
SETELAH had1r pada d1 1 
panel Sem Rupa di TIM baru b ru 
ini, setiap peminat dap t meng 
gil lresimpulan masmg mas1 , 
suatu kesimpulan yang m1 kali 
memang lebih terbatas pada mat 
ri kbusus ialah penuhsan kritik 
seni rupa. 

Sehubungan dengan m1 scgera 
dapat kami catat tiga kata kunc1 
yang gemanya mas1h terbawa un 
tuk direnungkan: Ilmiah, m1 n 
dan subyelrtivitas. 

Kiranya kita dapat gembira m h 
bat dan mendengar setiap kah d1 
sebutl tuntutan bahwa kita haru 
Umiah", bahwa perlu "penehti 

an". Tentu dianggap s1kap im akan 
Jbeningkatkan mutu penulisan kri 
tik senirupa pula. Keyakinan 1tu 
begitu menyentuh tapi juga meng 
&elitik sekaligus. Jujurkah tun 
tutan im? 

Apakah predikat "dmiah" yang 
pasti akan ber-teori2 tidak akan 
menimbulkan kegeraman para p 
lukis yang konon kabarnya aga 
alergi terhadap teori pula? Teruta 
ma para pelukis lapangan' akan 
berpendapat demikian, meskipun 
mereka sempat menggerutu pad 
''laitikus honorarium" buta 
Kusnadi, bahkan "kritikus restan ' 
aebutan Tjok Hendro. 

Jad1, kalau ternyata benar d1tun 
tut sikap llmiah, siapa yang harus 
ilmiah? Bda dituntut kribku ha 
rus Ilmiah, dengan "kritik jurnahs 
tit" yang b1asanya k:ita JUm a1 
llpknya yang akan menuhs ten 
taDg sem rupa di med1a mas 
sudah akan mundur teratur Terla
lu muluk tuntutannya Lagi pula 
~qenurut Marakarma, kr1t1kus pu 
~ JDaJikan sendiri yang punya 
lllepentingan lam ialah kepentJng 
an mecha ll!assa itu sendm 

Lalu ada usul supaya ada pena 
taran untuk wartawan sem budaya 
IUpaya leb1h ilmiah. Penataran 1tu 
atau leb1h s1mpatik disebut ,work 
llaop" memerlukan tenaga2 ilm1ah 
dalam arti biasa berkecimpung 
dalam teori seni rupa, tapi Jug 
tidak sungkan ke studio, sepertl 
Suzanne Langer misalnya Filsuf 
wanita mi dikenal karena teon 
simbol dan khusus teori Slmbol 
dalam seni Nanti akan kami 
8IJIIIUDg lagJ. teorinya. 

Sebli !&gi kita b1sa berg mb1ra 
dealan tuntutan ilmiah dan krit 
rlum tiJI8gi 1tu, tap1 ada kekhawa 
tina jup bahwa "ilmu dipaka1 
UDiut menakut nakuti pelukis yang 
alerli atau kagum teon Ter.Jadi 

am penyalahgunaan 1alah 
and abuse of scientific tcrm1 

tampil keren, serem 
-·n!l~ransi pada kr1tik sem 

-~~~~~" n:vat:a. J ad1, tidak saja haru 
ilrrLialhllJra ini d1topang 

dalam arti terjad1 
r. •-""" untuk menguj1 dan :===-= slogan

2 

ilm1ah yang menjadi populer 
ltudi mengumpulkan 

serta menganalisanya, mut 
1ak ~rtllkan. Syukur bila segera 
diawali 
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ti Heraty Noerhadi 
dala teon tentang kntik seru 
berbaga1 top1k menank akan nyata 
rclevansinya M1salnya bda e 
orang kr1bkus akan bertolak dan 
amanat seniman dan seJauh mana 
seniman berhas1! mewuJ dkan 
amanatnya 1tu lm adalah pos 1 
krihkus yang 'mten 10nahs dan 1a 
akan bicara • ua1 de an mten 
tiona! fallacy' , 1al h kekehruan 
untuk b1cara lldak tentang karya 
scm tetap1 tentang amanat ni 
manllJIB. D1 sm1 nama Monroe C 
Beardsley dan John K mp per u 
disebut 

ke S£'m luki Indones1 B1l ft: 
rensinya ke seJarah semrupa Indo
nesia, meny butkan lndon 1 Mo 
lek, PersagJ. tau Gerakan S 
pa Baru. B1 a Jug m ny bu kan 
seJarah h1dup peluki b1a ya 
Iewat wawan ara t£'ntang mot 
pengaruh da 1 to oh2 dan lam 

Kemud1an baha ev Juab d1 
mana ters1rat pemla1an de an 
kritenum yang Implis1t atau m ng 
kin malah ekl p 1 1t Syukurlah blla 
demikian. D n kemud1an ada ba 
hasa persua 1[ mengaDJurkan, 
rnengh1mbau dan menaklukkan 
pembaca untuk mcnggJnngnya ke 
sclera yang leb1h ba1 leb1h ter 
d!dik 

Dapat pula kita m£'ngambil ke 
dudukan anti intcn 10nahs Luc1 
an Goldman. Ia mcnuntut leb1h 
dar! "internal coherence , yang 
bl8sanya meDjad1 kriterium para 
formalis yang membatasi dm pada 
bentuk karya seni Mas1h d1tuntut 
olehnya lagJ. kritenum yan sifat 
nya kontekstual 18lah kri rium 
yang d1scbut olehllJIB kadar reah 
me (degrE.'e of reah m) Kritenum 
terakh1r 1m menui!Juk pada k 
kayaan dan kompleks1tas hubung 
an sosial yang tercermm dalam 
duma 1magmer clptaan emman 
Sudah Jela 1a terpeng ruh h 
gag n nus dalam teon ya 
yang mene nkan konteks so 1 I 
eko om1 d pand ngan d n a 
(WO ld VISIO eseor I 

Orientasi Total 
Untung rna 1h ad f'..eorge oas 

ang bertolak dan lurah m b 1 
da dan JU sa 1 p da plura 

(Bersamb. ke hal VII kol 8-
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