
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN 
PADA PAMERAN SENI PATUNG DAN SENI KRIYA 

DAN SEN I KERAMIK 

Direktorat Jenderal Kebudayaan selaku instansi fungsional pemerintah sangat menaruh perhati
an atas tumbuh subur dan berkembangnya potensi seni di masyarakat secara Juas. Pertumbuhan seni 
ini baik dilihat dari sudut kreativitas maupun kwalitas merupakan gambaran nyata bagi kita, bahwa 
kondisi berkreasi dan berkarya telah tercipta dengan baik dan merata di semua cabang seni. 
Terciptanya kondisi tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha pemerintah, masyarakat seniman, dan 
penghargaan masyarakat luas terhadap karya seni dan apresiasi seni yang makin membaik dari bangsa 
Indonesia sendiri dan masyarakat internasional. 

Dalam program kerjanya Direktorat Jenderal Kebudayaan senantiasa memantau dan memberi
kan prioritas kepada bidang seni yang menunjukkan potensi yang cukup besar di dalam perkem
bangannya baik dilihat dari unsur mutu dan potensi maupun kebutuhan pembinaannya. Pada kesem
patan kali ini Direktorat Jentleral Kebudayaan menganggap sudah waktunya untuk memberikan 
prioritas dan fasilitas kepada bidang Seni Patung, Kriya dan Keramik untuk berpameran di Gedung 
pameran Seni Rupa Depdikbud Jalan · Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta Pusat pada tanggal 4 
sampai dengan 13 Januari 1993. 

Dilihat dari segi pembinaan kesenirupaan, langkah ini merupakan awal yang baik sebab apabila 
dibanding dengan seni lukis, karya patung, kriya dan keramik ini lebih jarang frekuensi pamerannya. 
Namun demikian ternyata seniman~nimannya tetap menekuni profesinya, tetap berkarya dan ber
kreasi, sehingga bukan suatu kesulitan untuk menghimpun karya-karya yang sekarang ini dipamerkan. 

Karya-karya seni rupa sebagai hasil ungkapan kreativitas seniman yang didasari dengan rasa dan 
imajinasi mempunyai perspektif yang luas antara lain perwujudan alam pikir yang baru dalam bentuk 
simbol-simbol yang harus difahami oleh para pengamatnya. 
Proses pemahaman ini akan berbentuk pemahaman dan penghayatan proses olah batin senimannya . 
baik dengan indera penglihatan maupun indera rasa sehingga akan terjadi komunikasi. antara seniman, 
karya seni yang diciptakannya dan masyarakat penghayatnya. 

Pemilihan tersebut kami anggap sangat tepat mengingat Seni Patung, . Seni Kriya dan Seni 
Keramik adalah merupakan assetkebudayaan bimgsa yang perlu dinilai dan dimasyarakatkan secara 
luas. Di samping itu diharapkan pula bahwa Seni Patung, Seni Kriya dan Seni Keramik ini dapat pula 
menjadi komoditi yang dapat menambah pemasukan divisa negara dan meningkatkan nilai tambah 
bagi kesejahteraan para senimannya. 

Akhirnya saya selaku Direktur Jenderal Kebudayaan mengucapkan selamat berpameran dan 
semoga sukses. 
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