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Selanjutnya Dan Suwaryono
menegaskan tentang 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 mereka 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 dlpertahankan apaiagru daiam penggunaan bahasa serupa ekspressi estetis 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 berda ark an metoda dan sis tim yang
tel
diakui, telah merupakan
kr1tik bersifat ilmiah, sekali pun
ditulis dengan gaya yang populer.
Dlteruskan oleh Dan Suwaryono, bahwa ada yang disebut "popular
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 kritik estetik. Bahkan kritik jurnallStik bisa berkwalitas tinggl,
telah d1buktikan oleh beberap
berkala luar negen seperti ''Times", "New York Times", "Newsweek 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
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PARA penulzs kritik senirupa, daTi kin Kusnadi 160), tul~~~~~~
160
lembut persuasif edukati[ Dan Suwaryooo
J lebih men:nulisanpenulisan pada analzsa estetik semrupa Mara Ka~~J
nya menyorot semrupa dalam ruang lingkuv uaTUJ
uas. . .
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chc tat S. Sujoyono tmaaf d1tul~
dengan EYD supaya generas1
muda tidak keliru membacanya)
mungkin yang pertama berhasil
membukukan buah P~annya
mengenru serurup~ JUdulnya
"Seni Lukis, Kesen1an Dan Seniman" Yogy~arta, tah~ 1946.
D!.!.usul kemudian Kamt Tabu
Kemana Seni Lukis Indonesia
Akan Kami Bawa", tahun t1dak
Iengkap terdapat d1 Perpustakaan Negara Yogyakarta. Buku
kedua ltu berisi sanggahan terhadap kritikus Belanda yang me:
nyangsikan pertumbuhan dan
seru lukis Indonesia.
Kemudian pada tahun 1943 t?l
26 Me1, dalam harlan Suara Asia
Surabaya Agus Jl:'yasuminta
menulis tentang "Sem Rupa Dan
Bangsa" sedang D. Djayakusuma
menulls tentang pameran seru
lukis di gedung Keimin Bunka
Shldosho, dalam hanan Pembangunan, 6 Mei 1943; beljudul "LukLan' Indonesia Di Gedung Ke1mm Bunka Shldosho" Selain
d.:lam kedua harian itu tulisan~
mengenru seni lukis muncul ~
hanan Cahltya, Asia Raya, PanJt
Pustaka, dan harlan Pemand~an. Itulah sejumlah mass medJa
surat kabar yang mendukung per
tumbuhan senirupa modern In·
donesia yang didirikan oleh S.
Sujiyono beserta kawan•. ..
Dari pendapat SudarmllJl yang
menarik ialah, perkiraan sangat
Iangka terbitan buku mengenai
senirupa modern. Dalam kwun
waktu 40 tahun terakhir hariya
tercatat terbitan mengenal senirupa modern sejumlah 25 buah.
Itu pun kalau ter_bitannya dapat
d1anggap sebagru buku, karena
kebanyakan kurang memenuhi
syarat sebagai buku. Itulah masalah yang memprihatinkan.
Syarat• Bagi Penulls
Kritik Senirupa
KEAKRABAN sangg!ll' yang
hilang serta sukar diganti d~ngan
kehidupan perguruan tingg1 serurupa merupakan saiah satu
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babmerijadi
,.,..,,
krttik.
renlropa
kita
hambar.
Tidak
sedi-

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.
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l:>elanjutnya AD. Pirous memaparkan persyaratan bagi kritikus;
pertama harus gandrung seni.
Pencinta seni dengan kepekaan
yang cukup tinggi terhadap karya• seni. Mampu melakukan.
studi untuk mempertajam dan
memperluas pandangannya; sehingga 1a dapat membuat analisa
yang tajam dan kuat. Kritikus itu
mengetahuisejarahsenirupaatau
estetika selain itu ia perlu mengadakan Peljalanan ke Iuar negeri
melihat galeri dan museum•,
dengan demikian ia akan paham
perkembangan senirupa.
Terhadap persyaratan yang
diinginkan oleh AD Pirous untuk
penulis senirupa, Mara Karma
merasakan terlalu sulit dan berat.
Barangkali tidak bakal ada war- ·
tawan atau penulis budaya yang
mampu memenuhi persyaratan
itu. Dan sekali pun ada penul!S
dengan tarafitu, apakah ada mass
media surat kabar dan majalah
yang bersedia menurunkannya?
Mass media tetap berpegang pada
tulisan yang berni!ai berita dan
aktual sifatnya. Sedang Dan
Suwaryono lebih menghendaki
segala macam berita, laporan
atau ulasan kritik senirupa d!Sebarluaskan kepada masyarakat,
supaya umum mengetahui apa•
yang teljadi dalam durua serurupa. Bagi mereka ahli' yang berkesempatan menempuh pendidikan
tinggi seperti di ITB atau GAMA
dsb, cobalah menulis .tentang
seru. Sumbangkan sebag1an ilmu
yang dimiliki itu untuk mencer
daskan masyarakat. Amalkan
ilmu, masyarakat kita masih banyak yang terbelakang; Insya
Allah Tuhan Yang Maha Peng.
asih akan menurunkan pahalaNya.
Tidak seperti biasanya, waktu
1tu diskusi di Gedung Galeri Baru
TIM cukup tertib dan hldup, sekali pun pengunjung melimpah
ruah berkat moderator diskusi
yang berpengalaman seperti
Nyoman Tusan, Wiyoso Yudoseputro dan Krisna Mustajab. Rupanya DKJ sedang berusaha
untuk berbenah diri, dan usaha
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