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  Dengan  seteleng  seni  lukis  yang  diadakan  di  gedung  Taman  Siswa  pada 

waktu perayaan 20 tahun berdirinya Taman Siswa Jakarta dapat kita mengatakan 

bahwa Indonesia sekarang sudah melukis lagi. 

  Jika  dikatakan  sudah melukis  bukan  berarti  bahwa  seni  lukis  kita  sudah 

berada  dalam  tingkatan  yang  sempurna  dan  tertinggi,  tetapi  pada  seteleng  ini 

sudah dapat   ditunjukan  lukisan‐lukisan yang berseni. Seni dalam arti keindahan; 

harmoni,  kesatuan  dari  seluruhnya  pada  tiap‐tiap  pernyataan  dan  kenikmatan 

keindahan yang tidak tertujukan kepada budi baik, pengukuran ilmu, pengabdian 

pada cita‐cita agama dan tata‐negara. 

  Jika  kita masuk  ruangan  seteleng  dan melihat  semua  lukisan‐lukisan,  ada 

timbul  kesan  pada  kita,  bahwa  bangsa  Indonesia  ada mempunyai  kemampuan 

untuk melihat  dalam  suatu  pokok  kelebihan  dari  kenyataan  dan membukakan 

rasa  bagi  soal‐soal  yang  tersembunyi  atau  suatu  kecakapan  untuk membentuk 

kenyataan yang kita lihat menjadi kenyataan yang lebih tinggi. 

  Bukankah  hampir  semua  orang  setuju,  bahwa  seorang  seniman 

menunjukkan  khayal  dalam  hasil  kerjanya?  Lebih  tegas  lagi:  ini  diharuskan  dari 

padanya. Tidak mungkin sebuah kesenian kutipan belaka dari kenyataan. Sebagai 

contoh  kita  ambil  lukisan  Pohon  Pisang  oleh  Baharudin.  Dalam  memandang 

lukisan  ini  dengan  tenang  kita  akan  merasa  perlambang  hidup  dalam  batang 

pohon.  Dalam  batang  terlukis  segala  daya  hidup mencipta.  Lihat  pada warna‐

warna yang  terang, bergerak dan bernafsu,  sebagaimana batang  itu  terlukis,  ini 

tidak lagi sebatang pohon, tetapi “alam”,  penuh dengan keajaiban dan kekuatan 

menghasilkan. 



  Lukisan Sumiati oleh Zaini,  juga  suatu contoh yang  tepat dari melepaskan 

diri  dari  bentuk‐bentuk  kenyataan,  memberi  keberanian  untuk  melukiskan 

kekayaan warna dan kegirangan keindahan baru.  Lukisannya diberi warna hijau 

kebiru‐biruan  menyatakan  kesatuan  dan  penyerahan  dalam  kejadian  alam, 

menunjukkan  kesatuan  dengan  semuanya.  Di  samping    penyerahan  diri,  Zaini 

membawa  pembebasan,  menjadikan  dunia  lahir  bagian  dari  gerak  batin, 

membuka mata banyak pelukis bagi kemungkinan yang masih tersembunyi dalam 

pemakaian warna. 

  Dalam pernyataan khayal tidak berarti, bahwa tiap seniman harus terlepas 

dari  kenyataan  dan  hidup  dengan  angan‐angan  belaka.  Dengan  lukisan  yang 

realistis dan naturalistis‐pun tetap kita harapkan khayal dari seorang seniman. 

  Misalnya  lukisan  Telanjang  oleh  Sjahri.  Kita  lihat  bagaimana  realistisnya 

Sjahri    membuat  lukisan  ini.  Lihat  lukisan  yang  ditempelkan  di  tembok  yang 

terbayang  di  dalam  kaca  dari  lemari  di  belakang  permpuan.  Tidak  ada  sebuah 

lukisan  yang  dilupakan,  sehingga  ruji  kawat dari  kursi  pun digambarnya.  Tetapi 

lukisan  Sjahri  ini masih  tetap  lebih  dari  kenyataan,  tidak membosankan  seperti 

barang yang kita ketemui dalam hidup sehari‐hari. Dalam perempuan yang duduk 

telanjang  degan  warna  kuning‐kemerah‐merahan  terang  dapat  kita  rasai 

pernyataan keinginan yang keras untuk hidup. Memang warna kuning dan merah 

mempunyai sifat mendorong kemauan (aktiviteit). 

  Pada  lukisan  yang  naturalistis  pun  yang masih  terikat  pada  bentuk  dan 

waarna  tetap  diharapkan  adanya  pernyataan  diri  si  seniman,  karena  dari  tiap 

lukisan yang bagus terbayang kepribadian dan khayal. 

  Misalnya dari lukisan Orang Tua oleh Handrio. Sekalipun warna dan bentuk 

banyak  mengikat  badannya,  masih  dapat  kita  menikmatkan  hasil  seninya, 

menemui khayalnya dengan melalui sikap orang tua itu. Dia duduk dengan wajah 

ingin  tahu  dan  menunggu  dengan  kesabaran  yang  dapat  terlihat  dari  kedua 

tangan  yang  bersandar  pada  tongkat.  Kenikmatan  sikap  duduk  inilah  yang 

menjadi hasil seni, keperluan elementer dari tiap‐tiap seni, yang dapat memberi 

hiburan pada hidup berangan‐angan. 



  Tentang tangkapan (opvatting) dan cara (technik) dari si pelukis tidak dapat 

dijadikan  soal  pertama.  Ini  hanya  soal‐soal  yang  bisa  digunakan  untuk  ukuran 

akan melihat tercapai atau belum oleh si pelukis tingkatnya pada ketika itu. 

  Pelukis‐pelukis  yang  lain  seperti  Affandi masih  tetap  Affandi  yang  lama, 

dengan  kepribadiannya  dan  keasliannya.  Hanya  dalam  motif  dia  sudah  dapat 

berpindah.  Sekarang  dia  tidak  lagi  mengunyah‐ngunyah  rakyat  jembel.  Dia 

sekarang  sudah  dapat memandang  ikan,  pulau  dan  laut.  Lukisan  Ikan  Dijemur 

bagus sekali. Komposisinya dengan cara mereka begitu rupa dibuatnya, sehingga 

kumpulan  ikan  dengan  warna  yang  meriah  seakan‐akan  merupakan  karangan 

bunga. Ya, apa bedanya ikan dengan bunga, kalu toh hanya mengenai soal warna. 

  Hendra keluar dengan percobaan baru. Dengan lukisan Jualan Wayang dan 

Kakiku Sakit dia berada di perbatasan dua dunia,    ialah kegirangan menikmatkan 

kekayaan  warna  dan  keinginan melukiskan  dengan  warna  pikiran‐pikiran  yang 

spontan timbul pada waktu melihat sekelilingnya. 

  Kerton,  yang juga membuat percobaan, ada mempunyai kelanjutan dalam 

usahanya.  Dia  masih  impressionis  dalam  bentuk,  hanya  dengan  warna  dan 

saudaranya agak bercorak ekspressionistis. 

  Tenaga‐tenaga muda semacam Solihin, Hadi S., Wakidjan, Nasjah, Nashar, 

Mulja  banyak memberi harapan,  biarpun  dalam hasil  keseniannya  ada Nampak 

kelemahan‐kelemahan  terutama dalam  soal  teknik.  Tetapi  dengan  anasir‐anasir 

orisinaliteit  dan  kreativiteit  yang  dapat  diketemui  dalam  lukisannya,  kita  tidak 

usah  takut  akan  tidak  bisa  mendapat  teknik.  Soalnya  bekerja  terus;  dengan 

bekerja tumbuh kebiasaan, dan ini ialah teknik. 

  Terhadap  yang  agak  berumur  sebagai  Dr.  Soenarto,  D.Wikarta  Atmadja, 

R.M.  Suharto,  Basalamah,  Slamet,  Wahdi,  sayang  tuan‐tuan  ini  bersikap 

menunggu.  Kita  harus mempunyai  keberanian,  sebab  di  dalam  usaha  cita‐cita 

tetap ada pengorbanan, tetapi di samping  itu “sorga adalah kerja.”   Dari  lukisan 

Sing Min  Hui  yang  juga  turut  dalam  seteleng  ini  pada  umumnya  belum  dapat 

dikatakan sudah berada di tingkatan melukis. Mereka masih bersifat konvensionil 

terhadap keindahan. 



  Lebih  jauh,  karena  di  steleng  ini  ada  lukisan  Salim,  seorang  pelukis  yang 

sekarang beada di Pasir dan hasil kerjanya masuk dalam lingkungan kesenian yang 

sehat, kalau dibandingkan, dapat dikatakan bahwa kita tidak begitu  jauh dengan 

dia.  Dari  lukisannya  kita  hanya  bisa  merasakan  perbedaan  kelancaran  dalam 

mempergunakan material dan teknik yang dikuasai. 

  Semuanya yang  berseteleng berjumlah 38 pelukis dengan rata‐rata masing‐

masing  paling  sedikit  dua  lukisan.  Inilah  sekedar  garis  besar  dari  seteleng  itu, 

untuk mengetahui jiwa dan maksud penyelenggaraan. 

  Dengan  seteleng  ini  bergeserlah  sudah  usaha  para  pelukis  selangkah  lagi 

untuk  menuju  ke  kesempurnaan.  Tentu  tidak  semuanya  dapat  turut  dalam 

kemajuan  dan  yang  bisa  turut  pun  masih  tetap  mempunyai  kekurangan‐

kekurangan dan kesukaran‐kesukaran, yang diatasi untuk terus dapat turut dalam 

perjuangan.  Keuntungan  dari  tiap‐tiap  langkah  ialah  dapat  kesan‐kesan  baru 

sebagai bahan untuk pekerjaan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Sumber: Mimbar Indonesia, 1948 

   

   


