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      Dari gerakan-gerakan seni rupa yang mulai nampak marak di kota Batu
tersebut, maka pada tahun 1982(?) dari hasil pemikiran dan gagasan Budi
Dharmawan, Andri Suhelmi, Djoeari Soebardja, Koeboe Sarawan, Badrie,
Slamet Hen Kus, Agung TH melalui musyawarah tercetuslah gagasan
membentuk sebuah wadah sanggar seni rupa. Akhirnya perencanaan
pembentukan sanggar tersebut melibatkan seniman-seniman lainnya, seperti
Bapak Iksan Suliyanto, Bapak iskandar, Bapak llyas, Bapak Trenggono,
Bapak Aziz, Dwi Katon, Yono Kentheng, Isdiyono dll. Bahkan rencana
pembentukan sanggar tersebut sempat didengar oleh Bapak Komandan
Polsek Batu, yaitu Bapak Guntur. Dengan didampingi Bung Mamad selaku
pemuka kaum muda di Batu, beliau mengumpulkan semua personil yang
terlibat dalam gagasan tersebut di Losmen Kawi Batu, guna mengadakan
pembentukan Sanggar Seni Rupa beserta kepengurusannya. Dari hasil
musyawarah tersebut, secara aklamasi terbentuklah sanggar seni rupa
bernama PONDOK SENI BATU. Dengan pelindung pada Bapak Guntur
sendiri selaku Wakil Pemerintahan Daerah, serta Ketua Sanggar Agung TH,
dengan didampingi seorang wakil ketua yaitu Andri Suhelmi. Dengan jumlah
anggota pada waktu itu sekitar 15 orang dari kota Batu sendiri. Dari sinilah
gerakan-gerakan serta berbagai program mulai dilakukan secara tertata
dalam kerja kelompok oleh para perupa Batu demi menunjang
perkembangan mereka secara khusus maupun perkembangan kota Batu
sebagai kota Wisata..

     Kendala demi kendala tak henti-hentinya mereka pikirkan untuk
pemecahannya, yang pada akhirnya pada tahun 1999, bersamaan dengan
berpartisipasinya beberapa anggota Pondok Seni dalam mengikuti Gelar
Akbar Seni Lukis Jawa Timur di Surabaya, muncullah 2 tokoh masyarakat
kota Batu, yaitu Bapak Mashuri SH dan Bung Mamad. Dua tokoh ini yang
memberi andil besar dalam mengatasi kendala-kendala sanggar demi
kelancaran kerja sanggar. Melalui musyawarah gagasan awal antara Bapak
Mashuri SH dan Bung Mamad  Dari gerakan-gerakan seni rupa yang mulai
nampak marak di kmusyawarah gagasan awal antara Bapak Mashuri SH
dan Bung Mamad untuk membentuk sebuah Galeri Seni Rupa, dan secara
musyawarah pula gagasan itu disetujui Andri Suhelmi, Koeboe Sarawan,
Djoeari Soebardja, Slamet Hen Kus atas hasil musyawarah tersebut
dibuatlah perjanjian pemakaian sebagian Gedung Kantor
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Latar belakang
Galeri Raos merupakan sebuah galeri seni dengan nama yang besar, berdiri
sejak tahun 90-an Galeri ini memiliki banyak eksistensi penting dalam dunia
kesenian. Pembuatan website ini hanya sebagai media penginformasian
eksistensi dari Galeri Raos.

Tujuan
Menampakkan kepada publik, eksistensi Galeri Raos yang besar dalam
dunia kesenian. Dengan menggunakan website sebagai media arsip dan
informasi.Kesimpulan
Website yang kami buat ini masih dalam tahap bayi, yang mana terdapat
banyak sekali kekurangan dalam pengoperasiannya. namun website ini
masih memiliki banyak kemungkinan perkembangan untuk kedepannya.

Saran
Arsitektur pembangunan serta sistem pengoperasian website masih perlu
dimaksimalkan.
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Penerangan kota Batu untuk dijadikan Galeri.
Penandatangan perjanjian tersebut
dilaksanakan antara bapak Mashuri SH selaku
kepala Kantor Penerangan dengan pihak
Pondok Seni Batu yang diwakili Andri Suhelmi,
Koeboe Sarawan, Djoeari Soebardja serta
Slamet Hen Kus. Maka terjadilah kerjasama
Galeri Seni Rupa antara Pondok Seni Batu
dengan Kantor Penerangan Batu yang diberi
nama Galeri Pondok Seni.


