
Subroto SM, 
Ibu dan Anak, 1984 , 

53 x 78 em, 
Akrilik di atas kertas 

Pada dasarnya Subroto SM adalah seorang formalis, seorang yang pereaya pada bentuk. 
Goresannya bertenaga, membuat bentukan sosok-sosok torso, ibu, anak, atau perempuan 
send irian duduk kesukaannya, dengan efek pewarnaan yang membuatnya baur. Kalau toh 
terkesan ada upaya untuk mengaburkan konstruksi gam bar tokoh , tidaklah mengaburkan 
identitas atau peran, namun lebih pad a penekanan kesan ekspresif. Pada karyanya Ibu dan 
Anak ini kontur sosok ibu terkaburkan oleh belabar tinta yang terserap kertas. Sosok anak di 
pangkuan ibu yang tidak terkena oleh efek tak terduga itu, menjadi lebih menonjol: sebuah 
pandangan positif dan kepereayaan akan hari depan. 
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Krishna Mustajab, 
Gerhana Bulan, 1985 , 

94 x 94 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PERJALANAN SEN I LUKIS INDONESIA 

Keeuali bentukan bulat yang bisa berasosiasi dengan bulan, berbagai bentukan lain di dalam 
lukisan Gerhana Bulan ini tidak menunjuk seeara lebih pasti pada gejala bentuk yang kita 
kenaI. Sebagian mirip kaligrafi yang 'digayakan, sebagian lain seperti ilalang yang 
berserabutan, namun sapuan-sapuan warna biru di tengah serta paduan bidang warna tak 
beraturan di atasnya meng isyaratkan sesuatu yang tengah mendidih, Ini memang salah satu 
eontoh eorak lukisan Krishna Mustajab, di samp ing gaya dekorati f maupun yang eenderung 
abstrak, 



Fadjar Sidik, 
Oinamika Ruang "(Interior), 1986, 

70x90cm, 
Cat minyak di atas kanvas 

la menjadi salah satu contoh keteguhan seniman dengan tetap berkukuh pada gaya dan 
pendekatan abstrak ketika dunia seni rupa riuh-rendah oleh berbagai karya yang lebih 
'bertutur' . Sebelumnya ia menekuni realisme: sebuah jalan yang dianggap 'Iebih benar' oleh 
sebagian pelaku seni sebelum seseorang menapaki 'gaya' atau 'corak' atau 'jalur' lain 
termasuk abstrak. Abstrak gaya Fadjar Sidik bertumpu pada kekuatan dan kekhasan elemen
elemen seni rupa sendiri tanpa dimuati makna di luarnya, seperti karyanya Oinamika Ruang " 
ini. Paduan bidang-bidang warnanya ia garap rapi dan nyaris datar, namun dengan ditopang 
oleh siasat komposisi yang jitu, ia sering berhasil mengungkit emosi, kesan gerak, atau daya 
letup. 
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Hardi, 
Antara Karawang-Bekasi, 1986, 

140 x 140 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PEAJA L A N A N SEN I LU K I S INDO N ESIA 

Lukisan ini merupakan periode di mana Hardi memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai hak asasi 
manusia yang terinjak-injak. la menggambarkan sesosok laki-Iaki yang terbujur dan tergeletak 
dalam posisi tidak berdaya, semen tara pada bidang sentral , sosok laki-Iaki penjual koran 
berdiri mendekap segepok koran. Penggunaan warn a kontras antara biru, merah , hitam, putih , 
dan keeoklatan merefleksikan suasana muram dan pesimisme. Dengan sapuan garis yang 
ditorehkan dengan galak, liar, beremosi , bertenaga, dan ekspresif yang merupakan kekuatan 
karyanya, Hardi memotret sepenggal kehidupan anak manusia dalam sisi yang buram. 



Arnat Matheus, 
Penyebaran, 1987 , 

90 x 90 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Kuda yang berkait dengan keeepatan dan ketangguhan tampaknya sangat memikat Amat 
Matheus. Banyak lukisannya mengambil tema kuda, yang ditampilkannya di dalam eitra yang 
eenderung realistik dipadu dengan tilikan aksi dan komposisi. Oi dalam Penyebaran, hewan
hewan itu tampak berjuang memisahkan diri dari satu pusaran ke segala arah. 
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Dwijo Soekatmo, 
Affandi dan Elang, 1987, 

87 x 87 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PERJAlANAN SENI LUKI$ INDONESIA 

Wajah Affandi menyeringai dengan mata menyipit, kulit keriput, dan nampak dua buah giginya, 
diapit oleh seekor burung dan si luet sayap-sayap burung lainnya, dilukis dengan eara 
membaur, mengaburkan sosok-sosok itu dalam gemuruh aneka warna primer yang meneolok. 
Gaya melukis Dwijo memang termasuk langka dalam khasanah seni lukis Indonesia. la 
memeeah bidang dalam gradasi warna yang membentuk sosok-sosok tertentu , yang pada 
esensinya menawarkan dinamika yang bergerak, ditandai dengan nuansa ragam warna yang 
bertingkat. 



Soenarto PR, 
Patret Diri, 1987, 

41 x 55,5 em, 
Pastel di atas kertas 

Seperti banyak seniman lain , potret diri oleh Soenarto PR juga bisa menjadi dokumentasi 
sosial. Oialah dedengkot Sanggar Bambu '59, sebuah paguyuban seni yang di dalam masa 
suburnya sampai tahun 1970-an eukup berpengaruh di dalam perkembangan seni rupa 
Indonesia. Oi dalam kelompok itu beragam eorak berkembang. Sunarto menggarap karya 
umumnya dengan pendekatan realistik , seperti yang ia lakukan untuk lukisan Patret Diri-nya 
ini , namun di sana tumbuh subur berbagai eorak yang bersambung dengan kenyataan di 
dalam pergaulan seni di luarnya. Sejumlah tokohnya dikenal luas seperti Handrio, Oanarto , 
dan Mulyadi W, untuk menyebut hanya beberapa nama. 
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Amang Rahman, 
Lukisan /I , 1988, 

70 x 70 em, 
Cat minyak di at as kanvas 

PERJALANAN SENI LUK I S INDONES I A 

Lukisan-Iukisan Amang Rahman eenderung sureal istik. la menekankan permainan ruang ilusif 
lewat pengulangan bentuk dan taktik perspektif, sehingga menimbulkan irama dari bentuk
bentuk yang semakin jauh semakin keeil dan memberi kesan 'tanpa batas'. Pada Lukisan /I ia 
memberi irama bentuk makhluk-makhluk mitologis berupa manusia bertubuh kuda, serta 
kesan permainan eahaya yang menyarankan semaeam misteri angkasa tak bertepi. 



Arief Soedarsono, 
Srikandi, 1988, 

75 x 75 em, 
Media eampur di atas kanvas 

Menikmati karya-karyanya baik yang bertema wayang, pepohonan, atau keindahan alam, 
umumnya menimbulkan rasa nyaman. Ar iel memang dikenal sebagai pelukis dekoratil dengan 
menggunakan warna-warna yang nyaman dipandang, dengan gradasi lembut. la 
menggunakan alat khusus untuk membuat kontur lukisannya dengan garis bertekstur. Dengan 
itu ia menghasilkan garis-garis yang lembut dan puitis. Semua dilakukan dengan eermat 
seperti di dalam Srikandi. 
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Indros, 
Gadis 1/, 1989, 

50 x 80 em, 
Akrilik di atas kanvas 

PERJALANAN SENI LUKIS INDONESIA 

Oi dalam kelompok Sanggar Bambu '59 lukisan dekoratif merupakan gaya yang menonjol, dan 
Indros adalah salah satu pelakunya. Karyanya Gadis 1/ menunjukkan dengan kuat eiri tersebut, 
tidak hanya dari earanya menampilkan wajah yang menghadap ke pelihat dengan bulatan 
garis tepi mata hidung dan bibir, tetapi juga pilihannya at as busana yang memungkinkannya 
mengeskploitir motif hias. Perhatikan latarnya yang dengan pilihan warna lebih redam 
memberi kesan kusam atau termakan waktu. 



Janalias, 
Oi Bawah Lampu, 1989, 

60 x 69 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Pad a dasarnya Janalias menggunakan pendekatan realistik untuk menggarap lukisannya 
yang bertajuk "O i Bawah Lampu" ini . Lihatlah ia masih berusaha mengejar detil benda-benda 
yang sesungguhnya berada di dalam kegelapan, seperti batu penyangga tiang, sosok pria 
yang tengah beranjak pergi , dan lumpang serta alunya. Oengan itu ia menyangatkan ad egan 
utamanya berupa sekelompok orang bermain kartu di bawah eahaya lampu. Pada saat sama 
ia juga melakukan romantisasi , dengan menaruh rembu lan bundar dengan sinarnya yang 
menimpa ke bag ian yang mestinya tidak menjangkau bag ian depan atap bangunan ini. 
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M Daryono, 
Potret Oiri, 1989, 

100 x 120 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PER J A L ANAN SEN I LUKIS I NDONES I A 

Potret Oiri yang dibuat M. Daryono merupakan bagian mitos romantik kehidupan seniman 
pada masanya. Rambut mereka gondrong, seolah tak sempat bersisir, karena seniman sibuk 
merenung. la berpose bertelanjang dada, yang bisa dianggap sebagai menunjuk pad a 
Surabaya, tempatnya bermukim, yang gerah. Latar di belakang kepalanya tampak bersinar, 
sebagai upaya untuk memperjelas sosok ram but hitamnya, namun sekaligus bisa berfungsi 
memberi semaeam "aura" ketokohan seorang seniman. 



Pande Gde Supada, 
Tokoh Wayang, 1989, 

96 x 100 em, 
Cat minyak di alas kanvas 

Salah satu pendiri Sanggar Dewata di Yogyakarla, Pande lebih lertarik pad a budaya 
komunitas Bali yang dilampilkan sebagai lema karyanya. Seperti nampak pada karya awal 
yang berisi tema-lema pewayangan dengan leknik penebalan tekstur yang ornamenlik. 
Kombinasi leknik realisme yang menggambarkan palstisitas bentuk seperli pada 
penggambaran wajah, digabung dengan bentuk ornamentik dekoratif dengan seman gat 
menghias. 
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Semsar Siahaan, 
Tuntutan II, 1989, 

30 x 40 em, 
Tinta di atas kertas 

PERJALANAN SEN I LUKIS INDONESIA 

Kekuatan drawing menjadi inti kekuatan karya Semsar. la menghadirkan sebuah momentum 
muram, masyarakat kelas bawah yang terusir, orang-orang kalah , buruh yang diinjak 
martabatnya, serta manusia-manusia bernasib tragis karena ketidakadi lan . la menggambarkan 
sekelompok buruh sedang melakukan prates, tuntutan , dan perang untuk keadilan, di bag ian 
tengah tergolek sesosok perempuan terkapar tak berdaya. Karya Semsar banyak 
memperlihatkan penderitaan kaum buruh seperti yang dialami dan diwakili pada sosok 
Marsinah. 



Tedja Suminar, 
Nyoman Lempad, 1989, 

90 x 150 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Lukisan berjudul Nyoman Lempad ini merupakan bag ian proyek seni Tedja Suminar untuk 
melukiskan 'alam pikiran Bali ', dengan melukis lebih dari 50 tokoh kebudayaan Bal i. Karya
karya yang disiapkannya selama sekitar 20 tahun itu kemudian ia pamerkan di Bentara 
Budaya Jakarta 15-20 Desember 1995. Nyoman Lempad ia lukis tiga tahun sebelum sang 
empu lukis hitam putih itu meninggal. Di sisi belakang sosok Lempad yang tampak renta itu, ia 
membubuhkan reproduksi karya-karya kuatnya seeara linear hitam putih, seperti juga ia 
lakukan terhadap semua tokoh lain. Dari lukisan ini tampak betapa tang an piawai Tedja 
Suminar sebagai pelukis dan pembuat sketsa yang andal. 
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Wardojo, 
Siteran, 1989, 
120 x 100 em, 

Cat minyak di atas kanvas 

PER J A L ANAN SE N I LU K I S INDONES I A 

Kedekatan seniman Yogya dengan kehidupan rakyat keeil dan romantikanya tereermin dari 
lukisan Siteran ini. Banyak karya para seniman setempat menunjukkan simpati mereka, dan 
demikian pula dengan Wardojo yang menggambarkan adegan para pengamen sedang 
makan. la menandaskannya dengan warna-warna yang kelam pada figur lelaki dan eerah 
pad a perempuan, bahkan tampak bedaknya yang menor. Adegan itu lebih kuat oleh kehadiran 
bayi di pangkuan tokoh perempuan yang menyuapinya. 



I~ ' 
L-____________________________________________________________ __ 

Ipe Ma'aruf, 
Pasar di Bali, 1990, 

26x 19cm, 
Tinta di atas kertas 

Satu kali menarik garis, sebuah keh idupan terwakil i. Itulah Ipe Ma'aruf yang sering berhasil 
menampilkan sesosok manusia hanya lewat satu tarikan garis tanpa henti, dan tanpa 
pengulangan . la menangkap obyek, mengendapkannya, dan dalam sekejap 
memindahkannya ke kertas. Karyanya Pasar di Bali merupakan contoh karya seorang pelukis 
sketsa yang boleh dikatakan terkuat ini, dengan garisnya yang tanpa putus tersebut. 
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Koeboe Sarawan , 
Menatap Sesuatu, 1990, 

140 x 140 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PERJAlANAN SEN I LUKIS I ND O NE SIA 

Karyanya dipengaruhi munculnya gejala surealisme Yogya, sebuah peneitraan yang 
menggambarkan sebuah panorama ganji l dengan menonjolkan ketrampi lan melukis realisme 
tingkat ti nggi. Karya Koeboe tumbuh bersama para sureali s Yogya lainnya pad a periode awal 
1990-an, ditandai dengan eitra sosok-sosok manusia, binatang, benda-benda yang 
digambarkan dengan rinei , mengejar perfeksi bentuk. 



OH Supono, 
_ aeara ritual (ngaben) di Bali, 1990, 

159 x 159 em, 
Akrilik di atas kanvas 

Pada karya berjudul Upaeara Ritual ini, OH Supono, sebagai pelukis ekspresif figuratif, terasa 
begitu eakap dalam mengolah garis. Warna-warna yang ia sabetkan seeara "menggi la" ke 
selebar penjuru permukaan kanvasnya itu , terutama pada warn a-warn a eoklat tua, merah, biru , 
kuning , dan hijau, berhasil menghadirkan suasana. Suatu pemandangan dalam upaeara 
ngaben di Bali yang massal, terasa demikian mistis dan meneekam. Suasana upaeara ritual 
yang sungguh surrealistik. 
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Fadli Rasyid, 
Wajah Hijau, 1991, 

42 x 45 em, 
Akrilik di atas kanvas 

Banyak orang mengenalnya lewat berbagai ilustrasi eerita di majalah. Dengan garis-garisnya 
yang tegas, ia membuat figur-figurnya di dalam gaya naH kekanak-kanakan. Tampaknya 
dengan eara serupa ia mengerjakan lukisan-Iukisannya; ia menggores, membuat garis 
lengkung, dan memuneulkan bentuk-bentuk tertentu, atau pun memberi warna, dengan 
semangat "bermain" . Karena itu anatomi atau proporsi tokoh-tokohnya tidak perlu "benar", 
demikian juga perspektif, dan berbagai elemen lainnya, seperti lukisannya Wajah Hijau. 
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