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SANTAI, Srlhadi SARONG, Sutan Chaidir 

Pame1·an Besar Senilukis 
Indonesia Ke-111976 

Jakarta, 18 Desember (SH).-
Sampai tgl. 30 Desember 

yad, di TIM dewasa ini sedang 
dilangsungkan Pameran Be
sar Sem Luk1s Indonesia ke
n, penyelenggaraan Dewan 
Keseman Jakarta dalam 
rangka Pesta Seni tahunan
nya 

Sejumlah 119lukisan karya 
61 peluk1s dan seluruh Indo
nesia dlpaJangkan dalam dua 
ruangan di kompleks kese-
ni yakni dt Ruang Pa-
m ndand1 ruangLantaiiii 
Teater Besar, d1 atas 

Di antara pelukis"danpel
bagal angkatan dan a liran 
yang 1kut memajangkan kar 
yanya 1tu ialah Sutan Chaidir 
dan Bali, Handrio dari Yog 
yakarta Srihadi dari Ban
dung erta Mohamad Daryono 
dari Surabaya; JUga Wisran 
Hadi dan Padang, Ali Wala 
ngadi dan Ujung Pand..allg 
dan Mardian aari Cirebon. 

Pameran Besar aja. 
Ketua DKJ D. DJajakusuma 

ketika membuka pameran tsb 
berpidato, bahwa sung

hpun pameran ini kenya 
annya kembali dilkuti oleh 

peluk1s• se-Indonesia, namun 
DKJ sengaja tidak menama
kannya sebagai Pameran Na
sional dan tetap dengan Pa
meran Besar saja. 

Hal itu tidak lain karena 
DIU merasa bahwa ada pihak 
yang lebih pantas dan lebih 
kompeten untuk menye
lenggarakan pameran Nasio
nal serupa itu karena keper
luannya memang sudah men
desak. 

'DKJ mc{l)beranik"n diri 
menyelenggarakan 'Pifmel'an 
~ang dua tahun sekali seperti 
m1, sebab menyadari bahwa 
adalah penting bagi masya
rakat untuk melihat per
kembangan senilukis kita", 
kata DjaJakusuma "Di lain 
p1hak", demikian sambung
nya, "para pelukis yang ber
tebaran d1 seluruh tanah air 
itu sendiri, JUga perlu ber
temu dan membicarakan ma
salah• mereka dengan sesa
manya. Sehingga kejadian 
seperti ini mudah•an dapat 
berfaedah bagi kita semua". 

D1katakannya bahwa pa
meran kali ini sengaja diada
kan dalam satu kompleks, 
yaitu TIM, dengan tujuan un-

tuk memudahkan para pe
cinta senilukis Indonesia da
lam mengikutinya. 

Untuk lukisan• yang dinilai 
terbaik akan diberikan lagi 
hadiah•, yang akan diputus
kan oleh sebuah dewan juri 
yang terdiri dari Dr Umar 
Kayam, Dr Sudjoko serta 
anggota• Akademi Jakarta 
masing• Affandi, Rusli dan 
Drs Popo Iskandar. 

Mengiring1 pameran ini 
dua diskusi dengan topik 
yang sama, "Seni Lukis Indo
nesia'' akan dilangsungkan di 
Ruang Pameran TIM, mulai 
jam 10.00 WIB. Hari Minggu 
26 Desember dengan pembi
cara utama Drs Jimmy Su
pangkat (Bandung) dan Senin 
27 Desember pelukis senior 
Oesman Effendi dari Padang. 
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