
PERTUNJUKAN LUKISAN‐LUKISAN INDONESIA DI KUNSTKRING JAKARTA,  7‐30 MEI 1941 

Soetijoso 

 
EMPAT BELAS pelukis bangsa Indonesia, antaranya 13 orang yang terkemuka dari perkumpulan 
Persagi (Persatuan Ahli Gambar Indonesia)1 1 di Jakarta, mempertunjukkan buah tangan mereka 
di gedung Kunstkring di Jakarta. Dari 60 lukisan yang diperlihatkan, ada 30 dari tangan pelukis 
Agus Djajasoeminta. Pelukis‐pelukis lain hanya memperlihatkan 2 atau 3 lukisan saja. 

Agus Djajasoeminta: sungguh seorang pelukis yang rajin benar, penuh nafsu melukis, terbukti 
pada banyaknya lukisan yang dikirimkan ke Kunstkring. 

Agus gemar sekali menggambar figur. Pada lukisannya yang dicari garis‐garis yang permai. Warna
kurang  diperhatikan; demikian juga dengan watak benda yang dilukis. Gerak badan yang banyak 
diciptakannya  tidak selalu dapat memperlihatkan apa yang dikehendaki oleh pelukis. Figur yang 
digambarnya universal, artinya tidak memihak bangsa. 

Lukisannya banyak yang mengagumkan, antaranya No. 12 Topeng yang ekspresif sekonyong‐
konyong, No. 17 Perempuan di Muka Cermin dan No. 20 Tiga orang Perempuan yang rapi 
susunan garis‐garisnya. 

Lukisan‐lukisan Agus yang ada di Kunstkring memperlihatkan beberapa aliran. Lukisan No. 5 
Ronggeng, 8 Ibu dan Anak, 9 Anak Muda dengan Selendang Leher, 18 Selampai Sedih, 
membentuk suatu aliran yang  bulat; demikian juga dengan lukisan No. 16 Make Up, 17 
Perempuan dimuka kaca, 20 Tiga Orang Gadis, 23 Orang Perempuan Mandi dan 24 Orang yang 
Menang, 25 Kuda Kepang, 26 Orang dengan Kuda. Adakah Agus belum mendapat aliran yang 
cocok dengan kebatinan sendiri? Belumkah Agus dalam keseniannya melukis, dapat bertemu 
dengan diri sendiri? Ataukah beraliran banyak ini memang menjadi watak Agus? Jawaban atas 
pertanyaan‐pertanyaan ini baru bisa diberikan, jika  Agus sudah memperlihatkan buah tangannya 
beberapa kali. Baik sekali kiranya jika Agus mementingkan juga orisinalitas. 

Dari pelukis lain‐lain yang memperlihatkan lukisannya di Kunstkring termasuk juga: 

Abdoelsalam, H. Hoetagalung, Iton Lasmana, Sjoeaib Sastadiwirja, R. Soediarjo, S. Soedjojono, 
G.A. Soekirno, R.M. Soemitro, R.M. Soeromo, R.M. Soerono, Rameli, S Toetoer dan Emiria 
Soeasana Warna’na Putri Al’alam.

Dalam lukisannya Di Depan Kelambu Terbuka (No. 42) S. Soedjojono memperlihatkan bahwa 
watak lukisanlah yang dipertuhankannya. Garis, bentuk dan warna tersorong oleh watak lukisan 
hingga menjadi kurang penting. Biarpun badan orang yang digambarnya tenang, tetapi tidak 
demikian jiwanya. Gelora  penghidupan yang kalut dalam masyarakat berkobar pada roman 
mukanya. Lukisan ini bagaikan sebuah buku penghidupan, buat mereka yang dapat membacanya.
Bibir dan mata perempuan pada lukisan ini  memperlihatkan dengan sepenuh‐penuhnya riwayat 
kesedihan. 

Kepandaian Sudjojono mempersenyawakan dirinya dengan benda lukisannya tidak hanya terlihat 
pada gambaran Di Depan Kelambu Terbuka, tetapi juga pada lukisan Mainan (No. 44), biarpun lain
pahamnya.  

1 Persatuan Ahli Gambar Indonesia didirikan pada 23 Oktober 1938 di Jakarta. Pada April 1940 Persagi mengadakan 
pertunjukan yang pertama di gedung Kolff. Pertujukan ini ialah pertunjukan yang kedua dan jika dibadingkan 
dengan yang pertama sangat banyak manjunya tentang kwalitas. Sekretaris Redaksi Poedjangga Baroe. 



R. Soediharjo dalam lukisannya berlumas sinisme; aliran ini berkobar benar pada lukisan No. 39 
Seniman dan Para Kritisi dan No. 38 Membaca Talkin. 

Lukisan Tari Timur (No. 48) dari R.M. Soeromo memperlihatkan, bahwa pelukis mencari corak 
Ketimuran. Lukisan ini permai susunan garisnya, perasaannya mengagumkan.

H. Hoetagaloeng dalam lukisannya bagaikan membawa kita kepada keindahan alam dalam mimpi.

Lukisan pelukis lain‐lain kiranya tidak membawa kesukaran pada sekalian pelihat. 


