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DISKUSI terbatas penulisan seniJliPil 4i media khalayak d1 Indo eaia ¥1111 E u n g tanggal I.S 6

Februarll

di Taman Ismail Mar
zuki, Jak
meodapat perhauan
yang hanpt dari kalangan semrupawan maupun wartawan yang ber
gerak di bidang kesenian. Sebab, mi
1 Ia~ pntuk pertama kali Dewan Ke~ Jakarta "berani" membiayai
wartawan untuk datang mengh d1
n diskus1 senirupa. Temyata dalam
d1skusi selama dua hari itu, pa
yang dicari selama im dapat dJtemui, yakni perbedaan pendapat!
Tak dapat dJsangkal, ada kalang
an seniman yang menerima kntJk
senirupa yang ilmiah di koran , sebab dengan gaya pengungkapan
akademis sasaran yang dituju akan
tercapai, yaitu golongan mtelektual .
TIIPi,sebaliknya ada pendapatyang
tak setuju dengan tulisan yang ter
lalu Umiah itu,sebab fokusnya hanya sekelompok kecil masyarakat
pcnc:inta seni. Padahal untuk mernaqarakatkan suatu karya seni
perl mempergunakan baha a se
derhana dalen arti mudah d1paha
mi, sehlnua tulisan senirupa di m
dia ~ itu mampu menje bat
ni Jaralt antara seniman da
mk
mat k a seni.
Pel
AD. Plrow1 dalam maka
lahnya Tanggapan Kreat Terha
dap Penubsan Senirupa d1 lndone
sia" JJM18i1ai bahwa penullsa kritik
serurupa kim dalam sejarah kern
banpanya sejak tahun emp tpuluban tidalt begitu berkembang d1ban
d11q1tan dengan perkemba
mrupa kJta
Dalam mengemukakan pe dapat
n a, AD. Pirous mengangk ede
retan nama-nama sastrawa Indonesia seperti Sitor Situmor ng, RJVIU Apin Ida Nasutt n,
dan
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tara itu kritiku
mrupa,
Mara Karma dalam m
ahnya
"Penubsan Senirupa di Media Massa' cenderung menilai bahwa da1arn
soal ku ntita penuhsan
rupa
sangat ku. ang, apalagi j1k hal inidibandmgkan dengan Iiputan tentang film, musik pop, politik dan
ekonomi.
Mara Karma juga menanda1 bahwa banyak keluhan dari semrupawan terhadap kualitas macammacarn penulisan eli media rnassa,
ba1k terhadap penulisan laporan
biasa, rnaupun ulasan dan kritik. sebab, katanya penulisan senirupa disurat kabar kurang rnenberikan
garnbaran yang sebenarnya, danbahkan kadang-kadang dianggap
rnembingungkan dan bisa pula menyesatkan para pembaca atau
publik!
Dari sekian banyak keluhan, kata Mara Karma, yang paling banyak
dirisaukan senirupawan ialah me-
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Tak Pertu Berpretenld.
Knukus Daa Sunry0110 YIUJI leb h 30 tahun bergelut denpn duma
knuk semrupa menyampalltan
kalah penyanggahan terhadap tub
san Mara Karma Jika Mara Karma menuntut perlunya kewibawaan
dalam menulis knt1k emrupa, tak
dem1k1an halnya dengan Dan
uwaryono.
Knt•kus senirupa, kata Dan Suwaryono tak perlu berpretens1 menulis kntlk yang berwibawa dan segala macam tetek-bengek dan seJerusnya. Kalau mau menulis kritik senirupa, tulislah dengan bersila d
ngan segala persyaratan ilmiah dan
kesamp1ngkan segala macam bombasme dan emosional•sme
. "Adany~ kelu~an terhadap s1fat
d1skontmwtas, •regular dan liputan, jangan dirisaukan. J1ka kita
mau menulis sesutu yang langsung
berhubungan dengan pertumbuhan
atau perkembangan senirupa, kita
harus mempunyai mouvasi yang tegas dan nyata untuk turut serta menyumbangkan apa yang kita ketahui tentang semrupa,'' kata Dan
Suwaryono.
Dalam diskusi senirupa nu, Sudarmaji dan Rudi lsband•lebih banyak bercenta tentang tinJauan seJarah penulisan senirupa mulai dari
masa S SudjOJOno sampai saat sekarang mi. Tapi, dalam makalahnya
"penuhsan Senirupa di Indonesia
Dalam Tmjauan SeJarah" informasi
SudarmaJi tentang kuranngya bukutentang senirupa, amat menarik.
Menurut Sudarmajl, sejak Indonesia merdeka sampai saat sekarang
1m, k1ta hanya memiliki 42 buah buku semrupa. Seharusnya buku senirupa tumbuh sepesat buku lwya sas
tra. "Tugas tita sekarllq IDI meaa
galakkan. Syukur b1sa serentak pemngkatan mutu dan Jumlah," kata SudarmaJI.
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llnlnpa

Pelukis Oesmaa Elfelldl dan Yu-

suf Afrelldl sama-sama berpendapat
perlunya suatu wadah untuk men~pung dan sekaJiaus meuyimpan

tul1san tentang senirupa. Sebab, selama ini pustaka khusus tentana senirupa di Indonesia tidak ada sehingga bagi mereka yana IDJin'menpdakan studi atau menc:an bahabahan senirupa tak tabu hendak
pergi ke mana. •
Sementara itu RIMU ...._... belum melihat munculnya
dokumentator senirupa sepeni
"HB Yassin" dalam sutra. o.Jtm
hal ini Rudi memberiltan contoh
dengan karya-karya "acraltan Seai
rupa Baru" yang tak terawat dan
menunggu saat-saat kemusnahany~. ,','Hal ini amat disaYDSkan
kali, keluh Rudi Isbandi.
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Sedangkan budayawan dar1 Pa
dang, M. Yoeflk
meqhar
pakan supaya pertemuan lei'Upa 1
dapat berkesinambunpn. Ia m
nganggap pertemuan 1m akan merupakan jembatan sah1111Denaenal
dan bertukar pendapat IUltara war
tawan dan seniman.
Acara diskusi serurupa yana ber
langsung di Galen Baru IM 1t
banyak diikui pemina&
pa
Nampak hadir <blllm diet
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yakusuma,
Nubar, M

Su

parto, lrsam dan lain lMa (Ry
Fernandez).

