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Peta Seni Rupa lndon 1a 1984 

Diwarnai dengan Aneka Diskusi 
TAHUN 1984 agaknya bukan 

tahun YBnl cerah bagi sem pa 
Indonesl8. K tiidaket!raiMD 
bukan Slij8 dttullJ di 
tand81 lewat pasal kreatifitas pen-
ctptaan SBJB, tetap JUga leh 
hal hal yang berada d1 luar Jang-
kauan pelukts atau manus1a 1tu 
sendm Bukan SIIJB dits aratkan 
oleh kekangan a tau h m 
batan yang secara rta m rta 
menahan leJitan kr at f yang ada, 
tetap1 JUga oleh uatu yang 
kodrat1. 

Keredupan Itu b1 a d!Jelaskan 
dengan menmggaln a beberapa 
tokoh sem rupa an pemben 
wama sem rupa Indon 1a 
Memnggalnya Bung Adam Malik 
pada 5 September dalah sama 
dengan memnggalny seo ang pe 
merhab seni rupa Indone 1a 
nom r satu. Keperg nn a sama 
dengan lenyapnya rang pelin-
dung hasil ulah kreati bangsa kita 
sendin Di sampmg Adam Malik, 
dunia sem rupa Indones18 JUga 
kehilangan besar dengan memng-
galnya kritikus Dan 
pada bulan Apnl. 

Dan Suwal'Jono, kntiku yang 
acapkali disebut sebagai "buku 
bel'Jalan itu, karena begitu luas 
pengetahuan sem rupa yang d1 
genggam telah meng1 1 duma sem 
rupa Indonesia dengan perban 
dingan-perbandm'an yang ber 
harga Sementara Itu hamprr ber 
samaan dengan gugumya Dan 
SuwBr:Jono, pelukis p ten al In 
donesta yang mas1h berus18 muda, 
Toto Riboedtyanto JU a menmg-
galkan k1ta bulan April I tutup 
usia karena penyakit lever pada 
saat seJumlah karyan d1pamer 
kan d1 Balai Budaya Jakarta. D1 
UJUng tahun, pers1snya 7 Novem 
ber, Ratu Ammah Hidayat JUga 
tutup usia H3Jah bek anggota 
konstituante m1 pada 18 70 an 
baru mulai meluki dtbawah 
asuhan S SudjoJono Hasilnya 

Ra lukisan 
yang 18 buat sebelum 
US18 79, adalah seJU m 
men yang muskil K tas yang 
diliadirkan telah memberikan va 
rias1 umk duma sem 1 d1 

Keredupan 181n yang 
guhnya bukan keredu an yang 

lain yang blSll dtangkat 
sebag81 1SY81'8t redupnya cahaya 
seru rupa adalah semakin santer-
nya p tes seJumlah seniman atas 
ker:Ja Dewan Kesenian Jakarta. 
U dewan anc makstmal 
d 
an · Uhir tiliua 1984 misal-
nya, oleh aeruman se-
bag81 seiUiiu J8111 tak senus, dan 
tak memahami soal-soal kese-
rumanan Sem ntara pamerannya 
se diri oleh pengamat 
dianggap tak membenkan getaran 
apa-apa 

Selbinar dan Dlskusi 
Tetap1 tak berarti tahun 1984 

tab ll:eaelaoan. Dt Jakarta, atau perSJSnya di l>ewan Keseruan Ja-
karta. setelah m1211culnya figur 
Su pendapat 
1 m 

o.Iarn tahun 1ru BeJUmlah 

semmar atau dlSkusi seru rupa 
banyak yang b!S8 dicatat. Yang 
sesungguhnya, nilainya sama 
dengan sebuah pameran yang 
penting. Bulan Maret, tanggal 27 
dan 28, misalnya, di TIM terjadi 
seminar tentang seJarah seru rupa 
Indonesia. Beberapa tokoh seni 
rupa daerah, diundang untuk me-
nyusun sejarah seni rupa daerah-
nya masing-masing Mereka 
adalah Fanda Sriliad1, Kusnadi, 
Amang Rahman, Subroto dan Rai 
Kalam. 

Bulan Desember d1 TIM juga 
diadakan stmpostum tentanJ sem 
patung. Jim Supangkat, G. Stdhar-
ta Wijoso Yudoseputro, Adhi 
Moersid, Herbowo, But Mochtar 
angkat bicara. Simposium ini 
mengikuti ker:Ja kreatifpematung-
pematung ASEAN yang kebetul-
an tahun ini berulah di Jakarta. 
Dan patung-patung karya sem-
man-seniman ASEAN yang kali 
1ni diwakili oleh Nonthtsvathm C. 
(Muangthai), Wee Beng Chong 
(Smgapura), Lee Kian Seng (Ma. 
laysta), Luis Y ee A wang 
Hliji Latief Aspar (Brunei) dan 
Sunaryo (Indonesia) itu sekarang 

di Taman Suropati Ja-
karta. 

Semmar atau dtskusi sem rupa 
tahun 1984 memang nampak lebih 
bergairah. Perstsnya lebili menya-
sar pada target nilai yang mgin 
dican. Menyusul lukisan 
kaca yang terjadi bulan Maret di 
Mitra Budaya, di gedung P dan K 
diadakan semmar tentang lukisan 
kaca tersebut. Irsam, Sri Warso 
Wahono dan Agus Dermawan T. 
berbtcara dalam kesempatan yang 
dibuka bulan April itu. Sementara 
tanggal 6 April di Gareri Decenta 
Bandung juga diadakan diskusi 
kesemrupaan. Dengan dilimpah1 
pengulijung yang penuh antusias, 
A.D. Pirous di mencoba 
menawarkan m -masalah 
baru. Bulan Februari, 7 di 
TIM Juga diadakan diskus1 untuk 
membahas karya-karya pelukis 
muda seluruh IndoneSJa, yang 
kala itu dtgelarkan. Pameran pelu-
kis muda ini diaelenggarakan 
tanual 1 sampai 11, Pagelaran 
tokoli-tokoh muda, D81Jlun mem-
bawa nafas-nafas map1111 Kurang 
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Se entara ttu meran pamer-
an yang patut d atat trmyata 
tidaklah banyak Dan se damya 
masuk dalam c tatan ta tak 
semata g meruak durua kreab-
Vttas Tapt kadang JUga ekedar 
menggun ang dtttlik dan stst sen-
sast Me ki hal-hal ttu bukannya 
harus dtanggap kehru. 

Pensbwa d Bala1 Bud ya m1 
salnr.a Mmggu pertama bulan 
Apnl, Sanggar Pr rna Oevtta me-
mamerkan s urn h luktsan 01 
dalam b ru ttu dtp8Jang pula 
sebuah mobil Fi Brav Sang 
sponsor pameran ara pagelaran 
mi kontr merum ulkan pro dan 
kontra 

01 temp t tu pu bulan Maret, 
tanggal 25 ampru 31 ada pamer-
an besar' Pameran yang mema-
Jang ban ak luktsan dan banyak 
pelukts m, temyata memang 
hanya be ar dalam Jumla Kata 
' besar memang dlUsahak n me 
nohok a Ik t d1 d mnya 
nama na Amang Ra hman. 
Batara L b Hartoko d eba-
gaJnya 

Namu p lara yan tanpa 
sensast ud1 h en a ton adalah 
pameran R. Basuk A dullah. 
Baik yan dt Hotel Hilton, 4 
sampru 10 Jum ataupun ang dt 
TIM, pertengahan Nov mber 
Pameran tokoh naturalts 1m ber-
hasil menvedot pengullJung luar 
biasa ban aknya Kettka mema-
Jang karyanya di TIM yang ebag1 
an luktsan t I 1an dan g-
ang, ki 0 00 p n ung 

ha r Jumlah mi mencatatkan 
seJarah baru bagi TIM 

Pameran yang JUga banyak me-
nyedot peminat, sekalian menyan-
dang bobot yang baik, adalah 
pameran sem rupa Asmat di 
Wtsma Seni, Jalan Merdeka Barat 
Jakarta. Pameran yang sekaligus 
bursa ini diselenggarakan awal 
bulan Agustus. 

Pameran lain yang memtkal 
diperhattkan ialah pameran foto 
sem karya Kusnadt, kritikus sem 
rupa Indonesia itu. Pameran dise-
lenggarakan dt TIM, 13 sampat23 
Oktober. Juga pameran Teguh 
Ostentrik, pelukis Indonesia 
lama berada di Jerman. Luktsan-
nya yang aneh dan merayap-rayap 
dt dmding, dtgelarkan dt Erasmus 
Huis, akhtr bulan Oktober 

Tahun 1984, JUga banyak pro-
gram dan Iomba sem rupa yang 
harus dtsimak senus. Loml)a 
pameran seni rupa antar-SMA 
se-Jakarta mtsalnya. Lomba men-
ctpta karya, dan sekaligus Iomba 
memamerkannya, merupakan hal 
baru jelas akan merangsang 
aprestasi anak-anak muda Pro-
gram mi sesua1 dengan kU:rikulum 
baru. Oalam program m1 uga 
termaktup Iomba membuat poster 
raksasa, yang hasilnya dipamer· 
kan di Ancol, pertengahan No-
vember. 

Ot TIM, 21 Oktober dtadakan 
Iomba melukis dt atas batu. 
Sebuah perlombaan yang unik, 
dan menarik perhattan Lomba lJU 
dtprakarsai sebuah perusahaan 
swasta, Es Teller 77 

Stapa bintang tamu sem rupa 
1984? Tak banyak, tetap1 emua 
menuflJukkan kualitas tinggi. 
Pameran grafis kontemporer 
Jepang, di TIM, 12 sampa1 21 
September dt antaranya 
lumnya, gratis 19 semman Kanada 
dt Institut Kesenian Jakarta pada 
pertengahan bulan Maret 01 
Goethe lnstitut, bulan November, 
dip8Jang puluhan gratis semman 
Jerman yang masih hidup 01 
Hotel Borobudur, 24-26 Met lukis-
an ash Vlammck, Leger, Picabta 
dan tokoh-tokoh sem rupa Eropah 
dtgelarkan dalam bursa. 

Namun luar negen tak hanya 
menghadiaht kepada 
ktta. Tahun 1984, 1a Juga memben 
Oscar de Montecarlo. Tepatnya 
kepada pelukis Surabaya, Doyo 
Prawito, peluklS kita yang lama 
tinggal d1 Pranc1s 

(AfUS Dermawaa Tl 
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