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(Sambungan dari halaman I)
Berpijak pada realitas
Seba ai seniman, demikian
tokoh ersagi (Persatuan Ahh
Gambar Indorfesia) m1, orang
harus berpijak pada realitas. Katanya, m mang banyak hal yang
bagus bagus. Tap1 itu tidak menutup borok yang ada. · Kalau disebut lukiS'an saya protes memang
1tu protes. Kenapa haru maJu?
Saya tldak malu
k br ngsekan Saya lebih malu
k
menutup-nutupmva dan
ber 1kap tak mau tahu. ·
Karena Itu seniman 'van_g baik'
haru bersikap. Ia punya hati
nur m an hat! nurani itu bergetar bersama yang dirasakan
rakyat. .l;falitu tak bisa dilakukan,
oran ti.dak menghayati
ebe rnya keh1dupan
akat.

"Itu sebabnya Basuki Abdullah
berbeda dengan Van Gogh," tambahnya, "Yang saya serang dulu di
Jaman Mo 1 lnd.ie bukim keindahannya. Tap1 sikao. Seorang Basuki
Abdullah
berbeda
sikapnya
dengan nas10nalis seperti Wolter
Mongins1di yang begitu terlibat
dengan persoalan masyarakatnya
waktu itu".
Tokoh seni lukis berusia lanjut
yang masih garang ini menandaskan, rasa keterlibatan semacam
memang hanya menghinggap1 sebagJan kecil pelukis. "Karena pelukJs dan pelukis ada dua. Yang
punya hati nurani, dan yang tak
peduli. Saya lebih menghargai
pelukis dengan nurani dekat
rakyat, meskipun katakanlah tekniknya agak kurang."
M ski demikian, kepada forum
1a menyatakan, "saya menghargai
sem lukis Ahmad Sadali. Itu
bagus." Selanjutnya, "Saya tahu

Tap1 saya tak mau melakukannya, karena. saya sadar meru pakan bagian dan masyarakat
banyak. Kalau saya ditjpu tukang
listrik brengsek, saya lukis kepala
nya: gombal. Saya tak meluk1s
abstrak karena masih ada mbok
Sastro yang kelaparan".
Alterutlf
Dalam makalanya "Senilllltis
Indonesia dalam percaturan aeni
lukis dunia", Prof. Ahmad Sadali
antara lain mengatakan untuk
tidak membahas kelainan sen1
Indonesia, ia mengungkapkan alternatif untuk melihat "persamaan antara kita dengan mereka".
Katanya, karya seni lahir karena
ada proses kreatif seniman yang
dipengaruhi faktor luar. Ada kemungkinan f>elukis di Indonesia
dan Meksika menghasilkan karya
yang serupa ajakannya pada apiesiasJ pe
ggap. Ya1tu kalau
masukan pengaruh faktor luar
serupa dan sebobot dihayati,
sedang keduanya bertemperaltlell
sama.
Faktor lingkungan yq malcin
menciut seperti tersebut melahirkan peradaban global. "Masalahnya, dapatkah seni lukis menghmdari hal ini ?". Semen tara itu faktor
pertautan apresiasi juga makm
meluas dengan banyaknya karya
Indonesia yang dikoleksi berbagai
museum dan galeri asmg.
"Egalitas sedang dalam proses
yang akselerasinya cukup tinggi,
termasuk dalam penyajian, konvensi yang menyangkut dunia seni
lukis, termasuk apresiasi, pembahasan, kritik dan perlakuannya," kata seniman Bandung ini.
Krlttk
Pembicara Dan Suwaryono
secara panjang Iebar menguraikan
tata cara penila1an dala!fn seni
lukis. Ia berpendapat, seorang
kritikus harus mempunyei-sense of
brout'{} dan sense of knowledge.
Kepekaan keindahan kritikus
harus terus diasah, sementara di
sisi lain pengetahuanny,a akan
segala macam ilmu
ltarus
Karena estetika sebaga1 d1siphn ilmu tersendiri pun berkembang
dengan kemajuan teknologi, misalnya dengan munculnya seni
k1bemetik dan lain-lain.
Ia menyebutkan beberapa jen ·
kritlk. Yaitu, kr1tik JUrnahs
yang sangat sulit bisa melak an
tlnjauan analitis luas men am.
Sebabnya, banyak batasa ya seperti desakan waktu dan embaca
yang JUga terbatas apres1asinya.
Jems kedua, kritik paedagogis
memberi perluasan wawasan artlstik dan kematangan estetis para
mahasiswa. Dan ketiga, kritik
ilmiah dengan menggunakan berbaga'i metoda ilm1ah yang bisa
dJpertanggungjawabkan. Fungsinya, memberi penilaian secara
tegas dan tepat.
Menjawab pertanyaan, 1a mengatakan "bagi saya menulis
kritik adalah menulis. kritik. Saya
tak peduli apakah dimengerti atau
tidak. Saya sadar, tulisan saya
sering sulit. Tapi saya juga sulit
untuk mengubahnya." (eftx)
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