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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Bali adalah pulau yang terkenal dengan seni dan budayanya yang sangat

baik dan kekerabatan yang tinggi, banyak di antaranya terkait dengan seni rupa,

seperti sanggar seni, sanggar seni, dan pusat seni. Begitu pula dengan

perkembangan yang luas, khususnya seni lukis. Banyak jiwa baru atau pelukis

muda yang berkecimpung dalam dunia seni lukis di Bali. Setiap orang berlomba-

lomba memamerkan jati dirinya agar diapresiasi atau dikenal luas. Pameran seni

domestik dan internasional yang sering dihadiri oleh para seniman membuktikan

hal ini. Mulailah dengan pengalaman mereka mencoba mewujudkan imajinasi

mereka.

Memang seni lukis Bali merupakan bagian terpenting dari perkembangan

sejarah seni rupa Indonesia. Namun dalam perkembangan seni rupa Indonesia,

pengertian bab sejarah berbeda. Terlihat dari berbagai karya dan buku seni bahwa

buku dan buku seni ini selalu mengulas lukisan Bali di berbagai bagian, seperti

sudut pandang Holt, Claire Holt (Claire Holt) ) ("The Art of Continuity and

Change in Indonesia", 1967) masalahnya. Keberadaan dan pengaruh Islam di

Jawa. Holt meyakini bahwa tradisi hidup di Bali mendapat perhatian khusus dan

individual, karena setelah budaya Jawa hampir lenyap dalam penyebaran Islam,

kehidupan beragama Buddha India di Bali terus berkembang hingga abad ke-20.

Lukisan pulau itu memang berkembang. Dari zaman prasejarah, terlihat jelas dari

ditemukannya benda-benda bersejarah yang terukir di lukisan karya seni seperti

nekara, sarkofagus dan banyak alat batu. Orang telah melihat kemampuan nenek
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moyang kita dalam menghasilkan karya seni. Perkembangannya juga sangat

pesat, terutama saat Bali menjadi tempat wisata.Sekarang banyak kita temukan

lukisan yang dijual di berbagai tempat terutama di pasar seni seperti Sukawati,

Guwang, Kumbasari, pasar oleh-oleh seperti Krisna, dan berbagai tempat wisata.

Obyek. Bali (www.balitoursclub.com)

Bali sering disebut sebagai "pulau artis". Semangat artistik yang ada di pulau

ini sepertinya tidak pernah sejalan dengan alam, agama, dan garis keturunan yang

diturunkan dari generasi ke generasi oleh seniman. Salah satu sejarah yang dapat

ditelusuri kembali ke seni lukis tradisional Bali adalah ditemukannya beberapa karya

kuno di beberapa kerajaan yang terletak di kawasan Gelgel, yang kini dikenal dengan

nama Klungkung di Bali Selatan. Corak lukisan sederhana dengan pewarna alam

berbahan katun seperti lukisan yang banyak dijumpai pada wayang kulit. Dulu,

seniman Bali sering memiliki berbagai kemampuan, bisa melukis, memahat, dan

menari. Pengaruh luar negeri yang terus menyebar dari seluruh dunia seperti Eropa

dan Amerika, membuat perkembangan seni tradisional Bali semakin berkembang,

Turis dari luar negeri sangat mengapresiasi keindahan karya seniman Bali, sehingga

karya seninya pun terus diminati. meningkat. Pada awal tahun 1930, Ubud, Batuan

dan Sanur mulai dikenal wisatawan sebagai daerah penghasil karya seni berkualitas

tinggi, sehingga menggantikan Klungkung yang populer saat itu. I Gusti Nyoman

Lempad, Ida Bagus Gelgel, dan Ida Bagus Kembang adalah pelukis Bali yang

terkenal saat itu, berhasil menyerap banyak pengaruh dari Barat dan berhasil

memadukan konsep dan material tradisional dalam seni. Pada tahun 50-an dan 70-an,
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komunitas seni Bali berangsur-angsur terbentuk di beberapa daerah, dan banyak

sekolah seni mulai membudidayakan seniman Bali dengan kemampuan yang lebih

tinggi. Salah satu karya seni tertua yang masih dapat kita nikmati keindahannya saat

ini yaitu lukisan bunga teratai dan Dewa Ganesha yang tersimpan dengan baik di Pura

Besakih hingga hari ini, diperkirakan 2 peninggalan bersejarah ini dibuat pada abad

ke-15. Beberapa mahakarya lukisan dari abad ke-19 banyak ditampilkan di berbagai

Museum di Ubud, istana-istana maupun pura-pura tertentu sebagai elemen dekoratif

yang memiliki keindahan dan nilai sejarah.

Adapun Bali dalam sejarahnya memiliki cerita yang berkaitan dengan lukisan

abstrak. Padahal, berbeda dengan Bandung dan Yogyakarta sebagai pusat “kelahiran”

abstrak di Indonesia. Di puncak 1980-an, lukisan abstrak Bali tiba-tiba menjadi

populer sebagai dekorasi hotel yang baru dibangun pada masa pemerintahan Orde

Baru. Pengaruh komersialisasi berlebihan lukisan abstrak Bali tidak lagi "dimaknai"

sebagai unsur estetika atau dekoratif arsitektur hotel. Hal ini mengakibatkan corak

lukisan abstrak Bali berangsur-angsur tersingkir oleh dunia seni rupa nasional. Meski

begitu, para pelukis abstrak Bali pada masa itu tidak berhenti mengekspresikan gaya

lukisan abstraknya, dan masih memiliki ciri khas yang berbeda dengan gaya abstrak

pada masa itu, dan pelakunya masih tetap ada. (Gede Mahendra yasa 2014).

Bali terkenal banyak seniman lukis berbakat, diantaranya Made Ariana. Made

Ariana adalah pelukis dari Buleleng, yang fokus pada Seni lukis khusunya Lukisan

abstrak, Made Ariana tanggal 21-07-1975 Lahir sebagai anak kedua dari Nyoman

Oka dan Made Wati di desa tradisional kecil Banyualit, Bali Utara. Made Ariana
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adalah seniman Autodidak yang mempunyai cita-cita besar dulunya masa Kecilnya

menjadi seorang seniman yang besar, dia memulai menyukai seniman semenjak

beliau SD. Dari sana sudah mencintai Seni khususnya seni lukis, dimasa SD sangat

ingin sekali menjadi pelukis terkenal, yang menginspirasikan Made Ariana saat itu

adalah Seniman Tinosidin, yang melihat saat di siaran Tv, dan ia terus terpacu, tamat

SD ia ingin bersekolah tapi tidak memiliki biayaya, kemudian ia memilih untuk

berkerja ke pantai (pramuwisata), disana yang mendapatkan uang dari membawa

tamu dolpin snorkeling, kemudian yang mengumpulkan uang setiap harinya untuk

pergi ke ubud, ke Batu bulan untuk mendapatkan ilmu tambahan Seni rupa, pada saat

itu Made Ariana selalu menupang dari Buleleng ke Ubud naik Bis, selama 2 hari atau

3 hari, kemudian balik lagi ke Buleleng, hampir setiap minggu ia pergi ke ubud, 2

kali atau 3 kali dalam seminggu ia pergi.untuk belajar lukis, karna ia memiliki

keinginan besar menjadi Pelukis besar, ingin sekolah namun dibatasi biayaya. Made

Ariana tidak pernah berputus asa iya selalu belajar dan berkarya, walau hanya

autodidak. Ia juga selalu mengunjungi seniman yang ada dibuleleng yang ia kenal

disingaraja sekitaran tahun 1994 ia terus berkarya, dan pada saat itu karya banyak

yang tidak laku atau terjual, dari tahun 1991-1994 karya nya tidak begitu dihargai,

sesekali hanya dibayar hanya dengan barang saja, seperti sepatu, baju dll, karena juga

pada saat itu Ekonomi juga tidak mendukung. Pada Tahun 1993-1998 menjadi

pemandu Wisata Selama periode ini ia mencari nafkah dengan membawa turis ke laut

dengan kapal, dan memperlihatkan lumba-lumba. Selama waktu luang ini ia

menciptakan seni dan bergantung kehidupannya dari pantai. Pada saat memandu

wisatawan, Made Ariana di tawarkan pada wisatawan untuk belajar teori tyentang
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seni dengan anak teman wisatawan yang Made Pandu. Teman wisatawan itu memiliki

anak pelukis juga, sering ke berbagai kota, yang berkuliah juga di ITB. Tahun 1996

ada Pencinta seni sering mengunjungi Made Ariana, dan akhirnya memberikan

sponsor cat dan belajar juga karena juga berhubung dia juga pelukis, selama 3 bulan

di berikan arahan sampai terus berkarya hingga Tahun 1998 Sekolah di Belanda Pada

tahun 1998 bakatnya masih belum dipecahkan ditemukan oleh guru-guru Akademi

Seni Ducth, dan dia diundang datang ke Belanda untuk sekolah swasta. Di Belanda ia

bekerja bersama dengan sekelompok seniman kolega, dan karya seninya dipajang

dibeberapa pameran. Selama periode ini pengetahuannya tentang seni tumbuh dan

kepercayaan dirinya menjadi cukup kuat untuk sepenuhnya menjalani kehidupan

seorang seniman di Bali.

Dari uraian latar belakang yang diuraikan di atas, muncul masalah yang

menginspirasi tindak lanjut atau kajian penelitian. Pertanyaan yang muncul antara

lain apa konsep dan tema lukisan abstrak Made Ariana, dan bagaimana bentuk

lukisan Made Ariana.
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1.2 Identifikasi Masalah

(1) Bagaimana sejarah perkembangan Lukisan abstrak Made Ariana

(2) Bagaimanakah proses pembuatan Lukisan abstrak Made Ariana

(3) Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan Lukisan

abstrak Made Ariana

(4) Bagaimanakah bentuk Lukisan abstrak Made Ariana

(5) Motif – motif apa saja yang terdapat dalam Lukisan abstrak Made Arian

(6) Bagaimana proses pemasaran Lukisan abstrak Made Ariana

(7) Makna apa saja yang terkandung didalam Lukisan abstrak Made Ariana

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini adalah:

(1) Bagaimanakah biografi Made Ariana?

(2) Bagaimankah konsep lukisan Made Ariana?

(3) Apa sajakah unsur estetik lukisan Made Ariana ?

1.3 Tujuan Penelitian

(1) Untuk mendeskripsikan biografi Made Ariana.

(2) Untuk mendeskripsikan dan menjelasakan konsep lukisan Made Ariana.

(3) Untuk mendeskripsikan dan menjelasakan unsur estetik lukisan Made Ariana.
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1.5 Manfaat Penelitian

1 Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan

apresiasi karya seni lukis abstrak.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan informasi dan

referensi untuk penelitian lebih lanjut terhadap karya seni lukis abstrak.

2 Secara Praktis

a. Bagi perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha penelitian ini dapat

bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dibidang seni rupa.

b. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan yang

sangat berharga dan sebagai sumbangan ilmu dibidang seni rupa khususnya

tentang seni lukis abstrak.


	PENDAHULUAN
	1.1Latar Belakang
	1.2 Identifikasi Masalah
	1.3 Rumusan Masalah
	1.3Tujuan Penelitian
	1.5 Manfaat Penelitian


