
Wara Anindyah, 
Minum Teh Sore Hari, 2000 , 

55 x 150 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Kehad iran sosok perempuan dalam lukisannya seringkali hadir serba 'menor' dan tambun , 
jauh dari sosok perempuan yang ideal kecantikannya dibentuk oleh mata pria pada umumnya. 
Sementara itu, wajah-wajah Cina yang sering hadir dalam kanvas-kanvas Wara Anindyah 
beberapa tahun belakangan ini, seperti membenturkan citra eksotika tentang Cina ke dalam 
sosok-sosok dengan ekspresi menyeringai yang terkesan serba grotesque. 
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Popok Tri Wahyudi, 
Elu Elu, Gua Gua, 2000, 

68 x 100 em, 
Akrilik di atas kanvas 

PERJALANAN SENI lUK I S INDONESIA 

Karya ini menghadirkan dialog sunyi seseorang dengan dirinya sendiri, yang muneul dari 
dalam eermin di hadapannya, di kamar mandi. Lukisan Popok sungguh khas dengan garis
garis hitam tebal yang membentuk bangun sosok yang digambarkannya. Garis-garis yang 
sama ia gunakan untuk mengatur kesan gelap terang, mengingatkan kita pada gaya gam bar 
dalam komik. Tak heran, Popok memang gemar menggambar komik dan sebagai salah 
seorang pendiri kelompok seni rupa Apotik Komik di Yogyakarta. 



Eddie haRa, 
Untitled, 2000, 

60 x 80 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Perupa Eddie haRa adalah jenis perupa pengelana yang gemar berkeliling dunia. Karyanya 
menggambarkan sejenis makhluk ajaib dari negeri antah-berantah dalam struktur deiormasi 
yang radi kal. Hidung panjang mirip belalai gajah, mata pada posisi tidak simetris dan mulut 
yang terbuka, memberi impresi sekeping whimsy, lelueon yang aneh. Eddi Hara adalah salah 
seorang pendobrak gaya yang muneul dari lSI Yogyakarta, yang ban yak menyerap pengaruh 
dari kelompok Cobra dan kemudian meneari gaya dan eorak lukisnya sendiri yang khas Edd ie 
haRa. 

P E R JAlANAN SE'. 

183 



184 

Jumaldi Alfi, 
Lahirnya Seorang Narsis, 2001, 

160 x 90 em, 
Aknlik di at as kanvas 

/-"- -
I 

1,-' 

Alii adalah salah seorang perupa kontemporer Indonesia yang membawa talsir dan 
pendekatan baru ke dalam genre lukisan potret-diri. Dalam karya ini ia seperti hendak 
mengejek dirinya sendiri yang proses kelahirannya ia pertontonkan, sekaligus ia nikmati 
sebagai tontonan, 



Aris Prabawa, 
Pembenaran Permainan Karena 

Mau Untung, 2001 , 
11 0 x 90 em, 

Arang di atas kertas 
Aris Prabawa adalah salah seorang perupa dan penggiat kelompok kesenian Taring Padi. Bagi 
kelompok ini kesenian, dalam hal ini sen i rupa, adalah med ium bagi penyadaran politik. Maka, 
karya lukis anggota kelompok ini selalu berisi potret masyarakat yang disorot dengan 
perspektif kritis. Aris Prabawa adalah penggambar yang tekun dan teliti, yang menyelesaikan 
gambar-gambarnya dengan garis-garis hitam dari ujung runeing ballpoint. Kali ini , ia 
menggambar dengan arang. 
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E Y Fibri Andriyanto, 
Perang Suci, 2001, 

100 x 150 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PER J ALA N AN SE N I LU K I S I N D ONES IA 

Dengan pembagian ruang menjadi bidang-bidang yang terisi warna sHih gelap-terang 
berganti, lukisan ini terkesan kubistik. Suasana perang hadir melalui sosok hijau 
menyeramkan, dengan senjata eakra yang mengeluarkan api berkobar, tampak begitu 
bernafsu menghaneurkan sosok torso yang mengeluarkan uap putih itu. Lukisan ini tampak 
ingin bertutur tentang 'perang suei' dalam diri manusia. Atau, ini lah iron i kesadaran dan iman 
manusia, seperti terbaea pad a sisi kanan kanvas: imajinasi berusaha meneari Tuhan tapi 
tereipta setan. 



Hamzah , 
Ufuk Barat yang Merah, 2001, 

95 x 125 em, 
Media eampur di atas kanvas 

Senja yang merah-jingga sekal igus penuh suasana magis dan mistis berhasil direkam dalam 
lukisan ini. Senja yang remang memang seringkali teras a sebagai saat-saat dunia 
menyongsong alam mambang dan peri di kegelapan malam. Seperti dalam mimpi yang 
samar, berbagai sosok muneul saling bertumpuk dan penglihatan terasa lamur karena kesan 
garls-garis hal us yang melumuri seluruh permukaan kanvas. 
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I Made Toris Mahendra, 
Persembahan kepada A/am, 2001, 

200 x 150 em, 
Cat minyak di at as kanvas 

PERJAlANAN SENI LUKIS INDONESIA 

Karya lukisnya yang bereorak abstrak sering dieirikan dengan ramainya sulur-sulur 
menyerupai selendang, dalam garis-garis berwarna hitam-putih. Ini adalah kelanjutan motif 
kain 'poleng' yang jadi simbol kesueian dan keseimbangan yang dikenal akrab dalam tradisi 
ritua l masyarakat Bali. Jadi, meskipun seeara sepintas terkesan abstrak, ada banyak aspek 
rupa dalam karya I Made Toris Mahendra-di samping judul-judul karyanya-yang bisa terlihat 
sebagai jejak hadirnya tema-tema kehidupan ritual masyarakat Bali. 



I Nengah Sujena, 
Pengamen, 2001, 

110x70cm, 
Media campur di atas kanvas 

Penggayaan, bagaimana sosok dilenturkan, dilengkungkan, dipiuhkan, adalah corak rupa 
yang hadir di kanvas ini. Ada juga kecenderungan dekoratif yang kuat dalam lukisan ini, 
terlihat dengan melalui pengulangan pola dan bentuk: bidang tembok di belakang pengamen, 
bintik pada baju dan celana pengamen, bercak terang pad a kuku kaki telanjang itu, atau 
bahkan suara 'nyanyian' yang dirupakan. Semua diterakan dengan kesan menghias yang 
berirama. 
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I Wayan Wirawan , 
Oiktator Baru, 2001, 

120 x 140 em, 
Media eampur di atas kanvas 

PERJALA N A N SEN I LUKIS INDONESIA 

In i tentulah sebuah tutu ran satir yang terang, tentang penguasa, tentang 'pemimpin', yang 
serba rakus, kejam, penuh tipu muslihat, dan omong kosong. Tokoh dan rejim bisa berganti , 
tapi tidak berarti perbaikan keadaan. Ini memang sosok dan watak, sekaligus pengalaman 
sosial, yang tak asing bagi kita di Indonesia. 



Yanuar Ernawati , 
Teriakan, 2001, 

70 x 80 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Pelukis ini masuk dalam jajaran "Generasi Baru" perempuan perupa Indonesia menurut buku 
Indonesian Heritage: Visual Art (Editions Didier Millet, 2003), bersama Murniasih, Erica Hestu 
Wahyuni, Bunga Jeruk, dan lain-lain. Tak jarang, dapat terbaca kehadiran 'perspektif 
feminisme' dalam karya mereka, melalui pencitraan seksualitas yang melibatkan tubuh 
(perempuan) sebagai penanda wacana identitas. Dalam lukisan ini , ada suasana erotik yang 
hadir melalui dua sosok yang tampak saling bertaut. Selebihnya, kesan abstraksi ruang 
dimunculkan melalui pemilahan bidang-bidang warna seperti yang lazim hadir dalam gaya 
lukis kubisme. 
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I Made A Palguria, 
Palik, 2001, 

80 x 140 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PE R J ALAN _AN SEN I L U K I S I NDONES I A 

Masih dalam alur eorak lukis dekoratif yang jadi salah satu kekuatan seni lukis modern Yogya 
dan Bali, lukisan ini menampilkan sosok seorang patik yang bersila di lantai. Penggubahan 
anatomi tubuh sang patik menjadi bidang yang melengkung dan gem bung dikontraskan 
dengan bidang datar dan berwarna terang di latar belakang menjadi pokok utama komposisi 
lukisan ini. 



S Dwi Set yo Acong , 
Po/igami, 2001, 

80 x 100 em, 
Akrilik di alas kanvas 

Kehidupan keluarga adalah lema yang eukup sering muneul dalam karya perupa Indonesia. 
Kali ini, yang lampil adalah keluarga yang jarang (alau , bahkan lak pernah?) lerekam dalam 
kanvas perupa kila: ke luarga poligami. Memang, lak jelas benar apakah lukisan ini sedang 
memuja alau meneela poligami. Yang jelas, keliga orang ini , dua perempuan dan salu lelaki , 
dibual rekal saling dekap. 
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Andi Firmanto, 
Permainan Be/um Usai, 2002, 

200 x 145 em, 
Akrilik di atas kanvas 

PER J A L AN A N S E N I L U K S '.:::: "I E S ,:, 
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Badut-badut dengan berbagai tingkahnya bertebaran di alam ruang yang terasa 
menyeramkan, Dan, meski badut-badut itu tertawa, mereka tampak seperti menyeringai tak 
sedap, Lelehan cat di sana-sini seperti menegaskan sifat khayali dari alam dan peristiwa yang 
sedang digambarkan ini. la seperti bisa meleleh , lumer, membaur begitu saja. 



Bonny Setiawan, 
Mbakoel, 2002, 

70 x 120 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Seperti lukisan bereorak dekoratif pada umumnya, lukisan ini juga mengandalkan kekuatan 
komposisi yang tersusun melalui pengulangan bentuk dan warna. Per~atikan juga bagaimana 
permainan bidang terang dan bayang dipadukan untuk menyusun pol a bentuk yang 
beraturan. 
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Yayat Surya, 
Semangat Besar, 2002, 

200 x 145 em, 
Akr il ik di atas kanvas 

PERJA L A N A N S E N I L U K I S I N OON E SIA 

Mosaik warn a yang terserak di sekujur bidang kanvas adalah eiri khas karya Yayat Surya. 
Bidang-bidang warn a dari em pat persegi panjang, yang digoreskan seeara horisontal maupun 
vertikal di susun dengan rapi memenuhi seluruh permukaan. Peeahan warn a-warn a tersebut 
dimaksudkan sebagai ruang meditatif, I-Ching, sebagai menu utama peneiptaan karyanya. 



Yusron Mudakhir, 
Save Your Brain, 2002 , 

200 x 120 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

Jika dunia sekitar euma menjanjikan pembodohan, baiklah kita simpan saja otak kita. Atau kita 
jual saja? Sosok-sosok gundul yang sedang menimang otaknya masing-masing tampak 
seperti zombie, sosok yang hidup, tapi murung dan tak berkesadaran. 

Keeenderungan menyampaikan pesan yang bersifat satir atas situasi sosial adalah salah satu 
keeenderungan yang memenuhi praktek seni rupa kontemporer Indonesia dekade 90-an. 
Keeenderungan yang sudah muneul sejak masa Sudjojono ini memang masih terus hadir 
dengan aksentuasi yang berbeda-beda, dalam eorak peru paan yang beragam. 
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Budi Ubrux, 
Caieg, 2003, 

145 x 190 em, 
Cat minyak di atas kanvas 

PERJALANAN SENI LUKI$ INDONESIA 

Kekuatan karya lukis Budi Ubrux hingga saat ini masih terletak pad a kemampuannya melukis 
secara rinci sosok-sosok 'manusia koran' yang jadi simbol peneitraan manusia modern yang 
citranya terbentuk oleh luapan informasi media massa. Kali ini, lukisannya menyorot 
persaingan para ealeg yang bertarung seperti dalam permainan eatur. Bidak eatur yang 
menjadi dasar komposisi lukisan ini terbentuk dari penyusunan bidang positif-negatif sosok 
'manusia koran' yang khas itu. Sedang , pad a bidang latar, terl ihat samar-samar seraut wajah 
yang mengamati semua permainan ini. 



Erica Hestu Wahyuni , 
Hari Kemenangan 9 Mei, 2003, 

65 x 50 cm, 
Pensi l warna di atas kertas 

Belakangan ini , Erica Hestu Wahyun i mukim di Moskow, Rusia, dan banyak merekam berbagai 
aspek kehidupan kota tersebut dalam karya-karyanya. Dalam karya ini ia menghadirkan sosok 
seorang veteran perang yang sedang merayakan Hari Kemenangan 9 Mei (1945, takluknya 
Jerman) di kota Moskow. Seolah ikut menjadi saksi, ia lukiskan juga seorang gad is, dirinya 
send iri , yang .berkebaya mendampingi sang pahlawan. 
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Putu Sutawijaya, 
Tanpa Perlawanan, 2003, 

100 x 150 em, 
Media eampur di at as kanvas 

PEAJALANAN SEN I LUKIS IND O N ES I A 
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Lukisan ini merekam kekuatan Putu Sutawijaya dalam menggambarkan anatomi sosok dan 
gerak tubuh manusia bermodalkan garis belabar yang tegas dan ekspresif. Sosok yang 
meringkuk itu digambarkan tergolek, tak berdaya. Garis yang meraut bentuk tubuh itu di sana
sini dibiarkan meneair, seperti efek tinta hitam yang basah dan luntur, memberi kesan isi pada 
bagian tubuh tertentu. 
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