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PENGANTAR  
 

Menjelang 5 windu atau HUT ke-40 Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) pada tahun 2018, 

PSBK berkeinginan untuk melihat ulang potensi ruang-ruang seni (program) yang berkorelasi dengan 

visi kreatif, artistik, laku, dan pencapaian sang pendiri, Almarhum Bagong Kussudiardja (1928-2004). 

Beliau adalah koreografer dan pelukis yang mendapat pengakuan sebagai salah satu Begawan Seni 

Indonesia. Kiprah Bagong Kussudiardja sangat dikenal di dunia tari, tetapi sepeninggalnya, 

masyarakat belum mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan karya-karya rupanya. Melalui 

proses kuratorial oleh Bpk. Suwarno Wisetrotomo, PSBK mempersembahkan : 
 

Pameran Tunggal Seni Rupa 

SIRKUIT BAGONG KUSSUDIARDJA 
 

Melalui Pameran tunggal karya-karya rupa Bagong Kussudiardja ini, PSBK ingin mengajak masyarakat 

umum untuk bersama-sama ikut serta dalam sebuah perjalanan riset yang hasilnya akan 

dipresentasikan pada tahun 2018 –tahun yang menandai ulang tahun PSBK ke-40/ PLT ke-60/ 

Bagong Kussudiardja ke-90. Hadirnya pameran ini juga diharapkan memperluas kesempatan bagi 

masyarakat untuk memahami lebih lanjut karya-karya seni rupa almarhum Bagong Kussudiardja 

sekaligus menjadi embrio penataan Arsip Bagong Kussudiardja. Seluruh aktivitas BK, dalam 

rangkaian titik waktu, merupakan narasi historis yang dapat menjelaskan situasi kesenian akhir 

tahun 1950-an, situasi mental dan sosial tahun 1970an, hingga kesadaran seorang Bagong 

Kussudiardja untuk mengambil peran dalam dinamika pergulatan pemikiran dan penciptaan seni di 

Indonesia.  Museum merupakan ujung dari upaya-upaya BK dalam membangun “sirkuit pemikiran 

dan penciptaan seni” di Indonesia. 

 

 

Melanjutkan spirit Bagong Kussudiardja, Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) mewujudkan diri 

sebagai art centre dengan misi mendukung pengembangan kreatif seniman dan masyarakat umum untuk 

terus terhubung pada nilai-nilai seni dan budaya, keberlanjutannya, dan penciptaan nilai-nilai budaya 

melalui seni. PSBK hadir sebagai laboratorium kreatif, tempat berkumpul, ruang presentasi karya seniman 

dari berbagai disiplin. PSBK menghadirkan karya seniman-seniman muda, memfasilitasi riset-riset artistik 

dan pengembangan profesional, dan merancang program-program untuk meningkatkan community 

engagement dan pengembangan jaringan melalui kesenian. 

 

Padepokan Seni Bagong Kussudiardja 
Ds. Kembaran Rt.04-05, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY 

Tel./Fax.: +62(0)274/ 414-404 
Whatsapp : +62 82141416252 

Email: info@psbk.or.id   Web: www.psbk.or.id 

FB: padepokansenibagongkussudiardja /Twitter: @PSBK_Jogja 

Youtube: media psbk / Instagram : @psbk_jogja 
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SIRKUIT BAGONG 
Bagong Kussudiardja Dalam Peta Kesenian Indonesia 
 

Bagong Kussudiardja atau BK (1928-2004) adalah seniman dengan karakter kuat, unik, dan 

menempatkan dirinya dalam ruang spirit antara melawan atau berkolaborasi, tergantung tujuan dan 

kepentingan. Dalam keseharian BK tampak tak pernah ragu untuk menyuarakan apa pun, yang tak 

sesuai dengan pandangan, pikiran, dan ideologinya. Namun pada dasarnya ia adalah seorang yang 

terbuka. 

Pameran ini ingin menunjukkan betapa BK memiliki energi yang melimpah, dan bisa meledak kapan 

saja dalam berbagai bentuk: sketsa, lukisan, patung, komposisi tari, puisi, dan menulis esai. 

Termasuk hasratnya yang demikian besar sebagai pembangun “sirkuit”; sebagai ruang pencarian, 

pembentukan diri, bersiap untuk kontestasi dan kompetisi dalam arena seni. “Sirkuit” yang bisa 

digunakan untuk dirinya sendiri, mau pun untuk orang banyak (seniman).  

Di dalam ruang pameran ini dipajang karya-karya sketsa, lukisan (lukisan-lukisan pada awal 

kepelukisannya, seperti potret diri, potret orang-orang yang ia kenal dari dekat, lanskap kota, pantai, 

bukit), kemudian lukisan pada usia matang dengan tema religi (sekitar Salib dan Penyaliban), tema 

wayang, sosok-sosok penari, dan tema abstrak. Karya-karya itu dihadirkan bukan dengan 

pendekatan kronologi waktu, tetapi lebih pada kepentingan untuk menunjukkan penjelajahan kreatif 

seorang BK.  

Pameran ini ingin kembali mengingatkan perihal “jejak sirkuit” BK yang sudah dibangun dengan 

segenap passion. Tanpa kecerdasan sosial, tak terbayangkan seorang BK memiliki kiprah sedemikian 

luas, menembus berbagai sekat; agama, birokrasi, dan kekuasaan. Sepanjang 76 tahun kehadirannya 

di dunia, lebih dari separoh usia BK didedikasikan kepada dunia kesenian dengan seluruh 

virtuositasnya, dengan kesadaran ulang-alik antara yang profan dan yang religius, yang berujung 

pada sikap sumeleh sebagai penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. 

Suwarno Wisetrotomo 

Kurator    



Memandang Pak Bagong dari Dalam 
 

Sejalan dengan kiprahnya di bidang tari, Bagong Kussudiardja juga menggeluti seni rupa. Berguru di 

ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, angkatan pertama. Sempat bergabung dengan Pelukis Rakyat di 

Sanggar Sentul, Bagong Kussudiardja kemudian bersama Koesnadi, Solichin dan lain-lain mendirikan 

kelompok Pelukis Indonesia yang mengusung tema-tema keindonesiaan. Pada periode inilah muncul 

sosok wayang dan motif-motif ornamentik dalam lukisan Bagong, selain juga tema dunia tari yang 

sangat dekat dengan dirinya. Kadang para penari kuda kepang, kelincahan gerak para penari Jawa 

dan Bali, hadir sebagai obyek lukisannya. 

Lintas disiplin antara seni tari dan seni rupa tidak hanya sampai di situ, bukan hanya menjadikan 

penari sebagai obyek beku, hanya sebagai citra visual. Bagong juga menjadikan tari sebagai modus 

penciptaan. Sebagai rangsangan kreatif, Bagong melukis dalam semangat gerak, semangat tari. Ia 

membiarkan kuas di tangannya menari-nari di atas kanvas mengikuti tubuhnya yang menari. Praktik 

melukis dengan modus seperti ini membuka peluang seliar-liarnya ketika Pak Bagong menghadirkan 

lukisan-lukisan abstrak. Maka, secara tematik lukisan-lukisan Pak Bagong bisa dikelompokkan 

menjadi empat: motif ornamentik dan wayang sebagai obyek utama, para penari dan dunianya, 

religiositas iman Kristen dan hal-hal personal lainnya, serta abstrak ekspresionisme. Sepertinya 

tema-tema itu berlompatan, tak ada saling keterkaitannya. Orang menyebutnya inkonsisten.  

Dinamika dan modus kreatif Bagong Kussudiardja yang sangat besar terkadang menyebabkan ia tak 

bisa membendung gairah penciptaan. Jika kesehatannya fit, saban pagi setelah senam mengolah 

raganya, ia melukis. Siang hari mengajar dan latihan tari, atau menerima tamu. Sore hari terkadang 

masih menyempatkan menyentuh kuas lagi. Karena itu lukisan-lukisannya seperti mengalir, sangat 

produktif. Dampak produktivitas itu kemudian dengan gampang digelincirkan dalam pandangan sinis 

sebagai pelukis komersil. Praktis Pak Bagong disemati dua predikat sekaligus, predikat yang 

barangkali bisa bikin seorang seniman tidurnya tak nyenyak: seniman inkonsisten dan komersil. 

Memang tidak mudah untuk tiba di keberanian seperti itu, dibutuhkan nyali dan mental baja untuk 

sampai pada keikhlasan seperti itu. Banyak kawan seniman yang heran, mungkin juga kagum, pada 

keberanian Pak Bagong. Kritikus tentu akan menjatuhkan nilai terendah dan mengutuknya sebagai 

kecerobohan. Tapi bagi Pak bagong, di-stigma sebagai pelukis yang inkonsisten tidak membuatnya 

mengkeret. Justru menggairahkan, sebab bagi Pak Bagong, energi kreativitasnya sebagai manusia 

bebas yang tak ingin diperangkap oleh kotak-kotak teori, membebaskan dirinya sebagai mahluk 

bermain. Bermain di mana saja, dengan media apa saja, dalam gaya apa saja, dengan siapa saja. Pak 

Bagong hanya ingin menjadi mahluk kreatif yang bisa seenaknya ulang-alik menjamah aneka macam 

ruang kreatif.  

Butet Kartaredjasa,  

Aktor, ketua Yayasan Bagong Kussudiardja, anak ke-lima Bagong Kussudiardja 

 



PROFIL BAGONG KUSSUDIARDJA 
 

Bagong Kussudiardja, lahir di Yogyakarta, 9 Oktober 1928-

meninggal di Yogyakarta, 15 Juni 2014 pada usia 75 tahun. 

Koreografer dan Pelukis Indonesia. Bagong Kussudiardja 

adalah mahasiswa angkatan pertama Akademi Seni Rupa 

Indonesia dan sempat mengajar di almamaternya tersebut. 

Sempat bergabung dengan kelompok Pelukis Rakyat, ia 

kemudian bersama rekan-rekannya mendirikan kelompok 

Pelukis Indonesia yang mengusung tema-tema keindonesiaan.  

Sebagai pelukis Bagong Kussudiardja adalah pelukis yang 

produktif dengan karakter yang kuat, karya-karya yang penuh 

spirit dan sarat dinamika gerak. Ratusan kali dia berpameran, 

baik di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak penghargaan 

yang diraihnya, diantaranya adalah Medali Emas dari Paus 

Paulus II untuk lukisan yang menggambarkan Yesus dalam citarasa Indonesia  dan Medali Emas dari 

Pemerintah Bangladesh untuk karya lukis abstrak yang dipamerkan dalam pameran seniman asia-

pasifik di kota Dacca. 

Bagong mempelajari seni tari di Sekolah Tari Kredo Beksa Wiromo, yang dipimpin oleh Pangeran 

Tedjokusumo, seorang seniman tari jawa klasik ternama. Dia juga mempelajari tari modern dari 

seorang tokoh tari terkemuka dunia, Martha Graham, di New York. Pada 5 Maret 1958 ia mendirikan 

Pusat Latihan Tari Bagong Kussudiarja dan mendirikan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja pada 2 

Oktober 1978. Lebih dari 200 karya tari telah ia ciptakan, baik nomor tunggal, kelompok, maupun 

massal. Karya-karyanya banyak mendapat apresiasi, diantaranya adalah Hadiah Seni Pemerintah RI 

dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI atas fragmennya Perjalanan Yesus Kristus.  

 


