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Galeri Info
di Galeri Lontar
GAl ERI lontar di Jl Utan Kayu 68H, Jakarta
TmlUr, pada 3-25 Juli 2003, akan menggelar
pameran seni rupa berjuluk Tubuh 4. Pameran ini menampilkan empat perupa muda dari
Bandung: Arin Dwihartanto, Gusbarlian
Lubis, Ro id, dan Rudi St Darma.
Keempat perupa terse but dapat disebut
mewakili sebagian dari aneka ragam
kecenderungan yang berkembang dalam kehidupan sem rupa di Kota Kembang dewasa
ini. Karya-karya mereka berwujud lukisan
dan foto performance yang menampilkan tema
tubuh. ebuah pokok yang belum kunjung
tunta diurai oleh pemikiran filsafat dan belum juga habi digali pelbagai kemungkinannya dalam karya seni. (paw/ M-6)

HARRA Budianto, pelukis kelahiran Pasir
Ukir, I ampung, 18 J uli 1973, akan berpameran tunggaJ di Imperial Aryaduta Hotel &
Country Club, Uppo Karawaci, Tangerang,

/(er~ da! PubliJ<atl

pada 1-14 Juli 2003 . Dalam pameran yang
mengusung tajuk Lakon Wong Cilik tersebut,
Harra memajang 15 lukisan ekspresiomsnya
yang sebagian berukuran cukup besar.
Menyaksikan karya-karya Harra, mel\egaskan bahwa realitas yang
biasa-biasa
saja, atau fenomena masya-rakat luas dan terpinggirkan pun tetap menarik untuk dilihat.

Apalagi, bila mengangkatnya sebagai tantangan krea-tif Peristiwa-peristiwa keseharian,
atau kes1bukan-kesibuk-an wong cilik yang
hampir saban hari terjadi dan berlalu begitu
saja yang bagi orang kebanyakan mungkin
tak begitu 'menyentuh' dan menawan, termasuk atraksi kesenian rak-yat seperti: Kuda
Lumping, Tayub- menjadi sebuah 'ton-tonan' manawan ketika sudah berada di atas
kanvas gubahan Harra. (paw/M-6)

Betawi da

• HARRA BUDtANTO

Kuda Lumping (2003)
Karya Harra Budianto

PERUPA Sarnadi Adam menggelar pameran
tunggal lukisan di Galeri Pasar Seni Ancol,
sejak 26 Juni hingga pertengahan Juli mendatang. Mengusung tema Betawi dalam
Lukisan, Sarnadi tak henti-hentinya mengangkat kehidupan masyarakat Betawi ke
daJam kanvasnya. Puluhan karya yang dipamerkan, semarak dengan lukisan bertema
tentang Betawi. Sarnadi adalah salah seorang
pelukis asli Betawi, kelahiran Kebayoran
Lama, 27 Agustus 1956, yang ingin menegakkan esksistensi seni rupa Betawi dalam se ·
jarah sem rupa nasional. (DaflM-8)
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