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Mereka Bicara Tentang Penciptaan LuKts 

"Peker·aan Melukis 

masuk I adah'' 
bERLANGSUNGNY A 

dan kompetisi seni lukis/Biennale 
'89 tanggal24 Juli s/d Agustus 1989 
di TIM, bertujuan untuk meman-
tau, menghargai kreativitas, me-

Adi Munardi 
macu penciptaan serta mengukuh-
kan keberadaan seniman lukis di In-
donesia. Pameran itu sendiri terse-
lenggara atas kerjasama DKJ 
dengan Setiawan Djody. 

Bagong Koesudiardjo 

Berikut ini Pelita mencoba meng-
himpun berbagai pandangan para 
pelukis (sebagian peserta pameran), 
dalam hubungannya dc;ngan proses 
penciptaan. Tentu saja penuturan 
mereka dapat disebut sebagai kon-
sepsi dasar maupun idealisme ber-
kesenian. Bahan-bahan selain Pelita 
melakukan wawancara kepada yang 
bersangkutan, sebagian diperoleh 
dari dokumentasi DKJ/TIM. 

Boyke Aditya, 31 tahun (peraih 
hadiah DKJ): "Apa yang kuekspre-
sikan adalah komunikasi jiwaku. 
Dari pengalaman yang kuperoleh 
(hayati) dari keadaan sekeliling, 
tingkah laku-tingkah laku, makh-
luk-makhluk hidup dan juga dari se-
gala yang kualami secara sadar 
maupun tidak " 

Amang Rahman Jubair, 58 tahun 
(peraih hadiah S. Djody): "Pekerja-
an melukis, termasuk sebagian iba-
dah saya. Iman dan istiqamah, tetap 
saya tegakkan." 

Ivafl'.Sagito, 32 tahun (raih ha-
diah S. Djody): "Mencipta seakan 
mengeluarkan dan mengangkat se-
dikit demi sedikit bungkahan -
bungkahan dari jiwa menuju ke per-
mukaan. Bungkahan yang terendam 
dalam jiwa dan bermuara pada ke-
hidupan. Kehidupan yang tak ter-
pahamkan, di dalamnya tercakup 
dilema manusia yang dihadapkan 
dalam kekosongan diri, kefanaan 
dan lain-lain." 

Dwijo Sukatmo, 39 tahun (raih 
hadiah S. Djody): "Kontemplasi di-
namika alam, makro maupun mi-
kro. Pemeliharaan semangat ide 
maupun pisik. Apabila hari ini pa-
meran lukisan, bagaimanapun cara-
nya besok harus melukis. lbarat 
olahraga lari, dunia seni lukis bu-
kan lari cepat/pendek, akan tetapi 
lari panjang marathon. Jadi harus 
memelihara stamina." 

Hardi (38 tahun): "Saya meluk1s 
untuk mencari makan, tetapi tidak 

sekedar mencari makan. Lukisan 
bukan sekedar barang, ia roh yang 
semakin bernilai dalam waktu. Ka-
rena itu lukisan terus hidup kenda-
ti kelak saya mati. Melukis bagi saya 
bukan kegiatan spekulatif, karena 
itu saya tidak menservis penampil-
an. Saya menservis kwalitas. Allah 
selalu memberi inspirasi saya, seper-
ti halnya matahari yang terbit tiap 
pagi atau embun yang jatuh di wak-
tu malam. Dan saya bebas menen-
tukan yang saya lukis, karena saya 
majikan yang merdeka." 

Adl Munardi (53 tahun): "Melu-
kis bukan sekedar mentorehkan cat 
di atas kanvas. Meman11: van11: keli-

Amang Rachman Jubair 

hatan jemarilah yang membubuh-
kan bentuknya, namun di balik itu 
tangan hanya pesuruh jiwa, perpan-
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Hardi 

jangan hati dan sambungan intuisi 
untuk menghidupkan karya. Pada 
dasarnya jiwa intuisi dan intelektua-
litaslah yang menciptakan lukisan. 
Menatap sebuah lukisan yang ber-
hasil sering terasa ada jiwa yang 
hinggap di sana. Ada kalbu 
lukisan itu. Menggetarkan nang 
atau mendedahkan duka merang-
sang kita untuk menciptakan 
jinasi sendiri. Ata_u 
menggoda kita dalam illus1. Kim se-
ni bukan sekedar pi! penenang yang 
bikin kita jadi santai, tak acuh, 
berleha-leha. Seni harus menggelin· 
jang, menggelegak dalam upaya 
mencari dan menyuguhkan makna 
serta rahasia kehidupan. Seni dicip-
takan untuk memberikan keindahan 
yang arif dan kearifan yang indah 

terhadap kehidupan." 
Amri Yabya (50 tahun): "Semua 

kegiatan dalam kehidupan adalah 
upaya mendekatkan diri kepada-
Nya, termasuk melukis dan berka-
rya seni rupa Jainnya." 

Nunung WS (41 tahun): "Saya 
mencoba 
li apa yang pernah saya 
hayati, dan saya rasakan di alam 1m 
lewat warna. Karena warna adalah 
sangat menarik. Oleh sebab itu di 
dalam melukis saya tidak terikat 
dengan bentuk, karena bentuk-
bentuk yang ada akan 
keterikatan dalamnya, melalm 
penghayatan Wl1l abstraksi terhadap 
bentuk itu sendiri. Sehingga dengan 
bebas saya berekspresi lewat sapuan 
warna yang saya inginkan." 

O .H. Supono (52 tahun): "Ke-
nyataan adalah ya!lg ha-
rus diolah menjadl suatu c1ptaan 
yang tak menyebal dari konsepsinya 
berekspresi, yaitu kebutuhan ya_ng 
diutamakan dalam proses penc!p-
taan isme dan aliran menjadi urus· 
an budaya (bukan urusan 
pelukisnya)." 

Nyoman Gunarsa (45 tahun): 
"Nilai-nilai seni budaya Indones1a 
merupakan sumber inspirasi pencip-
taan saya, yang diramu dengan 
bagai pengalaman, dan 
yang saya dapatkan. Hmgga terc!p-
talah karya lukisan itu: 
yang baik haruslah knte-
ria artistik, ekspresif, induatif, krea-
tif dan ada taksunya. " - (Edy N. 
Hasri). 
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