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TINJAUAN ART GALLERY
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1. Pengertian Art Gallery.

Menurut arti Lata bahasa adalah n

- Arti kaca benda, ialah serambi atau ban,.'..;,

•- Tapi menurut Seni atau Art dapat diartikan balai

gedung kesen ian.*-'J •

Menurut Amr i Yahya adalah :21 :>

•:u)

:i:>

"Suatu tempat pema.jangan benda benda seni atau benda
kebudayaan lainnya (termasuk benda sejarah) yang
diselaksi secara ketat oleh suatu team atau seorang
ahli yang memang memiliki kualitas. Hal ini diperlukan
sebagai jaminan kualitas".

"Art Gallery memiliki tu.juan edukatif, yaitu ikut serta
mencerdaskan bangsa / khususnya wawasan seni budaya".

"Art Gallery boleh dimiliki oleh peroranqan, yaya^an
maupun per kumpulan. Di negara sudah ma,;n' •••:•'.. lallerv
dilengkapi dengan book store (menqual buku) 'dan
reproduksi karya yang dipajang. Disamning itu ada pula
cafe, sehingga pengun.jung betul betul menikmati karya
dalam suasana santai".

"benda seni yang dipajang pada art gallery dapat

M. Darto, Arif.S, Kamus Ingqris-Indonesia. Ptistaka Tinta
Mas. Surabaya.

Amri Yahya, Cat at an, Pengertian Umum tentang. Art
Gallery. Museum, Sauvenir/ Gift Shoo dan Bout iq, ~J. 989.
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diperjualbelikan. Jika karya asli koleksi pribadi, maka
yang dijual adalah reproduksinya. meski membuka
kemungkinan untuk terjadinya transaksi jualbeli bagi
karya seni yang dipajang, tetapi art gallery tetap
lebih mengutamakan kepentingan edukatif daripada
komersial".

Pengertian diatas memperlihatkan kepada kita bahwa

kegiatan seni ( seni rupa) merupakan aktifitas yang

mendominasi Art Gallery, demikian juga pada Art Gallery Seni.

Rupa di Yogyakarta, aktifitas utama yang dilakukan adalah

kegiatan seni rupa.

3.2. Art Gallery pada umumnya.

3.2.1. Latar belakang dan Perkembangannya.21*

Art Gallery pada mulanya digunakan secara khusus bagi

pameran hasil karya seni, pada perkembangannya sekarang ia

merupakan bangunan umum/ seni umum yang memiliki koleksi-

koleksi penting dari hasil karya seni rupa, yang mengadakan

seni rupa, ruang-ruang penyajian sebagai bagian dari dealer

seni rupa yang bersifat komersial.

Pemakaian bentuk tersebut diawali kira-kira Abad ke 18,

tetapi sebenarnya sejarah pameran seni rupa bagi publik

sudah dimulai' jauh sebelumnya. Dalam gedung kuno Athena,
dari jaman klasik, hallnya terbuat dari maimer dan dibagian

utama Propylaca berisi peninggalan-peninggalan historis dari

pelukis-pelukis kenamaan, dan gedung itu di sebut

Pinacotheca atau galleri lukisan-lukisan.

21 )
Quarterly Auckland City Art Gallery, No. 471, Sep 1970
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Pengumpulan koleksi-koleksi seni dari masa lalu pada

awalnya sudah dimulai pada jaman Republik dan Imperial Rome.

Orang-orang Romawi pemuja Tuhan yang sama dengan Greek, pada

mulanya mengumpulkan koleksi-koleksi tersebut di candi-

candi, lalu ditempatkan di tempat-tempat pemandian umum dan

kemudian di daerah publik lainnya. Saat itu kekayaan dari

qolongan masyarakatnya lebih tinggi dengan cepat berlimpah-

limpah dan mengadakan koleksi-koleksi individu. Akibatnya

seperempat bagian dari Kota Roma dijadikan daerah-daerah

dealer seni, penjualan buku-buku dan barang-barang antik.

Koleksi-koleksi seni seperti ini dipamerkan dirumah-

rumah dan villa-villa milik pribadi, dan cenderung memberi

kesenangan hati bagi tamu-tamu daripada publik.

Pada jaman Pertengahan tidak ditemukan lagi pameran-

pameran bagi publik seperti diatas. Kekayaan pribadi sangat

sedikit sekali jumlahnya selama beberapa abad dan hanya

biara-biara Kristen saja yang berusaha memelihara karya-

karya klasik.

Pada jaman sekarang mulai timbul Art Gallery yang

secara sadar direncanakan bagi kepentingan publik, dan telah

mengalami perubaha-perubahan dalam penyusunan ruang maupun

pengaturan lukisan serta patung-patungnya. Beberapa

diantaranya adalah Tate Gallery di London, The Luxenbourg di

Paris, The Gallery of Modern Art di Madrit.

Pada awalnya galleri-galleri modern ini direncanakan
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untuk karya-karya seniman setempat, akan tetapi pada

perkembangannya sekarang juga menyajikan karya-karya dari

berbagai negara.

Dari International directory of Arts, dapat diketahui

bahwa terdapat 40 negara yang telah memiliki sejumlah Art

Gallery yang telah dapat disejajarkan dengan negara-negara

lain dalam taraf internasional. Dengan melihat ini maka pada

bebarapa negara maju, Art Galleri berkembang pesat.

3.2.2. Fungsi Art Gallery

Dari latarbelakang dan perkembangan Art Gallery dapat

dilihat bahwa fungsi awalnya adalah memamerkan hasil seni

agar dikenal oleh masyarakat (sebelumnya itu koleksi-koleksi

ini hanya sebagai dekorasi ruangan saja).

Dengan demikian terlihat adanya usaha :

a. Mengumpulkan karya seni sebagai koleksi.

b. Memamerkan hasil-hasil seni agar dikenal masyarakat.

c. Memelihara hasil karya seni agar tidak rusak (bersifat

memelihara dan konservasi).

Art Gallery sebagai wadah penampung kegiatan seni rupa

secara- tak sadar merupakan suatu pernyatan wajar "The

Collecting Instink" masyarakat, dan pada perkembangannya

dewasa ini memiliki fungsi baru. Fungsi baru yang menjadi

tujuan Art Gallery di coba diungkapkan sebagai memberi

service kepada pnhlik di bidang seni rupa.

Terjemahan dari fungsi baru yang terjadi adalah sbb :
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a. Sebagai tempat mengumpulkan hasil karya seni.

b. Sebagai tempat memamerkan hasil karya seni rupa untuk

dikenal masyarakat.

c. Sebagai tempat memelihara hasil karya seni rupa agar

tidak rusak.

d. Sebagai tempat mengajak/mendorong/ meningkatkan apresiasi

masyarakat.

e. Sebagai tempat pendidikan para seniman.

f. Sebagai tempat jual beli untuk merangsang kelangsungan
hidup seni.

Dari perkembangan Art Gallery tampak bahwa fungsi Art

Gallery menuju penyesuaian antara kebutuhan seni dan dan

tuntutan masyarakat, yang makin lama aktifitas-aktifitas

yang timbul didalamnya didominasi oleh kegiatan service.

Dengan demikian fungsi art Gallery di jaman ini, agar

dapat senantiasa dapat memenuhi dengan fungsi (dalam arti

1UaS) : ^Qfe^JJ^n-Service bagi __publik yang kn.nnik.Hf,
informatif dan rekreatif di bidaru

3.2.3. Macam Art Gallery

Sebenarnya belum ada klasifikasi yang jelas mengenai

macam-macam Art Gallery, akan tetapi dengan pendekatan

analitasi Art Gallery dikelompokkan dalam berbagai bentuk,
sifat dan isinya yang menonjol dan Iain-lain.

a. Macam Art Gallery berdasarkan bentuk.

- Tradisional Art Gallery, suatu Art Gallery yang
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aktifitasnya diselenggarakan pada selasar-selasar atau

lorong-lorong panjang.

- Modern/kini Art Gallery, suatu Art Gallery dengan

perencanaan fisik/perencanaan ruang secara modern (

lebih merupakan komplek bangunan).

b. Macam Art Gallery berdasarkan sifat.

Pemgelompokan Art Gallery berdasarkan sifat penguasaan

atas Art Gallery tersebut :

- Private Art Gallery, suatu art gallery yang merupakan

milik perorangan atau kelompok orang-orang.

- Publik Art Gallery, suatu art gallery yang merupakan

milik pemerintah dan terbuka untuk umum.

- Kombinasi dari keduanya.

c. Macam Art Gallery berdasarkan isi.

Disini pengelompokan Art Gallery berdasarkan isi, materi

seni sebagai orentasi aktifitas didalamnya.

- Art Gallery of Primitif, suatu art gallery yang

menyelenggarakan aktifitas dibidang seni primitif.

- Art Gallery of Classical Arts, suatu Art gallery yang

menyelenggarakan aktifitas di bidang seni klasik.

Art Gallery of Modern Art, suatu art gallery yang

menyelenggarakan aktifitas seni modern.

- Kombinasi dari ketiganya.
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3.2.4. Kehidupan dan aktifitasnya.

Hidup dalam eksistensinya menampakkan adanya gejala-

gejala, perubahan, pertumbuhan atau aktifitas. tak ada suatu

yang hidup tampa aktifitas dan sebaliknya tak mungkin

aktifitas itu ada tampa suatu kehidupan. Dengan melihat

gejala ini, maka mulailah kita tinjau terlebih dahulu

kehidupan didalam Art Gallery itu sendiri.

Bentuk dan aktifitas kehidupan suatu art gallery,

secara wajar ditentukan oleh kerjasama si pembuat art

gallery. la di beri corak oleh tujuannya. Oleh sebab itu

agar kita sampai pada proporsi yang sebenarnya, perlu kita

resapi apa yang menjadi tujuan dasar falsafah yang

menentukan sifat dasar bangunannya.

Mengingat bahwa tujuan Art gallery adalah memberikan

service kepada publik di bidang seni rupa dapatlah kiranya

di resapi pengertian dasar sebagai berikut :

a. Tujuan menunjukkan aktifitas utama yang dilakukan,

mempengaruhi sifat dan dasar falsafahnya. Hal ini mengandung

pengertian mendahulukan orang lain daripada diri sendiri,

mengutamakan tamu daripada staf atau pengelola.

Service yang dimaksudkan sebagai memberikan pelayanan bagi

kepuasan publik, baik sebagai kelompok sosial maupun

individu, sebagai seniman ataupun masyarakat umum, oleh

sebab itu service haruslah memenuhi :

- Kepuasan fisik, merupakan kepuasan yang dapat dicapai

dengan inderawi, yaitu ; pengelihatan, pendengaran,

penciuman, perasaan dan peraba.
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- Kepuasan psikis, merupakan kepuasan jiwa sebagai reaksi

terhadap suasana dan kesan bangunan serta pelayanan

yang diberikan baik oleh staf/pengelola maupun oleh

materi seni rupa yang disajikan.

b. Publik, ini menunjukkan sasaran aktifitasnya dan sebagai

akibat dari proses sosial publik senantiasa berada dalam

ketegangan-ketegangan antara dimensi struktur dan dimensi

dinamik. Oleh sebab itu maka pendekatan komprenhensif dan

intergral yang cocok akan merupakan pemecahan masalah, yang

menentukan kebutuhan atas dasar tuntutan-tuntutannya. Dengan

melihat eksestensi publik serta ciri-cirinya kita dapatkan

adanya kelompok-kelompok masyarakat, yang masing-masing

terikat oleh suatu unsur ikatan tertentu, oleh suatu norma-

norma dan aturan yang mengatur tindak-tanduknya sebagai

anggota kelompok.

Art Gallery sebagai wadah yang memberikan service bagi

publik dibidang seni rupa perlu memperhatikan adanya

berbagai kelompok dalam masyarakat yang memilki pandangan,

sikap dan kebebasan gerak yang berbeda-beda akibat adanya

ikatan norma-norma dan aturan tertentu. Sehingga wajarlah

bahwa norma, aturan dan ikatan itu mempengaruhi ruang publik

yang dihadirkan. Art Gallery tersebut.

c. Seni rupa, menunjukkan materi yang menjadi obyek, yang

menjadi orentasi, yang dalam eksistensinya harus selalu kita

lihat sebagai obyek dan subyek.

Sebaqai obyek, karena ia kita gantungkan di dinding
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•;::;. e b a q a i d e k o r a s bisa kita mili

d a m e r sebaqainya,

S ebag a i s ubye k , kare

namp i1annya,

Sehingga dalam perryaj ian haruslah memnerhat ikan

darioada karva seni ruoa tersebut. Dalam

,t+: i d3. a ni e m p u y a i ..;.< <

d i r i d a n k a r a!-: t e r >~«r s e n d i r i d a 1 a m

rr i send i'i" i

member :i. kan ef e:t n ere k e peng, •u I'i d a 1a m p e r>y a.j :i. a n n y a,

5„ Pengelola

F'engelola atau man a. "• *"••*"'en si.satu Art G^lery foelu.m ada

yang faaku, tapi berdasarkan pembahasan diatas dapat1 ah

ditarik suatu pendekatan menqenai organisai daripada art

ca11er y t er s e b ut. Yaitu den q a n ur ut a r

•art gallery berdasarkan pengusaan, disinimacam art.

yang inem i1 ik i dar i pad a art ga11er y ter sebut

Fungsi baru dari pada art gallery.

K e h id u p an d an a kt if ita s a r t gallery.

Esehingga dari anggap airs dan asumsi suck b

per syaratan dari spes ifikas i sebuah art gallery, di dapat 1ah

person11 yang membawahi b idanq dan su b hidangnya, Jad i

pengelola untuk suatu art gallery sebagai herikut :

a, Macam a:t gallery berdasarkan penguasaan dan Fungsi baru

dar i art gallery.

Sebagai tempat mengumpulkan hasil karya seni rupa, akan

memer 1u kan person i1 perso n i1 1og ist ik , adm in istras i

u;:! a 1 ah
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penat a ruang pamer.

Sebagai tempat memamerkan hasil k=o-ya seni rupa, akan

butuh personil ben da ko1eks i dan stafnya.

- Sebagai tempat memelihara hasil karya seni supaya tidak

rusak, maka akan adanya kegiatan ••-kegiatan perbaikan

dan pemeliharaan (staf 1aboratorium dan perparasi).

Sebaqai tempat menqa.jak /mendorong/ meningkatkan

apresiasi masyarakat, maka mest i harus ada kegiatan

keqiatan e<jukat if terutama yanq mendoro11g perkembanqan

dan apresiasi seni pada masyarakat,

•••- Sebagai tempat pendidikan bagi seniman. maka mest i ada

kegiatan-keqistan yang perlu ditangani oleh ahlinya,

seperti sarasehan, diskusi, ceramah dll.

Sebagai tempat Jualbeli,, maka mest i ada kegiatan yang

menjembatani antara karya seni yang di bel i dan

manyarakat yang membeli yaitu suatu

bergerak dib idangnya.

b. Kehidupan dan aktifitasnya

Mengingat art gallery adalah memberi ser

publ ik tentunya akan selalu berhub.una.an de.rig.an REl.ay.armn

terhadap publik atau masyarakat serta karya

.it:'r SOI I . U"iq

;eni ruoanya.

Dalam hal kepuasan inderawi maupun kepuasan psikis serta

kewajaran penyampa iari matsr i kar ya sen i .• apa „

Pel avanan kepada masyarakat/pengunJung ini akan

Per KB . t a n e r keg I. at an rekr eat if yang sant a i»

-- Pelayanan terhadap karya seni rupa. yang akan member i

pelayanan terhadap penampilan, keamanan, perawatan dll.
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Dari kegiatan dan personil yang harus menanqani suatu

art gallery tentunya perlu didukung cdeh unsur yang lain dan

menun.jang kelancaran oprasi art gallery tersebut. Sehingga

gar is besar organisasi dan personilnya, adalah :
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3.2.6. Ruanq

Art Gallery yang semakin bertambah aktifitas aktifit

dan kegiatannya serta fungsi yang semakin k<

inemungk inkan membufcuhkan wad ah yang sesuai untuknya. Dari

kahidupan dan akt ifitasnya L'ailiJl..L§iJ-_iJiiu§D. y.S.D.9.- JI}EnA;Lx"I..i.j....

sJsI..y_i.£..E k_?iDiL£ii5 R.u..b.li.h L .._ masyar akat± J2Ji.namjjj_ 1..••;n mater i

l$.°J._§LbJii.......!2J2y.s dalam penya.j ian. Sehingga

dibutuhkan suatu luasan minim yang mendukung aktifitas

utama dan memberikan service kepada umum/ masyarakat dalam

member ikan kepuasan f :i :- ik s....; J kepuasan pi skis. Jadi

kebutuhan ruanq art gallery tersebut, dapat direncanakan

atas penempatan eater i pameran dan pelayanan kepada

masyarakat/ pengun.jung, Sedangkan untuk luasan -- luasan

ruang penunjang lainnya diasumsikan atas standart standart

vanq sudah ada. Ruanq tersebut adalah s

a. Ruang pelayanan terhadap materi.

R u a n g •-- r u an g pe r aw at a n .

-•• Ruang--ruang per ag a an.

— Ruan g ru an g peny imp an an .,

Dll .

b. Ruang pelayanan terhadap pengun.jung.

Ruang ruang penqamatan.

R u a n g r u a n q a p r e s :i a s i

- Dll.

,1 ,»,p
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3.3. Gallery-Gallery yang ada di Yogyakarta.

Seperti yang telah disebutkan dipermasalahan khusus,

bahwa galeri-galeri dan sanggar yang ada di Yogyakarta

adalah milik pribadi dari seniman itu sendiri. Terbukti

bahwa nama-nama Galeri selalu diikuti nama senimannya,

seperti :

- gallery Sapto Hudoyo

- gallery Amri Yahya

- gallery batik Ardiyanto

- dan Iain-lain.

Selain itu selain berfungsi sebagai galeri juga berfungsi

sebagai hunian rumah tangga. Dan lokasi-lokasi dari galeri

dan sanggar tersebar diseluruh pelosok Kota Yogyakarta,

sesuai dengan kemampuan seniman untuk membeli tanah serta

mendirikannya. Organisasi dan peruangan galerinya pun sesuai

dengan kehendak dan kemampuan dari seniman didalam mefalita-

si gelerinya.

Didalam mendapatkan kujungan galerinya, para seniman

mempuayi kiat-kiat khusus didalam menjaringnya, baik itu

melalui brosur atau dengan cara yang lain. Dan lebih efektif

mereka justru menghubungi biro-biro perjalanan untuk mengha-

dirkan wisman untuk mengunjungi galerinya, sehingga menim-

bulkan dampak kurang sehat bagi perkembangan galeri dan

sanggar lainnya, dampak itu antara lain :

- menjaring wisman sebanyak -banyaknya, sehingga

terjadi persaingan untuk "membloking" biro-biro

perjalanan.
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_ seniman yang punya nama akan semakin kuat dalam

persaingan mendapatkan pengunjung, sehingga

galeri-galeri dan sanggar lain yang ingin hidup

akan pas-pasan pengunjungnya.

- harga sebuah karya akan naik, sebab ada biaya

jasa bagi biro perjalanan dan 'Guiding' yang

mengantar sebagai balasan akan kedatangannya.

Sehingga nilai seni akan hilang dengan adanya galeri

berorentasi 'bisnis murni' dan akan banyak seniman berkarya

bukan karya tuntutan jiwa melainkan berorentasi pasar. Maka

selayaknya Yogyakarta sudah perlu suatu pewadahan yang mampu

menampung kegiatan komunikasi visual karya seni rupa dan

masyarakat dan senimannya.


