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Pengantar :
Pameran Bersama Srisasanti Gallery di penghujung tahun 2015 ini, diadakan sebagai respon positif atas
isu negatif yang dalam 2 tahun terakhir menimpa wacana seni rupa Indonesia, yakni maraknya lukisan
palsu yang banyak beredar di kalangan masyarakat pecinta seni rupa Indonesia.
Perbincangan tentang lukisan palsu yang terus berlangsung hingga saat ini telah menjadi bola liar yang
tentunya berpengaruh terhadap penilaian masyarakat luas terhadap seni rupa Indonesia secara
keseluruhan. Tingkat kepercayaan pemerhati dan peminat seni rupa terutama dari luar negeri, tentunya
juga menurun. Dan isu lukisan palsu ini, walau belum sepenuhnya benar, turut menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan lesunya pasar seni rupa Indonesia saat ini.
Daripada ikut-ikutan memperbincangkan dan memainkan bola liar berkaitan dengan lukisan palsu
tersebut, Srisasanti Syndicate justru merespon permasalahan ini dengan menampilkan program seni
rupa yang bermutu, salah satunya melalui program pameran bersama “MUSE in ODYSSEY” ini. Melalui
program ini setidaknya kita masih dapat bersukacita karena seni rupa Indonesia tidak akan terpuruk
hanya karena kasus lukisan palsu yang hanya melibatkan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.
Dunia seni rupa Indonesia masih memiliki banyak pelaku seni yang mumpuni, bermartabat dan memiliki
komitmen untuk terus menghasilkan program seni dan karya seni berkualitas.
Srisasanti kali ini menampilkan 9 (sembilan) seniman senior dan 3 (tiga) seniman muda dalam pameran
“MUSE in ODYSSEY” ini. Mereka adalah para seniman profesional yang memiliki komitmen untuk terus
berkarya secara sungguh-sungguh, secara total. Mereka adalah : Boyke Aditya, Dolorosa Sinaga, Ivan
Sagita, F.Sigit Santoso, Haris Purnomo, Heri Dono, Koeboe Sarawan, Nasirun, Ronald Manullang, Gatot
Indrajati, Suroso Isur, dan Roby Dwi Antono. Pameran Bersama ini akan berlangsung selama satu bulan
lamanya.
MUSE IN ODYSSEY
A Group Exhibition by
Boyke Aditya | Dolorosa Sinaga | F.Sigit Santosa | Haris Purnomo
Heri Dono | Koeboe Sarawan | Ivan Sagita | Nasirun | Ronald Manullang
Featuring Young Talented Artists :
Gatot Indrajati | Suroso Isur | Roby Dwi Antono

