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Pameran Tunggal Perdana MISBACH TAMRIN 

"ARUS BALIK" 
 

  

Paguyuban Kebudayaan Rakyat Indonesia bekerja sama dengan Galeri Nasional Indonesia akan 

menyelenggarakan Pameran Tunggal Perdana MISBACH TAMRIN pada 20–30 November 2015, di 

Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Perhelatan yang dikuratori oleh Agus Dermawan T. (Pengamat 

Seni dan Kurator) ini merupakan moment penting karena menjadi pameran tunggal perdana bagi 

seorang perupa senior, Misbach Tamrin, yang menampilkan 65 karya lukisan hasil olah artistik 

Misbach Tamrin. 

 

Pameran tunggal perdana dalam rangka retrospeksi karya-karya Misbach Tamrin selama ini 

mengangkat tema "ARUS BALIK". Tema tersebut diambil dari salah satu judul novel Trilogi Pram. 

“Karena dalam setting tema pameran karya-karya lukisan saya kali ini memuat suatu nuansa dua alur 

arus balik dalam pikiran saya yang dimanifestasikan, berdasarkan pengalaman hidup saya, 

menyangkut fenomena tanah air,” ungkap Misbach. 

 

Dipaparkan Misbach, pertama, tema kelautan, selaku ranah obyek orientasi tanah air yang paling 

utama. Telah menggeser alias membalik peran negeri daratan yang selama beberapa dekade 

mendominasi. Ternyata sebenarnya Indonesia bukan negeri daratan dikitari lautan, melainkan 

sebuah negeri kelautan dikitari banyak pulau-pulaunya yang tersebar bagaikan untaian mutiara atau 

sabuk zambrud yang terhampar di atas bentangan beledru kebiruan yang indah. Kekhilafan kita 

selama ini adalah terlalu asyik menikmati keberadaan kita di daratan dengan seisinya yang 

sesungguhnya amat terbatas. Oleh keserakahan dan kerakusan manusia hedonis yang menghuninya, 

mengorek, mengeruk, dan melahab sepuasnya kandungan galian-galian di bawah bumi kita, sehingga 

merongga kosong sampai kering kerontang. Lalu apa jadinya kemudian, ketika kita terhanyut lupa 

bahwa sebenarnya kita adalah negeri kelautan kaya raya yang terabaikan? Beruntung kita sejak era 

Reformasi, kehidupan demokrasi ternyata melahirkan potensi anak-anak bangsa yang cerdas dan 

mumpuni untuk menyadari kekhilafan kita ini. Tanpa keraguan bisa kita sebut diantaranya misalkan 

Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, Susi Pudjiastuti, Ganjar Pranowo, dan pasti banyak lagi 

yang tampil dengan jiwa kepemimpinan untuk mendorong kemajuan negeri dan bangsa lebih 

menjanjikan. Misalkan kita sambut dengan baik ide nawacita pemerintahan Jokowi yang ingin 

membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka Misbach angkat dan garis bawahi tema 

kelautan dari pameran tunggal perdananya, secara kontemporer, dengan semangat ideal 

membangun "negeriku" sebagai poros maritim dunia. 

 

Kedua, tentu saja telah merekat–lekat dengan kuat seiring dengan tekad melawan lupa, tema 

tentang peristiwa ‘65, dalam rangka pelurusan sejarah. Misbach menyunting dengan kata-kata 

bersayap yang puitis : "Merajut Kembali Halaman Sejarah yang Hilang",yang tercecer, terbuang atau 

terenggut sobek oleh tangan-tangan yang berlumur noda dan dosa. Suatu pembalikan arus sejarah 
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yang berkelindan selama 33 tahun. Dari rezim Orde Baru yang otoriter telah tumbang oleh peran era 

Reformasi yang mengusung kembali demokrasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Aklhirul 

kalam, kita serahkan saja hanya kepada karya-karya itu sendiri yang berbicara...... 

 

Misbach Tamrin diungkap Kepala Galeri Nasional Indonesia, Tubagus ‘Andre’ Sukmana, adalah salah 

satu anggota sekaligus juru bicara Sanggar Bumi Tarung (SBT). Sekitar setengah abad lebih sejak 

1958, ia telah malang-melintang di dunia seni rupa dan berkiprah sebagai seorang pelukis yang 

konsisten mengusung tema-tema sosial dengan gaya tersendiri. “Tentu jam terbang berkesenian 

yang telah menggunung serta pengalaman hidupnya yang penuh liku membuat karya-karya 

ciptaannya menjadi kaya makna dan menjadi bagian sejarah perjalanan seni rupa Indonesia. Lebih 

dari itu, pameran ini sekaligus merupakan sebuah penghargaan dan pengakuan atas jati diri dan 

refleksi dari proses kreatif Misbach Tamrin sebagai seorang perupa senior yang aktif berkarya hingga 

kini,” papar Andre. 

 

Pameran Tunggal Perdana MISBACH TAMRIN “ARUS BALIK” juga akan diramaikan dengan Diskusi 

Buku pada Minggu, 22 November 2015. Sesi pertama membahas buku berjudul “Berlayar di Tengah 

Badai – Misbach Tamrin dalam Gemuruh Politik–Seni” karya Hairus Salim dan Hajriansyah. Diskusi ini 

menghadirkan pembicara Hairus Salim (Penulis) dan EZ Halim, dengan pembahas Toga Tambunan 

dan Sihar Ramses Simatupang. Sesi kedua pada diskusi akan dibahas buku berjudul “Realisme 

Revolusioner” yang dipandu oleh pembicara Hajriansyah (Penulis) dan Amarzan Lubis, dengan 

pembahas Hardi dan Sulistiyono Hilda. 

 

 

***** 

 

PEMBUKAAN 
Jum’at, 20 November 2015 
Pukul 19.00 WIB 
Gedung A Galeri Nasional Indonesia 
Jalan Medan Merdeka Timur No.14 
Jakarta Pusat 10110 
 

PAMERAN 
21–30 November 2015 
Pukul 10.00 – 19.00 WIB 
Gedung A Galeri Nasional Indonesia 
Jalan Medan Merdeka Timur No.14 
Jakarta Pusat 10110 
 

DISKUSI BUKU 
Minggu, 22 November 2015 
Ruang Seminar Galeri Nasional Indonesia 
Jalan Medan Merdeka Timur No.14 Jakarta Pusat 10110 
Sesi I : Berlayar di Tengah Badai – 
  Misbach Tamrin dalam Gemuruh Politik–Seni 
  karya Hairus Salim dan Hajriansyah 
  Pukul 09.00 – 12.00 WIB 
  Pembicara: 
  Hairus Salim (Penulis) & EZ Halim 
  Pembahas: 
  Toga Tambunan  & Sihar Ramses Simatupang 
Sesi II : Realisme Revolusioner 
  Pembicara: 
  Hajriansyah (Penulis) & Amarzan Lubis 
  Pembahas: 
  Hardi & Sulistiyono Hilda 

 


