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Pameran seni rupa Baru 

Ikhtiar me gubah definisj 
seni ru pa mas a kini 

Seorang gadis, parasnya can· 
tik, datang menghampiri se-
buah poster. Agak serius meng-
amati, tapi tiba-dita dia tertawa 
ngakak. Orang lain melihatnya, 
jadi ikut tertawa. Ternyata gigi 
gadis tadi om pong. Gadis cantik 
itu kelihatan jeleknya. 

Tetapi mengapa gadis tadi 
sampai tertawa? Dia membaca 
tulisan pad a poster iklan sebuah 
sabun dan bedak. Begini bunyi-
nya: Aku pakai sabun dan badak 
Gossong. Seluruh keluargajuga 
pakai. Biar mereka ikut jadi jin 
dan lelembut. Gossong Babi 
Soap dengan bisanya membuat 
jerawat kulit tetap meletus dan 
bersemi. Badak Babi Gossong 
membenci kesengsaraan hi-
dung kulit Anda sekaranjang 
hari-hari. Kelembutannya mera-
wat jerawat. 

Siapa pun yang menyimak 
pasti tertawa, paling tidak bisa 
senyum. Poster dengan disain 
yang mirip dengan iklan sebuah 
sabun dan bedak bayi itu, gam-
barnya pun agak lucu. Lelaki de-
wasa dengan tubuh,· seorang 
bayi. 
. Dan, ketahuilah, gadis tadi 
menyaksikannya di ruang pa-
meran utama Taman Ismail 
Marzuki. Y a, poster tad1 me-
rupakan salah satu karya yang 
ikut dipamerkan oleh Kelom-
pok Seni Rupa Baru Proyek .1, 
yang diberi judul Pasar Raya 
Dunia Fantasi. 

Kocak dan berani 
Pameran yang berlangsung 

15-30 Juni itu memang banyak 
menggelar karya-karya 
dan berani. Belum lagi masuk 
ke ruang pameran sudah diso-
dorkan poster gede. Seorang ga-
dis tengah membuka baju kaos-
nya, sementara kancing celana-
nya pun telah terbuka. Lalu ada 
tulisan: Sabar dong! tentu 
mengingatkan pada gambar 
tempel yang banyak diperjual 
belikan. 

Namun di sini, gam bar seperti 
itu malahjadi penyambut peng-
unjung pameran. Seolah-olahja-
di iklan jitu, membuat orang i-
ngin tabu ada apa di dalamnya . 

GAYA SENI RUPA BARU· Beginilah gaya· kelompok Seni Baru 
m.enyam.but pengunjungnya. Poster ini dtpam.erkan dt depan 
Ruang Pam.eran Utam.a TIM (Foto Pnontas· P-45) 

Pasar 
Seperti hama yang diberikan, 

memasuki ruangan pameran 
suasanannya memang eperq 
pasar. "Pasar itu adalah tempat 
bertemunya segala rupa dan je-
nis barang yang merupakan ke-
butuhan hidup orang banyak. 
Pasar sebagai tumpuan kehi-
dupan masyarakat, pusat, gerak, 
pusat kebutuhan, pusat khayal. 
Pasar adalah segala-galanya," 
begitu tulis Kelompok Seni Ru-
pa Baru dalam pengantar pa-
meran ini. . 




