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Kata-kata AI uan 

Menteri Pendidikan Republik Indonesia 

Dengan gembira saya menyambut Pameran Seni Rupa Nuansa Indonesia IV Malaysia yang 
diselenggarakan di Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari 
tanggal26 Agustus sampai dengan 4 September 1991 di Jakarta dan dilanjutkan di Kuala Lumpur 
dari tanggal24 Oktober sampai dengan 9 Nobember 1991. Peristiwa ini adalah merupakan satu bukti 
dari pengembangan kegiatan Nuansa Indonesia yang tidak hanya terbatas di Indonesia saja, tetapi 
berusaha pula mengadakan kerjasama dengan para seniwati dari Malaysia. 

Hal ini merupakan langkah positif, terutama di kalangan para seniwati dalam lingkup ASEAN 
ataupun negara-negara lainnya. Bagi para seniwati sendiri, kegiatan ini merupakan juga ajang tukar 
pikiran dalam berkesenian, di samping merupakan kesempatan silaturahmi untuk mempererat 
hubungan akrab antara para seniwati di kedua negara sekawasan. 

Dengan rasa bangga atas peristiwa ini, saya ucapkan selamat berpameran dan semoga para 
seniwati yang turut berpameran mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. 

Yang iklas, 

(BAPAK PROF. DR. FUAD HASSAN) 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 



Kala-kala Aluan 

Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Malaysia 

Tahniah diucapkan kepada semua yang telah memberi sumbangan bagi menjayakan program 
Nuansa Indonesia IV - Malaysia ini. 

Kerjasama para pelukis wanita Malaysia dan Indonesia melalui program Nuansa ini diharapkan 
bukan sahaja mempereratkan perhubungan di antara karyawan tetapi yang lebih penting dari itu 
menyumbang ke arah kerjasama yang lebih luas di antara kedua negara bagi kestabilan rantau Asia 
Tenggara. 

Semoga pameran yang akan diadakan di Kuala Lumpur pad a bulan Oktober dan Nobember ini 
mendapat sambutan yang menggafakkan. 

Yang ikhlas, 

(DA SABBARUDDIN elK) 
enteri Kebudayaan, Kese ian dan Pelancongan 

Malaysia. 



Sebuah catatan 

Nuansa Indonesia adalah suatu asosiasi seni rupa di Indonesia dimana para anggotanya berprofesi 
sebagai seni rupawati. 
Oi dalam wadah ini diharapkan tumbuh gagasan bahwa kreatifitas berkarya sebagai proses mencari 
"ungkapan jati diri" adalah merupakan tanggung jawab profesi. 

Kematangan sikap ini tentu tidak akan terlepas dari ruang lingkup seniman itu sendiri, yaitu 
keterkaitan dengan struktur serta kondisi sosial budaya dan masyarakat. Secara universal kebudayaan 
di dunia adalah selalu merupakan hasil ekspresi dari suatu bentuk kemitraan antara pria dan wanita, 
baik langsung maupun tidak. 

Oalam perkembangan berkesenian diharapkan tumbuh suatu interaksi yang sehat antara kedua hal 
ini, sehingga gagasan-gagasan baru akan selalu memperkaya nuansa seni di Indonesia. 

Nuansa Indonesia didirikan tahun 1985. 
Pameran yang ke IV ini diadakan bersama-sama dengan para senirupawati Malaysia. 
Sudah merupakan bagian dari cita-cita Nuansa Indonesia untuk mengembangkan kegiatan 
pamerannya tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi dapat bekerja sama dengan para senirupawati 
manca negara. 

Harapan bahwa di dalam tiap peristiwa, selalu dapat memperkaya dimensi berkesenian di samping 
menjalin pengertian dan keakraban antara seniman. 

Oalam perkembangan, Nuansa Indonesia telah banyak mendapat dukungan baik dari instansi resmi 
pemerintah maupun badan swasta ataupun secara pribadi. 
Tanpa dukungan dari semua fihak, sulit bagi Nuansa Indonesia untuk mengembangkan cita-citanya. 
Untuk itu kami, Nuansa Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon doa restu. 

FARIDA SRIHADI 
Ketua Nuansa Indonesia 
Indonesia 



~ I 

Wanita Indonesia dan Seni Lukis 

Asosiasi wanita-perupa Nuansa Indonesia berdiri tahun 1985. la beranggotakan sekitar 30 
orang wanita dari bermacam profesi seni rupa : pelukis, pegrafis, pematung, dan pekeramik. 
Termasuk asosiasi yang cukup giat, Nuansa Indonesia telah beberapa kali berpameran, di tanah air 
sendiri. Tahun ini ia memperlebar kegiatannya : menjalin hubungan dengan wanita-pelukis Malaysia 
untuk berpameran bersama di Jakarta dan Kuala Lumpur. 

Nuansa Indonesia menampilkan diri sebagai bag ian dari tubuh seni rupa Indonesia yang sadar 
akan dorongan dan keperluannya dewasa ini. 

Oalam seni rupa Indonesia dewasa ini terasa keperluan yang makin mendesak akan 
hubungan dengan dunia luar : dengan negeri tetangga, dan negeri-negeri lain di dunia luas ini . Oi 
Indonesia boom berbagai jenis desain (design) seperti desain interior, desain grafis, dan desain 
pakaian, dan boom lukisan modern dalam puluh tahun 1980-1990, membangkitkan keperluan itu. 
Orang ingin mendengar dan belajar dari pengalaman orang di negeri lain, di samping terdapat 
keperluan pasar yang lebih praktis. Orang tiba-tiba melihat keterpencilan Indonesia, dan terdorong 
untuk ke luar daripadanya. Baik hubungan formal antar negara atau pemerintah, maupun hubungan 
informasi melalui media massa, terasa kurang memadai. 

Ketika Nuansa Indonesia berdiri pada tahun 1985, asosiasi itu menggariskan dalam Anggaran 
Dasarnya, bahwa ia hendak "turut memperjuangkan kedudukan seniman-wanita Indonesia", sambil 
"meningkatkan martabat seni rupa sebagai profesi" , dalam "wilayah kerja yang meliputi seluruh 
Indonesia". 

Asosiasi itu mendekati wanita-seniman Malaysia dan mengajak mereka untuk berpameran 
bersama taksyak lagikarena keinginan untuk bertukar pengalaman dan bertukar pikiran tentang hal
ikhwal yang berhubungan dengan "kedudukan seniman wanita" dan "martabat seni rupa sebagai 
profesi". Malaysia mendapat tempat pertama bukan saja karena dekatnya dalam ruang, tetapi juga 
karena inilah negeri terdekat dengan Indonesia dalam hal kebudayaan, ras, dan sejarah. 

Saya yakin, jika orang mencari ke dalam hukum atau ke dalam bidang apa pun yang orang 
ama! sadar - jika orang mencari ke dalam kesadaran - orang tidak akan sangat mudah 
menemukan hal-hal yang problematik dilihat dalam hubungannya dengan kedudukan seniman
wan ita, atau dengan martabat seni rupa sebagai profesi, baik di Malaysia atau pun di Indonesia. Lebi h 
baik orang melihat ke dalam Praktek sosial. 

Oi Indonesia, kendati kaum wan ita merupakan jumlah besar, melebihi laki-Iaki, jumlah wanita 
yang berkecimpung dalam seni rupa modern sangat sedikitdibandingkan lel?ki. Juga jumlah mereka 
yang belajar dalam lembaga-Iembaga pendidikan seni rupa, amat kecil. / 

Oi Indonesia, dalam masyarakat tfadisional di waktu lalu berlaku pembagian kerja secara 
seksual : seni rupa pun terbagi ke dalam dua golongan - golongan yang dikerjalan laki-Iaki seperti 
seni patung dan seni lukis, dan golongan yang dikerjakan wanita seperti tekstil dan keramik. Oalam 
masyarakat peralihan sekarang, batas antara kedua golongan seni rupa itu mengabur. Meskipun 
begitu orang mudah melihat bahwa lebih banyak invasi laki-Iaki ke daerah kerja wanita, daripada 
invasi wan ita ke daerah kerja laki-Iaki. Umpamanya, banyak laki-Iaki mengerjakan keramiksekarang, 
misalnya di desa Kasongan (daerah Yogyakarta). Mereka mengerjakan keramik patung , yang 
ungguk dalam harga, dan yang hingga kini dianggap monopoli laki-Iaki. 

Oalam praktek sosiallah kita dapat menemukan definisi sosial tentang wanita, definisi yang 
tersembunyi , tertanam dalam pandangan, sikap, harapan, dan tuntutan tentang wanita dalam 
praktek sosial sehari-hari. Tidak seluruhnya ini menguntungkan, atau sejalan dengan, praktek seni 
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