PROPOSAL
PAMERAN SENI RUPA “ HASTA “
I.

NAMA KEGIATAN
Pameran Seni Rupa ‘HASTA’

II.

LATAR BELAKANG
Program Studi Pendidikan Seni Rupa FKIP – UST lahir tahun 1982, yang kemudian
pada tahun 1988 berhasil meluluskan mahasiswanya yang pertama. Dalam proses
tumbuh dan berkembangnya program studi aktivitas mahasiswa dalam berkreasi,
cukup eksis. Karya – karya mahasiswa cukup berkualitas dan dan beberapa karya
sering meraih prestasi, antara lain bidang seni lukis dan bidang seni kartun dan
karikatur. Saat itu mereka masih terhimpun dalam komunitas – komunitas yang
masih kecil dan temporer, misal dalam bentuk ‘sanggar’ ataupun ‘kelompok’ yang
rutin menyelenggarakan pameran. Saatitu ‘ Sangar Suwung’ dan ‘ Focer’ kelompok
forum celah rupa sempat berkibar.
Saat ini program studi menginginkan kegiatan – kegiatan tersebut terangkum
dalam satu wadah besar yang aktivitasnya juga luas. ‘HASTA’ Himpunan Alumni
mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa FKIP Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa merupakan jawaban dari keinginan tersebut. ‘ HASTA ‘ tidak hanya
berkiprah dalam pameran saja, namun aktivitasnya mulai dari berkarya bersama,
diskusi, Sarasehan, Workshop atau pelatihan – pelatihan sampai pada
penyelenggaraan lomba. Kali ini ‘ HASTA ‘ akan menampilkan karya – karya alumni
dalam bentuk pameran Seni Rupa.

III.

TUJUAN
Tujuan penyelenggaran pameran ini adalah.
1. Sebagai ajang unjuk kreasi dari para alumni
2. Sebagai media komunikasi antar alumni, baik melalui personal maupun melalui
kontak visual karya – karyanya
3. Sebagai media publikasi diri dengan harapan dengan pameran ini eksistensi ‘
HASTA ‘ dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
4. Sebagai media evaluasi dari pameran ini dapat diukur sejauh mana para alumni
konsisten dalam berseni rupa, sejauh mana kualitas karya – karya mereka

IV.

PESERTA
Peserta pameran adalah para alumni dan dosen Program Studi Pendidikan Seni
Rupa UST yang karya – karya terseleksi

V.

TEMPAT DAN WAKTU PAMERAN
Pameran diselenggarakan di “WIROOUNAN ART SPACE “ pada tanggal 18 – 23
Agustus 2014
- Pagi hari pukul 09.00 – 16.00
- Malam hari pukul 17.00 – 21.00

VI.

KETENTUAN KARYA / PESERTA
1. Karya yang dapat diikut sertakan dalam pameran adalah semua jenis karya seni
rupa, baik yang 2 atau 3 dimensi ( lukisan, patung, grafis, kriya, ilustrasi dan
fotografi )
2. Setiap peserta dapat mengikuti sertakan maksimum 2 buah karya
3. Karya yang diikut sertakan adalah karya – karya yang siap pajang, berbingkai (
karya lukis, grafis ), berpustek ( patung ) dan karya – karya lain yang pemajangan
sesuai karakter masing – masing.
4. Setiap peserta melampirkan foto diri ( 3x4 cm ) 2 lembar dan foto karya ( 5 R ) 2
lembar
5. Formulir keikutsertakan dikumpulkan di sekretariat paling lambat tanggal 8
Agustus 2014 dan pengumpulan karya paling lambat tanggal 15 Agustus 2014
6. Pendaftaran dapat melalui email senirupaust@yahoo.co.id
7. - Karya – karya, 2 dimensional maksimal berukuran 200 x 200 cm
- karya – karya, 3 dimenseonal maksimal berukuran 40x40x100 cm
- Karya tidak mengandung masalah sara, pornografi, dan tidak mudah rusak /
pecah

VII.

KONTRIBUSI PESERTA
Untuk penyelenggarakan pameran setiap peserta dikenakan kontribusi
minimum sebesar Rp 100.000 ( seratus ripu rupiah ) yang akan dipergunakan
untuk pengadaan sarana bahan / alat pameran, pemasangan dan katalog
pameran dan pembongkaran karya. Perserta yang akan memberi kontribusi
lebih bagi “ HASTA “ diucapkan terima kasih.

VIII.

FASILITAS PESERTA
- Setiap perserta mendapatkan katalog pameran dan sertifikat perserta
- Kegiatan pameran akan dipublikasikandi media cetak dan media elektronik
- Panitia pameran akan mengundang atau memberi tahu para kolektor untuk
hadir didalam pameran

IX.

KOMPENSASI HASIL PENJUALAN
Karya – karya yang dipamerkan apabila laku terjual, maka dikenai potongan 20%
untuk mengisi kas alumni ‘HASTA’
Hasil penjualan akan diserah terimakan pada perserta setelah pameran selesai

X.

LAIN – LAIN
1. Karya – karya yang dipamerkan diantar dan diambil sendiri oleh perserta
2. Pengambilan karya disekretariat paling lambat 5 ( lima ) hari setelah pameran
selesai atau tanggal 28 Agustus 2014
3. Karya – karya yang pada tanggal tersebut belum terambil, maka selebihnya
bukan tangung jawab lagi panitia

XI.

SEKRETARIAT
Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pameran Seni Rupa ‘ HASTA ‘ dapat
menghubungi sekretariat pameran : Program Studi Pendidikan Seni Rupa - UST,
Jl. Tamansiswa no 25 – Telp.( 0274 – 388362 ) Yogyakarta . 55151 E-mail :
senirupaust@yahoo.co.id
CP. Lilik No HP
Drs. Martono
Mimin, S.Pd
Dewobroto
Website

: 085 6430 18882
: 085 87908 7509
: 0274 934 5009
: 081 5689 7862
: www.ustjogja.ac.id

Yogyakarta, Juni 2014
Ketua

Sekretaris

TTD.

TTD.

Drs. Martono

Mimin Suryaningrum, S. Pd

SUSUNAN PANITIA
PAMERAN SENI RUPA ‘ HASTA ‘
I.

Penasehat

II.
III.
IV.
V.
VI.

Penanggung jawab
Ketua I
Ketua II
Sekretaris
Bendahara I
Bendahara II
Kurator

VII.

SEKSI – SEKSI
1. Sie Humas
2. Sie Publikasi

: -Dekan FKIP
-Wadek I FKIP
-Wadek III FKIP
: Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa
: Drs. Martono
: Budi Santosa, S.Pd
: Mimin Suryaningrum, S. Pd
: Devi Permata Sari S.Pd
: Insanul Qisti Barriyah, Ssn. M.Sn
: Moh Rusnoto Susanto, S.Pd, M. Sn

: - Drs. RJ. Winarno ( Koord )
- Kusmargono,S.Pd
: -

Sugiyamin Ssn. M. Hum ( Koord )
Atmaja Septa Miyosa S.Pd, M.Sn
Budi Santoso, S.Pd
Sihono Widodo, S.Pd

3. Sie Penataan pameran dan Perbekalan
-Drs. Noor Effansyah M.Pd ( Koord )
-Antonius Winarto. S.Pd
- Arman
( Mhs )
-Doddy
( Mhs )
-Hanung
( Mhs )
-Hilman
( Mhs )
-Lilik Srimulyanto ( Ka. TU – SR )
-Sugeng Haryono
-Asrof
4. Sie Komsumsi
-Dh. Dewi Pamungkas, M. Hum ( Koord )
-Aminatun, S.Pd
5. Sie Keamanan
-Satpam UST
Yogyakarta, Juni 2014

