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LAMPIRAN 

Kebutuhan Cahaya 

Phillip Lamps 

Tingkat Cahaya  : rendah, berkisar 100-250 lux 

Suhu    : putih/ hangat, netral 2500-4000k 

Jumlah Aksen  : intensitas yang sedang dan juga tinggi 

Pencahayaan Umum 

Pemasangan lukisan pada dinding pameran ataupun dinding Semi 

Permanen. Dilakukan kombinasi lampu spotlight dengan lampu 

fluoresensi. penggunaan lampu Halogen MASTER Line (MASTER 

line ES 12V/45W/24°), akan memberi fleksibilitas pencahayaan 

yang memadai. Sehingga teknik pewarnaan apapun yang 

digunakan pada lukisan dapat terlihat dengan jelas dan memberi 

nilai psikologis nya sendiri, yang juga ditata dengan menyesuaikan 

jarak dan besarnya Lukisan 

 

 

 

 

 

Gambar Lampu FBS 145 (Kanan), PL-C 18W/830 (tengah), dan MASTER LineES 

12V/45W/24° 

Sumber: http://kaplampudownlight.savont-indonesia.net/2016/04/philips-145-series-

fbh145.htmlPedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan / 03.09.17 
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Studi Kegiatan Pelaku 

1. Kolektor Seni 

Bagi kolektor , kegiatan mereka pada area bangunan yaitu 

melihat-lihat karya Lukis yang ditampilkan dan membeli 

Karya Lukis yang disukai, Kolektor juga mampu menikmati 

suasana Galeri dan Studio Seni sambil menikmati 

pemandangan pada area Theatre Outdoor 

2. Seniman 

Bagi Seniman, kegiatan mereka terbagi menjadi 3, sebagai 

peserta yang mengikuti pameran pada RuangPamer Utama, 

melihat-lihat karya lukis yang sedang dipamerkan, menjadi 

pembicara/ pengisi acara pada workshop lukis khusus, 

Mengajar di area Studio lukis, dan berkarya pada area Open 

Studio, juga berdiskusi atau bertukar ide dengan seniman 

lain  

3. Komunitas Seni Lukis 

Perkumpulan ini mampu melihat pameran karya yang 

sedang berlangsung, mengikuti pameran, mengisi  acara 

workshop ataupun mengikuti kegiatan melukis bersama  

4. Anak muda dan remaja kreatif 

Kegiatan anak muda pada area Galeri dan Studio Seni ini 

yaitu menikmati pameran yang sedang berlangsung, 

mengikuti kelas lukis maupun melihat proses seniman yang 

bekerja pada area open Studio  
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5. Pengunjung Umum 

Menikmati pameran lukis, menikmati pertunjukan Seni pada 

theatre Outdoor, mengamati proses seniman berkarya pada 

area Studio, mengikuti Kelas melukis, dan lainnya 

Studi Kegiatan 

6. Pameran Permanen 

Area pameran lukis yang mengangkat tema mengenai 

suasana Kota Semarang, mencakup landscape Kota, 

Bangunan- bangunan, dan juga perkampungan di Kota 

Semarang, terutama pada kawasan Kota Lama dan juga 

kampung-kampung Cagar Budaya. Pameran bersifat tetap, 

dimana tujuan pameran ini sesuai dengan Visi dan Misi 

Semarang Sketchwalk yaitu ‘Memperjuangkan peradaban 

dengan memberi nilai pada kearifan lokal dan membuka 

seluasnya wacana dunia’  dan ‘Mengenalkan Budaya 

setempat pada dunia luas“ 

7. Pameran Temporer 

Pameran karya lukis dari seniman terkenal (dari dalam 

ataupun luar Kota), pemilik Galeri, maupun Seniman Lukis 

yang belum memiliki reputasi atau memiliki nama. Pameran 

ini bersifat temporer dan Karya yang ada didalam ruangan 

bisa diperjual belikan. 

 

 


