
Tetapi ini hanya perantara. Pelukis ini menegaskan ' ... penampakan ini bukan sepenuhnya bererti 
keadaan jiwa, melainkan sekumpulan masalah, pengalaman dan seluruh kekayaan hid up. Mungkin 
yang muncul ke atas permukaan berupa "motif" yang tumbuh dari kesedaran "pembentukan" itu' ... 
Ketika gam bar yang hadir merupakan wujud dalam tataan warna dan bentuk, maka elemen seni 
ters~but tidak mempunyai erti tertentu , melain ia berdiri sendiri . Dan pada fase berikutnya, mampukah 
gambar itu membangun suatu imagi yang memberikan kemasan dan kebebasan .' 

Dalam Pameran Seni Rupa Baru III ', ia cuba membuat kejutan dengan eksperimen, meletak 
daya benar-benar di dalam kolam kecil yang khusus dibuat dalam ruang pameran, bisa ditanggapi 
mengandungi nilai-nilai karikatural dan artistik' (Iih. Agus Darmawan T, 1979) tetapi dalam pameran 
bersama ini Adiyati sekali lagi membawa seni figuratif ke anak-anaknya. "Manusia dan Kambing", 
selintas mengingatkan kita dengan "Manusia dan Lembu" karya Picasso. Pengalaman selama di 
Paris dan ikut belajar di Institute de Langue et Civilisation Francais barangkali membawanya ke arah 
duniasurrealis. Potretdengan garissketsa yang sederhana, cuba menampilkan kewujudan kehidupan, 
(manusia + kambing) rambut yang menjalar dengan warna kuning, hijau dan pi lihan unsur alam itu 
saling memerlukan kehidupan itu. Kesan kemasyarakatan bagai diimpikan oleh pelukis in i. 

Karya seni figuratif dengan nada surrealis begitu ketara sekali dalam karya Lucia Hartini. Lucia 
berkelulusan Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI , 1976-1977). Pernah mendapatpenghargaan 
"Prathita Adhi Karya" dalam sketsa 1976 dan lukisan 1977. Memang ia termasuk dalam kelompok 
"Surreal is 85" yang pernah berpameran bersama pada tahun 1985 di Bentara Budaya, Yogyakarta 
ataupun pameran bersama "Lamunan dan Metafisika, 1990". Beliau sendiri mengaku, 'berfantasi ' 
merupakan suatu seni yang kaya akan keaj8iban artistik, menimbulkan suasana surrealistik yang 
indah dan ganjil .. . spontan dari alam mimpi .' 

Surrealisme Lucia menampilkan kesan kewujudan nyata. Melalui tema pokok "Salvador Dali" 
1990, (cat minyak di atas kanvas) , benar-benar pelukis ini 'mencipta' seni surrealis dengan 
mengabadikan tokoh Dali 5 (1904 -1989).Awan berpusar mengalir dan bergelombang berpunca dari 
titik bulan (perhatikan potret yang tersembul di wajah bulan) membusa bagai gelombang ombak 
melingkari tokoh Surrealis itu. Apakah ini hanya impian , metos atau legenda? Bukankah imej 
Deponegoro juga berjubah labuh, berserban, memacu kuda - dalam arus api perjuangan sejarah, 
menumpahi idea dan fantasi pelukis. Atau mimpi kepada Bima, bertarung di udara dalam gerombolan 
dan gelombang busa awan? Imaginasinya memang begitu disokong oleh kemampuan teknis 
pelaksanaan yang sangat mendetail secara konsisten (Kusnadi , 1971). Perhatikan jubah Salvador 
Dali yang tipis dan lipatan jubah itu akhirnya mengalir dan bersatu dengan pusaran awan. Dengan 
warna awan, putih biru tua sebagai latar, figura Dali tegak berdiri di tengah. Pelukis bagai ingin 
membongkar rahsia Dali, ataukah mendedahkan penderitaan seperti yang terlihat melalui urat-urat 
tangannya yang kaku? 

Yanuar Ernawati, lulusan SSRI Padang dan melanjutkan kuliah di Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta, (lSI , 1979-1985). Berbeza dengan Lucia yang berfantasi melalui imaginasi tentang 
ketokohan manusia terkenal , Yanuar Ernawati mengingatkan kita dengan imej seni purba: topeng 
totem miniatur, ataupun cerita rakyat dengan unsur binatang yang juga membawa kesan surrealistik. 
la juga menggabungkan diri dengan kelompok Surrealisme (1985) ikut berpameran dengan Sanggar 
Bambu (1984), Pelukis Non Tradisional (1989). Kini ia aktif di Bali. Ciri-ciri surreal is dapat kita temui 
dalam pameran ini , seperti dengan judul "Desolved in Imagination". Garisnya lebih ekspresif, potret 



paling depan menyunguhkan kesan 'kengerian' tetapi tegak berani seperti memerhati sekeliling, 
berhati-hati berdiri di atas tubuh yang melintang. Unggas-unggas, binatang dan hidupan lain, saling 
mengintai atau menyokong dari belakang. Memang pelukis ini cuba mendekatkan diri dengan alam 
persekitaran. Penuh keberanian berbaur dengan keraguan atau perlu berhati-hati. Yanuar bagai 
tidak ingin memisahkan alam dan kehidupan. Pelukis ini sendiri menegaskan, ' ... Antara diri manusia 
akan hidup dalam keagungan cinta dan cahaya keindahan yang abadi (Tuhanj:' 

Satu-satunya pelukisan lulusan ITB tetapi amat menyenangi objek figura ialah Wiranti 
Tedjasukmana (ketika menulis esei ini, penulis tidak mengirim contoh karyanya). Mengikut 
wawasannya berkarya, pelukis ini menjelaskan 'saya dipengaruhi lukisan miniatur Parsi ... banyak 
memakai objek figura ... warna-warni yang harmonis dan pol a-pol a merupakan bahagian penting 
dalam karya. Saya himpun seluruh informasi dari lingkungan .. .' Francis memberi komentar, 'Wiranti 
Tedjasukmana mengutamakan ketelitian yang mendetail dalam lukisannya dan mengisi semua 
bidang kosong yang ada di kanvasnya' (Francis, 17 Oktober 1987). 

Kartika A. Koberl ialah pelukis ekspresionis yang tidak asing lagi di Indonesia juga di 
Malaysia. Pada peringkat awal perkembangannya ia sering dikaitkan dengan al-marhum Affandi. la 
pernah menangis, rasa diejek kerana persamaan ini . Tetapi ia wanita dan pelukis yang gigih . 
Memang ia belajar melukis dengan ayahnya. Berpeluang belajar kesenian di Santiniketan, India 
(1952), belajar patung di Polytechnic London (1957) , kuliah jurusan Teknik Pengawetan dan 
R~storasi Seni di Vienna, Austria (1980) dan Roma, Italy (1984) . Latar belakang pengembaraan yang 
panjang membuat ia berani dan teguh dengan prinsipnya - seni adalah inti keindahan hidupnya. la 
lincah dan dinamis. Inilah yang terpancar dalam karya-karya lukisannya. Kartika selalu bersimpati 
dengan pengayuh beca, kehidupan petani, gerobak sapi atau peminta sedekah. Inilah naluri wanita 
yang selalu ingin menyatu dengan masyarakat. Ekspesionismenya masih berbentuk. "Rumah Tua" 
(1991) memperlihatkan kesan musim salju. Pohon meranting yang keguguran daun dan tanah putih 
kekuningan dilitupi salju. Kesan yang ingin ditampilkan bukan sekadar objek tampak tetapi kesan 
dalaman tentang manusia dan kehidupan rumah tua dan penghuni-penghuninya dan bukan lagi 
tentang keheningan lang it yang putih bersih. 

Non Figuratif - Abstrak 

Berbeza dengan ternan dan latar budaya ke ASRlan Yogyakarta, umumnya pelukis-pelukis 
wan ita lulusan ITB. m erupakan tokoh non figuratif -abstrak atau 'non represent recognizable objects' 
(Chilversi : 2) . Dalam karya yang begini, pelukis atau pengarca tidak lagi menyempurna bentuk objek 
atau alam yang dilihat tetapi menggunakan bentuk, warna yang terpilih berdasarkan kegemaran 
peribadi' (Gaunt 1964: 112). Erna Pirous, Farida Srihadi, Reni Hoegeng adalah kelompok Bandung 
menghasilkan catan yang non-figuratif. Manakala Nunung WS lulusan AKSERA - menampilkan 
abstrak ekspresionisme. 

Erna Pirous telah berkecimpung dalam arena seni lukis sejak tahun 1960-an. la ikut serta 
dalam pameran berkelompok dan aktif bersama dalam pameran: 'Pelukis Wan ita' (1985), 'Nuansa 
Indonesia' (1987). Setelah lulus Sarjana Seni Rupa ITB, beliau berpeluang melanjutkan pengajian 
di Ecole Beux Arts, Paris. Sebenarnya karya Erna masih mencerminkan alam . Subjeknya sendiri 
adalah dari sesuatu misteri dari alam, suatu lingkungan kehidupan irama dan gerak dinamika 
mendorong tampilnya hal-hal yang tidak terduga. Teknik sapuan warna tranparensi saling mengisi 
- saling berlapis hingga meninggalkan ruang hening dan lembut. 



Contoh lukisan tanpa judulnya (?) memperlihatkan kesan getaran jiwa pelukis, lengkung hijau 
- biru dan kuning dan seakan merakam pemandangan gunung. Hal yang sama juga dalam karya 
dengan warna ungu - kehijauan yang menyatakan 'keindahan alam'. 

Farida Srihadi ialah tokoh utama 'Nuansa Indonesia'. Pengembaraan seninya juga agak luas. 
Setelah lulus sarjana Seni Rupa ITS (1973) ia ke Amsterdam, bersambung di University of London 
(1976-78) dan Ohio State University (1979-80) dan sekarang menjadi pengajar di Institut Kesenian 
Jakarta. Walaupun karyanya bergaya non-figuratif tetapi pelukis ini tidak terpisah dengan unsur alam. 
Pelukis ini menjelaskan, 'manusia dan alam adalah peribadi utuh yang tak terpisahkan ... yang 
melahirkan fenomena-fenomena yang kaya dengan makna spiritual.' Farida cuba mengekspresi 
pengalaman, pertembungan manusia dan alam sebagai perwujudan kelulusan dan kejernihan akal 
budi manusia'. Pilihan ideanya ialah pemandangan, lapisan warna semu seperti catan yang 
ditampilkan dalam pameran ini. Hasilnya ia mengekspresikan penuh 'action'. Sapuan warnanya bebas. 
Antaranya lukisan dengan tona coklat, kuning tanah. Sapuan bebas dengan kesan berus yang lebar 
diselang sel i pula dengan garis kehitaman atau putih, yang melengkapkan imbangan ruang. 

Reni Hoegeng juga adalah lulusan ITS. la mula aktif sejak masih kuliah (1972) dan pernah 
mengadakan pameran solo (1990). Reni giat berekspresi bagi menyatakan diri. la melukis bertolak 
demi cita rasa, ideal-ideal sebagai pengalaman hidup pertemuan dengan alam. Alam baginya adalah 
bentuk yang hidup dan bergerak. Dari sini ia mencipta lukisan abstrak dengan gaya op art. Seni 
optical yang menyaran gerak ilusi hingga bentuk selaluatau seakan bergerak dan berubah selalunya 
digubah dengan sisitematis sapuan garis-warna (Gaunt: 116). Inilah yang ditekankan oleh Reni. 
"Kehidupan" menggambarkan bentuk bulat dengan tona merah, berisi 'kecambah' hijau berbayang 
hitam. Sulatan tersebut muncul terapung di atas putih kanvas. Warna tampaknya memang berfungsi 
dan bernilai . Ada getaran gerakdari lapisan warna merah jambu. Manakala paduan merah jingga dan 
merah hati yang kontras dengan hijau meninggalkan kesan optikal yang bergerak. Dari titik 
kecambah - yakni yang membawa denyutan yang mengikuti pelukis ini ia menimbulkan getaran 
pertanda kehidupan. 

Satu-satunya pelukis wanita yang mewakili Akademi Seni Rupa Surabaya (AKSERA) ialah 
Nunung WS. Sejak 20 tahun lalu Nunung atau nama asalnya Siti Nurbaya telah giat berpameran. la 
ikut serta dalam pameran Nuansa I, II , III. Pameran Sesar Seni Lukis Indonesia (1990) dan pernah 
mengadakan pameran tunggal di Yogyakarta (1989). Walaupun pelukis ini pernah berguru dengan 
Nashar yang alamiah, yang menyajikan citra ruang (tempat), citra kepejalan (m'assa) , citra bobot, dan 
citra sosok dengan raut tidak beraturan' (Sanento Yuliman 1990: 112) tetapi Siti Nurbaya ini telah 
jauh terpesong dari sapuan warna dan bentuk 'bekas gurunya'. Alam Surabaya yang ramai, hangat 
telah memberanikan pelukis ini bergerak. 

Ukuran lukisan yang panjang melintang dengan judul "Hitam, Kuning dan Siru" (1989) begitu 
cepat mengingatkan kita dengan Jackson Pollock (1912-1956), Kita yang mengikuti sejarah 
perkembangan seni lukis Amerika memang tidak pernah melupakan tragedi pelukis ini. Gaya abstrak 
ekspressionis atau 'action painting' telah berkembang cepat pada awal tahun 1950-an seperti yang 
dihasilkan oleh Mark Rokho (1903-1970) Franz Kl ine (1910 - 1962). Kalau warna-warna Pollock 
penuh gabungan hijau biru lumut, merah bata kuning dan ungu yang menjerit (Hunter: 139) Nunung 
dalam judul di atas dengan bahan gouche di atas kertas (75 x 165 sm) menggunakan sapuan berus 
yang kasar, dengan warna hitam melapisi warna kuning dan biru . Sekali imbas tampak kesan kaligrafi 



yang bebas lepas penuh ekspresi . Ini tepatlah dengan wawasan pelukis ini yang cuba mengekspresi 
apa yang dilihat, dialami lalu dihayati lewat warna. Dalam lukisan tidak semestinya terikat dengan 
bentuk tapi sebaliknya ingin bebas berekspresi. 

Kesimpulan 

Melalui sejumlah karya yang dihasilkan oleh 32 orang pelukis wanita Malaysia-Indonesia ini 
secara langsung kita telah melihat aneka kilauan warna. Begitulah cita rasa yang bertolak dari deria 
dan sensitiviti manusia wanita, seorang ibu seperti yang diimpikan oleh Kartini telah memberi bukti. 
Duni,a wan ita kita telah jauh meninggalkan zaman Romawi yang menganggap wan ita ti~ak berhak 
dalam sebarang undang-undang sivil atau bertindak di khalayak ... tidak dapat dilantik menjadi 
pengajar ataupun kurator seni. Tetapi kini garis lincah Kartika, warna-warna ekspresif menyala 
Nunung WS, kesegakan lelaki Norma Abbas, mimpi Lucia Hartini adalah beberapa contoh yang 
mencerminkan watak impian, keinginan dan penjelmaan naluri wan ita. Kita melihat sifat keibuan 
yang penuh kasih sayang terterap dalam karya-karya Nirmala, Ida Hadjar, Sharifah Zuriah. Atau 
kecintaan terhadap alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui karya-karya Farida Srihadi, Erna 
Pirous dan Sharifah Fatimah Zubir. Mereka adalah contoh pelukis yang bertolak melalui konsep 
warna. Warna yang tercerna lewatpengalaman dan kesedaran bersama oahawa manusia dan alam 
tidak dapat dipisahkan. 

Walaupun dengan gaya yang berbeza atau bahan yang tidak serupa tetapi idea dan perasaan 
wan ita tetap sama. Karya seni rupa ini hanyalah salah satu bahan pengucapan perasaan man usia. 
Paling tidak, inilah salah satu usaha yang harus diperhati dan diteruskan. Memang masih banyak 
nama pelukis yang tercicir terutama kalau ditinjau dari sudut sejarah. Usaha pameran bersama ini 
adalah sebagai langkah permulaan. Kita te lah memulainya. Tentu saja ucapan syabas dapat 
ditujukan kepada mereka yang terlibat. Kerjasama antara Nuansa Indonesia dan Balai Seni Lukis 
Negara Malaysia dapat dianggap sebagai langkah permulaan. Sewajarnyalah kerja-kerja seni 
sebegini tidak berhenti di sini sahaja. Usaha melanjutkan pameran ini di Kuala Lumpur pada bulan 
Oktober adalah bertujuan mendekatkan kegiatan antara dua negara jiran yang tidak berbeza 
kebudayaannya dan berpunca dari akar yang sama. Semoga kilauan warna ini tidak dipudarkan oleh 
masa. Wassalam. 

SITI ZAINON ISMAIL 
Kurator Jemputanl Penceramah Malaysia. 

Catatan Kaki 

1. Georgia O'Keeffe dan Anita Pollitzer buat pertama kali bertemu pada tahun 1914 di the School 
of Practical Arts Teachers College, Columbia University. Mereka sering berutus surat yang 
memperkatakan tentang kesenian, membuat kritikan. Lih. Clive Giboire (edit) 1990, Lovingly 
Georgia. 



2. Terkenal dengan tema-tema pemandangan seperti karya Abdullah Wakidi, Pirngadi. laitu 
kumpulan pelukis yang muncul50 tahun selepas zaman Raden Salleh (1814 -1880). Pelukis
pelukis Barat seperti R. Bonnet, Walter Spies, Le Meyeur melukis potretdan figura kehidupan. 

3. Persatuan Ahli Gambar, di antaranya dipelopori oleh Soedjojono yang pertama kali menolak 
gaya lukisan 'yang indah luarannya' seperti gaya 'peri ode Hindia Molek' (Mooi Indie) dengan 
lukisan tenang, menerakan tri-murti gunung, kelapa, dan sawah yang menggamit kantung 
pelancong Belanda. Lihat Agus Dermawan, 1985. 

4. Lihat Puri Bhakti Retanama, 1978. 

5. Salvador Dali menerima teori surrealis tentang 'automatism but transformed it into a more 
positive method which he named "critical paranoia" .' Mengikut Dali metode ini tidak sahaja 
mementingkan artistik dan kreasi puitis tetapi juga satu cara kehidupan seharian. Karyanya 
disampaikan dengan teknik akademik yang terkawal dengan tema mimpi bawah sedar, 
mementingkan human figure dan hasilnya seakan 'hand-painted dream photography'. Lihat 
Ian Chilvers 1990: 118). 
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