
Bambang Pramudianto, 
Blue Car in The Blues, 2003, 

90x70cm, 
Cat minyak di atas kanvas 

Isti lah Newrealism atau Hyperrealism mulai menggejala di Indonesia sekitar pertengahan 
1970-an. Kecenderungan ini ditandai dengan penggambaran realisme yang ekstrem dalam 
memotret benda mendekati benda aslinya sehingga mirip bidikan mata lensa kamera. 
Bambang mencoba menangkap kecenderungan hiperrealisme itu dalam berkarya dengan 
banyak menyajikan tema mobil kuno dari beragam sudut penglihatan sebagai tema sentral. 
Acapkali cat mobi l yang mengkilap dengan refleksi cahaya dan bayangan yang menimpa 
permukaan cat, digambarkan dengan penuh keasyikan. 
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LUKISAN BALI, 

PENGABDIAN DAN 

P ENGHAMBAAN 

PUTU F AJAR A RCANA 

SUATU kali dalam perjumpaan yang singkat almarhum pelukis Ida Bagus Made (Poleng) di 
Museum Arma Ubud nyeletuk,"Banyak pencuri lukisan sekarang. Lukisan di art shop itu semua 
hasil curian. " Waktu itu ia sudah sangat uzur. Tetapi tetap tampil dalam berbagai perayaan 

sebagaimana adanya: mengenakan kain , tanpa baju , serta menyuntingkan bunga pucuk 
(kembang sepatu) merah di salah satu telinganya. Kata-katanya "keras" dan penampilannya 
yang "seenaknya" membuat ia selalu dicap sebagai pelukis eksentrik. 

Pertemuan itu setidaknya menerbitkan beberapa hal dalam hati saya, bahwa Ida Bagus 
Made sejak bergabung dengan kelompok Pita Maha yang didirikan Rudolf Bonnet dan Walter 

Spies tahun 1935, tetap konsisten dengan sikapnya. la tidak menolak "menjual" lukisan, 
karena toh lukisan-Iukisannya juga ada yang dijual, tetapi menjual bukan berarti sebuah 
penghambaan terhadap material. Gus Made, begitu ia biasa dipanggil , sangat berhitung 

kepada siapa ia mesti melepas lukisannya. Presiden Soekarno pun, yang pad a masa-masa 
sesudah perang menjadi kawan diskusinya, tidak mudah menyatakan keinginannya untuk 

mengoleksi lukisan Gus Made. Bahkan ia pernah menolak seorang wakil presiden yang 
datang ke rumahnya untuk membeli lukisan. 

Sikap eksentrik ini seringkali kemudian menimbulkan salah paham . Gus Made dituduh 
orang yang sangat genius dalam menaikkan posisi tawarnya di mata para pemilik galeri. 

Padahal , kata pendapat itu, dalam pencapaian estetik lukisannya termasuk biasa-biasa saja. 
Tidak melebihi apa yang dicapai maestro seperti I Gusti Nyoman Lempad. 

Sesungguhnya Gus Made contoh paling ekstrim untuk melihat ketegangan antara 

pengabdian dan penghambaan yang terjadi pada setiap seniman Bali sampai sekarang . 
Terutama hal itu paling tegas terjadi pada para pelukis. Mereka selalu terombang-ambing 

antara karya yang bermakna ritual dengan kepentingan-kepentingan komersial yang dimotori 
para pemilik galeri. Ketegangan ini sedikit tidaknya telah berpengaruh terhadap 

perkembangan pencapaian estetik lukisan Bali yang demikian lamban. 

Rangsangan-rangsangan estetik dan teknik, hampir selalu meluncur setelah dimotivasi 
oleh faktor-faktor ekstrinsik. Hal itu terutama terjadi setelah kedatangan Bonnet dan Spies 

dan belakangan juga Arie Smit. Bahkan dalam seni pertunjukan Spies berhasil membentuk 
seni Sanghyang yang sakral menjadi bentuk-bentuk Tari Cak yang diwarisi oleh orang Bali 
sampai sekarang. 

Tidak berbeda pula situasinya, ketika ritual "mensyaratkan" penggunaan lukisan secara 

ornamentik pada bentuk-bentuk seperti /angse (semacam tirai) dan ider-ider (kain yang 
memanjang lalu dilukisi kisah-kisah wayang sebagai presentasi dari makna ritual). Pad a 
zaman klasik itu telah melekat secara turun-temurun bahwa lukisan bukanlah sebuah 

penggalian estetik. la hanya berfungsi sebagai artefak ritual untuk melakukan pendakian 
spiritual. 

Barangkali contoh yang paling tepat dikemukakan untuk mendukung pernyataan ini 
adalah lukisan-Iukisan yang paling murni seperti rerajahan. Saya masih ingat, karena 

kebetulan ayah menjadi seorang pamangku (pengabdi di pura) , setiap saat ia mesti melukis 
di atas kain putih berupa perpaduan aksara suci yang kemudian berujud Ong Kara (simbol 

Tuhan) . Sebelum melukis ia mesti melakukan semacam doa agar apa yang kemudian ia 
goreskan diberi kesucian dan bahkan spirit. Pad a kondisi ini lukisan memiliki posisi dan 

makna yang sama dengan mantra. la merupakan upaya visualisasi dari teks, yang lebih 
umum dikenal dengan mantra itu. 
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Rerajahan dalam makna berbeda juga dijadikan semacam medium untuk mencapai 
tujuan tertentu , seperti kesaktian . Banyak kisah orang-orang yang diberi rajah tertentu pad a 
pangkal lidahnya akan menjadi sakti , atau berwibawa. Tetapi pad a pemaknaan ini , sangatlah 
sulit mengaitkan secara visual hubungan seni lukis dengan rerajahan. Karena biasanya, 
rerajahan dengan tujuan kesaktian, digoreskan dengan tangkai daun sirih. Secara visual tidak 

akan terlukiskan , tetapi dianggap telah memiliki kekuatan magis tertentu . 

LUKISAN-Iukisan klasik Kamasan diperkirakan telah dikerjakan sebelum abad ke-15 ketika 
Kerajaan Gelgel yang berpusat di Klungkung , menjadi pusat pemerintahan Bali . Hiasan pad a 

langit-langit bangunan di Kertagosa, telah mencapai bentuk sempurna sebagaimana kita 

mengenallukisan Kamasan sekarang. Hal itu setidaknya menandakan, bahwa lukisan klasi k Bali 
(untuk menyebut secara lebih umum) telah menjadi sesuatu yang "selesai" ketika para seniman 

menggoreskan kuas bambunya di lang it-lang it Kertagosa. 

Mangku Mura, pelukis klasik Bali yang dianggap menjadi tonggak mengakhiri 

anonimitas dalam sejarah lukisan klasik, yang melakukan restorasi terhadap lukisan-Iukisan 
di Kertagosa, sampai akhir hidupnya juga melukis sebagaimana yang pernah ia warisi dari 

tradisi. Bahkan sampai kepada generasi berikut seperti I Nyoman Mandera dan Ni Made 
Suciarmi , para pelukis klasik tetap melukis dengan menggunakan kuas bambu dan warna
warna "tradisi ". Mereka menggunakan warna merah dari gincu, hitam dari jelaga, putih dari 

tulang, dan kuning dari bebatuan . 

Mandera, generasi yang kini dianggap paling mewakili tradisi lukisan klasik Bali , tak 
pernah beranjak dari tema-tema dalam dunia pewayangan. Corak, komposisi , dan teknik yang 

ia gunakan melukis tak berbeda jauh dari Mangku Mura, dan bahkan generasi sekarang . 

Pencapaian lukisan-Iukisan klasik ini, memang kemudian tidak bisa diukur dari dasar

dasar seni rupa modern . la harus diteropong dari seberapa jauh kemampuan si pelukis di 
dalam mencurahkan penghayatannya terhadap nilai-nilai susastra di dalam epos seperti 
Ramayana dan Mahabaratha. Karena penghayatan spiritual akan berbanding lurus dengan 
citraan-citraan di atas bidang kanvas. 

Sampai sekarang tidak mudah mendapatkan lukisan Nyoman Mandera. Konsistensi 
pandangannya tentang lukisan adalah belahan jiwa, mirip-mirip Gus Made. Tetapi karena ia 

jauh lebih santun (mung kin lugu), bisa saja para pedagang seni dan kolektor mendapatkan 
karyanya. 

PENGURAIAN kondisi-kondisi tadi sangat penting artinya untuk kemudian mendapatkan 

pemahaman yang lebih utuh tentang seni lukis Bali. Ketika Bonnet dan Spies membentuk Pita 
Maha, yang terjadi tidak semata peningkatan pemahaman terhadap dasar-dasar seni lukis 

modern, tetapi mulai tumbuh kesadaran bahwa lukisan memiliki fungsi ekonomi. Inilah fakta 
kontemporer yang melekat dan menandai era "baru " di dalam artefak-artefak kultural Bali. Spies 

bahkan di tahun 30-an itu berhasil bekerjasama dengan Wayan Limbak, seorang seniman asal 
Oesa Bedulu , Gianyar, untuk mengeksplorasi tari penolak bala seperti Sanghyang menjadi tarian 

yang secara sadar dimanfaatkan sebagai seni penarik wisatawan . Tari Cak yang merebak di 
berbagai pelosok desa, terutama setelah masuknya pariwisata, kini bahkan tak disadari lagi 

sebagai hasil kreasi Spies untuk kepentingan turis . Seniman asal Jerman itu secara rutin 
mendatangkan kawan-kawannya dari luar negeri untuk menonton Cak. 



Sejak itu lukisan Bali , setidaknya mereka yang tergabung dengan Pita Maha, dengan 
corak lukisan Ubud dan Batuan tumbuh berhimpitan dengan seni yang memang 

dikembangkan untuk tujuan cinderamata. Memang tidak bisa dicap begitu saja bahwa 
lukisan-Iukisan para anggota Pita Maha, seperti Anak Agung Gede Sobrat, Anak Agung Gede 
Meregeg, Ida Bagus Nadera, Gusti Ketut Kobot, termasuk I Gusti Nyoman Lempad dan Ida 

Bagus Made, bekerja atas dasar kesadaran nilai ekonomi tadi. Gus Made bahkan tetap 
meneruskan pandangan pad a masa klasik, bahwa lukisan lebih berfungsi sebagai penyerahan 
diri. la hanya berupa medium "meditatif" untuk semakin mendekatkan diri dengan Sang 

Pencipta. 

Pelukis-pelukis Pita Maha oleh Bonnet diberi kesempatan secara reguler untuk 

berpameran. Bonnet bahkan bersedia mencarikan para kolektor untuk membeli lukisan
lukisan mereka. Karena situasi perang, kegiatan Bonnet bersama puluhan anggota Pita Maha 

terhenti. Dan memutuskan kembali ke negerinya, Belanda. Tetapi ketika kembali ke Bali 
tahun 1948 Bonnet mendirikan Golongan Pelukis Ubud yang notebene melanjutkan corak 

Ubud. Di situ tergabung sekitar 50 pelukis , di antaranya I Wayan Turun , I Ketut Regig , Dewa 
Putu Bedil , Anak Agung Raka Puja, serta beberapa pelukis lainnya. 

Para pelukis ini tetap saja melanjutkan corak Ubud yang telah dipelajari oleh para 
pelukis pendahulunya. Ketika Bonnet dan Spies datang, lukisan-Iukisan para seniman Bali 

tidak menabukan melukis kehidupan sehari-hari. Tadinya, mereka terpaku pada seni lukis 
klasik yang "hanya" melukiskan fragmen-fragmen dalam epos Ramayana dan Mahabaratha. 
Pengecualian misalnya seperti yang dilakukan Gusti Ketut Kobot. la tetap menggambarkan 

dunia pewayangan, seperti dalam lukisannya Fragmen Ramayana (1971), tetapi telah 
memanfaatkan warna-warna serta komposisi modern. 

Secara keseluruhan para pelukis Bali sejak Pita Maha sampai generasi terkini , tetap 
setia dengan tahapan-tahapan melukis yang begitu rumit. Mereka terbiasa membuat sket dari 

pensil , kemudian dengan media yang sama pada bidang-bidang sket diberi sentuhan terang
gelap, sebelum akhirnya ditimpa dengan tinta. Sampai tahap ini lukisan sudah jadi dalam 
bentuk hitam putih . Tinggallah kemudian tahap paling akhir memberi warna-warna 

transparan , sehingga arsiran terang-gelap membentuk kontur yang sanga! detil. Dalam 
melukis daun misalnya, para pelukis Bali akan mengerjakannya satu persatu , sehingga 
penggambaran daun benar-benar detil. Pada lukisan Bali masa ini tidak pernah ditemukan 

para pelukis bekerja langsung dengan cat, sebagaimana kemudian kita temui pada generasi 
pelukis Bali lulusan sekolahan . 

Barangkali pelukis yang agak mengambil jalan berbeda pada masa Pita Maha itu adalah 

I Gusti Nyoman Lempad . Lempad memilih membiarkan beberapa bidang kanvasnya tetap 
kosong . Selain itu ia membentuk sosok-sosok lukisannya dengan garis-garis hitam secara 

bergradasi sampai tiga lapis. Tokoh-tokoh yang dilukis Lempad , tidak lagi terpaku pada 
kisah-kisah pewayangan , ia lebih memilih mengekspresikan kehidupan sehari-hari , termasuk 

cerita-cerita rakyat yang hanya dipakai medium untuk mengritik prilaku manusia. 

Secara umum, lukisan-Iukisan yang kemudian disebut bergaya Ubud ini , dari sisi 

pemanfaatan bidang tidak berbeda dengan lukisan-Iukisan klasik. Mereka umumnya membagi 
bidang vertikal menjadi tiga bag ian. Bagian terbawah biasanya berisikan aktivitas-aktivitas 
keseharian, bidang tengah umum diisi dengan berbagai aktivitas ritual , sementara bidang 

teratas seolah-olah merupakan wilayah para dewa. Pembagian bidang ini mengacu kepada 
ajaran Hindu tentang Tri Loka (tiga alam sumber kehidupan) , yaitu Bhur, Bwah, dan Swah 

(bawah , tengah, dan atas). Semakin tinggi dunia atau ruang dianggap semakin suci. Konsep 
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ini disadari atau tidak tergambar begitu tegas misalnya dalam lukisan Mahabaratha karya 
Mangku Mura (1971) atau Me/is (1971) karya Ida Bagus Made, begitu juga pada lukisan 

Sinta Mageseng (1971) karya Wayan Gerudug. Karya-karya pelukis generasi 50-an seperti 
Ketut Nama yang berjudul Menuai Padi (1985) juga tetap mempertahankan pembagian 
bidang serupa. 

Oengan pembagian bidang seperti ini , mengakibatkan seluruh bidang kanvas teris i, 
sehingga dari jarak tertentu lukisan-Iukisan Bali cenderung tampak rumit. Namun 
sesungguhnya dalam kerumitan itulah terdapat ritme yang kemudian menciptakan harmoni. 

Gerak manusia di ketiga alam tadi , senantiasa diharapkan terkunci pada tatanan yang 

harmoni. 

PAOA pertengahan tahun 30-an itu sebenarnya secara berbarengan tumbuh lukisan bercorak 

Batuan. Batuan sebenarnya nama sebuah desa yang terletak di selatan Ubud. Berbeda dengan 
lukisan bercorak Ubud, lukisan Batuan sama sekali telah meninggalkan kisah-kisah dalam dunia 
pewayangan. la tampil dengan kehidupan sehari-hari dengan wajah-wajah tokoh digambarkan 

menyerupai topeng-topeng . Para pelukis Batuan seperti Ida Bagus Made Togog, Made Widja, 
dan Ida Bagus Made Djatasura misalnya, memiliki warna-warna yang lebih berani dibanding 

gaya Ubud. Oominasi warna hijau tua dan merah tua kecoklatan untuk manusia membuat 
lukisan-Iukisan Batuan terasa lebih keras. 

Selain itu secara visual gaya ini cenderung melukiskan secara lengkap berbagai 
peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Oalam lukisan-Iukisan Made Widja misalnya, tampak 

berbagai aktivitas manusia yang begitu kompleks. Namun dalam soal pembagian ruang, para 
pelukis Batuan tetap mengacu kepada tiga bidang tadi. Selalu pad a bag ian bawah 

digambarkan aktivitas manusia dalam keseharian, kemudian meningkat pad a pelaksanaan 

ritual-ritual , dan bidang atas selalu dimanfaatkan untuk melukiskan dunia para dewata. 

Tahun 1961 muncul "cara baru" di dalam memandang realitas sehari-hari. Arie Smit, 
seorang Belanda, bersama sekitar 40 anak-anak Oesa Penestanan membuat eksperimen 
dengan bermain-main di tanah . Smit menentang keras anggapan bahwa tidak ada gunanya 

memberi medium berupa cat dan kanvas kepada anak-anak. Bonnet, kata Smit, mendidik 
para muridnya dengan menyebarkan coraknya sendiri. Smit sebaliknya memberi kebebasan 
sepenuh-penuhnya kepada anak-anak untuk melukis. 

Hasilnya kemudian kita kenai dengan gaya Young Artist. Gaya ini mengeksplorasi corak
corak dekoratif dengan warna-warna cerah . Kesan yang muncul kemudian bahwa lukisan
lukisan Young Artisttampak naif dan memang, kekanak-kanakan. Tahun 70-an, gaya ini 

berkembang menjadi kecenderungan massal di Penestanan. Lama kelamaan Penestanan 
identik dengan lukisan-Iukisan Young Artist. 

Smit sendiri sebagai pencetus Young Artist tertarik pada pemandangan-pemandangan 
tropis alam Bali. la bergeser melukiskan sawah dan gunung dengan blok-blok warna, 

sehingga tidak mengandalkan kedetilan. Pad a beberapa sudut tampak sebagai impresi
impresi tentang sesuatu pada alam. Seluruh bidang lukisannya dipenuhi dengan warna-warna 

cerah sebagai ekspresi atas kekagumannya pad a matahari tropis yang bersinar sepanjang 
tahun . "Oi Eropa saya tak mung kin menyaksikan matahari terang terus-menerus," kata Smit 

suatu kali. 

Pad a dasarnya terjadi perpaduan antara "kekaguman" Smit pada alam tropis dengan 
kesukaan anak-anak melukis menggunakan warna-warna cerah. Ketika keduanya bertemu, 



lahirlah apa yang disebut kemudian Young Artist. Sampai kini para murid Smit tetap tak 
beranjak dari cara melukis sebagaimana yang mereka lakukan awal tahun 60-an lalu. 

Corak Young Artist rupanya menjadi cakrawala bagi evolusi lukisan Bali yang bergerak 
sejak lukisan wayang klasik, gaya Ubud serta Batuan. Sebab sesudah babak itu hampir

hampir tak terjadi eksperimen untuk menemukan babak baru dalam gaya lukisan-Iukisan 
tradisi. Rupanya para penerus babak ini hanya melakukan pembaruan-pembaruan yang tidak 
substansial seperti misalnya mulai dikenalnya penggunaan cat minyak. Para pengikut Bonnet, 

Spies, dan Smit, tidak lagi tergoyahkan dengan kedatangan para pelukis asing ke Bali. 
Mereka tetap menekuni gaya yang telah dikembangkan sejak pertengahan tahun 30-an silam. 

Setelah itu, seni lukis Bali praktis telah diisi oleh para pelukis akademis yang notebene 
telah menjadi bagian dari perkembangan seni rupa dunia. Munculnya generasi baru seperti 

Anak Agung Rai kalam yang belajar seni rupa di Institut Teknologi Bandung (ITB) , Nyoman 
Gunarsa dan Made Wianta yang belajar di ASRI Yogyakarta, telah memberi warna baru di 

dalam konstelasi seni lukis modern Bali. Generasi ini kemudian mengkristal dalam wadah 
semacam Sanggar Dewata, yang jelas-jelas mengusung abstak-ekspresionisme. Mereka yang 

menonjol dari era ini antara lain : Nyoman Erawan, Made Budhiana, Putu Suta Wijaya, Pande 
Ketut Taman , Made Sukari , Mangu Putra, serta beberapa nama dari generasi berikutnya. 

Pada babak ini seni lukis Bali tidak lagi melekatkan fungsi ritual pada dirinya. Lukisan 
telah sepenuhnya mengeksplorasi sisi-sisi dekoratif, yang tentu saja bermuara pada 

cakrawala ekonomi. 
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Anak Agung Gede Sobrat, 
Tar; Arja, 1970 , 

105 x 96 em, 
Akrilik , tempera di atas kanvas 

PERJALA NA J\ SEN I LUKIS INDONESIA 

Anak Agung Gede Sob rat pernah mengajar di ASR I Yogyakarta. Lukisan-Iukisannya tampak 
eondong merunut jalan yang dibuka Walter Spies, terutama dalam sisi peneahayaan. la seperti 
berada di kutub lain dengan Ida Bagus Made Poleng. Lukisan-Iukisannya banyak dipesan oleh 
para kolektor. Oleh karena itu ia nyaris tidak memiliki koleksi lukisannya send iri. Tema-tema 
lukisannya banyak mempengaruhi pelukis-pelukis generasi berikut . 



Anak Agung Gede Meregeg, 
Sinta Mageseng 

(Membakar Diri), 1971, 
70x92cm, 

Akri lik, tempera di atas kanvas 
Lukisan-Iukisan Anak Agung Gede Meregeg sangat fi losofis. la sangat menonjol dalam 
mencuplik kisah-kisah dalam epos Ramayana untuk kemudian diberinya tafsir baru. Meregeg 
juga sangat dinamik dalam membagi bidang kanvas, sehingga tampak tidak beg itu terikat 
dengan pembagian bidang secara vertikal. 
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Dewa Putu Bedil , 
Ngadep Hohoan 

(Penjual Buah), 1971, 
82 x 126 em, 

Akrilik, tempera di at as kanvas 

PERJALANAN SENI LUKIS INDONES I A 

Corak real istik-dekoratif pada lukisan-Iukisan Dewa Putu Bedil seperti menemukan titik simpul 
ketika ia memutuskan mengambi l obyek-obyek pasar tradisional. Dengan perspektif figur 
manusia yang sedang beraktivitas ngadep hohoan (menjual buah), ia seperti menampilkan 
fragmen kehidupan masyarakat tradisional Bali. 



Ida 8agus Made Poleng, 
Me/is (Upaeara ke Pantai) , 1971 , 

83 x 64 em, 
Akrilik, tempera di atas kanvas 

Ida Bagus Made Poleng salah satu murid terbaik Rudolf Bonnet. la menganggap lukisan 
adalah hidupnya yang lain. Oleh karena itu keeintaannya luarbiasa terhadap karya-karyanya. 
Selain menguasai anatomi dengan baik, Ida Bagus Made tahu benar apa yang dia lukiskan. 
Biasanya berupa gambaran prosesi ritual dari awal sampai akh ir, hingga kita memperoleh 
bayangan utuh tentang eksistensi sebuah kultur. 
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I Gusti Ketut Kobot, 
Fragmen Ramayana, 1971 , 

70 x 50 em, 
Akrilik , tempera di at as kanvas 

PERJALANAN SENI LUKIS INDONES I A 

I Gusti Ketut Kobot seorang pengeeualian dalam keanggotaan Pita Maha. Ketika seluruh 
anggota beralih melukis tema-tema kehidupan sehari-hari, Kobot tetap melukis wayang. 
Namun, adegan-adegan peperangan seperti dalam Fragmen Ramayana ini d ihadirkan lebih 
realistis dengan komposisi warna dan harmonisasi yang menonjol. 



I Gusti Made Baret, 
Sutasoma, 1971, 

43 x 62 em, 
Akrilik, tempera di at as kanvas 

I Gusti Made Baret pernah belajar langsung dari Rudolf Bonnet. Karya-karyanya dikenal 
karena kehematannya menuangkan warna, sehingga detil pad a lukisannya tetap berupa 
gradasi hitam-putih, Tampak bahwa ia sangat tekun untuk meneapai kehalusan ekspresinya, 
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Ketut Regig , 
Barong Kodok, 1971 , 

93 x 64 em, 
Akril ik, tempera di at as kanvas 

PERJALANAN SE N I lU K I S I N DONES I A 

Ketut Regig pernah belajar langsung dari Rudolf Bonnet. la memiliki sudut pandang yang unik 
dan penuh humor dalam melukiskan fragmen-fragmen kehidupan. Binatang seperti kodok dan 
belalang dibuatnya memiliki sifat-sifat seperti manusia, mi rip-mirip fabel dalam kesusastraan. 



Mangku Mura, 
Mahabharata, 1971, 

155 x 130 em, 
Warna alami di atas kain 

Sebelum Mangku Mura lukisan wayang klasik Kamasan hampir semuanya anonim. Selain 
menganggap melukis sebagai metode visual untuk menghayati berbagai ajaran moral , sejak 
awal Mangku Mura menyadari bahwa melukis adalah salah satu eara untuk menghidupi 
keluarganya. Pad a tahun 60-an ia sudah banyak mengikuti pameran. Luklsan-Iukisannya yang 
kemudian seperti menjadi aeuan bagi para pelukis wayang klasik Kamasan sesudahnya. 
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Wayan Gerudug, 
Sinta Mageseng 

(Membakar Diri), 1971, 
222 x 129 em, 

Akrilik, tempera di at as kanvas 

PERJALANAN SENI LUKIS INDONESIA 

Wayan Gerudug pada zaman Pita Maha dikenal sebagai seorang pelukis yang memiliki selera 
orisinal dalam warna. Warna-warnanya yang tampak lebih eerah dibanding pelukis 
segenerasinya, membuat karya-karyanya tampak lebih dinamik. 



I Nyoman Lanusa, 
Manik Angkeran, 1972, 

65 x 45 em, 
Akrilik, tempera di atas kanvas 

Pertemuan Lanusa dengan Bonnet terjadi tahun 1972. Oleh karena itu ia menjadi generasi 
yang tetap meneruskan eorak Ubud. Lukisan-Iukisannya banyak berangkat dari eerita rakyat 
Bali, yang kemud ian ia olah untuk mengkontekskannya dengan flora dan fauna, yang 
belakangan menjadi eiri lukisan bereorak Ubud. 
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Anak Agung Raka Puja, 
Leak Nga/ih Amah 

(Meneari Mangsa), 1974, 
62 x 82 em, 

Akrilik , tempera di at as kanvas 

P ER JALANAN SEN I LU K I S INDONES IA 

Raka Puja belajar langsung melukis wayang dari ayahnya, Anak Agung Gede Meregeg. Tetapi 
kemudian ia lebih ban yak melukiskan adegan-adegan mistis dalam kehidupan di Bali. 
Goresan-goresannya yang kasar seakan menjadi mediumnya untuk mengejar kedalaman alam 
mistik. 
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