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lKsltluBUrAN
KETUA PANITIA

Sepantasnya kami memanjatkan puji syrkur ke Hadhirat Allah S.W.T. karena hanya atas
karunia dan kekuasaan-Nya, kegiatan pameran seni rupa dan karya ilmiah dapat digelar di gedung F FKIP
Pameran seni rupa kali ini diikuti oleh para alumni, mahasiswa dan dosen Pprogram Studi Pendidikan Seni
Rupa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni (PBS) FKrP [INS. Karya yang dipajang mencerminkan
berbagai cabang seni rupa meliputi: seni lukis, patung, dan fotografi serta kriya yang medianya cukup
variatif seperti tekstil, logam, maupun kay.u.

Pameran karya ilmiah dikuti oleh para dosen Jurusan PBS yang meliputi Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Seni Rupa. Karya ilmiah yang disajikan meliputi hasil
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jumal ilmiah, buku-buku dan makalah. Kegiatan kedua
pameran yang disatukan ini hadir sebagai perwujudan rasa syukur genap 30 tahun usia Jurusan PBS FKIP

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi seni rupa dan juga karya ilmiah
sekaligus sebagi sarana umpan balik antara pencipta (seni rupa) dan pengkaji (ilmuwan) dengan
masyarakat luas pada umumnya! khususnya para pemangku kepentingan pendidikan bahasa dan seni.
Pada sisi lain kegiatan pameran ini dimaksudkan sebagai ajang prositifdalam meningkatkan kreativitas
dan produktivitas karya rupa dan juga karya ilmiah dari berbagai bidang bahasa d.an seni. Secara
institusional tujuan kegiatan semacam ini untuk menegaskan eksistensi iembaga kependidikan yang
senantiasa responsifterhadap perkembangan dantunfutan dinamika sosialbudaya.

Sajian pameran kali ini cukup menarik. Kita menyaksikan berbagai jenis karya seni rupa dan
karya ilmiah yang mencerminkan keanekaragaman pesannya masing-masrng. para perupi telah
semaksimal mungkin dengan kemampuan tekniknyamenlusun bahasarupa sehingga menjadi pesan yang
bermakna. Demikian pula para pengkaji melalui berbagai bentuk karya ilmia}nya telah menawarkan
pengetahuan, pengalaman dan konsep-konsep sefta pemikirannya mengenai mhatnya masing-masing.
Kalau para perupa mengajak masyarakat berkomunikasi dengan sejumlah karya seni rupa, maka paia
pengkaji telah membuka wacana dialog melalui tulisan-tulisannya. Para perupa yang lazimnya disapa
seniman dan para pengkaji yang biasa disebut ilmuwan itu pada hakekatnya sama. Mereka sama-.u-a
bermaksud membelajarkan kepada semua pihak secara terbuka dengan caranya sendiri, namun membuka
peluang seluas-luasnya terbuka, agar ditanggapi atas semua produk rupa dan tulisan yang sudah
presentasikan itu. Dalam konteks ini sesungguhnya peristiwa pameran kaii ini merupakan model
pembelajaran altematif dalambidang bahasa, sastra dan tentu saja seni rupa yangpatutkitahargai.

Dalam pameran ya:rg dibingkai dengan baz 'art' ini juga sangat terbuka bagi para pemusa
untuk mengkoleksi karya seni rupa dan karya ilmiah yang memang dimungkinkan. Para calon liolektor
dapat mengikuti acara lelang karya yang akan dilaksanakan secara terbuka pada hari Minggu 1 November
2009.

Terselanggaranya kegiatan ini tidak iepas dari uluran bantuan berbagai pihak. Kepada semua
pihak atas bantuannya dalam mendukung kegiatan pameran baik secara langsung maupun tidak langsung,
panitia mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. lvleJkipun
demikian kami menyadari masih banyak hal yang harus dibenahi, dengan senarg hati kami menerima
saran, kritik dan arahannya. Atas kekurangan yang ada kami mohon dimaafkan. A-khir kata selamat
berpameran bagi semua paserta, selamat menyaksikan dan mencermati atas semua karya bagi pemirsa,
semoga dapat dipetik manfaatnya.

Se)amat ulang tahun JPBS ke 30. semoga lebih baik di rahun-tahun mendatang. Amin

Surakarta 21 Oktober2009
Alas nama panitia

Dr. Slamet Sibiyantoro, M.Si
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Karya-karya Dosen
Dosen

Drs. Suda6ono
Meditasi
47 x25x12x1 cm
Patung

Drs. Margana, M.Sn
Ekspresiku
50cmx50cm
Lukisan 2009
085293934845
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Dr. Slamet Subivantoro. M.Si I /
Bentuk f
30cmx20cm
Patung 2002

s.biyantoro@yahoo.co.id
08172856782
Rp. 500.000, -
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Endang Widiyastuti, S.Pd, l\.4.Pd
Kembang Sepatu
30cmx40cm
Lukisan 2009
0a1548674971
Rp. 300.000, -

Adam Wahida, S.Pd, M.Sn
Misteri Kambing
10cmx10cm
Lukisan 2009
Banjarnegara
adamwahida@plasa.com
08156708619
Rp. 500.000, -
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DESKRIPSI KARYA
Seni Patung

Judul:'Bentuk'

Karya seni patung berukuran panjang 30 cm x20 cm dibuat dari bahan kayu waru

lengis, difinishing dengan teknik semir netral. Tekstur bentuk permukaan patung

seluruhnya halus didukung dengan serat kayu yang tampak alami. Warna kayu juga

tampak jelas alami sehingga menambah tampilan patung menjadi notural lebih

membumi dengan lingkungan alam sekitar. Cabang seni rupa seni patung ini dalam

pemajangannya ditempatkan di atas bustek kayu jati dengan tampilan warna gelap.- 
nutut g Lerukuran relatif kecil diberi judul bentuk. Konsep karya ini

dilatarbelakangi oleh suatu realitas di lingkungan alam sekitar dengan beraneka

macam benda baik itu ciptaan Tuhan maupun produk karya manusia yang senantiasa

memiliki kekhasan bentuk. Bentuk ini pula yang memberikan ispirasi bahwa setiap

sosok memiliki bentuk dan identitasnya. Namun sebaik identitas adalah apabila

bentuk dpat dinikmati keindahannya, keluwesannya, keharmoniannya serta aspek lain

yang bisa menarik perhatian apalagi yang menyenangkan.

k*yu patung tiga dimensi ini mengilhami pada kita semua agar selalu

menhadirkan sosok atau pribadi yang mencitrakan bentuk sebagai manifestasi

identitas yang bernuansa indah, luwes dan membuat situasi harmoni serta

*.nyrn*gkui. Setiap hal ataupun bentuk yang diciptakan adalah figur yang hadir

dan 
- 

memberikan kontribusi di lingkungan sekitarnya, suatu keindahan dan

menyenangkan hati, di dalamnya nilai artistik suatu karya seni patung.

i Ketua Jurusan PBS

TIM Pakar Penciptaan Karya Seni Rupa Program Studi
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