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Kompl\S
Sudah ditemukan standar nilai sem lukis k1ta, yaitu
dollar. Standar ni.lai ini ber1ring dengan dua lamnya, yaitu
kaliber kolektor, .dan tingkat keterkenalan peluk1snya

Psikolog dan peny·wr terkemuka D~to Yt. r.nengungkap hal mi Selasa kemann da14m Forum Seni Rupa, diskus1
lultisan Biennale 89 di 'TIM Jaka,rta. Ia mengaku sem~tkin yakin dengan pendapatr.y•i sesud$ serangkaian pendap•it dari
pe.mbicara dan peserta diskus1
y~ menyerangnya.
barmanto menyebutkan, dol1at merijadi salah satu standar
nilai yang baru dengan mengukur mahal murahnya kar"Ya
seni tersebut. "Kalau lukis.'ln
Mara Karma Cpeluk1s yang ja ii
salah satu pembicara dalam ft>rum ini - Red) harganya 5.000
dollar, sedang lukisan Picasso
lima juta dollar, ya kira-kira
kita tabu di mana posisi rnai,ng•masing," jelasnya.
·Kehebatan kolektor juga
merijadi standar mutu seni lukis. Itu sebabnya, katanya, ba~ak pelukis mencantumkan
dalam katalogus pameran nama-nama kolektor yang hebat.

Perubahan mendasar
Mengura1kan pendapatnya,
Darmanto mengatakan dalam
mteraks1 budaya yang semakm
mtens1f, muncul nila1 nilai baru
di sampmg nila1 lama yang rna
sih bertahan. Terjad1 s1tuaSI
anomie (keadaan masyarakat di
mana berlaku mlru-mlru yang
saling tumpang t nd1 dan ber
tabrakan)
TerJadi
tr
fer
keahhan b rba a1 b1dang termasuk b1dang keseruan.
"lmphk mya antara lam,
ter.Jadi perubahan mendasar
dalam konsep e tetika," Jelasnya d1 lu makalahnya ang
beQudul Sem Rupa di Indonesia yang

makm Mendu 1a

Dalam keadaan epertl Jru
muncul kon p penc1ptaan
yang baru :Ko ep penciptaan
memang terpak a berubah ka
rena pros snya mengandung
tantangan-tantangan yang JUga
berbeda. Pandangan dan pe
gangan e tetikanya juga baru
yang senng tidak terdapat da
lam kon ep e tet ka lama
Keterkenalan pelukis juga
Katanya, emula proses penmember! basis penila1an. Orang ciptaan ber 1fat kudus, sakral
kenai Van Gogh atau Rusli, "di mana campur tangannya
tanpa lihat dulu faktanya tap! dewa-dewa tak blSa dit ak"
sudah menentukan standar pe Dan dalam era baru era mfor
nilaian.
mas1 dengan masyarakat yang
Menurut Dannanto, ~:tandar sedikit banyak dtdommas1 oleh
im memang tidak untuk d!per- pragmatisme,
komersiahsme
caya befitu SBJ8. Soalnya, se- dan sebagamya maka sekulan
!ian~ terjadi tawar menaw.'lr ru- sas1 tak b a d elakkan Masa
rai dalam masyarakat, d1llam sepertl ini, pro sionalisaSl, me
budaya yang sedang mencair nanda1 zaman di mana em
bilai-nilainya.
rupa didukung bukan hanya
Juga berb1cara dalam dua ba- oleh satu unsur kreat1vitas SliJa.
·an diskusi panel kemarin D Dalam masa seperti 1m, pendu
. Peranst, Wiyoso Yudosepu· kungnyajuga pubhkasi kap1ta
tro, Mara Karma, dan Sudarma- lisme, dan para nob , ang
· . Malam harinya berb1cara dulu kita kutuk dan sekarang
a, Sanento Yuliman, dan k1ta p!.Qikan''.
bang Bu<ijono. Acara 1m
Jelasnya, berbaga1 janngan
.rne~si pameran lukisan Bien: nilai tambah dan suatu karya
89 yana berlanisunc dt sem, yang dulu dtanggap re
24 Juli- 24 Agustus 1989. mt•h dalam konseps1 estetika
eJb'elenaaranya Dewan Ke- konvensional, ekarang m 11Ja
rUin Jakarta dan pengu ha d1 unsur utam Keperca aan
tiawan DJody
mei\)ad1 land an hubungan
~~--~~--------------
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Barat semata, tapi juga diperkaya rulai-nilai dari luatnya.
Kedua, meski ide yang terkandung dalam seni lukis modem
tidak bertentangan denpn mlai dasar budaya kita, hendaknya nilai dasar budaya kita tidak tersingkir.
Re-oriea&ui baru
Dalam bagian pertama diskusi, pembicara D.A. Peransi menandaskan perlunya re-orientasi baru pendidikan. Perlu ditumbuhkan konsep pendidikan
yang berorientasi pada pengembangan kreativitas dan
inovasi calon seni rupawan.
Penggagas mm dan seni rupa
ini menguraikan, dengan pengembangan kreativitas dan
waw,asan terhadap situast budaya dan kecenderungan dt dalamnya, caJon aeni rupawan terlibat dalam proses difusi dan
inoV41Si. Mereka tidak sematamata mengadakan adaptasi pa• tren¥ yang terdapat di dalam

antara para produsen (semman
profesional) dengan konsumen.
Sudah pasti sumber utama kel)ercayaan adalah mutu. Dalam
masyarakat yang kurang menghargai mutu, kataQya, d1perlukan kerja tambahan pa~ agen
publikasi atau promotor.
"Real1sme baru, inilah -yatlg
terjadi. Itulah, memuncaknya
tuntutan akan 'dt~g' dan 'saling pengertian' antara seruman
kreatif yang sekarang jadi seniman profesional, dengan apreSiasmya atau sekarang konsumennya tersebut," tutumya.
.,...;~t.
Tak dikenal
Ia menyebutkan, selrun aspek
Dalam kesempatan sama, kogrubf, afektif, dan motoris,
pembicara Sudarmadji meng- untuk jtu perlu dikembangkan
ulangi pemyataannya bahwa kemampuan interaktif. Yaitu,
sem lukis Indonesia tidak dike- kemampuan untuk bisa menenal d1 duma. Ia mendasarkan mukan jalan keluar baru dalam
pemyataannya dari belum ada-. keadaan kritis. "Artinya, ke
nya museum-bergengsi di AS mampuan kreatif yang didasarmaupun Eropa Barat yang me- kan atas wawasan y~ tepat
majang karya seni lukis kon- terhadap suatu situasi,' Jelastemporer Indonesia.
nya.
Menurut pengamat seni rupa,
Pembicara lain, Wtyoso Yu·
dan Duektur Balai Sem Rupa doseputro menguraikan perluJakarta ini, pos1st Australia se- nya pendidikan seni rupa mebenamya sama dengan lndone- nentukan sikap yang lebih bista Senimannya juga bersikap jaksana. Ia menyebutkan, pensama Bedanya, Pemerintah didikan formal bukan satu-saAustraha banyak melakukan tunya, tapi sangat penting unpameran temporer dan bienna- tuk menyiapkan calon senile mtemastonal. Australia juga man. (eftx)
punya lebth dari satu museunu~...:..:...--'------
yang bruk di setlap negeri bagiannya. Banyak pameran artis
Australia diselenggarakan d1
AS.
•
Sudarmadji berpendapat, penyebabnya adalah informasi
tentang seni lukis Indonesia
boleh dikata no!. Selain itu,
umumnya dunia internasional
meng~ap bahwa seniman
Indonesia mas1h berkutat di
belakang mereka, sebagai buntut
Mengaku realtstis, bukannya
pesimis, 1a menyeru seni lukis
Indonesia agar leb1h inovatlf,
dan harus inventif. "Kita lihat
dalam pameran biennale ini saja, pengertian seni lukis agaknya hanya menyapu dengan
kuas, konsepsi estetis apalagi
narasinya besar, di atas tafenl.
Banyak yang bagus, tapi kalau
iukur dengan 'harapan baru'
dalam 4ngkup seduma di mana
invensi merijadi tolok ukur, bl·
sa kedodoran,'' jelasnya.
PembiCara lain, Mara Karma,
menyebutkan, eks1stens1 dan
ptrkembangan sem lukis Indo·
nesl8 akan dipengaruhi dua
macam corak pemikiran. Pertama seru lukts modem merupalli c
kesenian yang bersifat supet national. Ia tidak lagi
d1anggap produk kebudaya

