar. 

Saya membayangkan bahwa karya Cerezo ini, sejumlah 

pertanyaan tentang performance-lecture itu sendiri sekaligus ditegaskan 

bahwa presentasi pertunjukan semacam ini tidak memiliki contoh model 

yang stagnan. Jadi judul karyanya sendiri How to open my eyes?, diajak 

untuk melihat pada konteks yang lebih terbuka pada dua ruang dan 

waktu yang berbeda, serta caranya juga berbeda pula. Artinya sekalipun 

dalam sebuah gedung pertunjukan dilangsungkan tujuh hari berturut-
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turut; konteks eksperimen performance-lecture, bisa sangat berbeda-beda 

setiap harinya dalam cara presentasinya. Sekalipun hasil penelitian 

tentunya sama, apa yang sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. 

Cerezo kemudian di tahun 2015, menampilkan eksperimennya kembali 

dengan menghasilkan sebuah video esai dalam konteks penelitian yang 

sama. Hal ini dilakukan sebagai upaya rekapitulasi produksi How to open 

my eyes?, yang terus dikembangkan untuk seminar-seminar selanjutnya. 

Dan berlangsung selama Summer Lodge di Nottingham Trent University 

pada bulan Juli. Pengembangan itu terjadi atas eksperimen seminar yang 

dilakukan pada tahun 2012. 

Program Summer Lodge adalah sejenis platform tahunan di mana 

selama sepuluh hari setiap bulan Juli, studio seni rupa dan lokakarya 

Nottingham Trent University diubah menjadi tempat pertemuan bagi  

beragam genre seniman. Sebuah kampus disulap menjadi ladang display 

para seniman. Hal ini menurutnya dimaksudkan sebagai kesempatan 

untuk berpikir dalam menyelesaikan problem-problem kekaryaannya. 

Para seniman di ajang itu membongkar cara-cara dalam menyelesaikan 

beragam kendala dan gangguan menjadi hal yang biasa saja. Seolah-olah 

tidak terjadi apa pun. Ini adalah ruang kolektif untuk melakukan 

eksperimen, mengejar ide-ide baru dan memungkinkan lompatan 

imajinasi yang tidak terduga dari sebelumnya. Peserta di Summer Lodge  

mencakup staf tetap dan dibayar setiap per jamnya oleh NTU, khususnya 

seniman yang bekerja di kota Nottingham dan sekitarnya, serta 

mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dari 

seniman-seniman yang diundang seperti Cerezo, dan lainnya. 

Seminar dalam Summer Lodge ini; masing-masing presenter 

menampilkan dua puluh gambar, dan masing-masing ditampilkan selama 

dua puluh detik. Untuk presentasi Cerezo dilakukan dengan cara yang 

berbeda dari pada pengisi lainnya. Di mana Cerezo merekam suara 
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sebelum seminar dilakukan, dengan memberi waktu dua puluh detik 

untuk setiap bagian. Dia tidak langsung mempresentasikan suaranya, 

tetapi melalui alat perekam. Dan penyajian materi visual dilakukan secara 

langsung di ruang kuliah dengan menggunakan alat visualiser, bukan 

menggunakan powerpoint. Sementara dirinya selama dua puluh detik; 

menyelipkan unsur performance-nya. 

Praktik kerja ini pada kesempatan kedua, How to open my eyes?,  

disajikan kembali sebagai performance-lecture dalam suasana dan konteks 

yang berbeda. Kali ini, pada Oktober 2012, yang dipresentasikan sebagai 

praktik kerja seniman di studio Pratama. Yaitu di Nottingham. Di sini, 

lokasinya adalah sebuah ruangan kecil, bukan ruang kuliah, dan 

penontonnya terdiri dari dua belas orang. Alih-alih visualiser, Cerezo 

menggunakan kamera yang dipasang pada tripod dan diletakkan di atas 

meja, untuk menunjukkan rekaman langsung dari kinerja bahan fotografi 

di dinding yang ada di belakangnya. Perbedaan utama lainnya dalam 

kesempatan kedua ini adalah kedekatan antara penonton dan dirinya 

yang memunculkan isu-isu baru seperti kehadiran fisiknya dalam 

interaksi antara gambar yang diproyeksikan di dinding dengan tubuh 

senimannya. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan di atas, perubahan-

perubahan ini yang dilakukan oleh Cerezo membuktikan bahwa bentuk 

performance-lecture sangat memungkinkan variasi yang tak terbatas. 
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Link-Link “performance-lecture: How to Open my Eyes?” 

 
Gambar 6. Arsip Cerezo, yang dimuat di Networking Knowledge 9(3) 

Make, Mistake, Journey) 
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Bagian ini sebagian besar berupa dokumentasi dari performance-

lecture yang dilakukan oleh Cerezo di Pratama, selain narasi/skrip. Ini 

menurut Cerezo merupakan bentuk penelitian/karya disajikan dalam 

komponen tertulis layaknya sebuah tesis. Dimulai dengan dialog dari 

Cerezo dengan pemikiran kritisnya melalui keterlibatan seniman secara 

bersama-sama dalam periode latihan studio/workshop yang dilakukan 

secara berkelanjutan. Dokumentasi Summer Lodge sebelumnya tersedia 

secara online di: http://www.summerlodge.org/, terakhir diakses 

olehnya 21 Januari 2015, dan saya sendiri pada 10 Desember 2020. Dalam 

penyelidikannya, Summer Lodge memiliki peran penting untuk 

menantang praktiknya sendiri dalam menguji hal-hal yang baru. Link; 

http://www.pechakucha.org/, terakhir diakses olehnya 14 Agustus 2015, 

sementara saya mengaksesnya pada 18 Maret 2019 terakhir kali. Deskripsi 

perangkat ini dijelaskan oleh Cerezo bahwa mereka dapat digunakan 

untuk menampilkan gambar buku, eksperimen atau objek tiga dimensi 

apa pun. Misalnya item yang biasanya akan diedarkan di ruang kelas, 

malah dapat dilihat secara bersamaan oleh semua pendidik ataupun yang 

dididik. Link; http://www.aclasstechnology.com/interactive-classroom-

products/ezVision/, terakhir diakses olehnya 14 Agustus 2015, dan saya 

pada 23 Mei 2019.  

Pratama adalah ruang yang dipimpin oleh seniman untuk 

mendukung penelitian kreatif dan mengembangkan cara-cara baru dalam 

pelibatan penonton. Selain itu, juga menawarkan studio khusus seniman, 

di samping ruang yang lebih fleksibel. Baik di dalam maupun di luar 

gedung. Tepatnya Cerezo menegaskan bahwa pratama sebagai tempat 

seniman dari seluruh dunia dapat bertemu dan bekerja di jantung 

Nottingham. Pratama adalah tempat di mana seniman dan publik dapat 

berbagi, bereksperimen, dan belajar tentang seni rupa kontemporer 

melalui program acara dan kegiatan yang ambisius. Informasi lebih lanjut 
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http://www.weareprimary.org/about/, terakhir diakses  olehnya 4 

Agustus 2015, terakhir diakses oleh saya pada 28 Oktober 2019.  

Cerezo dalam performance-lecture: How to open my eyes?, dimulai 

dengan sebuah gambar. Bisa juga disebut gambar yang bukan gambar; 

karena saking banyaknya gambar yang terus dimunculkan pada saat 

bersamaan. Di sisi lain, saya tampak rancu mana gambar yang memiliki 

makna atau gambar yang tidak memiliki makna; atau begitu sebaliknya 

gambar-gambar itu tidak penting lagi kemunculannya masih ditatap 

sebagai pemaknaan, karena makna dengan makna lainnya saling 

membatalkan. Misalnya, Cerezo memilih material kertas self-toning 

collodium yang tidak pernah digunakan sebelumnya,14 dengan dibuka 

sebuah amplop penuh dengan kertas foto lama, dan ada warna perak 

maupun perunggu. Setiap kali kertas-kertas ini terkena cahaya, maka 

warnanya berubah. Dan Cerezo bertanya-tanya; apakah hal yang sama 

bisa terjadi pada gambar lain di sekitar kita. Jadi dalam makalahnya 

Cerezo mempertanyakan apakah mungkin untuk memiliki inkuisisi ke 

dalam gambar, jika kita bisa menginterogasinya, dan jika gambar adalah 

benda atau apakah mereka termasuk dalam kategori lain?  

Joaquim Koester (seniman konseptual, fotografi dan video, 

Denmark) percaya bahwa ketika kita tidak pasti adalah ketika kita mulai 

melihat. Sebelumnya Cerezo merasa tersesat di antara gambar untuk 

menemukan jawaban dan malah belakangan ini dirinya merasa untuk 

mencari gambar untuk tersesat. Cerezo cenderung untuk menarik gambar, 

kadang-kadang dirinya meminta mereka untuk dijelaskan apa yang 

                                                   
14 Dalam satu obrolan saya dengan Afrizal di sebuah kafe, 30 Maret 2022; nampaknya 
memang diperlukan bahwa pemilihan material yang jauh berbeda dengan sebelumnya, 
dan selalu bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Karena pemilihan material juga 
ikut menentukan percakapan dan tema yang terus berkembang dari hari ke hari. Biar 
tidak berputar-putar pada kata yang sama, kalimat yang sama, dan bahasa yang sama. 
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dilihatnya dan berkali-kali gambar adalah lawan bicaranya.15 Cerezo 

memberikan perumpamaan; ini sekali lagi pembacaan saya yang bisa 

luput, dijelaskan dari makalah yang ditulisnya juga akan menimbulkan 

pertanyaan, apakah lanskap muncul hanya karena ada bingkai? Dan dia 

bertanya lagi, siapa yang memotong halaman dari setiap makalahnya atau 

buku yang ditulisnya? Untuk apa dipotongnya? Dan bagaimana jika kita 

menganggap gambar sebagai wilayah, sebagai rumah, sebagai kota 

dengan evakuasi dan pergerakan... lalu yang manakah ambang batas dari 

gambar-gambar yang ditampilkan? 

Praktik kerja melalui link, yang bisa dipahami sebagai literasi 

lainnya, bahwa dalam penelitian/karya How to open my eyes?, berbentuk 

esai video untuk ‘pameran penelitian’ yang merupakan komponen kunci 

dari pengajuan PhD-nya. Berikut ini tautan ke video esai yang dibuat 

olehnya, dan detailnya; https://vimeo.com/123319533, kata sandi: mata. 

Kata kunci yang saya pahami adalah ‘pameran penelitian’ adalah untuk 

mengekspos penyelidikan dan temuan utama dari penelitian tersebut. 

Dijelaskan oleh Cerezo bahwa ‘pameran penelitian’ diselenggarakan 

dalam dua ruang: satu mengumpulkan tiga karya seni yang 

mengartikulasikan beberapa temuan utama dari penyelidikan ini, 

sementara yang lain mengumpulkan karya yang dihasilkan pada awal 

penyelidikan dengan penelitian/karya yang membantu seseorang untuk 

memahami aspek tambahan dari metodologi penyelidikan ini. Dalam hal 

ini Cerezo mengacu pada interaksi antara berpikir dan yang berorientasi 

pada pengembangan dalam makalah  atau buku yang ditulis olehnya. 

 

                                                   
15 Peristiwa ini langsung terpantulkan pada cerita Afrizal di kala yang sama dengan 
sebelumnya; bahwa dia bercerita dengan visual dengan meletakkan padi di atas meja di 
hadapan sekelompok masyarakat, tanpa menjelaskan apa pun. Visual yang dihadapkan 
di depan mereka seperti langsung memberikan penjelasan masing-masing di kepala 
masyarakat tersebut, sehingga dengan sendirinya mereka mengemukakan penjelasan 
secara bergantian. 

https://vimeo.com/123319533
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Rincian Praktik Kerja “Performance-Lecture: How to Open my Eyes?” 

 
Gambar 7. Link yang dapat ditemukan dalam https://belencerezo.com/, 

berupa proyek-proyek yang dikerjakannya oleh Belén Cerezo 

(Sumber: https://belencerezo.com/) 
 

Praktik kerja dalam performance-lecture: How to open my eyes?, yang 

dikerjakan oleh Cerezo membutuhkan waktu yang panjang dari 

penelitian, hingga pemilihan bentuknya dari waktu ke waktu, juga sering 

kali diubah dan terus diubah per waktunya atas terjadinya perenungan 

panjang. Cerezo menyebutkan bahwa dalam tampilan pameran yang lebih 

konvensional, praktik kerjanya mentransfer karya langsung ke layar tetapi 

mempertahankan komponen pentingnya. Pada Februari 2015, karyanya 

diubah menjadi video, yang juga menurut saya tetap bisa disebut 

performance-lecture.  

Video ini diatur melalui layar terpisah yang menunjukkan dua 

sudut pandang: (a) salah satu materi dengan sangat bersih (hampir secara 

klinis) dan (b) yang berfokus pada dirinya sendiri dalam menangani 

materi, menunjukkan kerjanya dan tampilan pengaturan yang digunakan 

https://belencerezo.com/
https://belencerezo.com/
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untuk menangkap rekaman ini. Yang penting, split-screen ini mencoba 

meniru penggandaan yang dialami penonton ketika How to open my eyes?, 

dilakukan di Pratama, di sebuah ruangan kecil. 

Materi fotografi yang digunakan dalam karya tersebut; dinilai 

oleh Cerezo sebagai hal yang dangkal maupun sehari-hari, dan terdiri dari 

empat jenis. Pertama, kertas foto lama yang tidak pernah digunakan 

adalah gambar yang secara paradoks, tidak memiliki konten gambar. 

Semuanya hanya bahan fotografi. Dengan cara ini, pemilihan materi 

tersebut menunjukkan materialitas foto dan juga bagaimana foto berubah 

seiring waktu dan penggunaan. Masalah penggunaan ini diperkuat oleh 

materi fotografi kedua, sebuah buku fotografi di mana ada sebuah foto 

yang hilang. Kedua bahan fotografi ini mengekspresikan materialitas foto 

(plastisitas dan fisiknya). Dan juga menunjukkan bagaimana materialitas 

membawa prasasti fisik penggunaan dan waktu. Materi fotografi ketiga 

adalah Google Earth pada ipad, dan dalam hal ini jarum penunjuk 

menunjukkan performativitas gambar digital kontemporer. Keempat, 

materi fotografi yang digunakan dalam praktik kerja tersebut adalah 

negatif hitam dan putih yang menunjukkan pedesaan Spanyol. Negatif ini 

termasuk dalam kategori foto jepret, dengan cara ini mereka merujuk 

pada penggunaan fotografi amatir. 

Hal-hal di atas sebagian menunjukan adanya hubungan saling 

terkait antara dokumen pertunjukan, performance, dan performativitas 

dalam lecture-nya Cerezo. Ditegaskan bagian fokus makalahnya terletak  

pada bagaimana gagasan performance berpartisipasi dalam karya 

penelitiannya? Diperiksa olehnya bagaimana gagasan performance dan 

performativitas beroperasi dalam taktik artistiknya yang disebut sebagai 

‘dokumen pertunjukan’ sebagai hal yang cukup identik dengan lecture 

dalam performance. Dalam penyelidikannya, Cerezo telah menganalisis 

gagasan yang kompleks dan diperdebatkan tentang pertunjukan yang 
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didasarkan pada pemahaman JL Austin (ahli bahasa, Britania Raya), 

Judith Butler (filsuf dan teoritis gender, Amerika), dan wawasan Erika 

Fischer-Lichte (fisuf, Jerman) tentang estetika pertunjukan dan 

kejadiannya dalam studi teater. 

Rujukan lainnya dilihat oleh Cerezo pada pusat perhatiannya 

secara afektif-performatif pada Elena Del Río (Associate Professor of Film 

Studies Department of English and Film Studies 3-5, Humanities Centre 

University of Alberta Edmonton, AB T6G 2E5, Kanada), yang dipengaruhi 

oleh Gilles Deleuze (1925-95, filsuf, Prancis). Dalam teori linguistiknya 

Austin, diperkenalkan konsep performatif dalam kuliahnya How to Do 

Things with Words (pertama kali disampaikan pada tahun 1955) yang 

mencoba membedakan antara ujaran ‘konstatif’ dan ‘performatif’.16 Bagi 

Austin, yang pertama berfungsi sebagai pernyataan adalah yang 

menggambarkan atau melaporkan, sementara yang kedua melakukan 

suatu tindakan. 

Cerezo menegaskan bahwa ujaran itu sendiri memiliki ‘kekuatan 

performatif’ karena menghasilkan, sebagaimana adanya sesuatu. 

Belakangan menurutnya, para filosof lain seperti Jacques Derrida (1930-

2004, Aljazair/Prancis), Butler dan Maurizzio Lazzarato (sosiolog, 

Italia/Prancis) telah mempelajari pengertian performativitas. Bagi 

Derrida, tindakan performatif mengandung kekuatan transformatif dan 

provokatif. Butler membahas bagaimana identitas dan gender dibangun 

melalui tindakan yang dilakukannya sendiri; oleh karena itu mereka bisa 

berubah atau cair dan dalam pemahamannya, dan konsep tindak tutur itu 

sendiri merupakan bentuk tindakan. Dalam praktik kerjanya ini, Cerezo 

                                                   
16 https://kbbi.web.id/ujar; konstatatif ujaran yang dipergunakan untuk 
menggambarkan atau memberikan peristiwa, proses, keadaan, dan sebagainya serta 
sifatnya betul atau tidak betul; ~ performatif ujaran yang memperlihatkan bahwa suatu 
perbuatan telah diselesaikan pembicara dan dengan pengungkapannya berarti perbuatan 
itu diselesaikan pada saat itu juga. 

https://kbbi.web.id/ujar
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menangani dan melakukan materi fotografi dalam dokumen pertunjukan; 

sebagai operasi penanganan materi fotografi fisik, dan itu dinilai sangat 

bervariasi karena tergantung pada penelitian/karyanya. Istilah 

‘melakukan’ dalam dokumen pertunjukan; diterapkan pada aktivasi 

produktif yang terjadi dalam ‘perjumpaan afektif’ ini untuk mengikuti 

ide-ide yang ditulis dan dibahasnya.  

Istilah dokumen pertunjukan; lantas digunakan berkaitan dengan 

pengertian foto sebagai dokumen (a) foto sebagai barang bukti, (b) foto 

sebagai sesuatu untuk mengajari kita, dan (c) foto sebagai katalis 

peristiwa. Saya juga melihat bahwa di luar foto, video juga hampir bersifat 

yang sama; bedanya adalah gambar yang bergerak. Yang hampir serupa; 

display sketsa ataupun benda-benda tak bergerak.  

Dokumen pertunjukan setelah dipraktikkan secara tidak langsung 

terjadi perubahan fungsi yang menjadi pertunjukan dokumen. Hal ini 

telah digunakan dalam konteks artistik yang berbeda beberapa tahun 

terakhir dengan arti yang berbeda pula. Pertunjukan dokumen menurut 

Cerezo adalah proyek penelitian kolaboratif utama, yang menanyakan 

bagaimana kita menangani praktik kesenian hari ini; itu terdiri dari 

serangkaian lokakarya performance, simposium dan konferensi di 

antaranya. Di mana semuanya secara tidak langsung terkait dengan 

performance-lecture. Beberapa informasi tentang proyek ini dapat 

ditemukan di sini: http://www.bristol.ac.uk/arts/research/performing-

documents/. Selain itu bisa diakses pada artikel Performing the 

document: New Political Theatricalities – yang ditulis oleh Guillaume 

Désanges (kritikus seni dan kurator). Dia adalah direktur perusahaan, 

yang diproduksi secara independen yang berbasis di Paris. Juga anggota 

dewan redaksi majalah Trouble dan koresponden Prancis untuk Exit 

Express and Exit Book (Madrid). Dia juga mengoordinasikan kegiatan 

artistik Laboratoires d'Aubervilliers (2001-2007).  

http://www.bristol.ac.uk/arts/research/performing-documents/
http://www.bristol.ac.uk/arts/research/performing-documents/
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Dokumen Pertunjukan dalam Praktik Kerja Performance-Lecture 

 
Gambar 8. Hito Steyerls; dalam konteks dokumen pertunjukan 

(Sumber: https://artviewer.org/hito-steyerl-at-kunsthal-charlottenborg/) 
 

Cerezo merujuk pada Thoman Keenan (pembuat film 

dokumenter, pengajar teori media dan hak asasi manusia di Bard College, 

Amerika) dan Hito Steyerl telah membahas apa itu yang dimaksud 

dengan dokumen.17 Keenan melacak etimologi dari kata dokumen, yang 

kembali ke arti asli untuk mengajar, berasal dari bahasa Latin docere. Hal 

ini menunjukkan bahwa selama berabad-abad pengertian dokumen 

sebagai pelajaran bergeser ke ‘bukti pembuktian’ yang saat ini tidak persis 

sama. Selain itu, beberapa pemahaman dokumen saat ini menunjukkan 

bahwa begitu sebuah dokumen ‘diluncurkan, apa pun, dapat terus 

menciptakan realitas baru melalui konstituen yang berbagi, menyebarkan, 

mempertahankan, dan membangunnya’.  

Steyerl sendiri terkait dengan pengertian dokumen; dinyatakan 

                                                   
17 Hito Steyerl dan Thoman Keenan. ‘What is a Document? an Exchange between Thomas 
Keenan and Hito Steyerl’, Aperture, 214, 58-64. 
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oleh Cerezo dengan memperluas pertanyaan. Dokumen apa yang 

sekiranya benar-benar dikatakan dokumen? Pertanyaan ini sebagai cara 

Steyerl menyoroti pergeseran penting dari memahami dokumen sebagai 

bukti beralih pada dokumen sebagai pemicu dan katalisator peristiwa, 

yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Dan akhirnya dalam 

performance-lecture sangat identik dengan dokumen-dokumen. Selain itu, 

hubungan performance dan performativitas dalam konteks dokumen 

sebagai katalis peristiwa dipandang Steyerl sangat relevan, seperti 

misalnya foto.  

Foto adalah katalis peristiwa dan pertunjukan yang dianggap 

sebagai peristiwa, dalam studi teater gagasan pertunjukan, yang juga 

menjadi kunci, dan terletak pada pergeseran dari teater sebagai karya seni 

ke teater sebagai peristiwa, seperti yang dinyatakan oleh Erika Fischer-

Lichte.18 Fischer-Lichte menggarisbawahi yang terpenting dalam diskusi 

tentang performance-lecture;  berbicara tentang kinerja ‘kehadiran’ dan 

‘representasi’ yang kabur, dan ini dinilai Cerezo merupakan karakteristik 

penting dari How to open my eyes? 

Elena del Río, dalam pandangannya merujuk pada pemahaman 

Deleuze tentang tubuh sebagai kumpulan kekuatan atau pengaruh yang 

berinteraksi dengan kekuatan lain atau memengaruhi pemulihan ke tubuh 

dimensi intensitas yang hilang dalam paradigma representasional. 

Performance adalah peristiwa ekspresi dari pengaruh yang tidak dapat 

diasimilasi (tidak dapat disamakan dengan bahasa, struktur biner, dan 

fungsi ideologis).19 Elena juga menyoroti pentingnya tubuh sebagai 

penghasil atau penerima peristiwa afektif. Oleh karena itu, sepanjang saya 

mengarsip makalahnya Cerezo, saya juga dengan sendirinya terlibat 

                                                   
18 Erika Fischer-Lichte. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, New York 
and London: Routledge. 2008, 36. 
19 Elena del Río, E. Deleuze and the Cinemas of Performance: Powers of Affection, Edinburgh: 
Edinburgh University Press. 2008, 4. 
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dalam pertunjukannya, jika dipahami bahwa pertunjukan bukan hanya 

semacam intervensi produksi artistik (walaupun umum digunakan seperti 

itu); juga dapat didefinisikan sebagai pengalaman yang menjadi peristiwa 

ekspresi. Jadi Elena berpendapat untuk ‘saling imbrication20 dari pengaruh 

peristiwa dan performance yang dilakukannya.21 

Pendapat lainnya dilontarkan oleh Antonio Negri (filsuf politik 

Mark, Italia); membahas peran yang mungkin dimiliki performance dalam 

mengaktifkan kehidupan dan membawa kita pada perlawanan. Negri 

merenungkan bagaimana performatif mungkin didapatkan, ketika 

melintasi seni dan kehidupan, mengaktifkan realitas dan bagaimana hal 

itu membawa kita pada perlawanan, meskipun itu mungkin sebuah 

peristiwa dan mengarah ke sesuatu yang fana atau negatif.22 Baginya 

berdasarkan tulisan Cerezo; ‘yang performatif itu menjadi tindakan 

kreatif. Karena membuka dan tidak menutup keberadaan; tak henti-

hentinya […] Performa membantu kita melampaui penderitaan karena 

pengalamannya bersifat fisik dan tubuhnya kuat. Performa membawa kita 

kembali ke subjek yang menghasilkan realitas […] Performativitas 

membangun berbagai hal, cakrawala, isu, tema, dan berbagai macam 

proyek.’23  

Saya sejujurnya dalam metode pengarsipan ini sebagai reproduksi 

pengetahuan, merasa berada ruang performa dan performativitas itu 

sendiri yang saling berkelindan. Jika Cerezo meringkasnya, pemahaman 

                                                   
20 Diterjemahkan dari bahasa Inggris-dalam sedimentologi, imbrikasi adalah struktur 
pengendapan utama yang terdiri dari orientasi klastik yang disukai sehingga mereka 
tumpang tindih satu sama lain secara konsisten. Saya memahaminya dalam konteks 
performance-lecture, khususnya dokumen merupakan serangkaian peristiwa yang saling 
memengaruhi atau membubarkan pengertian masing-masing yang dimiliki dari istilah 
sebelumnya. 
21 del Rio 2008, 10. 
22 Antonio Negri, A, (2014) ‘Construyendo lo común. Performance como praxis’ in 
Pontbriand C. (ed), Per/Form, How to Do Things with(out) Words, Stenberg Press, CA2M, 
pp. 34-45. 
23 Negri 2014, 44. 
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kunci yang disebutkan di atas tentang performance sebagai peristiwa 

ekspresi telah menjelaskan pengoperasian beberapa fitur utama dari 

metode kritis dalam praktik kerjanya. Juga penelitian/karya ini telah 

menciptakan pemahaman baru tentang bagaimana performance dan tubuh 

dapat menghasilkan pengetahuan baru tentang gambar. Oleh karena itu, 

penelitian/karya How to open my eyes? menunjukkan bahwa performance 

mungkin merupakan instrumen yang sangat baik untuk diterapkan pada 

foto-foto yang ada untuk 'menempatkannya ke dalam aksi-gerak'. 

Akhirnya, dengan mengingat bahwa performance memengaruhi baik 

pemain dan penonton, Cerezo berpendapat bahwa taktik dalam 

memperlakukan ‘dokumen pertunjukan’ pada karyanya untuk membuat 

penonton berpikir-merasa-tahu. 
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How to Open my Eyes: Pengetahuan, Akademis, dan Eksperimen 

 
Gambar 9. Arsip dari medsos Belén Cerezo; dipahami sebagai dokumen 

(Sumber: Instagram @belen_cerezo) 
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Bagian ini merupakan poin terakhir dalam pengarsipan 

makalahnya Cerezo; yang sebetulnya saya sendiri hanya ingin 

mengenalnya di kampusnya kelak, entah kapan. Bagian ini juga menjadi 

refleksi saya secara pribadi, terkait performance-lecture, yang kemudian 

berkelindan dengan lecture-performance, performative-lecture, dan beberapa 

istilah yang serupa. Cerezo coba menganalisis fungsi ceramah/suara 

dalam penelitian/karya dalam praktik kerjanya. Cerezo membahas 

bagaimana teori pada gambar dan menghasilkan pengetahuan dengan 

cara eksperimental yang menantang beberapa batasan penelitian 

akademis. Bagian ini akan membahas posisi suara/narator dalam praktik 

kerjanya. 

Cerezo membocorkan proses kerjanya, sehubungan dengan 

memperlakukan dokumen pertunjukan, dan foto sebagai dokumen. 

Karena baginya semua foto adalah dokumen. Ceramah/suaranya bersifat 

spekulatif dan esaiistik. Pemeriksaan ini, akhirnya terkait atau 

berkelindan dengan medan artistik lainnya semacam menempatkan 

performance-lecture: How to open my eyes, di medan esai film. Seperti yang 

telah diterangkan sepanjang pengarsipan makalah ini, penelitian-

karyanya disusun oleh bagian performatif di mana dirinya melakukan 

bahan-dokumen fotografi yang berbeda. Komponen kunci lainnya adalah 

narasi diskursif yang mencakup pemikiran, penulisan, penceritaan, 

ceramah, dan pengisi suara. Yang terpenting, diskursif melakukan 

beberapa hal pada saat yang sama. 

Teori Cerezo tentang gambar yang baginya menciptakan 

pengetahuan baru dan juga memungkinkan praktik artistik merupakan 

penelitian artistik itu sendiri. Dalam penggunaan dan pemahamannya 

tentang performance-lecture, penting untuk direnungkan keselarasan antara 

metode kritis dengan film-esai, atau film esai, seperti dicatat oleh Rike 
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Frank24 (kurator, peneliti, dan Profesor terkait Studi Pameran di Akademi 

Seni Rupa Akademi Seni Nasional Oslo (KHiO), Norwegia). Dengan 

demikian Cerezo menempatkan performnace-lecture dalam silsilah praktik 

esaiistik, terutama esai film dan esai video, yang memungkinkan 

pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan dan fungsi 

penelitian/karyanya. Karenanya saya sempat memikirkan kerja esai 

dalam pertunjukan atau esai pertunjukan; yang juga diturunkan dari kerja 

performance-lecture secara global. 

 Hans Richter (1888-1976, pelukis, pembuat film, dan produser, 

Jerman) menciptakan istilah esai film pada tahun 1940, sebagai satu 

kemampuan dalam memvisualisasikan ide-ide teoritis di sebuah film25. 

Dan menjadi terkenal pada 1960-an dan 1970-an. Sekali lagi, bagi Cerezo 

untuk mendefinisikan esai film adalah upaya yang sulit, namun ini adalah 

beberapa fitur utamanya: proposisi wacana pribadi dan non-sistematis, 

penggunaan gaya pribadi, edisi yang mengutamakan kata-kata dan/atau 

kehadiran film dari penulis.26  

Berdasarkan tulisan García ini, dijelaskan pula bahwa bentuk esai 

menyajikan dan memaparkan ide-ide secara personal dan non-sistematis, 

menjadi penyelidikan intelektual yang menunjukkan spekulasi selama 

produksinya. Dalam teks Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-

1969, filsuf, sosiolog, dan komposer, Jerman) dalam The Essay as Form, 

dijelaskan bahwa karakteristik resisten dalam esai sebagai metode 

pemikiran subversif yang mampu ‘melacak ulang’ ranah estetis dan 

                                                   
24 Rike Frank. 'When Form Starts Talking: On Lecture-Performances', Afterall: A Journal of 
Art, Context, and Enquiry, vol. 33/no. 1, 2013, pp. 4-15. 
25 Hito Steyerl, 2010. 'Aesthetics of Resistance? Artistic Research as Discipline and 
Conflict', Mahkuzine, Journal of Artistic Research, 8. http://issuu.com/hku-
online/docs/mahkuzine08_web Last accessed 5 August 2015. 
26 A. N. García, A. N. 2006. ‘La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo 
audiovisual’, Comunicación y Sociedad, 19, 75-105. 
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epistemologis.27 Adorno menjelaskan bahwa esai; bagaimanapun tidak 

mengizinkan domainnya untuk ditentukan. Alih-alih mencapai sesuatu 

secara ilmiah, atau menciptakan sesuatu secara artistik, upaya esai 

mencerminkan kebebasan seperti anak kecil yang menyala-nyala, tanpa 

ragu, atas apa yang telah dilakukan orang lain. Bagi Frank, esai film akan 

menjadi ‘bentuk analitis lain yang mengalihkan perhatian pada cara kita 

mengalami informasi' […] Dengan cara ini, esai film merupakan 

anteseden penting dari mode politisasi untuk melemahkan otoritas.28 Nah, 

rujukan-rujukan ini menjadi pemikiran saya dalam mengembangkan esai 

pertunjukan. 

Steyerl telah mencatat bahwa satu metode penting dari 

penyelidikan artistik adalah esai. Baginya, esaiistik didasarkan pada 

beberapa ‘set terkait konflik dan krisis’. Kemudian, mengenai hubungan 

antara performance-lecture dan penelitian, dapat dikatakan bahwa metode 

performance-lecture dapat berkontribusi menegosiasikan kembali hubungan 

antara seni di satu sisi dan sains atau keilmuan di sisi lain.29 Dengan 

menginterogasi apa yang dimaksud dengan mengetahui dan 

pengetahuan. Termasuk di dalamnya; kenapa saya memilih mengarsip 

makalah ini, bukan menerjemahkan, dan kenapa memilih menafsirkan, 

bukan menerjemahkan, kenapa tidak bekerjasama dengan penerjemah, 

dan seterusnya, dan kenapa harus memakai kamus atau Google translate, 

dan lain sebagainya yang terus saling menyambung. 

Teori-teori di atas tentunya saling terkait antara pengetahuan, 

akademis, dan eksperimen dalam hubungannya melacak kerja 

performance-lecture. Khususnya praktik kerjanya Cerezo; How to open my 

Eyes? Cerezo melakukan penyelidikan yang mencerminkan proses kerja. 

                                                   
27 Steyerl 2010. 
28 Frank 2013, 8. 
29 Ladnar 2013, 3-4. 
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Lebih jauh, yang lebih penting, itu ‘menampilkan semacam ketidaktahuan 

... yang tidak mewakili kekurangan, yang tidak kabur, ketidakpahaman, 

atau non-ilmiah tetapi menghasilkan peristiwa di luar pengetahuan, jika 

merujuk pada pemikirannya Pirkko Husemann30 (akademisi teater, 

penulis dan dramaturg tari). Oleh karena itu, dalam penelitian artistik, 

metode kritis dari performance-lecture memungkinkan pengujian 

eksperimental dan negosiasi ulang produksi dan distribusi pengetahuan. 

Sehubungan dengan produksi pengetahuan ini, Daniel berpendapat 

bahwa performance-lecture dapat dibaca baik sebagai contoh maupun 

sebagai kritik terhadap peran produksi dan presentasi pengetahuan dalam 

masyarakat saat ini.31 

Bagaimana lantas dipahami praktiknya Cerezo dalam How to open 

my eyes? Secara tegas Cerezo menyatakan bahwa penelitian tidak hanya 

ada secara independen untuk presentasinya, tetapi membutuhkan betapa 

pentingnya interaksi antara apa yang dikatakan dan bagaimana hal itu 

dikatakan. Oleh karena, performance dalam praktiknya  menginformasikan 

bentuk presentasi dan juga lecturing (narasi voice-over) menginformasikan 

bentuk membentuk dan membentuk kembali pemahaman baru. Justru 

saya semakin luas untuk mengeksplorasi cara-cara dalam praktik ini.  

Daniel mengungkapkan terjadinya perpaduan teori artistik 

dengan praktik artistik yang menunjukkan hubungan seni dan penelitian 

dalam performance-lecture.32 Akhirnya dari praktik kerja Cerezo yang 

banyak merujuk pada Daniel, maupun beberapa praktik-praktik 

sebelumnya membuat saya untuk harus terbuka terhadap apa pun; 

sekalipun saya dibentuk oleh konstruksi yang ’gagal’ ataupun ekstrem. 

                                                   
30 Pirkko Husemann. ‘The Absent Presence of Artistic Working Processes. The Lecture as 
Format of Performance’, performance-lecture, Frankfurt, 5/8/2004 (English version, 
Update March 2005) Available at: http://www.unfriendly-
takeover.de/downloads/f14_husemann_engl.pdf Last accessed 5 October 2014. 
31 Ladnar 2013, 28. 
32 Ladnar 2013, 40. 



33 
 

Praktik kerja inilah yang memberikan peluang bagi saya dalam 

mengembangkan taktik artistik yang heterodoks; karena pengetahuan 

konvensi sebelumnya tidak dikuasai secara baik, dan tentu bersifat 

idiosinkratik; secara umum adalah sebuah aspek yang dimiliki oleh 

pembuat keputusan seperti nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya 

yang memengaruhi proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang 

dilakukannya.  

 Praktik kerja performance-lecture bagi Cerezo dapat menjadi 

penting untuk pertanyaan artistik. Melalui taktik ini diselesaikannya dan 

direfleksikannya, serta dikonseptualisasi secara terus menerus. Kuncinya 

dalam praktiknya memungkinkan dirinya terus berpikir dengan gambar. 

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan masalah diskursif,  performance-

lecture adalah suara yang berbeda, dan jenis tulisan yang berbeda. Tulisan 

ini bersifat spekulatif dan membuat proposisi serta menghasilkan teori. 

Melalui taktik ini, khususnya makalah yang dibuat Cerezo telah 

berkontribusi pada studi tentang fungsi performance-lecture sebagai metode 

kritis dalam penelitian artistik.  

Pemeriksaan atau pengarsipan ini menghasilkan kepada saya 

bahwa bentuk performance-lecture sangat memungkinkan adanya interaksi 

yang berkelanjutan antara teori dan praktik, antara pemikiran dan 

pembuatan dan antara pembuatan dan refleksi. Lebih jauh lagi merujuk 

pada kesimpulan Cerezo bahwa; performance-lecture menantang kategori-

kategori yang sudah mapan dan membantu memikirkan kembali 

produksi pengetahuan dalam konteks akademis. Dengan demikian arsip 

makalah ini menganjurkan bahwa performance-lecture, atau sejenisnya (dan 

esai video atau dokumen pertunjukan di dalamnya) adalah praktik-

praktik yang menghasilkan teori. 
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Belén Cerezo adalah seorang seniman-fotografer, peneliti dan pendidik. 

Dalam praktik dan penelitiannya, fotografi beroperasi sebagai gagasan 
pemandu. Melalui fokus pada materialitas gambar, ia mengeksplorasi 

fotografi melalui kinerja yang mencoba merenovasi wacana gambar. Belén 
Cerezo akademisi di Universitas Nottingham Trent dengan disertasi 

doktoralnya; “Apa itu memindahkan foto? Praktik artistik untuk 
mendestabilisasi dan mengubah gambar”. Cerezo menerbitkan buku foto 
Somewhere Better, Nowhere Better pada tahun 2009. Ia mengadakan 

pameran tunggal berjudul Plastic People at CAB di Burgos, Spanyol, pada 
tahun 2008. 

 
 
 

 
 


