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SELA A dua hart be am ara Karma •55J, pembawa 
bungan, tg 15 dan 16 Pebruan mak pertarna, menyodorkan 
telah dlSelenggarllkan d ku perso an berikut Apakah ke 
panel mengenru Penulisan Seni Juhan tu berdasar? Kurangnya 
rupa D1 Media Massa Tiga m k hputan med~a massa ten tang ke 
lah utama erta pembandlngnya giatrut urua serurupa merupakan 
sempat dlselesaikan masmg keny an. apabila dibandingkan 
1. Penuli an Senl Rupa D1 de.- deng n utan b1dang lain seper-

nesia Dalam Tinjauan Seja ti film musik pop, politik, eko-
rah, dibawakan oleh Sudar normd b Kenyataanyangterjadi 
maj1 dengan pembanding Rudi dew llll merupakan pertanda 
Isbandl be urn jelasnya kedudukan penu-

2. Penuh an enirupa Di ed1 lisan seruru sebagal suatu kli 
Ma a, dibawakan oleh Mara tik eru Apakah karena belurn 
Karma dengun pembandmg mem d yakan kritik 1tu di ka-
Dan Suwaryono Ian rna yarakat budayawan, 

3. Tanggapan Kreator Terbadap bel membudayanya 
PenullSBD Senirupa D1 lnd menurut anggapan 
nesia, dlbawakan o eh AD trawan> Atau ap;:kah 
Prrous dengan pembanding karen eruman serurupa belurn 
KusnadL me iki ap ilmiah? Bagarma 
Perhatian terhadap dlSkusl nakah bentuk klitik senirupa 

panelltu cukup besar, hadir tokoh yang kita b tuhkan? 
senlman budayawan eperti Mara K a menullSkan se-
Nyoman TUSan, Baharudin MS, cara terpermc1 dalam usaha 
Djayakusurna, Ibenzaru Usman, memperoleh nilal rill dan sebuah 
Adhi Mursid Mardian, Ny Ru~l kary ~eorang penults kritik 
to, Ny. Tuti Nurhadl, Hardl, HB harus mei\)elajahi berbagai nilal 
Yassm, Suparto Ve trljden, Y dimlliki oleh karya senirupa 
Oeman Etiend1, Danarto wart ltu Antara lam artistik estetik, 

an• budayadan Padan rna pslko oglS, falsafah, 1de dsb yang 
dan Denpasar erta se umlah merupakan nila1 total dan suatu 

ahaslSWa yang sabar eliput kary seni 
mb1c an sampru berakhir P klitik tidak hanya dl 

Keluhan Seniman Terhadap tunt untuk blSa mehhat karya 
Penuhsan aryanya ltu karen aspek tampak dari 

UDAH ejak lam terbetik su tu karya tidak mewakili selu
ag keluhan dan kalangan ruh nilru yang dikandungnya 

an terhadap m am 11 Dibe kangnya tersembunyl 
tentang karya di media lam pikiran ki,;atornya 

m a terutama surat kabar dan Dan Suwaryono t60J, yang di 
maJ lah. Inti keluhan ah li kena sebagai kliti!:us serurupa 
pu ltu masih dangkal kurang dan telah menulis seru selama 30 
be utu, tidak teratur erta tidak tahun mengemukakan masalah 
ber e !nambungan mengenal nya bih optimistik kedudukan 

I 
kea yang sesunggullny dari se p Indones1 sangat jelas, 
k dupan d senirupa Indo- balk mengena1 ekslStensmya 
nesia Sementara senlman menge· d truktur kehidupan rna 
luh pula tentang mutu pe an at dewasa 1m Maupun c1ta 
di media assa balk pe an dan cltranya dulu kini dan kelak 
laporan pameran seniruP , berita kemud1an Senlman serurupa 
jurnalistik m upun ter d p kli te turut serta menyurnbang 
tik dan ulasan yang menurut kiln u tu dalam kehidupan 
pandangan mereka kurang mem kemasyarakatan kita, balk aspek 
berikan gambaran sebenarnya OS> maupun mengenru aspek 
Dan 1 gt dapat diangg p memb1 kebudayaarmya dalam arti yang 
ngungkan atau menyesatkan m uruh 
pemb ca T ramat meris ukan 
lag! penul erurupa u kritik 
beg1tu k apal m n h 
rapklln kritik senirup be 
wib w Yan elalu me 
perkemb an senirup 
jang waktu. bertind 
penghubung antara k 
den an mas arakat. 

Selanjutnya Dan Suwaryono 
menegaskan ten tang syarat• yang 
dibakukan mengenai klitik seni 
atau kesatuan pandangan, tidak 
perlu ada .kesamaan lebih oaik 
dibangunkan perbedaan sesuai 
dengan perbedaan sos1o kulturai 
dan penghayatan khas indlVlduai 
Dengan kata lam, kaiau ada sera 
tllS penulis erurupa biarkan me
reka berkembang dan menullS 
melepaskan pandangan dan 
wawasan se as dengan apa yang 
diaiarru serta dihayatinya daiam 
durua keserurupaan. Sejarah 
telah me!'nbuktikan, kesatuan 
pandangan daiam dunia sentrupa 
Indones1a tidak dapat dlperta
hankan apaiagru daiam penggu
naan bahasa serupa ekspressi es-

tetis keserurupaan dewasa ~ 
Keragam n lebih terlihat, kare 
sltuasl dan kondisl sos1o kultur 
Indonesia pandangan hidup n -
gara dan bangsa 1tu sendiri. 

Mengenru kritik jumalisti , 
antara Mara Karma dan pemb 
dingnya Dan Suwaryono tidak 
terdapat perbedaan yang tajam, 
suatu kritik yang dilakukan ber
da ark an metoda dan sis tim yang 
tel diakui, telah merupakan 
kr1tik bersifat ilmiah, sekali pun 
ditulis dengan gaya yang populer. 

Dlteruskan oleh Dan Suwaryo
no, bahwa ada yang disebut "po
pular criticlSm", disampmg 
"yournallStic cntiClSm"; tidak 
ada tingkatan inferior b&gl penge 
rt1an klitikJurnallStik. Yang ada 
adalah perbedaan bobot kwalitas 
antara klitik jurnalistik dengan 
rnacam kritik yang lainnya, urn 
pamanya klitik analitik atau kri
tik estetik. Bahkan kritik jurna
llStik bisa berkwalitas tinggl, 
telah d1buktikan oleh beberap 
berkala luar negen seperti ''Ti
mes", "New York Times", "News
week dan lam•. 

40 Tahun Terakh.lr Hanya 
25 Terbitan Senirupa 

SUDARMAJI, kritikus seni
"Upa yang tekun dan kini mendu 
duki pimpman Dewan Kesenian 
Jakarta, membawakan makalah 
yang bernas dengan data• sejarah 
gerakan serurupa modern di 
tanah arr Beberapa faktR dapat 



I 

PARA penulzs kritik senirupa, daTi kin Kusnadi 160), tul~~~~~~ A 
lembut persuasif edukati[ Dan Suwaryooo 

160
J lebih men:nulisan- l:>elanjutnya AD. Pirous mema-

penulisan pada analzsa estetik semrupa Mara Ka~~J t parkan persyaratan bagi kritikus; 
nya menyorot semrupa dalam ruang lingkuv uaTUJ uas. . . II pertama harus gandrung seni. 

chc tat S. Sujoyono tmaaf d1tul~ Pencinta seni dengan kepekaan 
dengan EYD supaya generas1 yang cukup tinggi terhadap kar-
muda tidak keliru membacanya) ya• seni. Mampu melakukan. 
mungkin yang pertama berhasil studi untuk mempertajam dan 
membukukan buah P~annya memperluas pandangannya; se-
mengenru serurup~ JUdulnya hingga 1a dapat membuat analisa 
"Seni Lukis, Kesen1an Dan Se- yang tajam dan kuat. Kritikus itu 
niman" Yogy~arta, tah~ 1946. mengetahuisejarahsenirupaatau 
D!.!.usul kemudian Kamt Tabu estetika selain itu ia perlu meng-
Kemana Seni Lukis Indonesia adakan Peljalanan ke Iuar negeri 
Akan Kami Bawa", tahun t1dak melihat galeri dan museum•, 
Iengkap terdapat d1 Perpusta- dengan demikian ia akan paham 
kaan Negara Yogyakarta. Buku perkembangan senirupa. 
kedua ltu berisi sanggahan terha- Terhadap persyaratan yang 
dap kritikus Belanda yang me: diinginkan oleh AD Pirous untuk 
nyangsikan pertumbuhan dan penulis senirupa, Mara Karma 
seru lukis Indonesia. merasakan terlalu sulit dan berat. 

Kemudian pada tahun 1943 t?l Barangkali tidak bakal ada war- · 
26 Me1, dalam harlan Suara Asia tawan atau penulis budaya yang 
Surabaya Agus Jl:'yasuminta mampu memenuhi persyaratan 
menulis tentang "Sem Rupa Dan itu. Dan sekali pun ada penul!S 
Bangsa" sedang D. Djayakusuma dengan tarafitu, apakah ada mass 
menulls tentang pameran seru media surat kabar dan majalah 
lukis di gedung Keimin Bunka yang bersedia menurunkannya? 
Shldosho, dalam hanan Pemba- Mass media tetap berpegang pada 
ngunan, 6 Mei 1943; beljudul "Lu- tulisan yang berni!ai berita dan 
kLan' Indonesia Di Gedung Ke1- aktual sifatnya. Sedang Dan 
mm Bunka Shldosho" Selain Suwaryono lebih menghendaki 
d.:lam kedua harian itu tulisan~ segala macam berita, laporan 
mengenru seni lukis muncul ~ atau ulasan kritik senirupa d!Se-
hanan Cahltya, Asia Raya, PanJt barluaskan kepada masyarakat, 
Pustaka, dan harlan Pemand~- supaya umum mengetahui apa• 
an. Itulah sejumlah mass medJa yang teljadi dalam durua seruru-
surat kabar yang mendukung per pa. Bagi mereka ahli' yang berke-
tumbuhan senirupa modern In· sempatan menempuh pendidikan 
donesia yang didirikan oleh S. tinggi seperti di ITB atau GAMA 
Sujiyono beserta kawan•. .. dsb, cobalah menulis . tentang 

Dari pendapat SudarmllJl yang seru. Sumbangkan sebag1an ilmu 
menarik ialah, perkiraan sangat yang dimiliki itu untuk mencer 
Iangka terbitan buku mengenai daskan masyarakat. Amalkan 
senirupa modern. Dalam kwun ilmu, masyarakat kita masih ba-
waktu 40 tahun terakhir hariya nyak yang terbelakang; Insya 
tercatat terbitan mengenal seni- Allah Tuhan Yang Maha Peng. 
rupa modern sejumlah 25 buah. asih akan menurunkan pahala-
Itu pun kalau ter_bitannya dapat Nya. 
d1anggap sebagru buku, karena Tidak seperti biasanya, waktu 
kebanyakan kurang memenuhi 1tu diskusi di Gedung Galeri Baru 
syarat sebagai buku. Itulah masa- TIM cukup tertib dan hldup, se-
lah yang memprihatinkan. kali pun pengunjung melimpah 

Syarat• Bagi Penulls ruah berkat moderator diskusi 
Kritik Senirupa yang berpengalaman seperti 

KEAKRABAN sangg!ll' yang Nyoman Tusan, Wiyoso Yudose-
hilang serta sukar diganti d~ngan putro dan Krisna Mustajab. Ru-
kehidupan perguruan tingg1 seru- panya DKJ sedang berusaha 
rupa merupakan saiah satu untuk berbenah diri, dan usaha 

.. bab ,.,..,, krttik. renlropa ~- ""'•""""'· ) kita merijadi hambar. Tidak sedi- Se . ** 
namik olah kreatif seninya. Dl· 
tambah lagi kelangkaan majalah 
kebudayaan, sehingga penulisan 
seru berhlmp1tan a tau menunggu 

a ruang berita ekonomi, S?sial 
dan politik Situasi yang tidak 
menguntungkan itu, mendorong 
taraf penulisan senirupa bersifat 
reportatif dan ringan dalam arti 
semp1t. Pendapat itu dilontarkan 
oleh AD Prrous. 


	0012
	0013

