
KEMBANG JEPUN-
Sejak boyongan dari Gra-
ha Pena ke Jalan Kembang 
Jepun 167-169 pada 1 De-
sember 2015, Radar Sura-
baya memberikan sebagi-
an ruang di lantai dua un-
tuk art gallery. Lokasinya 
berada di samping ruang 
redaksi atau news room. 

Art Gallery Radar Sura-
baya diresmikan pada 31 
Januari 2018. Di sana ter-
dapat setidaknya 20 luki-
san. Berbagai ukuran ka-
rya dari berbagai pelukis 
senior. Seperti Makhfoed, 
Maria Tjui, Amdo Brada, S 
Toyo, Kumpul, hingga 
Harjiman. Semua-

n y a 
pe  lukis kawakan 
dengan ga ya dan ali-
ran yang khas.

Manajer Art Gallery 
Radar Surabaya Wi-
jayanto menyampaikan, 
ada cerita menarik di balik 
lahirnya galeri seni Radar Su-
rabaya itu. Ia menyebut, luki-
san-lukisan yang dipamerkan 
ini awalnya adalah koleksi pri-
badi dari Dahlan Iskan, man-
tan bos Jawa Pos Group. 

Setelah Dahlan Iskan sibuk 
dengan aneka aktivitas, luki-
san-lukisannya itu mangkrak. 
Banyak yang tersimpan da-
lam dus-dus dan dibiarkan di 
gudang. Lalu Direktur Utama 
Jawa Pos Leak Kustiya, yang 
juga Komisaris Utama Radar 
Surabaya, tergerak untuk me-
mamerkannya di galeri khusus. 

“Karena di kantor Jawa Pos ti-
dak ada tempat untuk mema-
merkan lukisan yang cukup 
banyak, akhirnya dipilihlah di 
Radar Surabaya,” kata Wi-
jayanto, Minggu (23/2).

Selama ini kawasan Su-
rabaya Utara memang ma-
sih minim art gallery. Salah 
satu yang eksis adalah Mu-
seum House of Sampoerna. 
Art Gallery di Radar Sura-
baya diharapkan bisa mem-
perkaya destinasi wisata di 
kawasan kota lama Sura-
baya utara. Bahkan, Art 
Gallery di Radar Surabaya 
ini sudah terdaftar di Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisa-

ta Surabaya. 
Dahlan Iskan memang di-

kenal akan kecintaannya 
terhadap seni. Lukisan-lu-
kisan yang dipamerkan ini 
adalah lukisan-lukisan 
yang ia kumpulkan selama 
bertahun-tahun. Beberapa 
di dapat  saat Jawa Pos 
menggelar pameran luki-
san yang diinisiasi oleh al-
marhum Arief Santoso, re-
daktur senior Jawa Pos. 

Dalam mengumpulkan lu-
kisan, Dahlan tidak hanya 
berpatok pada satu gaya. Ia 
mengoleksi lukisan bergaya 

dekoratif, ada juga realis, na-
turalis, bahkan surealis. 

Salah satu lukisan yang 
menarik adalah lukisan 
pasar tradisional yang 
menunjukkan geliat per-
dagangan dari masa lalu. 
Ada juga pelukis yang 
menunjukkan kemegahan 
Gerbang Kya-Kya, hingga 
karya bercorak primirif 
ala Amdo Brada, “Yang di 
galeri itu tidak semua. 
Ada satu master piece se-
besar dua meter di simpan 
di ruang iklan bawah. Ter-
lalu besar dan tidak 
memungkinkan untuk di-
gantung,” paparnya.

Selain dipa-
jang di art gal-
lery, beberapa 
koleksi Dah-
lan Iskan juga 
dipajang di 
beberapa ru-
ang. Seperti 
ruang perte-
muan, ru-
angan direk-
tur utama ju-
ga ruang 
bendahara. 

Art Gallery 

Radar Surabaya terbuka un-
tuk umum. Siapa pun yang 
ingin menikmati lukisan-lu-
kisan itu silakan mampir. 
Art Gallery dibuka setiap 
Senin-Sabtu selama kantor 
Radar Surabaya buka. 

Selama ini, art gallery 
dikunjungi banyak wisata-
wan baik domestik maupun 
mancanegara. Turis maupun 
akademisi sebagai bahan 
studi banding. Tak jarang tu-
ris asing datang melihat-li-
hat lukisan sekaligus men-
gagumi bangunan tua yang 
dibangun di era kolonial Be-
landa. (ism/rek)
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Bisa Menikmati 
Lukisan di Art Gallery

ARTISTIK: Aneka 
lukisan karya seniman 

kawakan bisa  dinikmati 
di Art Gallery Radar 

Surabaya.
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