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SAMBUTAN PANITIA PAMERAN SENI LUKIS
"RAGAM BUDAYA NUSANTARA"
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas berkatNya kegiatan Pameran Seni
Lukis Komunitas Pelukis Nusantara dengan tema
"Ragam Budaya Nusantara" dapatterselenggara.
Pameran Seni Lukis
Komunitas Pelukis Nusantara
dengan
tema "Ragam
Budaya
Nusantara"
ini
bekerjasama dengan Direktorat Kesenian Kementrian
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam
kegiatan pameran seni lukis ini mengangkat sebuah konsep kebudayaan yang
beraneka ragam suku di Indonesia yang merupakan bagian integral daripada
kebudayaan Indonesia. Kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia,
terhitung sebagai kebudayaan bangsa.
Konsep tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, yang
sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang ataupun difoto, dan tempatnya ada
di alam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu
hidup. Budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan,
dan
memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam
masyarakat sebagai so pan santun. Kebudayaan ideal ini bisa juga disebut adat
istiadat dan hal tersebut kami coba visualisasikan kedalam karya seni lukis.
Pameran ini diikuti 34 (tigapuluh empat) pelukis dari berbagai daerah di
Indonesia. Dan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari
para pelukis yang tergabung dalam Komunitas Pelukis Nusantara sebagai
wujud nyata dalam membangun kebudayaan dan mengembangkan serta
memperkaya kebudayaan kita.
Dan akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu terselenggaranya Pameran Seni Lukis dengan
tema "Ragam Budaya Nusantara" ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan
perrriohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan
kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

"

Sambutan Direktur Kesenian
Pameran Seni Lukis Ragam Budaya Nusantara
Assallamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya, Pameran Seni
Lukis Ragam Budaya ini dapat terselenggara dengan baik. Kami mengucapkan
selamat berpameran kepada para seniman yang telah berpartisipasi dalam
pameran ini.
Pameran yang sedianya akan berlangsung pada tang_gal 15-21 Oktober
2016 di Solo Grand Mall merupakan salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh
Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada komunitas seni
Indonesia, sekaligus sebagai upaya pelestarian dan pengembangan seni
budaya Indonesia.
Sesuai dengan tema yang diusung, yaitu "Ragam Budaya Nusantara",
karya-karya yang dipamerkan mencoba merepresentasikan kearifan lokal
Indonesia yang telah berakulturasi dengan budaya modern. Kami memberikan
apresiasi yang besar kepada para peserta pameran, Komunitas Pelukis
Nusantara, serta semua pihak yang telah bekerjasama demi terselenggaranya
kegiatan ini.
Diharapkan pula, kegiatan ini dapat menjadi salah satu wadah kreatif bagi
para seniman Indonesia, khususnya seniman daerah untuk terus berkarya.
Selain itu, dapat pula mengilhami para komunitas daerah untuk terus aktif,
bersama-sama pemerintah, dalam melestarikan, serta mengembangkan seni
budaya Indonesia.
Selamat mengapresiasi. Salam budaya!
Waassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Prof. Dr. Endang Caturwati, M.S.
Direktur Kesenian
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15 - 21 Oktober 2016

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh
Salam budaya.
Pemerintah Kota Surakarta memberikan apresiasi digelarnya pameran
lukisan yang untuk branding Kota Solo sebagai kota budaya. Kreatifitas harus
selalu hidup, tumbuh dan berkembang didalam setiap hati sanubari pelukis.
Seorang pelukis lahir dan dibesarkan karena dalam hatinya tumbuh jiwa seni
yang mendalam. Lukisan selain untuk mengekspresikan apa yang menjadi
keinginan seseorang juga sebuah ungkapan yang tidak dapat dinyatakan
dengan untaian kata. Lukisan mampu memberatkan kesan yang mendalam
dan penuh makna.
Dengan pameran lukisan yang diselenggarakan oleh Komunitas
Pelukis Nusantara semoga masyarakat dapat menyerap makna yang tersurat
maupun yang tersirat dalam karya yang bertajuk Ragam Budaya Nusantara
untuk membangun kebudayaan menuju ke arah kemajuan bangsa yang lebih
baik.
Sekian, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

I WAYAN SETEM

JI. Batu lntan VI/A
No. 15 Banjar Kapoi
Batubulan, Sukawati
Gianyar, Bali
HP. 0813 3748 8267

IRAMA WAKTU II
Akrilik pada kanvas I 60 x 70 cm

ISKANDAR YUNHAN
Gadu Timur
Kee, Ganding
Sumenep, Madura
Hp. 081 2160 73325

PEMBUAT KERIS
Cat Air di Kertas I 60 x 70 cm
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Dan Semua Pihak Yang Telah Membantu
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