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KATA PENGANTAR 

Setiap manusia ingin memahami seni rupa, keluh Pablo Picasso. "Kenapa tak mencoba 

memahami nyanyian seekor burung? Mengapa sesorang menyukai malam, bunga, segala yang 

ada di sekitar mereka tanpa mencoba untuk memahaminya? Namun dalam kasus lukisan, manusia 

hams memahaminya." 

Dalam buku ini kita akan mengambil kesempatan untuk memahaminya. Kita akan berspekulasi 

bahwa kita mampu belajar untuk memahami nyanyian burung dan tetap menyukainya. Kita akan 

berspekulasi bahwa kita mampu membelah malam dan kembang dan tetap ditangkap dengan 

keindahannya. Kita akan berspekulasi bahwa dalam parcobaan menganalisa seni rupa, kita tidak 

menghilangkan sisi keindahannya dan keheranan. 

Bahasa, seperti bahasa lnggris dan Perancis punya simbol seperti huruf atau kata-kata yang 

dipadukan menurut aturan gramar dalam menciptakan sebuah pesan. Seni visual merniliki w u r -  

unsur plastis yang dipadukan berdasarkan prinsip kesatuan, keseimbangan, irama dan seterusnya. 

Memahami Seni Rupa  (Understanding Art), komprihensif dan seimbang '&lam pencakupan 

(ulasan). Ia mengkomunikasikan kegemparan, pertalian, dan keindahan seni rupa melalui 

perpaduan diskusi bahasa dan unsur-unsur seni rupa yang membangkitkan semangat dengan 

perlakuan ekstensif sejarah seni rupa. Buku ini difokuskan kepada apa reaksi kita terhadap karya- 

karya seni rupa dan bagaimana para seniman be jalan dengan karya mereka itu. Maksud penulis 

adalah memperlihatkan bahwa kehidupan kita tidak hanya diperkaya dengan gambar, lukisan, 

patung dan arsitektur. Sebaliknya ia juga diperkaya dengan fotografi, seni rupa video, 

keterampilan bahkan desain grafis. 

Untuk memahami &a $ta, "apa yang terjadi," kita juga hams mengerti darimana asal kita. 

Untuk memberikan pengetahuan yang dalam seperti ini, sejarah seni rupa tercakup secara 

kronologis. 

Sejarah tersebut berawal dari peradaban manusia pra-sejarah yang hidup di gua-gua 

dengan hasil ciptaannya yang hebat sekali, tanpa mendapat pengaruh dari dunia luar 

manapun. 

Peradaban di Timur Dekat d k  Mesir menghasilkan cipta karya yang jauh berbeda dari 

seni rupa sebelumnya. Seterusnya perbedaan maupun kesamaan corak lain dapat pula 

dikenal melalui karya seni rupa dalam masing-masing jenisnya pada periode-periode 



seterusnya. Dengan mengenal perbedaan dan kesamaan ini kita akan rnenyadari sekali 

betapa corak karya seni rupa itu akan tumbuh, berkernbang dan bahkan hilang-muncul 

pada kurun waktu yang berbeda. 

Melalui buku ini akan diperoleh pula pemahaman tentang latar belakang penciptaan 

karya disamping hal-ha1 lain seperti tujuan pembuatan dan konsep seniman dalam 

berkarya disamping fbngsi dan keaneka-ragaman media maupun teknik penciptaannya. 

Materi buku ini akan dibatasi sampai kepada seni rupa abad Barok/Rokoko sebagai cikal 

h k a l  berkembanganya corak seni rupa moderen yang insyaalla akan ditranslet pada masa 

yang akarr dam::.. 

Penterjemah 

Dra. Minarsih M.Sn. 
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SEN1 RUPA PURBAKALA 

Frasa "Zaman Batu" seringkali menyulap pemikiran tentang pria dan wanita berpakaian 

kulit, berkerumun di hadapan perapian dalam gua, sementara dunia di sekeliling mereka 

-cuaca dan binatang- mengancam kelansungan hidup mereka. Kita tidak memimpikan 

secara umum xpanusia pra-sejarah sebagai makhluk ysng cerdas dan memantulkan 

cahaya, yang telah memiliki kebutnhan melebihi makanan, tempat tinggal dan 

reproduksi. Meskipun demikian kita tidak pernah membayangkan bahwa manusia ini 

sedang mempertunjukkan upacara keagamaan atau menciptakan karya seni rupa. Namun, 

aspek kehidupan ini mungkin sama pentingnya bagi kelansungan hidup mereka seperti 

kehangapn, makanan dan keturunan. 

Selagi Zaman Batu berkembang dari periode Paleolitikum menuju Neolitikum, fnanusia 

mulai menjalani kehidupan yang lebih stabil. Mereka menetap di pedusunan dan beralih 

dari berburu binatang liar kepada menggembalakan binatang-binatang dan tanaman 

piaraan. Mereka juga menggunakan peralatan bebatuan dan tulang-belulang dan 

menciptakan pot dan tekstil yang dianyam. Yang paling penting untuk tujuan kita adalah 

bahwa mereka menjadi pembuat gambar, menggambarkan bentuk-bentuk dan figur di 

dinding gua dengan menggunakan peralatan artistik primitif. 

Manusia zaman batu asyik dengan melindungi diri mereka dari tekanan-tekanan yang 

menakutkan atau tidak diketahui. Untuk maksud ini mereka membuat tempat 

perlindungan, peralatan dan bahkan gambar-gambar. Sebagai contoh, adalah 

memungkinkan bila seniman zaman batu ini mencoba untuk memastikan/menjamin 

penangkapan sukses mangsa dengan penggambaran pertamanya dalam lukisan dinding 

goa. Mereka juga mencoba untuk menjamin kelanjutan mereka sendiri dengan jalan 

mengukir patung kecil dari dewa kesuburan mereka. 

Gambar, simbol, tekanan supra-natural -sebagian kecil merupakan pusat perhatian 

seniman pra-sefarah dan purbakala. Manusia zaman ini adalah orang pertama yang 

menempa kaitan antara agama dan kehidupan, kehidupan dan seni rupa serta seni rupa 

dan agama. 



Seni Rupa Prn-sejarah 

Seni rupa pra-sejarah dibagi kedalam 3 fase yang cocok dengan periode budaya Zaman 

Batu: Paleolitikurn Atas (tahun-tahun baru Zaman Batu Tua), Mesolitikum (Zaman Batu 

Tengah) dan Neolitikum (Zarnan Batu Baru). Periode ini merentang kira-kira tahun 

14,000 sampai 2000 SM. 

Karya-karya seni rupa dari Zaman Batu termasuk lukisan gua, relief dan patung batu, 

gading dan tulang. Subyeknya terutama sekali terdiri dari binatang, namun demikian 

beberapa figur manusia yang diabstraksi dengan sempurna juga telah ditemukan. Tidak 

terdapat arsitektur yang masih tertinggal. Kebanyakan tempat tinggal zaman batu terdiri 

dari gua dan naungan batu. Terdapat beberapa monumen arsitektural yang berkesan 

seperti stonehenge, akan tetapi fungsinya masih tetap sebuah misteri. 

Seni Rupa Zaman Batu Tua 

Seni rupa zaman ini merupakan seni rupa dari zaman es akhir, saat dimana glasier 

menutupi areal luas Eropa sebelah Utara dan Amerika Utara. Disaat suhu udara menjadi 

lebih dingin mereka mengasingkan diri kedalam perlindungan kehangatan di p a ,  dan 

disinilan kita temukan keinginan pertama mereka akan kreasi artistik. 

Lingkungan fisik manusia gua selama ribuan tahun tidak menyenangkan untuk kualitas 

ciptaan suatu karya seni. Pengalaman soal-soal duniawi selama kelansungan hidup 

mereka tampaknya membutuhkan banyak enerji. Maka, periode Auricnacia dimulai 

antara awal dan puncak gletser akhir yang untuk sementara menurun menjadi sedang , 
kemudian mendingin. Pada musim dingin ini manusia peburu dan pengumpul makanan 

mencari tempat perlindungan di dalam gua, dikenal dengan sebutan manusia Cro- 

mag no^, yaitu manusia pertama muncul selama periode Auricnacia yang menggantikan 

manusia Neander. Merekalah yang membuat perobahan luar biasa dan yang membuat 

peralatan dari kayu yang tidak saja sederhana, namun baik. 

Seni Rupa Gtta 

Contoh pertama seni rupa gua ditemukan oleh para amatiran dan secara kebetulan 
v' 

ditahun 1879 di dekat Santander, Spanyol Utara. Marcelino de Sautuola serang penduduk 

lokal tertarik akan manusia purba, metljelajahi gua Altamira di tanah perkebunannya. 
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Disitulah ia temukan contoh-conto11 dari tulang berukir dan batu api (geretan). 

Bersamanya hadir si putri kecil. Di langit-langit dinding lobang besar gua yang berisi 

puing-puing (yang hanya beberapa inci di atas kepala sang bapak), untuk pertapa kali si 

kecil melihat bentuk-bentuk berbayangan binatang buas. Sautuola adalah manusia 

moderen pertama yang mengeksplorasi gua tersebut dan percaya bahwa lukisan tersebut 

dibuat di zaman pra-sejarah, namun para arkeolog sangat meragukannya. Pada acara 

Kongres Arkeologi Pra-sejarah di tahun 1880 lukisan tersebut ditolak secara resmi 

sebagai pemalsuan. Pada tahun 1896 di Pair-non-Pair, Gironde di distrik Perancis 

ditemukan beberapa buah lukisan. Sebagian ditutupi oleh lapisan kotoran yang mungkin 

sudah ada sejak ribuan tahun. Inilah lukisan pertama yang diakui para ahli sebagai karya 

autentik. Pada tahun 190 1, Abbe Breuil, Dekan pada Arkeologi Pra-sejarah, menemukan 

dan menguji karya seni rupa gua Font-de-Gaume di Dordogne, Perancis. Akhirnya karya 

tersebut diakui. 

Lukisan gua yang hebat dari Zaman Batu ditemukan secara kebetulan di Spanyol bagian 

Utara dan Perancis Barat Laut (barat bagian selatan). Di Lascaux dekat Montignac, 

Perancis (lihat peta), pada tahun 1940 dua orang bocah lelaki mengikuti anjingnya yang 

mengejar gelindingan bola kedalam lobang dan menemukan lukisan indah bison, kuda 

dan lembu yang diperkirakan berusia hampir 15,000 tahun. Pertama, disebabkan oleh 

karena kegaringan dan detail realistis dari lukisan itu, ia diduga palsu. Namun, disaat 

diadakan penelitian oleh geolog, metode mereka membuktikan keotentikan lukisan 

tersebut. 

Lobang besar gua Lascaux, seperti juga yang lainnya, memiliki saluran air bawah tanah. 

Beberapa diantaranya mempunyai kepanjangan 4000 kaki. Seeringkali saluran tersebut 

terhambat dan kadangkala hampir tak dapat dilewati. Hal itu disebabkan oleh kesalahan 

atau tumpukan seperti stalaktit dan stalakmit. Jauh dalam gerbang gua tersebut yang 

terpencil dari mulut gua dipergunakan sebagai tempat tinggal. Seniman peburu mengukir 

dari melukis dinding dengan gambar binatang besar bison, rusa kutup, kuda, babi hutan 

dan serigala. Untuk pencahayaan ia mesti menggunakan lampu batu yang sangat kecil 

yang berisi sumsum atau lemak dengan sumbu yang mungkin terbuat dari lumut. Untuk 

gambar mereka menggunakan bongkahan oker merah dan kuning, sementara untuk cat 
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digiling oker yang sama menjadi bubuk yang ditiupkan ke dinding, atau dicampur dengan 

beberapa media (mungkin lemak binatang) sebelum digunakan. Tulang datar yang besar 

mungkin dianggap sebagai palet. Mereka mungkin membuat gundar dari alang-alang atau 

bulu babi. Mereka bisa mempergunakan sumpitan (pipa peniup) atau alang-alang untuk 

menemukan outline dari figur dan untuk meletakkan pigmen pada permukaan yang tidak 

bisa dijamah. Asahan batu digunakan untuk memperhalus dinding dan mempertajam 

jarum batu api demi keperluan menoreh (mengukir). Alat demikianlah yang digunakan 

seniman itu, sama halnya dengan ketidak-sempurnaan mereka, namun cukup kreatif 

untuk menghasilkan karya seni rupa yang saat ini mengherankan kita, 

Satu dari contoh terbaik lukisan zaman batu, yang disebut sebagai Hall of Bulls 

ditemukan di sebuah gua di Lascaux. Disini, lapisan ke atas antara satu dan bentuk 

lainnya merupakan gambar realistis dari kuda, lembu dan rusa kutub yang muncul seperti 

saling menyerbu satu sama lain dalam segala arah. Dengan satu tatapan kita akan 

memahami skeptisisme awal mereka menitik-beratkan keotentikan. Sketsa yang begitu 

segar, hidup adalah bentuk yang seakan mereka buat kemarin ! 

Pendekatan seniman terhadap figur-figur sebagaimana terlihat pada gua Lascaux dan 

tempat lainnya adalah naturalistis; mereka ingin merepresentasikan pose dan gerak yang 
. . 

seakan-akan begitu meyakinkan. Setiap lukisan merefleksikan sebuah pengamatan yang 

tajam dan dengan daya ingat seniman yang luar biasa. mereka akurat dalam menangkap 

pose yang berlalu cepat yang hampir tidak melebihi kemampuan tangkapan kamera saat 

ini. Pengamatan terhadap obyek itu selektif, mereka melihat dan merekam hanya aspek 

yntlg csct~siiil dillil~ll mcnerjemahkan pellampiIan dan karakteristik binatang -keapikan 

atau kejanggalan, kecerdikan, martabat atau kebiasnanya. Hampir bagaikan ketika 

seniman rnenyusun makna binatang dalam bentuk gambar, menangkapnya dengan sangat 

bnik 

Dalam keinginannya terhadap naturalisme, seniman tersebut membuat gambaran beruang 

dengan tarikan garis luar pertama kontur tubuh dengan penuh percaya diri. Kemudian 

mereka mengisi garis luar gelap itu dengan detail dan mewarnainya dengan bayangan 

oker dan merah. Seniman itu tcrlihat telah menggunakan variasi teknik yang merentang 

mulai dari menggambar dengan gumpalan pigmen mentah sampai kepada menggunakan 
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pigmen dengan jemari tangan dan stik. Mereka juga terlihat telah menggunakan tiknik cat 

semprot lebih awal yang dikeringkan, pigmen tanah ditiupkan melalui tulang atau bambu 

berlobang, Ivleskipun alat tersebut primitif, teknik itu dan hasilnya tidak lah dimikian 

halnya. Mereka menggunakan pengecilan objek dan kontras cahaya serta bayangan 

untuk mengasilkan ilusi bentuk yang tiga dimensional. Mereka bekerja keras untuk 

mengusai bentuk binatang yang paling disenangi. 

Gambar-gambar naturalistis binatang seringkali disertai dengan tanda-tanda geometris, 

beberapa diantaranya terlihat merepresentasikan struktur buatan manusia (tectiform), 

sementara yang lain terdiri dari gambar bertanda petak-petak (cheker), titik-titik, empat 

persegi atau susunan garis lainnya. Beberapa pengamat bahkan telah melihat bentuk 

tulisan primitif yang dalam ungkapan ini dari benda mati, namun memiliki hubungan 

magis. Yang tampak seperti perangkap atau jerat misalnya, mungkin digambarkan untuk 

menjamin kesuksesan dalam perburuan. Di beberapa tempat, ha1 ini muncul dalam 

bcntuk reprcserltasi tangan manusia yang kebanyakan dalam betltuk gambar negatif 

dimana peburu meletakkan tangan pada dinding untuk kemudian dicat atau disemprot 

sekelilingnya dengan pigmen. Adakalanya mereka mungkin mencolok tangannya 

kedalam pigmen untuk selanjutnya dipreskan ke dinding gua yang meninggalkan jejajk 

positif. Gambar itu mungkin juga memiliki hubungan magis, atau bisa jadi merupakan 

cap tangan yang ditempelkan banyak generasi yang berkunjung ke gua itu. 

Figur-figur tersebut adalah taksiran luar biasa dari fakta optik, namun susunannya di 

dinding gua memperlihatkan sedikit perhatian kernantapan tindakan penempatan dalam 

kaitannya dengan ruang-ruang lain. Tentu saja tidak ditemukan adanya kesesuaian 

komposisi yang memberikan kesan efek perspektif. Figur tersebut jauh dari kaitan yang 

proporsional dan seringkali disusun berlapis ke atas dalam ukuran yang berbeda. 

Seniman peburu seringkali dan mahir memanfaatkan permukaan dinding yang secara 

alami tidak teratur, memanfaatkankeberadaan celah dan bubungan dinding gua yang 

berguna dalam pembuatan realitas bentuk obyek. Tonjolan keluar dari dinding bisa 

digunakan sampai kepada outline bison yang sedang menyerang, gunanya adalah untuk 

memperlihatkan tonjolan dari tubuh binatang. Kuda bercak diilhami oleh formasi 

bebatuan yang menyerupai kepala dan lehernya. Bentuk-bentuk alami seperti dedaunan 
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atau awan, profil gunung atau rupa bumi yang mengalami erosi dan batu terkadang dapat 

rnerepresentasikan manusia, binatang atau obyek lainnya. Representasi manusia pertama 

mungkin mengikuti beberapa pengalaman dari kemiripan antara konfigurasi untung- 

untungan dinding gua dan binatang yang telah mereka bum. Bagi mereka nini mungkin 

merupakan efek dari sesuatu yang aneh dan tiba-tiba muncul dengan mengagumkan, 

sebuah kemunculan magis yang menakjubkan dari kehidupan yang dilenyapkan. 

Hall of Bulls, Lascaux (Dordogne), Perancis 

Fungsi Mags 

Mengapa manusia pra sejarah membuat objek ini ? Apakah membuat mural ini diluar 

dari keinginan untuk kesenangan mata, atau apakah mereka mempunyai alasan lain ? 

Kita tidak dapat mengetahui dengan jelas. Meskipun demikian , ia tidaklah seperti itu, 

bahwa lukisan tersebut merupakan ornamen belaka, karena ia terkurung di reses terdalam 

dari gua, jauh dari area yang dihuni, dan tidak mudah untuk dicapai. Juga figur tersebut 

dilukis diatas satu sama lainnya dengan tanpa anggapan jelas untuk komposisi. Dipercaya 

bahwa seniman yang sukses itu menambahkan kepada gambar tersebut, menghormati 

kekeramatan dari figur yang sudah eksis. Lebih jauh dipercaya bahwa lukisan tersebut 

menutupi langit-langit dan dinding dari semacam tempat perlindungan terdalam dimana 
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dipertunjukkan ritual keagamaan mengenai penangkapan mangsa. Beberapa menduga 

bahwa dengan 'menggambarkan' hewan ini dalam seni rupa, peburu zaman batu percaya 

bahwa mereka akan dijamin berhasil dal:,,n menangkapknya dalam kehidupan. 

Kita memiliki petunjuk bahwa peburu di dalam gua mungkin dalam kehiruk-pikukan 

(kegilaan) yang distimulir oleh upacara dan tarian magis, memperlakukan binatang yang 

dicat seakan-akan seperti hidup. Binatang buruan yang tidak dicat seperti ditusuk oleh 

panah (seperti pada 'Chinese Horse' di Lascaux), namun peburu mungkin telah 

melemparkan tombak kepada gambar -sperti cungkilan tajam pada rusuk bison di Niaux 

adalah mengesankan- takdir dan perintah kematian binatang. Kegiatan ini analog dengan 

sej enis mejik. Persoalan ini masih dilakukan di bagian dunia, merupakan basis 

kepercayaan bahwa kejahatan dapat dilakukan terhadap musuh dengan jalan menyalah- 

gunakan gambarnya. Kegiatam seperti ini dibuat dalam lobang besar gua yang gelap dan 

dalam. 

Adalah berarti bahwa kekuatan gaib abstraksi -kreasi gambar dan simbol- rnungkin telah 

berlangsung di dalam lobang besar gua seperti itu. Yang diabstraksi adalah representasi, 

pembuatan gambar tersebut adalah bentuk magic. Dengan mencat seekor binatang, 

peburu memperbaiki dan mengotrol dalam batasan garis outline. 

Pahatan dan Patung 

Warisan prinsipil seniman peburu yang dapat diakui sebagai seni murni adalah lukisan 

mereka. Namun, kepada kita mereka juga meninggalkan pahatan yang luar biasa -diatas 

batu, gading, tulang dan tanduk dalam permukaan yang datar berukir- dan patung. Pada 

karya 'Bison with Turned Head' kita terkesan akan fitalitas menyolok dan kesederhanaan 

dimana keindahan bentuk diungkapkan -kesederhanaan dan ekonomis peralatan yang 

membeda-bedakan lukisan besar. Kepala diputar, sama sekali dibatasi oleh bagian 

terbesar tubuh yang masif. Seniman tersebut sangat familiar dengan metode torehan yang 

sempurna terhadap permukaan. Mereka berjalan lebih jauh dari torehan dan menciptakan 

patung dalam relief tinggi yang bulat penuh. 

Terdapat pula patung-patung kecil yang bulat penuh, merepresentasikan figur wanita. 

Seniman pra-sejarah itu bermaksud untuk 'menggambarkan' kesuburan dengad mernbuat 



patung kecil yang disebut dengan Venuses. Yang paling terkenal dari banyak patung ini . 

adalah 'Venus of Willendoff, sebuah arca seorang wanita yang mengkomposisikan 

sejumlah bentuk yang hampir menyerupai bola. Ungkapan anatomi yang dilebih-lebihkan 

memberikan kesan bahwa arca yang sama tersebut disediakan sebagai jimat kesuburan. 

Dalam ha1 ini pendekatan seniman terhadap figur manusia berbeda dengan hewan. 

Realisme bentuk figur manusia dibuat setaraf dengan yang ada pada figur hewan 

tersebut. Contohnya adalah pada tampilan detail bagian wajah, yang mereka gambarkan 

bukanlah wanita, akan tetapi 'kesuburan'. 

Figur mungil ini dipahat dari batu dan tingginya hanya mendekati 4 inci. Sebagaimana 

dengan semua patung tipe ini, bentuk wanita diabstraksi dengan sempurna, dan 

penekanannya terletak pada bagian-bagian anatoinis yang berkaitan dengan kesuburan: 

buah dada, daerah perut yang membengkak besar, panggul lebar. Bagian lain dari 

tubuhnya merupakan penghubung kepada ha1 yang berkaitan dengan reproduksi. 

Jadi, usaha keras artistik dari Zaman Batu selama periode Paleolitikum Atas memusatkan 

perhatian kepada kelangsungan hidup. Manusia membuat gambarlpatung, dan mungkin 

kepercayaan mereka, sebagai sebuah cara rnengatasi persoalan ini. 

Venus of Willendorf, 15,000-10,000, Batu. 



Seni Rupa Zaman Batu Tengah 

Zaman Batu Tengah dimulai dengan kemunduran glasier karena panas udara, rusa kutub 

berpindah tempat ke utara, mammoth berbulu tebal seperti wol dan badak menghilang. 

Temperatur menjadi lebih mendingan dan manusia mulai menentukan kondisi ekologis 

baru dengan jalan percobaan terhadap teknik mengumpulkan makanan yang berbeda. 

Para peburu berpindah dari gua. Mereka memperkenalkan perkampungan penangkapan 

ikan di sepanjang pinggir sungai dan tinggal di naungan batu. 

Selama masa ini bermunculanlah budaya dimana seni rupanya melengkapi karya-karya 

seni gua. Sejak tahun 1903 lukisan kecil yang luar biasa dan lincah berobyek binatang 

dan manusia dalam pemandangan berburu, perjuangan, tari ritual dan pemungutan panen 

telah ditemukan di dinding naungan batu diantara daerah berbukit gundul di pantai timur 

Spanyol, 

Seniman memperlihatkan kemampuan yang sama dalam penggambaran obyek binatang 

sebagaimana karya pendahulunya di gua. Namun, apa yang benar-benar baru adalah 

penampilan figur manusia yang tidak saja enteng, tetapi besar. Kelompok figur saling 

berlengketan dengan pose dan seting subyek besar bervariasi. Kita telah melihat bahwa 

figur manusia hampir talc terlihat pada periode seni rupa gua, kecuali manusia jatuh yang 

tampak di gua Lascaux. Di naungan batu, cita-rasa baru untuk tema dan pusat perhatian 

terhadap manusia ditekankan kepada tindakan dimana manusia menguasai hewan. 

Beberapa ciri khas lukisan batu muncul pada karya kelompok 5 serdadu yang energetik 

di ngaiai Gasulla. Figur itu sebesar 6 inci, memperlihatkan pernyataan geiak yang 

dilebih-lebihkan, terdapat pengulangan ritme bentuk dasar. Kita dapat mengenali detail 

yang bersifat deskriptif -busur, panah dan hiasan kepala yang berbulu untuk seorang 

kepala rombongan. Kaki merenggang keluar dengan lebar, terbaca seperti langkah 

berjingkrak, mungkin sebuah gerakan untuk bertempur atau sebuah tarian ritual. 

Dalam realisme seni rupa, perobahan yang dramatis menggantikan posisi. Sementara 

seniman Paleolitik menekankan bentuk binatang, mereka di zaman Mesolitik 

berkonsentrasi dengan figur manusia. Figur manusia diabstraksi, dan subyek merentang 

dari kegaduhan sampai kepada penari seremonial. Dari sekian banyak lukisan dinding 



dan pahatan batu yang masih tertinggal, mungkin tak satupun yang lebih menarik bagi 

mata moderen ketimbang Ritual Dance. Garis luar yang tak berubah malahan ringkas 

menggambarkan gerakan hingar-bingar figur manusia yang sedang menari dan menyelam 

dalam kehadiran binatang. Kontur yang sederhana dan ekspresif ini meneriakkan kepada 

pemikiran tubuh telanjang tak bersemangat seniman abad ke 20 seperti Henri Matisse. 

Apapun fbngsi karya Mesolitik semacam ini, cukup jelas bahwa manusia mulai 

menyatakan identitas dirinya sebagai spesiet; yang lebih berkecukupan. 

Ritual Dance, torehan batu, gua Addaura, Monte Pellegrino (Plermo). 

Seni Ruva Zamarl Bnfu Raru 

Pada seni masa Paleolitik, manusia dalam perbuatan tertinggi (orang-orang pintar) belajar 

mengabstraksi dunia mereka dengan cara membuat gambarnya. Pada masa Neolitik, 

mereka membuat loncatan jauh kearah pembuatan gambar sesungguhnya, pengaturan 

konkrit lingkungannya dengan mendiami tempat tinggal tertentu, menjinakkan tanaman 

dan binatang. Persediaan makanan mereka terjamin. Mereka merobah kegiatan harian 



dari berburu dengan kegiatan mengumpul, bercocok tanam dan mungkin diawal tahun 

7000 SM di Timur Dekat mereka berobah menjadi orang kota. Peburu yang berkeluyuran 

meiljadi tenang untuk mengatur komoditas tinggal di pedusunan dengan dikelilingi oleh 

lahan pertanian. Kemudian mulai evolusi panjang kearah penguasaan teknologi yang luar 

biasa terhadap lingkungan fisik yang ada seperti sekarang ini. 

Penelitian mutakhir tampaknya mengindikasikan bahwa di beberapa wilayah Eropa 

Barat, populasi neolitik lokal berkembang, tahun 4000 SM arsitektur momumental berisi 

kuburan dan deretan (melingkar) batu potongan kasar yang masif bermunculan. Bebatuan 

yang sangat berdimensi tersebut beberapa buah berukuran 17 kaki dengan berat berton- 

ton. Bebatuan itu telah mendorong sejarawan untuk menamakannya sebagai megaliths 

(dari bahasa Yunani yang berarti batu kasar), dan budaya yang memproduksinya disebut 

megalithic. 

Terdapat beberapa tipe struktur megalitik. Dolmen berisi beberapa batu besar yang 

disusun berurutan dengan satu lempengan (slab) penutup besar. Dolmen ini 'mungkin 

merupakan sisa dari bagian kuburan dimana gundukan tanah penutup terbawa hanyut dari . . 

bebatuan tersebut. Bentuk seperti ini adalah tipe kuburan megalitik yang dominan 

-ribuan terdapat di Perancis dan Inggris- memiliki gang yang dilapisi dengan slab batu 

besar menuju bilik (ruang) melingkar yang seringkali mempunyai kolong beratap n 
(corbeled vault). Di Carnac Inggris, batu singel besar (disebut menhir) terletak berderet, 

disusun dalam urutan barisan yang paralel. Beberapa diantaranya terletak keluar beberapa 

mil dan terdiri atas ribuan batu. Tujuannya jelas untuk keagamaan dan berkaitan dengan 

cara memuja kematian atau sembahyaqg matahari. Kadangkala batu besar ini disusun 

dalam bentuk lingkaran yang dikenal dengan sebutan cromlech (monolith melingkar; 

diantaranya di Avebury dan Stonehenge di Inggeris. Struktur di Avebury dikelilingi oleh 

tumpukan batu kira-kira 415 mil dalam diameter. Sisa stonehenge adalah dari komplek 

batuan potong kasar sarsen dan batu kebiruan. Yang paling jauh adalah cincin monolith 

besar dari batu sarsen yang ditutupi oleh lintel. Berikutnya adalah cincin dari batu biru 

dalam lekukan yang mengelilingi sepatu kuda trilithon (ujungnya membuka ke timur) -5 

linthel beratap pasangan sarsen besar, masing-masing berbobot 45-50 ton. Yang berdri 

lepas dan kearah timur adalah heel stone, yang bagi seseorang yang melihat kearah luar 
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dari pusat komplek tersebut, mungkin al:an membekaskan titik pandangan dimana 

matahari terbit pada titik balik matahari di musim mid-summer. 

Tampaknya stonehenge ini d ibanpn kira-kira sekitar 2000 SM (menurut pemeriksaan 

radiocarbon akhir-akhir ini). Kalkulasi berdasarkan komputer telah membangkitkan 

sesuatu yang kontaversial. Strul.dur misterius yang dipercaya di Abad Tengah, merupakan 

karya dari tukang sihir Merlin yang disemangati dari Ireland. Ini mungkin juga pekerjaan 

dari tokoh terkemuka suatu ras, masuk ke masa kita sendiri untuk diduga sebagai 

kalender yang sungguh akurat, sebuah kesaksian akan kekuatall intelektual manusia yang 

berkembang cepat. 

Yang paling terkenal dari monumen ini adalah Stonehenge di Inggeris sebelah Selatan 

yang terdiri dari 2 cincin-cincin yang ko-sentris. Tujuan dari batu ini masih tetap menjadi 

sebuah . misteri, meskipun bertahun-tahun banyak teori telah dimajukan untuk 

membuktikannya. Pada satu waktu secara luas ia telah dipercaya sebagai candi yang jadi 

puing. Akhir-akhir ini, beberapa astronom memperkirakan bahwa monumen itu dibuat 

sebagai komplek kalender yang memetakan gerakan matahari dan bulan sama seperti 

gerhana. Teori ini juga telah diperjuangkan, namun arkeolog tampaknya setuju bahwa 

struktur itu mempunyai beberapa tpie (corak) keagamaan. 

Periode Neolitik dimungkinkan dimulai kira-kira 8000 S.M. dan merentang di sepanjang 

lembah sungai utama dunia antara 6000 dan 2000 S.M. -sungai Nil di Mesir, Tigris dan 

Eufret di Mesopotamia, Indus di India dan sungai Yellow di Cina. 

Stonehenge, Salisbury Plain, Wiltshire,Lnggris. 
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Seni Rupa Timur Dekat 

Masyarakat sejarah (sebagai padanan kata pra-sejarah) ditandai dengan adanya bahasa 

tertulis, organisasi sosial yang maju dan perkembangan dalam area pemerintalian, ilmu 

pasti dan seni. Seringkali ia dihubungkan dengan perkembangan pertanian. Peradaban 

sejarah dimulai mendekati akhir periode Neolitik. Dalam bagian ini kita akan 

membicarakan seni rupa peradaban Mesopotamia di Sumeria, Akkadia, Babylonia, 

Assyria dan Persia. Kita akan memulai dari Sumeria yang berkembang di lembah sungai 

~ i ~ i s  dan Eufiat kira-kira tahun 3000 SM. 

Sungai Tigris dan Eufrat mengalir melalui apa yang sekarang disebut Syria dan Irak, 

bergabung di belahan paling selatan, dan bermuara ke dalam teluk Persia. Peradaban 

mayor orang Mesopotamia purba terletak di sepanjang sungai ini atau sungai lainnya, 

yang pertama kali bangkit (muncul) adalah Sumeria. 

Sumeria berlokasi di lembah sungai Eufrat di selatan Mesopotamia. Keaslian orangnya 

tidak diketahui meskipun mereka mungkin datang dari Iran atau India. Sekitar tahun 

3000 SM sudah terdapat kehidupan pertanian yang baik. Mereka membangun sistem 

irigasi yang canggih, aliran air yang terkontrol, bekerja dengan logam seperti perunggu- 

perak dan emas. Pemerintahannya berdasarkan sistem peraturan yang tidak tergantung 

kepada wilayah bagian. Negara ini mengembangkan sebuah sistem penulisan yang 

disebut cuneiform (dari bahasa Latin cuneus yang berarti iris); ciri-cirinya berbentuk 

irisan. Penggalian di kota utama Sumeria memperlihatkan patung, seni kerajinan dan 

aesitektur monumental yang nampaknya diciptakan untuk pemujaan. Jadi, orang Sumeria 

mungkin yang pertama kali menegakkan agama formal. 

Salah satu kesaksian yang paling berkesan bagi masyarakat Sumeria yang berorientasi 

keagamaan adalah ziggurat, sebentuk kuil yang nantinya juga ditemukan di peradaban 

Babylonia dan Assyria. Ziggurat adalah pemandangan yang fokal di kota Sumeria, 

menjulang tinggi di atas bangunan dan peiumahan, mempunyai struktur bertingkat- 
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Banyak dan berisi kor batu bakar matahari serta memiliki permukaan batu dibakar, 

kadangkala benvarna terang. Jalan masuk menuju tempat suci (keramat) bertengger 

diatas ziggurat, diperoleh dari serangkaian jalur landai yang ditempuh dari lantai (level) 1 

menuju ke level berikutnya, atau dalam beberapa contoh melalui jalur landai spiral yang 

muncul secara berkesinambungan dari dasar menuju puncak. 

Ziggurat di Ur adalah contoh tipe arsitektur yang baik sekali. Lantainya saja 

berketinggian 50 kaki. Beberapa ziggurat, seperti yang dibangun di Babylonia mencapai 

ketinggian hampir 300 kaki. Ziggurat di Babylonia inilah yang bernama 'Tower of 

Babel', dibuat oleh orang Hebrew yang menolak konstruksi pada dasar. 

Dewa orang Sumeria terutama sekali adalah pendewaan kepada alam; Anu adalah dewa 

angkasa, sedangkan Abu sebagai dewa tanaman. Patung Votive ditemukan di cagar alam 

Abu, juga menandakan keasyikan orang Sumeria terhadap kepercayaan. Kelompok 

patung dari Tel. Asmar memperlihatkan karakteristik yang menarik. Figur-figur yang 

membulat memakai pakaian menyerupai gaun, sebagiannya dihiasi dengan kulit. 

Matanya diberi kerang dan manik (permata hitam). Semuanya berdiri tegak dengan posisi 

tangan melipat di depan dada, seakan seperti seorang yang sedang menyembah. Jenis 

kelamin laki-laki ditandai dengan penampilan jenggot panjang yang distilasi dan rambut 

berpola. Semua figur itu menatap kedepan dengan mata lebar yang bertatahkan kerang 

dan batu kapur hitam, membuat figur tersebut seperti realistis meskipun stilasinya kuat. 

Figur yang paling besar mungkin menandakan raja, kemudian permaisuri (yang saat itu 

layak ditemukan pada peradaban Timur Dekat purbakala). Tingginya melebihi figur-figur 

yang mendampingi mereka. 

Arca Sumeria ini dipahat dari batu marmar, akan tetapi tanah liat merupakan bahan yang 

paling memungkinkan. Dipercaya bahwa orang Sumeria menjual hasil tanaman mereka 

untuk mendapatkan logam, kayu dan batu sehingga mereka mampu membuat karya dari 

bahan ini dengan baik. Karena begitu banyaknya tanah liat, maka mereka pakar dalam 

pembuatan keramik. Bangunan mereka dikontruksi dengan batu lumpur. 

Perbendaharaan subyek orang Sumeria meliputi penciptaan bentuk-bentuk fantastis 

seperti binatang bersuara musik, sapi berjenggot dan gabungan binatanglmanusia 



berkepala sapi atau berbadan kalajengking. Subyek itu dibuat dalam kemegahan dekorasi 

emas yang diketok, kemudian dibubuhi dengan lapis lazuli @atu setengah mengkilap 

berwarna biru opak). Karya seni rupa ini ditemukan dalam istana kerajaan Sumeria. 

Fungsinya dipercaya berkaitan dengan kepercayaan. Mungkin mereka mengungkapkan 

kembali perjuangan antara kekuatan yang diketahui dan yang tidak diketahui. Sejak lama 

orang Sumeria adalah orang-orang yang h a t  prinsipil di Mesopotamia, namun tidak 

mereka saja. Orang-orang Semitik di utara menjadi kuat sekali, dan akhirnya mereka 

mendirikan kerajaan yang mengatur seluruh Mesopotamia dan mengasimilasi budaya 

Sumeria. 

Ziggurat di Ur, 21 00 SM. Patung dari h i 1  Abu, Tel. Asmar, 2900-2600 SM. 

AKKADIA 

Akkadia berlokasi di utara Sumeria, mengelilingi lembah sungai Tigris. Pemerintahannya 

juga berdasarkan wilayah bagian yang berdiri sendiri, bersama-sama dengan Sumeria 

akhirnya masuk dibawah pengaruh kekuasaan kerajaan Akkadia, Sargon. Dibawah 

kekuasaan Sargon dan pengikutnya maka peradaban orang Akkadia tumguh dan 

berkembang. 

Seni rupa Akkadia memperlihatkan perbedaan yang jauh dengan seni rupa Sumeria. 
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Mereka menghormati raja dan serdadunya ketimbang ajaran penghormatan terhadap 

dewa. Keseniannya merupakan seni tentc;lg kekerasan ketimbang penyembahan. Juga, 

meskipun kaidah artistik dihadirkan, seni rupanya dipadukan dengan gaya naturalis yang 

tidak tampak pada karya seni rupa Sumeria. 

Dari sedikit karya Akkadia yang ada, Stele of Nararn (stele merupakan lempengan batu 

atau pilar yang ditoreh) merupakan salah satu karya terbaik yang paling penting. Patung 

relief ini memperingati perbuatan berani militer cucu Sargon dan pengikutnya Naram 

Sin. Bagaimanapun, raja diungkapkan dalam skala yang lebih besar dari figur lainnya, 

menaiki gunung, menginjak-injak musuhnya. Ia ditemani oleh sekelompok tentara 

berbaris, menombak tegak lurus. Posisinya kontras dengan musuh-musuh yang 

berjatuhan. Seseorang dengan susah payah berusaha untuk mencabut tombak di lehernya, 

yang lainnya memohon belas-kasih disamping menjatuhkan kepala mendekati gunung. 

Kekacauan di sisi sebelah kanan komposisi bertentangan dengan kemajuan di sebelah 

kiri. Semuanya mengambil posisi dibawah tubuh waspada yang berhubungan dengan 

sorga dari Ishtar dan Shamash, dewa kesuburan dan keadilan. 

Raja dan orang-orangnya diungkapkan dalam cara yang konseptual (gambaran seperti 

subyek yang dikenal). Jadi, seniman membuat tubuh manusia dengan segenap bagiannya 

seperti sebagaimana yang diketahui. Cara yang dihasilkan dalam figur tersebut 

merupakan perpaduan dari pandangan frontal dan samping. Naturalisme dilakukan untuk 

musuh yang figurnya jatuh dalam perobahan bentuk aneka posisi. Konvensi ungkapan 

konseptual dipertahankan sebagai tanda penghargaan. Disisi lain, cara konseptual 

tersebut mengimbangi posisi yang di sebelah atas yang menang sementara naturalisme 

memperlihatkan disintegrasi kamp. pemusuh. 

Akhirnya kerajaan Akkadia runtuh, penyebabnya tidak jelas. Secara tradisional sejarawan 

mernberi atribut bahwa keruntuhannya disebabkan masuknya (menyerang) ras-ras orang 

biadab: .Meskipun demikian, penelitian arkeologis telah menimbulkan teori bahwa 

kekejaman manusia telah mengakhiri supremasi kerajaan ini akan tetapi lebih-lebih lagi 

musim kemarau keras dan tak henti-hentinya yang menarik perhatian area itu selama 300 

tahun. Dengan berakhirnya kemarau itu, tampaknya orang Sumeria kembali meraih 

kekuatan untuk sementara. Namun, mereka akhirnya pun disusul perlawanan sengit 
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kelompok pengacau. Mesopotamia masih dalam keadaan yang kacau sampai pada saat 

bangkitnya kerajaan Babylonia dibawah kekuasaan Hammurabi. 

Victory Stele of Naram Sin (batu), Akkadia. 

MILIK PERPUSTAKAAN / 



BABYLONIA 

Selama abad ke 18 SM, kerajaan Babylonia dibawah raja Hammurabi mulai menjadi kuat 

dan mendominasi Mesopotamia. Kontribusi utarna Hammurabi terhadap peradaban 

adalah menyusun undang-undang Mesopotamia. Undang-undang tersebut mulai menjadi 

kabur dan bertentangan setelah divisi Mesopotamia menjadi kota yang berdiri sendiri. 

Peraturan hukum dipahatkan pada 'Stele of Hammurabi', yaitu ukiran relief dari basalt 

(batu fblkanik berwarna gelap) yang juga memuat f i y r  Hammurabi dan ~ h a m a i h  (dewa 

yang dipercaya mengilhami Hammurabi akan tugasnya).. Representasi figur mirip dengan 

ungkapan yang dibuat untuk seorang tokoh penting (orang terkemuka) -perpaduan 

pandangan frontal dan samping. Shamash duduk di gunung yang distilasi, kaki dan 

wajahnya terlihat menyamping sementara dada menghadap ke depan. Ia menggerak- 

isyaratkan tangan ke arah Hammurabi dengan sebuah alat yang menyimbolkan kekuatan 

yang bersifat ketuhanan. Hammurabi juga digambarkan dalam perpaduan pandangan 

samping dan frontal, sekalipun seniman memutar figurnya ke arah kita untuk maksud 

penampilan yang lebih natutalistis. Disamping berkain dari bahu sampai ke kaki, figur 

Hammurabi menyerupai tiang, menghasilkan kesamaan dengan figur votive Summeria 

(Tel.Asmar) yang berbentuk silinder. Catat bahwa pada saat itu seniman menggambarkan 

dewa dalam bentuk manusia, tidak seperti binatang buas seni rupa orang Sumeria, atau 

lingkungan angkasa yang diabstraksi pada periode Akkadia. 

Setelah kematian Hammurabi, ~ e s o p o t a m i a  terpecah oleh serbuan yang akhirnya masuk 

dibawah pengaruh orang Assyria (orang yang sedang berperang ke arah utara). 



Stele (bagian atas) yang ditulisi dengan kitab The Dying Lioness, (Assyria). 
Undang-undang Hammurabi, Babylonia. 

ASSYRIA 

Kerajaan Assyria purbakala berkembang di sepanjang hulu sungai Tigris. Berabad-abad 

lamanya orang Assyria bertarung dengan negara tetangganya, memperoleh nama yang 

pantas sebagai orang-orang yang kejam dan haus darah. Akhirnya mereka menang, antara 

tahun 900-600 SM mereka menguasai seluruh Mesopotamia. 



Orang Assyria berhutang banyak kepada Babylonia setelah dipengaruhi oleh seni budaya 

dan kepercayaan. Tidak seperti Babylonia, Assyria adalah kerajaan yang membangun 

menyeluruh berkat usaha keras orang orang militer. Oleh karena orang Assyria terobsesi- 

dengan perang dan penaklukan, maka mereka mulai merosot dengan masalah ekonomi. 

Mereka menghabiskan banyak uang untuk kampanye militer dan akhirnya menghabiskan 

sumber-sumber penghidupan mereka sendiri. Mereka mengabaikan pertanian dan 

penyelesaiannya adalah dengan jalan mengimpor sebagian besar makanan dari l u x .  

Keasyikan mereka dengan kekerasan ketimbang produksi akhirnya menjurus kepada 

kematian mereka sendiri. 

Seni rupa orang Assyria menjadi berbeda dari Babylonia di sekitar tahun 1500 SM. 

Bentuk seni rupa yang paling umum disana adalah relief batu berukir yang 

rnenggambarkan suasana perang dan perburuan. Figur-figur tersebut diukir dengan detail 

yang luar biasa, kebanyakan mengungkapkan representasi binatang seperti kuda dan 

singa. .Mereka memperingati aktivitas rajanya, seperti ekspedisi berburu dalam bentuk 

patung relief. Alah satu karya yang paling menyentuh dan sensitif pada masa itu 

merekam peristiwa seperti yang dibicarakan di atas. Ironisnya, bahwa ha1 tersebut pasti 

berasal dari suatu budaya yang diperkirakan tidak dapat dirasakan dan tidak bebas tanpa 

kenal arnpun. Karya 'Dying Lioness' adalah relief batu kapur yang menggambarkan 

pembunuhan besar-besaran sebagai hasil dari olah raga raja. Penggambaran singa yang 

naturalis, perdarahan hebat dari luka panah memancarkan suatu kepedihan dan tidak 

berdaya ketika ia menarik bagian kaki Lelakang dan punggung yang dilumpuhkan dalam 

serangan. Otot-otot diperlihatkan dengan jelas, dan detail sangat realistis. Hal ini cukup 

berbeda dari cara dimana raja dan figur manusia lainnya digambarkan. Dalam ha1 ini 

terdapat semacam kesetiaan seniman terhadap kesepakatan, bentuk adalah kaku dan 

distilasi dengan baik. 

PERSIA 

Pada saat Assyria mulai mengembangkan sebuah corak artistik yang unik, sebuah budaya 

lain mencapai kekuatan tepatnya di timur Mesopotamia (sekarang disebut Iran). Iran 

terdiri dari suku-suku berpindah-pindah yang sedang berperang. Dari abad ke 9 SM 



orang Assyria yang kuat telah terlibat dalam peperangan dengan ~nereka. Dari abad ke 6 

SM kerajaan Persia dibawah raja Cyrus telah tumbuh dan berkembang dengan pesat. 

Mereka akhirnya menaklukkan banyak penduduk seperti Mesir dan mengalah hanya pada 

penaklukan di tangan orang Yunani pada saat kemenangan tampak dalam 

genggamannya. 

Seni rupa Persia terdiri dari istana-istana yang tergeletak dari dimensi besar dan pahatan 

(patung) hebat yang hampir abstrak total dalam kesederhanaan desain. Subtek favorit 

termasuk bentuk-bentuk binatang seperti burung dan ibex (kambing yang tua sekali), 

diwujudkan kedalam bentuk kapital kolom dekoratif ,atau bejana mewah dari metal 

berharga. Kapital Royal Audience Hall di istana raja Artaxerxes I1 memberikan 

gambaran perpaduan motif dekoratif dan stilasi dari Persia. Bagian atas kapital berisi 

gambaran kepala sapi berukir indah yang saling membelakangi. Sapi tersebut, terletak 

pada gulungan perkamen berukir mewah yang menyerupai daun pakis dari tanaman 

sayuran. Penggayaan seperti ini membawa kita kepada persepsi akan hewan sebagai pola 

abstrak ketimbang bentuk naturalistik, dan merupakan karakteristik seni rupa Persia 

secara umum. 

Pada tahun 525 SM Persia menaklukkan raja Mesir. Namun, seperti di Mesopotamia, 

peradaban di Mesir telah dimulai sejak 3000 tahun lebih awal. Pada bagian berikutnya 

kita akan membicarakan seni rupanya sejak rnasa awal Neolitik akhir sampai kepada 

pemerintahan raja kecil Tut pada abad 14 SM. 

Kapitaldari Royal Audience Hall, Istana Raja Afizxerxes I1 (Persia). 



Seni Rupa Mesir 

Tanah subur yang membentang antara Eufrat dan Tigris menyempurnakan makanan bagi 

penduduk Mesopotamia (disebut dengan istilahfertile crescent). Lawan imbangannya di 

Mesir disebut fertiIe ribbon (yaitu tanah yang baik untuk ditanami dan membujur di 

sepanjang sungai Nil di Mesir(, menyusuri pinggir sungai besar Nil yang mengalir dari 

Afiika ke utara dan mengering ke laut Mediterania. Sungai Nil merupakan bagian yang 

sangat diperlukan . . bagi kehidupan orang Mesir. Tanpa sungai itu, talc akan ada kehidupan 

mereka. Untuk alasan ini, iapun memiliki arti; sungai tersebut dirasakan sebagai dewa. 

Sebagaimana Sumeria, seni rupa orang Mesir adalah religius. Terdapat 3 aspek yang 

masih sebagai sebuah keunikan seni rupa dan kehidupan orang Mesir; berhubungan 

dengan keagamaan, kematiar~ dan pengpnaan korl\~e~aionalisrne yang berkepanjangan 

dalam kesenian yang memberikan rasa abadi. 

Seni rupa dan budaya Mesir dibagi atas 3 periode; yaitu Kerajaan Tua (2680-2258 SM), 

Kerajaan Tengah (2000-1780 SM) dan Kerajaan Ban1 (1570-1342 SM). corak seni rupa 

yang bergerak dari kerajaan lama sampai kepada kerajaan baru hanya dengan beberapa 

variasi saja. Pengec~ralian terhadap trend tersebut berlangsung antara 1372 dan 1350 SM, 

selama Revolusi Armana dibawah kepemimpinan Firaun Akhenaton. 

Kera-iaan Tua. 

Kepercayaan orang Mesir berhubungan dengan kaidah hari akhirat. Dipercaya bahwa 

kebahagiaan di akhirat adalah melalui kelanjutan aspek tertentu dari kehidupan di dunia. 

Maka kuburan dihiasi dengan obyek sehari-hari dan pernandangan yang menggambarkan 

aktivitas umum duniawi. Pahatan tantang kematian diletakkan dalam kuburan, bersama - 

sama dengan orang di sekitarnya dalam kehidupan. 

Pada saat terutama sekali permulaan kerajaan tua, karya seni rupa meliputi persembahan 

kuburan dari satu tipe atau tipe lainnya, termasuk figur kecil yang dipahat, pahatan 

tulang, gerabah dan palet batu tulis yang digunakan untuk kosmetik. Pada akhir periode 

ini (disebut juga dengan periode pra-dinasti), mulailah dibuat patung-patung dari batu 

kapur besar. Disaat itulah Mesir menjadi terkenal. 



Patung (pahatan) 

Seni rupa kerajaan tua melahirkan representasi yang mungkin berakhir ratusan tahun. Hal 

ini dikarakteri oleh pendekatan konseptual terhadap perobahan figur manusia yang kita 

temui dalam ukiran relief Mesopotamia. Dalam seni rupa Mesir, kepala (pelvis) dan kaki 

dibuat tampak samping sementara dada bagian atas dan mata terlihat dari pandangan 

frontal. Figur ini cenderung terlihat datar tanpa kesan 3 dimensional, terletak di angkasa 

tanpa menggunakan kesan perspektif. Jadi, tidak terdapat keinginan untuk membuat dan 

memberikan ilusi bentuk bergerak dalam ruang 3 dimensional. Patung relief dipahat 

sangat rendah dengan gaya detail yang ditoreh. Patung pada anak tangga menempel 

kepada bentuk balok. Warna digunakan pada saat tertentu, namun tidak digunakan secara 

meluas karena ketidak-relatifan ketahanan materialnya. Selama periode seni rupa Mesir, 

dengan beberapa pengecualian oleh beberapa seniman, karakteristik seperti ini 

diduplikasikan. Terdapat contoh-contoh dimana naturalisme tertentu, namun jarang 

seniman yang menyimpang dari konvensi stilasi yang diwarnai. Sejarawan seni rupa, 

Erwin Panofsky menegaskan bahwa metoda kerja seniman Mesir ini dengan jelas 

merefleksikan maksud artistik mereka, "diarahkan bukan kepada variabel, melainkan 

kearah yang konstan, bukan kearah simbolisasi keberadaan vital, namun kepada realisasi 

keabadian." 

Salah satu patung relief terkenal di masa kerajaan lama adalah 'Narmer Palete', 

memperlihatkan konvensi yang dimaksudkan. Karya ini contoh tipe palet kosmetik (palet 

untuk mencampur bahan kosmetik seperti make-up mata dengan menggunakan air), 

ditemukan pada periode pre-dinasti (pra-kerajaan), namun lebih banyak mengungkapkan 

simbol-simbol. Ia memperingati unifikasi (penyatuan) Mesir Atas dan Bawah, bahkan 

orang Mesir terlihat seakan menandakan awal dari peradaban mereka. 
. . 

Bagian belakang palet menggambarkan raja Narmer dalam mahkota Mesir Atas (bentuk 

paku bowling) sedang memukul kepala musuhnya. Ia berdiri pada garis horizontal 

sebagai ungkapan tanah. Di bawah kakinya (pada bagian paling bawah palet) terbaring 2 

orang musuh yang telah mati. Di sebelah kanan raja adalah seekor burung elang yang 

sedang bertengger di atas hamparan papirus yang distilasi, terlihat meninggalkan bagian 

belakang obyek aneh berkepala manusia. Burung tersebut menyimbolkan dewa langit-- 
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orang Mesir yang berdiri pada simbol Mesir Rawah. Maka dewa muncul sedang 

menyetujui pengambilan-alih Narmer akan Mesir Bawah. Bagian paling atas palet diukir 

dengan' 2 bagian bentuk; bagian kepala dengan bentuk kepala sapi sementara bagian 

badannya merupakan bentuk badan manusia. Ini merupakan gambaran kedewaan Hathon 

yang secara tradisi melambangkan cinta dan kesenangan. 

Raja digambarkan dalam bentuk konvensional yang khas. Kepala, kaki dan panggul 

dipahat dengan teknik relief rendah. Penggarapan raut muka memberikan kesan bahwa 

otot-otot diperlihatkan dalam garis torehan yang rnuncul seperti pola-pola yang distilasi. 

Mata dan dada atas terlihat dalam pandangan frontal penuh. Tokoh tersebut terlihat lebih 

besar dari ukuran orang-orang di sekitarnya, sebuah perlambangan kedudukan yang 

ditinggikan. Senimannya mengenyampingkan kenaturalisan dan tak henti-hentinya 

menciptakan semacam cara penyampaian subyek. 

Bagian depan palet dibagi kedalam segmen-segmen horizontal atau tingkat dimana 

banyak figur ditempatkan. Bagian palet yang ditekan adalah rnenahan tinta mata. Hal 

tersebut diberi tekanan dengan bentuk leher figur yang menyerupai singa melilit, 

diperlemah dengan 2 figur manusia pria yang dipahat relief dangkal. Sekali lagi, tingkat 

atas menggambarkan raja Narmer sedang dalam proses memeriksa musuh yang 

ditangkap dan mati. Ia tampak menggunakan mahkota orang Mesir kelas lebih rendah 

dan memegang peralatan yang melambangkan kekuatannya. Ke arah kanan raja 

menumpuk tubuh-tubuh yang dipenggal. Hal ini buan pertama kali dijumpai, namun 

terdapat pula di 'Stele of Naram Sin' di masa Akkadia. Dalam kedua karya tersebut, raja 

adalah. dalam kondisi memerintah, lebih besar dari figur di sekelilingnya. Pada palet 

Narmer, raja juga digambarkan sebagai dewa. 

Patung kuburan meliputi figur berskala besar dalam pahatan bulat dari material yang 

sangat keras untuk dipastikan kokoh. Figur-figur tersebut terdiri dari pengungkapan- 

ulang bodi-bodi yang distilasi secara konvensional dengan kepala potret yang dibuat 

dalarn bentuk yang idealistis (berusaha mengungkapkannya berdasarkan kepada konsep 

bagaimana subyek hams ditampilkan oleh seniman). Sentuhan realisme pads wajah 

merefleksikan fungsi dari patung. Ia diciptakan sebagai image dimana a m a h  kematian 

almarhum bisa ditempatkan ketika mumifikasi (proses pengawetan jasat mati dengan 
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jalan pembelseman) gaga1 memberikan perlindungan. Figur tersebut juga figur 'Ka'; Ka 

adalah arwah yang diperkirakan mendiami tubuh setelah kematian. 

Patung 'Khafre', seorang firaun dari kerajaan tua, merupakan figur Ka yang khas. 

Dipahat dari bahan batu hijau keabu-abuan, memperlihatkan firaun sedang duduk di 

singgasana berhiaskan mekaran bunga papirus dan lotus. Kefrontalan pandangannya 

mengingatkan kita kepada belalakan mata figur patung orang Mesopotamia. Dewa 

matahari 'Horus' digambarkan sebagai burung elang yang duduk di belakang kepala 

Khafre. Seniman membatasi figurnya pada balok batu yang dipahat. Kaki dan torso 

dibuat ke singgasana, tangan dan kepalannya merapat ke tubuh. 

Pengungkapan tubuh distilasi sesuai dengan serangkaian aturan yang berproporsi 

('canon'), menghubungkan bagian anatomi yang berbeda dengan yang lainnya. Bentuk- 

bentuknya bersandar kepada aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bukan kepada 

fakta penglihatan. Sentuhan naturalisme hadir pada bagian-bagian wajah. Kenaturalan ini 

berlangsung sebentar dalam seni rupa Mesir, namun lebih lazim ditemukan dalam seni 

rupa periode Kerajaan Tengah. 

'Narmer Palette', bagian depan (kiri) dan belakang (kanan), Mesir. 



Sisa peninggalan arsitektur kerajaan Mesir Tua yang paling spektakuler dan terkenal 

adalah 'Great Pyramid' di Giza. Dibangun sebagai kuburan, menyediakan tempat 

peristirahatan terakhir raja firaun yang meuekankan statusnya sebagai dewa dan setelah 

itu ditinggalkan sebagai monumen keberhasilan. Sekarang bangunan tersebut berdiri 

sebagai patung yang sering dikunjungi bagi suatu peradaban yang sudah lama pergi, 

tersisih seperti batu kasar di gurun pasir gersang. 

Piramid tersebut masif. Yang paling besar memiliki dasar dengan panjang sisi 775 kaki 

dan ketinggian 450 kaki. Bentuk bangunan ini dibangun dari balok batu kapur dengan 

masing-masing bobot 2,5 ton. Jumlah semua batu adalah 2.300.000 buah. Batu masif itu 

diseret ke atas jalan landai oleh ribuan budak-budak berperadaban rendah selama 

beberapa generasi. Menurut Old Testament, mereka itu adalah orang Hebrew yang yang 

akhirnya dibawa keluar dari perlakuan perbudakan oleh pengikut Musa. 

Patung 'Khafre' dan 'Great Pyramid' dari Giza. 



Yang lebih menarik lagi, tidak terdapat catatan orang Mesir tentang perbudakan atau 

kepergin banyak orang Hebrew itu. Setelah bebatuan itu diletakkan pada posisinya, 

eksterior lerengnya dilapisi dengan batu kapur. 

Interior piramid terdiri dari jaringan bilik-bilik galeri dan airshaji (lobang tempat 

keluarnya udara). Satu dari sekian persoalan piramid adalah kesan bahwa pencuru 

kuburan tidak memerlukan waktu yang banyak untuk menemukan dan merampas barang- 

barang yang ada di dalamnya. Semasa Kerajaan Tengah, orang-orang Mesir merancang 

bentuk yang lebih tidak menarik perhatian orang, tempat-tempat untuk jiwa mereka 

kurang mudah untuk ditempuh. 

Kera-iaan Tengah 

Kerajaan Tengah membuktikan perobahan dalam hirarkhi politik Mesir, seperti orang- 
. . 

orang firaun mulai diancam oleh pemilik tanah yang berkuasa. Selama awal-awal tahun 

kekuasaan kerajaan ini, perkembangnan seni rupa dihambat oleh perselisihan internal. 

Akhirnya Mesir dihidupkan kembali, ditata-ulang dan disatukan dibawah kekuasaan raja 

Mentuhotep. Sekali lagi, seni rupa mulai kembali bermunculan. 

Kuil Amen-Re Kamak (Mesir) 



Seni rupa Kerajaan Tengah ini mengedepankan gaya kerajaan lama meskipun terdapat 

beberapa percobaan diluar konvensionalisme daerah yang h a t .  Eksperimen tersebut kita 

jumpai pada patung potret dan lukisan yang dibuat bebas dengan teknik Fresco. 

Aspek menyolok arsitektur kerajaan Mesir Tengah ini adalah kuburan batu potong, yang 

mungkin dibangun untuk maksud menghindari tindakan pencurian. Kuburan tersebut 

diukir dari batu bukit (living rock). Jalan masuk ditandai oleh portico (serambi bertiang- 

tiang) dari konstruksi post dan lintel. Portico tersebut dibawa ke hol ruang masuk 

bertiang, diikuti oleh bilik-bilik di sepanjang sumbu-sumbu yang sama. Dinding hol 

dihiasi mewah dengan patung relief dan lukisan yang memiliki suasana hidup. Suasana 

seperti ini tidak dijumpai pada seni rupa kerajaan awal. 

Kera-i aan . . Baru (Akhir) 

Kerajaan Tengah juga runtuh. Mesir jatuh di bawah kekuasaan suku Asiatik yang disebut 

dengan Hyskos. Mereka memperkenalkan senjata zaman perunggu kepada Mesir, sama 

juga halnya dengan kuda. Akhirnya Hyskos digulung oleh bangsa Mesir, dan kerajaan 

baru dianjurkan untuk berdiri. Hal ini diyakini sebagai salah satu periode yang paling 

vital dalam sejarah Mesir, ditandai oleh ekspansionisme, peningkatan kesejahteraan dan 

stabilitas ekonomi serta politik. 

Seni rupa pada masa ini merupakan perpaduan ailtara karakteristik periode kerajaan 

Mesir Lama dan Tengah. Bentuk-bentuk monumental abad terdahulu dipadu dengan 

kebebasan ekspresi masa kerajaan tengah. Seperti halnya seni rupa Mesir, vitalitas 

tertentu muncul dalam karya-karya 2-dimensional. Patung di sekeliling memelihara 

konsentrasinya pada kepadatan dan diperkuat dengan beberapa perobahan yang khas. 

Kehidupan orang Mesir memeluk pemujaan kematian. Beberapa dari monumen yang 

paling menonjol tetap terkait dengan kematian atau pemujaan kematian. Selama periode 

kerajaan akhir, bentuk arsitektur baru diciptakan -'Mortuary Temple' (kuil dimana firaun 

dipuja ketika masih hidup dan setelah kematian). Mortuary Tempel ini dipahat dari batu 

bukit, sama halnya dengan kuburan dari batu potong di masa kerajaan tengah, akan tetapi 

fungsinya agak berbeda. Mereka tidak merumahkan mummi dari firaun yang masih ada, 



melainkan bangunan itu digunakan sebagai tempat sembahyang selama hidup, dan 

tempat dimana ia mungkin disembah setelah kematian. 

Salah satu kuil yang paling berkesan pada masa itu adalah dari firaun wanita 'Queen 

Hatshepsut'. Kuil tersebut mundur mendekati tebing dan terbagi atas 3 teras yang 

diperdekat oleh perpanjangan yang mendaki dari lantai lembah menuju puncak 

colonnade bertiang (serangkaian tiang menara yang diletakkan di sisi demi sisi untuk 

maksud menopang atap atau rangkaian kubah). Selama masa kekuasaan ratu ini tiang- 

tiang tersebut ditutupi oleh tanaman yang eksotis. Interiornya dihiasi dengan berbagai 

patung besar (200 buah), sama halnya dengan ukiran relief yang dicat. Semasa itu 

peradaban Mesir menjadi lebih kuat dan meningkat, terdapat tendensi untuk membangun 

dan memahat arca dan kuil pada skala yang monumental yang mencapai proporsi yang 

gigantik. Melalui periode ini konvensionalisme untuk bagian-bagian yang penting 

dipelihara (dipertahankan). 

'Mortuory Temple of Queen Hatshepsut', Mesir. 
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jlevolusi Amarna: Pemerintahan Akhenaton dan Nefertiti 

Selama abad ke 14 SM seorang raja dengan nama Amenhotep IV naik untuk berkuasa. 

Pemerintahannya ditandai oleh revolusi dalam ngama dan seni. Amenhotep IV, dinamai 

untuk ..dewa Amen, menukar namanya menjadi Akhenaton untuk menghargai dewa 

matahari Aton, dan ia mendeklarasikan dirinya (Aton) sebagai satu-satunya dewa. 

Dalam kemarahan monotheistiknya, nkhenaton menghabiskan hidupnya untuk 

rnerobohkan monumen sampai kepada dewa lama dan mendirikan yang baru Aton. 

Seni rupa pemerintahan Akhenaton atau seni rupa yeriode Amarnn (bernama seperti itu 

karena firaun memindah ibukota Mesir ke Tel. El Amarna), adalah se-revolusioner 

pendekatannya kepada agama. Stilasi berbentuk desakan yang berdiri seperti aturan kaku 

untuk representasi tubuh manusia diganti dengan garis-garis meliuk dan bentuk tubuh 

yang penuh. Patung Akhenaton tidak dapat dibedakan lebih dari contoh yang telah 

dibicarakan pada kerajaan tua dan tengah. Kontur yang berobah-ubah dari tubuh sangat 

kontras dengan kontur patung firaun terdahulu (paling awal), seperti yang terlihat pada 

rahang, bibir tebal, dan kelopak mata yang juga tebal. Karakteristik ini menandakan 

bahwa seniman ingin menciptakan kemiripan firaun secara naturalistis, "kutil dan 

segalanya" seperti apa adanya. 

Terlepas (selain) dari keberadannya terhadap keanehan gaya dengan patung Mesir 

lainnya, konsep berkaryanya saja berbeda. Sepanjang berabad-abad lamanya kesetiaan 

kepada bentuk yang digayakan telah dipelihara, terutama dalam patung firaun yang 

dipuja. Jika naturalisme ada juga, maka itu disembah untuk karya-karya yang kurang 

menggambarkan figur yang kurang. Selama pemerintahan Amarna ia digunakan dalam 

patung monumental yang memnggambarkan anggota keluarga kerajaan. 

Satu dari karya seni rupa yang terkenal dan paling cantik pada periode ini adalah patung 

dada potret isteri Akhenaton, 'Queen Nefertiti'. Profil klasiknya mengulangi 

pengungkapan pola-pola linear yang ditemukan pada patung firaun. Kepala bermahkota 

melebar hampir berat ke atas di leher ini terlihat anggun dan menggiurkan. Naturalisme 

karya tersebut diperkaya dengan cat yang diaplikasikan kepada batu kapur. 



Naturalisme karya-karya periode Amarna tidak berlangsung lama, sejak firaun berikutnya 

kembali kepada corak yang lebih kaku dari kerajaan awal. 

Tepatnya ketika Akhenaton menghancurkan patung dan tempat suci (keramat) para dewa 

yang dipercayai oleh firaun awal, begitu pula pengikutnya menghancurkan kuilnya 

sampai kepada Aton. Dengan kematian Akhenaton, mati pula kepercayaan monotheisme 

pengikutnya. Beberapa orang menganggap bahwa kesetiaan Akhenaton kepada satu dewa 

mungkin telah menimbulkan contoh mcnotheisme bagi agama lain. 

Pengikut Akhenaton Tutankhamen (Raja tut) disebut juga Raja kecil. Tut mati pada usia 

18 tahun, kuburannya tidak ditemukan sampai pada tahun 1922, ketika arkeolog Inggris 

menggali benda seni harta karun dari emas, beberapa diantaranya dilapisi dengan batu 

yang agak berharga. Salah satunya adalah singgasana berlapis emas yang dihias-timbul 

(embossed) dengan figur firaun muda dan isterinya. Sambil duduk di singgasana, 

Tutankhamen ditemani oleh isterinya dibawah cahaya dewa Amen. Dalam karya ini kita 

lihat beberapa akibat penggayaan dari periode Arnarna. Tubuh Tut terdiri dari bentuk- 

bentuk kurvilinear tidak seperti yang didapatkan pada patung Akhenaton. Terdapat juga 

naturalisme emosional dalam kontak lembut antara pria dan perrnaisurinya. 

Patung pilar 'Aklienaton' dari kuil Anien-rc dan 'Singasana Tutankhamcn', Mcsir. 



Setelah kematian Akhenaton, Mesir kembali kepada kondisi normal. Artinya, 

penyembahan Amen dimulai kembali dan seni rupa kembali kepada stilasi kaku taraf 

semula (lebih awal). Perbedaan yang telah diganti dengan Akhenaton dan telah 

dipindahkan kedepan secara singkat oleh pengikutnya segera hilang. Sebaliknya, 

keabadian (ketetapan) yang begitu bernilai bagi rakyat berlangsung terus selama 1000 

tahun berikutnya, sebenarnya tidak berobah. 

Patung @da 'Ratu Nefertiti', Mesir (Kcrajaan Baru). 



Seni Rupa Kepulauan Aegea 

Lembah sungai Eufrat dan Tigris dan pinggir sungai Nil menghasilkan iklim dan kondisi 

untuk pertahanan hidup bagi Mesopotamia dan Mesir. Peradaban purbakala lainnya juga 

tumbuh dan berkembang disebabkan kondisi geografisnya. Peradaban orang-orang di 

kepulauan Aegea ini, terutama sekali di pulau Creta berkembang dan tumbuh dengan 

cepat disebabkan lokasi pulau itu sendiri. Sebagai kekuatan maritim, mereka menjaga 

kontak dengan budaya yajg jauh dimana ia berdagang, termasuk budaya orang Mesir dan 

Asia Minor. 

Sampai kira-kira tahun 1870 AD, beberapa peradaban kepulauan ini diduga tidak eksis. 

Meskipun mereka telah dilagukan oleh master epik (syair kepahlawanan) Yunani, 

Homer, namun nama aneh mereka merupakan atribut bagi sebuah imajinasi yang 

oferaktif. Namun, selama dekade terakhir abad ke 19, seorang arkeolog Jerman, 

Heindrich Schliemann, mengikuti syair Herman saja dan menggali beberapa area 

(tempat) purba, termasuk Myceanea di daratan utama Yunani. Sambil mengikuti jejak 

langkanh Schliemann, Sir Arthur Evms menggali in pulau Creta ini dan menemukan 

peradaban orang Minoa yang dipuki Homer itu. Budaya. ini dan budaya kepulauan 

Cyclades di Aegea terdiri dari peradaban Zanlan Perunggu dari Yunani Pre-Hellenistik. 

CYCLADES 

Kepulauan Cyclades merupakan bagian dari kepulauan yang ada di Laut Aegea diluar di 

luar dari pantai Selatan-Timur daratan utama Yunani. Ia terdiri dari 6 buah dalam jumlah, 

tcrlnasuk Mclos, tli\cr;\l~ tlirlrann Venus dc-Mi lo yang tcrkc~lnl tlitctliuki~rl; (tan Paros, sirtu 

dari lokasi tambang mar-mar mahal yang digunakan pada masa Yunani purba. Budaya 

Cyclades tumguh dan berkembang di 6 pulau ini selama Zan~an Perunggu Awal, dari 

kira-kira tahun 2500 - 2000 SM. 

Seni rupa yang masih bertahan dipisahkan terutama dari kuburan dan termasuk 

jambangan dan acra (patung kecil). Kebanyakan dari arca ini menggambarkan kesuburan 

dewa kesuburan dan tampil sebagai Venus of Wilendorf versi geometris yang terpotong 

ke bawah. Patung kesuburan pada figur 3i halaman sebelah ini merupakan tipe khas dari 
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patung kecil ini. Perhatikan kepalanya yang bulat bersegi, torso persegi dengan buah 

dada yang sedikit menonjol. Tangannya terlipat kaku menyilang di atas perut, dan garis 

batas yang diiris memberi kesan daerah punggung. Beberapa figur pria juga telah 

ditemukan, kebanyakan digambarkan sebagai musisi yang sedang memainkan instrumen 

yang diabstraksi dengan baik. Semua figur ini dipercaya memiliki fungsi religi, atau 

setidak-tidaknya berhubungan dengan upacara (ritual) tertentu di sekitar kematian. 

Budaya Cyclades tampaknya berakhir pada saat yang sama dimana peradaban besar 

Creta berkernbang. 

'Cycladic Idol' dari Amorgos (depan dan belakang). 



CRETA 

Peradaban yang berkembang di pulau Creta disebut peradaban orang Minoa, diberi nama 

ini setelah legenda raja Creta, Minos. Mitos di sekitar kehidupan orang Minoa banyak 

sekali, namun yang paling terkenal adalah mitos minotaur raja Minos, makhuk jahanam 

kejam yang separuh badannya menyerupai manusia dan separuh lagi seperti binatang sapi 

jantan yang seringkali menelan anak lelaki dan perempuan Yunani. Pemuda itu diduga 

diletakkan di dalam komplek labyrinth (sebuah struktur yang memuat jaringan gang-gang 

ruwet, seperti sebuah simpang-siur jalan) sehingga makhluk itu menjelajahi dan dipaksa 

untuk mencoba melarikan diri (menghindari) kematian tertentu. 

Meskipun laporan Homer seperti ini dianggap sebagai mitos, namun aktualitas dari 

peradaban orang Minoa itu tidaklan demikian halnya. Penggalian Sir Arthur Evan 

mengungkapkan (bukti) bahwa Creta menjadi sebuah budaya yang sibuk dengan sisa-sisa 

arsitektur artistik dan menyenangkan. Evan membagi sejarah peradaban orang Minoa 

kedalam 3 bagian: Periode Minoa Awal, dikenal sebagai periode Pre-Istana, dari sini 

bertahannya beberapa patung kecil dan jambangan; Periode Minoa Tengah, atau periode 

Istana Tua yang dimulai di sekitar 2000 SM dan berakhir 3 abad kernudian dan berakhir 

dengan sebuah gempa; dan Periode Minoa Akhir dirnana selama periode ini istana 

direkonstruksi, dimulai selama abad ke 16 dan berakhir mungkin di sekitar tahun 1400 

SM. pada masa inilah peradaban kubu Barat meloncat dari Aegea menuju daratan 

Yunani. Kita akan berfokus pada Periode Tengah dan Akhir. 

Periode Minoa Tengah 

Selama periode Minoa tengah, istana hebat, termasuk yang terkenal di Knossos, 

dibangun. Sebentuk tulisan yang berdasarkan pictographs, disebut linear A 

dikembangkan. Peralatan halus dari gading, metal, dan gerabah juga diproduksi. 

Beberapa keramik terbaik dari dunia perbakala tenitanla pada peradaban Yunani 

diciptakan di pulau Creta ini. Secara meluas ia disebabkan oleh perkembangan putaran 

gerabah, dimana seniman yang memungkinkan membuat barang yang lebih sama dalam 

bentuk dan lebih tipis, lantai lebih nyaman. Itu didekor dengan gembira dengan motif 

abstrak yang diilhami oleh vegetasi dan kehidupan maritim lokal (setempat). 



Beberapa jambangan telah ditemukan di gua Kamares dan tentu saja disebut barang 

Kamares. Sebuah kendi Kamares adalah contoh dari tipe gerabah ini. Kendi tersebut 

mempakan jambangan berbadan penuh dari kontur elegan dan simetri yang tanpa cela, 

dalam bagiannya dikarenakan oleh proses throwing (proses membentuk yang digantikan 

oleh alat putar). Karakteristik barang Kamares pada periode ini adalah dekorasi bercat 

dari pola cahaya di dasar hitam pekat, diberi titik-titik dengan warna merah dan kuning 

yang lebih berani. Pola tersebut mernperlihatkan tidak adanya kehidupan tanaman 

tertentu, meskipun bentuk melingkar, spiral rapat dan daun yang dicat melebar atau 

ranting memiliki kualitas organik yang pas. Bagaimanapun, yang lebih penting dari pola 

pribadi adalah cara pelukis membiarkan be.~tuk-bentuk'yang sangat besar menghiasi dan 

memperlihatkan porsi melingkar dari jambangan tersebut. Bentuk yang paling dinamis 

disebarkan pada bagian yang lebih lebar atau bahu dari jambangan tersebut. Kebebasan 

ekspresi ini merefleksikan sikap orang Minoa terhadap kehidupan, yang lebih penyabar 

dan bersemangat bebas ketimbang orang Mesir. 

'Beaked Kamares Jug' dari Phaistos (Minoa Tengah). 



Tidak seperti orang Mesopotamia dan Mesir, proyek arsitektur orang Minoa tidak berisi 

kuburan, kuil karnar rnayat atau tempat kerarnat. Sebaliknya rnereka membangun istana 

mewah untuk raja dan keluarga kerajaan. Tidak banyak yang dikenal dari istana tua itu, 

kecuali yang dibangun oleh pengikutnya. Kita akan memeriksa arsitektur dari istana 

terpenting di Knossos dalarn diskusi kita rnengenai seni rupa Minoa Akhir, dibangun 

pertarna selama periode Minoa Tengah. 

Periode Minoa Akhir 

Mendekati akhir periode Minoa Tengah, istana-istana di Knossos berkurang rnenjadi 

puing-puing baik disebabkan oleh gernpa rnaupun penyerbuan. Kira-kira se abad setelah 

kehancuran itu; bagaimanapun, ia dibangun kembali pada skala yang lebih besar, Juga, 

selama periode Minoa Akhir tipe tulisan yang disebut linear B dikernbangkan. Sistem ini 

akhirnya diuraikan di tahun 1953, dibangun menjadi bentuk awal dari Yunani. .Tulisan 

(naskah) diternukan diatas lembaran tanah liat, rnungkin rnenandakan kehadiran orang 

yang berbicara dengan bahasa Yunani -orang Mycenae- selama periode ini di pulau 

Creta. 

Yang paling spektakuler dari istana yarig distorasi di Creta adalah yang di Knossos. Ia 

begitu luas dan rnernbentang sehingga orang dapat dengan mudeh memaharni bagaimana 

munculnya rnitos rninotaur itu. Kata sifat 'labyrinthine' (susunan yang rnembingungkan) 

tentu saja rnenggambarkannya. Variasi luas dari ruang-ruang diatur dari koridor utama 

dan ditata sebesar ruang pertemuan utama. Ruangan termasuk ruang tidu raja dan 

ratunya, ruang singgasana, ruang resepsi, tempat tinggal pelayan dan beberapa ruang 

lainnya termasuk deretan magazines (ruang suplay luas), atau area penyirnpanan dimana 

wadzh besar minuman dan anggur disimpan di tanah untuk pengawetan. Istana ini 

merniliki ketinggian 3 tingkat dan lantai di atasnya dicapai dengan jenjang yang kokoh. 

Di bawah istana itu terdapat pernbuatan sistem pernbuatan suplay air yang mengesankan 

dari pipa terra-cotta yang sudah menghasilkan aliran air ke kamar mandi. 

Beberapa aspek dekoratif yang paling rnenarik dari istana di Knossos -terlihat pada 

ruang tidur permaisuri- adalah tiangnya yang unik dan lukisan fresconya yang 

bersemangat. Tiang itu adalah batu berukir, mengecil kearah bagian dasar ketimbang 



keatas. Proporsi ini mengacu kepada proporsi tiang standar yang dijumpai pada arsitektur 

di Mesopotamia, Mesir dan belakangan di Yunani. Tiang tersebut dimahkotai dengan 

kapital berbentuk bantal yang narnpak lebar melebihi batang aneh dari tangkai tiang 

tersebut, seringkali dicat merah terang atau biru. 

Ruangan juga dihiasi dengan panil lukisan kehidupan binatang dan tanaman. Rosettes 

(ornamen melingkar dengan kelopak dan daun yang menyebar dari pusat dan dibuat 

dengan teknik cat atau ukir) yang distilasi memberi tekanan pada gerbang, sementara 

ikan lumba-lumba yang dilukis dengan lembut berenang melintasi permukaan dinding, 

memberikan kesan sedang menikmati sebuah aquarium kepada orang. Pesona dengan 

kehidupan rnaritim ini yang juga ita lihat pada jambangan orang Minoa periode akhir 

adalah berkaitan dengan fakta bahwa sebagai sebuah pulau, Creta dikelilingi oleh air dan 

merupakan kekuatan maritim yang mengesankan. 

Istana Knossos dan semua istana lainnya di Creta pada suatu kali kembali dihancurkan 

pada abad ke 15. Pada poin ini orang Mycenae di daratan utama Yunani mungkin 

berpindah dan menetap di pulau. Namun, mereka tidak lama menetap. Peradaban 

Knossos dan Minoa akhirnya dihancurkan mendekati tahun 1200 SM. 

Ruang tidur Ratu dalam 'Istana' di Knossos, Minoa 



MYCENAE 

Meskipun keaslian (asal-usul) penduduk Mycenae diragukan, kita mengetahui bahwa 

rnereka memasuki jazirah Yunani pada awal 2000 SM, mereka adalah penduduk yang 

berbicara dalam bahasa Yunani yang pintar dan berpengalaman dalam pembuatan 

senjata. Mereka juga orang yang cakap dalam pembuatan barang tembikar dan arsitektur. 

Orang-orang Minoa jelas-jelas mempengaruhi seni dan budaya mereka, sekalipun 

rnenjelang 1600 SM Mycenae lebih kuat dari dua peradaban lain tersebut. Mycenae 

menduduki pulau Creta setelah istana-istana dihancurkan. Puncak supremasi Mycenae 

berakhir kira-kira 2 abad, dari 1400 - 1200 SM. Di akhir periode itu, penyerbu dari utara 

-orang . , Doria yang galak dan berani -berhasil mengontrol jazirah Yunani. Mereka 

bercampur-baur dengan orang Mycenae membangun awal penduduk Yunani purba. 

Kurangnya pertahanan alam di laut sekitarnya adalah keberuntungan bagi pulau Creta, 

orang Mycenae menghadapi ancaman secara terus-menerus dari penyerbu. Mereka 

menghadapi ancaman itu dengan kubu yang huat seperti benteng di kota utama Mycenae 

dan Tiryns. Banyak seni dan arsitektur dari peradaban Myceanea merefleksikan 

keasyikan dengan tangan. 

A rsitektur 

Orang Mycenae sama prihatin (kuatir) dengan persoalan perlindungan, mereka tidak 

kehilangan cita-rasa estetik. Benteng-benteng dihiasi dengan fresco dan patung, sebagian 

dibuat sebagai dekorasi arsitektur. Satu dari bagian berukir yang paling terkenal dari 

peradaban ini ialah 'Lion Gate' di Micenae. Gerbang ini dibuat sebagai satu dari jalan 

masuk menuju benteng. Pintu gerbang yang sebenarnya terdiri dari 2 pilar tegak masif, di 

masing-masing puncaknya terletak palang (ZinteZ) berat -contoh lain dari konstruksi post- 

and-lintel. Batu besar tambahan dipancangkan secara horizontal di atas palang dan 

dipotong bersudut (beveled) untuk membentuk areal segitiga terbuka. Dengan segitiga 

ini, ruang ditempati sleb besar berukiran singa yang sedang mengapit tiang yang dapat 

dikenal sebegai corak seni rupa orang Minoa. Sekarang, kepala binatang buas itu telah 

hilang, dipahat dari batu lempengan terpisah dan ditempatkan di ruang itu. Meskipun 

figur binatang itu tidaklah lengkap, ototnya yang menonjol dan realistis dipahat dalam 

relief tinggi. 
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'Lion Gate' di Mycenae. 

Kontribusi lain dari arsitek Myceanea adalah tholos, atau kuburan sarang lebah. Selama 

awal fase peradaban Myceanea, anggota keluarga kerajaan dikuburkan dalam apa yang 

disebut sbafl groves (lobang vertikal di tanah ternpat menguburkan satu atau lebih orang). 

Ini tidak lebih dari terowongan di tanah, dibatas dengan bebatuan. Satu-satunya bukti 

keberadaannya adalah sebuah stele, suatu tipa batu kubur, ditata diatas gerbang menuju 

kuburan. Meskipun begitu, selagi waktu berjalan, kuburan tersebut menjadi lebih 

ambisius. 

Kerajznan Emas 

Julukan favorit Homer untuk Mycenae adaIah 'rich in gold'. Untuk meyakinkan, rupanya 

orang Mycenae memiliki hasrat yang tidak pernah kenyang untuk memiliki emas dan 

bekerja dengannya. Hal ini dibuktikan dengan penggalian kuburan terowong yang 

dilakukan oleh Schliemann. Sama banyak kasusnya dengan Pyramid, kuburan sarang 

lebah dijarah dengan cepat setelah dibuat, disamping penderitaan berresiko terhadap 

lagak-lagu yang memperagakan. Akan tetapi, kekayaan karta karun masih ditemukan 

oleh Schliemann di kuburan itu. Salah satu yang ditemukan adalah masker kematian dari 

emas. Masker seperti ini dibuat dari lempengan tipis, tempaan emas yang diletakkan- 



diatas wajah almarhum. Beberapa unsur wajah distilasi seperti telinga, alis mata dan mata 

yang menyerupai biji kopi sementara detail lainnya diolah secara naturalistis. Banyak 

seni kerajinan lainnya telah ditemukan, termasuk senjata seperti pisau belati bertatahkan . . 
emas dan bejana emas yang spektakuler. 

Akan tetapi, dinding-dinding antara benteng-benteng orang Mycenea tidak mampu 

menangkis (menghindari) musuh untuk waktu yang lama. Setelah kira-kira 1200 SM, 

peradaban bangsa ini jatuh ke tangan serdadu yang cukup diperlengkapi -orang Doria. 

Periode penyerbuan orang Doria ke jazirah utamayunani tidak membuktikan 

perkembangan yang siknifikan dalam seni rupa. Namun rakyat pada wilayah ini 

membentuk buah peradaban yang palilig berpengaruh dan bagus sekali -yaitu Yunani 

purba. 

'Treasury of Atreus', Mycenae dan 'F~meral Mask' dari kuburan raja & Mycenae, - 
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SEN1 RUPA KLASSLK: 
(YUNANI DAN ROMAWI) 

. . . . . . .yang agurlg adalah Yunani. Darl ynng he hat adalah Rommui. 

Edgar A IIan Poe 

Tak ada budaya lain yang rnenyamai budaya Yunani purbakala dalarn memberi pengaruh 

yang jauh dalarn seni rupa dan peradaban. Sudah dikatakan bahwa "tidak ada yang 

berpindah di dunia ini jika bukan seni rupa Yunani asli." Sampai saat ini, pengaruh 

Yunani dapat dirasakan dalarn ilmu pasti, matematik, hukum, politik dan seni. 

Tidak seperti banyak budaya lainnya yang tumbuh dengan subur, rnati, dan 

meninggalkan sedikit saja kesan (cetakan) pada halaman sejarah, budaya Yunani telah 

menyatakan dirinya sendiri dalarn waktu dan lagi-lagi melebihi 3000 tahun sejak 

kelahirannya. Selama abad ke 15, munculkan kehadiran kembali seni rupa dan budaya 

Yunani yang disebut Renaissance, dan pada malam Revolusi Perancis tahun 1789, 

seniman dimasa periode Neoclassic kembali beralih kepada corak dan subyek Yunani 

purbakala. Nenek moyang kita berpaling ke arsitektur corak arsitektural untuk bangunan 

ibukota kita, dan harnpir setiap kota kecil di Amerika memiliki bangunan bank, kantor 

pos dan perpustakaan dibangun dalam gay-, Kehadiran Kembali Yunani (Greek Revival). 

Meskipun prestasi budaya dan artistiknya tiada banding dengan lain, Yunani purba 

dibasmi dan disedot oleh Romawi -satu dari sekian kekaisaran bersejarah yang paling 

kuat dan luas. Sekalipun kekuatan politik Yunani rnenurun, tidak demikian halnya 

dengan pengaruhnya sebagai sebuah budaya. Ia diasimilasi oleh orang-orang Romawi 

yang rnengagumkan. Semangat Hellenisme hidup dalarn hari-hari rneriah Kerajaan 

Romawi. 

Kontras dengan prestasi intelektual dan kreativitas orang Yunani, kontribusi budaya 

orang Rornawi terletak pada area bangunan, perencanaan kota, pemerintahan dan 

perundang-undangan (hukum). Walaupun kadang-kadang dianggap seperti tak berbudaya 

dan kejam, kebanyakan peradaban Romawi dari dunia purba yang mengikuti karnpanye 

militer yang masih dipelajari di akademi militer. 



Meskipun mengagumkan, Kerajaan Romawi juga jatuh. Kejatuhan ini digantikan oleh 

kekuatan yang idealnya jauh berbeda dengan raja yang tidak dari dunia ini -Christianity 

(kekristenan). Pada bab ini kita akan membicarakan peninggalan artistik dari Yunani dan 

Rornawi. Warisan ini -disebut juga Classica art (seni rupa Klasik) - telah mempengaruhi 

hampir seluruh seni rupa Barat, rnulai dari mosaik Kristen Awal sampai kepada gedung 

pencakar langit Manhattan. 

YUNANI 

Perhatian paling utama dari orang Yunani purba adalah manusia, akal budi dan alam. 

Perhatian inilah yang rnemformulasikan sikap rnereka terhadap kehidupan. Orang Yunani 

menganggap diri mereka (yaitu pria, wanita atau budak) rnenjadi pusat alam semesta 

-'ukuran dari segenap benda. Konsep ini disebut hwnatlism. Tata-nilai membawa 

individu menuju perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di 

kalangan wilnyah mcrdcka di selun~h Yunani. Juga mcrupakan tanggung jawab pribadi 

untuk meraih kekuatan. Perhatian banyak diletakkan pada ide 'sound body' (tubuh yang 

kuat), kesegaran fisik itu sepenuhnya perlting. Orang Yunani juga mengenal kekuatan 

intelektual. Kesenangannya terhadap akal budi dan pujian akan pencarian pengetahuan 

rnenirnbulkan perkembangan 'rmionalisme ', sebuah filsafat dimana pengetahuan 

diasumsikan hanya berasal dari akal budi tanpa adanya masukan dari perasan. 

Kesempurnaan bagi orang Yunani adalah prestasi dari akal sehat di dalarn tubuh yang 

kuat (mens sat~cr irr corllorc. sarro). Ini bukan bcrarti bahwa orang Yunani tanpa emosi 

sama sekali --sebaliknya vital dan penuh gairah- namun ~ncreka mcncari kescirnbangan 

antara unsur: aka1 dan tubuh, ernosi dan intelektual. 

Orang Yunani memiliki kecintaan serta penghargaan yang amat dalam terhadap alam dan 

rnemandang rnanusia sebagai refleksi dari susunan yang sempurna. Dalam seni rupa, 

perhatian ini dimanifestasikan sendiri didalam sebuah paham natzrralisnt, atau kebenaran 

akan realitas, didasari kepada ketajaman penghayatan mata (observasi alarn). Mereka 

pun pencinta keindahan. Jadi, rneskipun rnereka mendasari penggarnbaran tubuh 

manusia kepada observasi, narnun tidak sanggup rnenolak kesempurnaannya. 



Penggambaran bentuk-bentuk berdasarkan gagasan keindahan atau kesempurnaan yang 

diterima atau diakui disebut idealisme. Dalam bidang seni, idealisme menguasai 

pemikiran orang Yunani. 

Negeri Yunani purba ini telah memberi kita nama-nama seperti Aeschylus, Aristophanes, 

dan Sophocles dalam dunia drama; Homer dan Hesiot dalam seni puisi; Aristotle, 

Socrates dan Plato dalam bidang filsafat; Archimedes dan Euclid dalam bidang science 

dan matematik. Juga telah diberikan nama dewa seperti Zeus dan Apollo, serta pahlawan 

seperti Achilles dan Odyceuss. Walaupun budaya Yunani merentang hampir 1000 tahun, 

masa Golden Age-nya, atau periode prestasi besarnya berakhir tidak lebih dari 80 tahun. 

Perkembangan Yunani muncul menjangkau siklus kelahiran, kematangan, kesempurnaan 

dan kemunduran. Hal ini terlihat dalam 4 periode seni rupa Yunani: Geometrik, Archaic, 

Classical dan Hellenistic. 

Periode Geometris 

Periode ini merentang selama lebih kurang 2 abad (900-700 SM). selama periode ini 

serangkaian serbuan menduduki posisi, sehingga mengakibatkan kemunduran seni. Seni 

rupa akan berkembang selama adanya masa perdamaian. Namun, selama periode perang, 

hanya ada sedikit waktu dan uang yang tersedia untuk seni rupa. Periode ini disebut 

Geometris karena pola-pola geometris dominan dalam seni rupa. Sebagaimana pada seni 

rupa Mesir, representasi figur manusia adalah bersifat konseptual ketimbang kesan optik. 

Ketika figur itu diungkapkan; seringkali direduksi menjadi kearah perpaduan bentuk 

geometris seperti lingkaran dan segi tiga. Gaya ini berobah belakangan setelah seniman 

Yunani mulai melakukan observasi terhadap alam. 

Karya terkenal pada periode ini adalah 'Dipylon Vase', judul yang diambil dari nama 

sebuah tempat dimana barang tersebut ditemukan -Kuburan Dipylon di Athena. Kecuali 

untuk 2 kelompok bentuk yang berbeda, keseluruhan badan jambangan tersebut dihiasi 

dengan motif-motif geometris, beberapa diantaranya mungkin diihami oleh pola-pola 

keranjang yang dianyam. Lukisannya amat cermat, dan bentuknya diubah secara kaku. 

Pokok persoalan jambang itu adalah arak-arakan penguburan yang diungkapkan dalam 

kelompok bidang yang lebih lebar pada bagian bodi terbesar dari jambangan. F i p r  



wanita diabstraksi dengan sempurna; torso berbentuk segitiga, dan kaki dalam pandangan 

tampak depan dan berbaris bersama dengan kekakuan poIa geometris. Di tengah terdapat 

tandu jenazah, tempat peristirahatan figur rnayat. Kelompok di bawah romansa tersebut 

adalah figur prajurid dengan perisai apel, dan tim kereta pertempuran. Mayat tersebut 

seperti seorang tentara Yunani. Unsur-unsur geometris ini juga terlihat pada patung kecil 

perunggu dari periode yang sama, namun perkembangan gayanya paling tampak pada 

seni lukis jambangan tersebut. 

'Dipylon Vase' dengan gambaran penguburan mayat, tenacotta. 



Periode Archaic 

Periode Archaic merentang dari tahun 660-480 SM, namun perobahan dari corak 

geometris menuju archaic dalam seni rupa adalah berangsur-angsur. Selama orang 

Yunan.i merentangkan jaringan perdagangannya dengan negara-negara Timur, maka seni 

rupanya akan dipengaruhi oleh kebudayaan negara tersebut. Bentuk yang berjela-jela dan 

binatang fantastis yang diilhami oleh Mesopotamia muncul dalam karya keramik 

(gerabah) Yunani. 

Lukrsan jambangan 

Selama periode archaic, pola-pola dan bentuk-bentuk hiasan dari negara timur berangsu- 

angsur hilang. Ketika pada periode geometris, figur manusia ditempatkan lebih rendah 

terhadap motif dekoratif. Namun dalam periode archaic, ia menjadi subyek yang 

diutamakan. Pada vas Francois ('Francois Vase') sebagai contoh, pola geometris dibatasi 

pada daerah kecil saja. Keseluruhan badan bejana merupakan sebuah volute hater ,  yaitu 

bejana bermulut lebar dengan tangan-tangan menyerupai skrol (gulungan). Badan itu 

dibagi kedalam 6 bidang hiasan yang menonjolkan perbuatan pahlawan-pahlawan 

Yunani seperti Achilles. Meskipun gambar tersebut cermat sekali dan muluk-muluk, 

figur manusia dan binatang telah memberikan hakekat dan maksud sentuhan naturalistik 

yang dibuat. Tidak seperti figur pada Dypilon Vase, yang ada pada Francois Vase tidak 

statis. Nyatanya gerak manusia yang sedang berjuang dan menaiki kuda sedikit hidup. 

Semangat energetik ini siperkuat oleh bentuk-bentuk membuka tangan jambangan yang 

berbentuk skrol itu. 

Vas Francois itu adalah satu dari contoh-contoh terbaik lukisan vas pada periode archaic. 

Tanpa diragukan, ketika dikerjakan oleh kedua pelukis dan pembuat bejana tersebut, 

mereka tentu juga bangga akan karyanya. Vas ini adalah sebuah contoh dari teknik 

melukis figur hitam (black-figure painting technique). Vas-vas semacam ini memuat 

figur hitam di atas latar belakang kemerahan. Perpaduan warna seperti ini dilakukan 

melalui proses pembakaran 3-tahap di dalam oven. Hiasan diaplikasikan ke pot tanah liat 

dengan menggunakan kwas dan sarung, cairan tanah liat yang diayak. Tahap pertama 

proses pembakaran disebut oxidizirrg phase, karena oksigen dibiarkan masuk ke dalam 



oven. Membakar dibawah kondisi seperti ini merobah pot dan gambarnya menjadi 

benvarna merah. Pada tahap kedua pembakaran, disebut juga reducing phase, oksigen 

dikeluarkan dari oven, maka vas dan gambar berobah menjadi warna hitam. Dalam fase 

ketiga dan yang terakhir, disebut juga dengan reoxidizirtg phase, oksigen kembali 

dibiarkan masuk oven. Kekesaan material pot berobah merah, sementara tanah yang 

bagus pada hiasannya tetap benvarna hitam. Hasilnya adalah vas dengan figur hitam 

berbayangan menentang latar merah. Detail yang lebih baik dari figur dipertegas dengan 

alat tajam . . yang mengikis bagian yang hitam untuk membongkar tanah merah di' sebelah 

bawahnya. Tambahan lagi, vas tersebut dilukis dengan sentuhan pigmen benvarna merah 

dan lembayung untuk rnaksud menyoroti bentuk. Meskipun teknik ini serbaguna dan 

agak baik, seniman Yunani tidak perduli akan kualitas bentuk hitam yang pekat. Sekitar 

tahun 530 SM, pembalikan proses f i p r  hitam dikembangkan, memungkinkan seniman 

untuk menciptakan yang lebih terang, bentuk yang lebih realistis di atas dasar hitam. 

'Francois Vase', keramik, Yunani 

Arsitektur 

Beberapa prestasi terbaik orang Yunani dapat disaksikan dalam arsitekturnya. Meskipun 

tempat tinggal pribadinya sederhana, tempat bernaung para dewa mereka adalah 

monumen yang fantastis. Selama periode archaic, sebuah bentuk arsitektur berkembang 

yang mengadakan basis arsitektur kuil r.lelalui sejarah Yunani kuno.bangunan tersebut 

terdiri dari ruatlg tc~igali (dalam Iinl bctituk bcrilsal dari n ~ c ~ ~ ~ r o t r ,  yaitu ruang persegi- 
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dengan serambi bertiang 2 dari orang Mycenae), dikelilingi oleh sederetan atau lebih 

tiang-tiang. Ruang tengah ini disebut cella, biasanya ditempati patung-patung kecil (arca) 

pemujaan dewa atau dewi yang bagi mereka inilah bangunan tersebut dibuat. Bentuk 

secara keseluruhan adalah segi empat, niempunyai atap berbubungan. 

Terdapat 3 corak atau susunan dalam arsitektur Yunani : yaitu Doric, Ionic dan 

Corinthian. Susunan Doric berasal dari daratan utama Yunani, merupakan yang paling 

pertama dan sederhana serta paling umum digunakan. Susunan Ionic lebih berhiasan, 

diperkenalkan oleh arsitek dari Asia Minor, lebih umum digunakan pada kuil-kuil kecil. 

Sejauh ini, corak Corinthian merupakan yang paling rumit dari ketiganya, kemudian 

digunakan pada bangunan-bangunan yang kurang penting, namun ia merupakan susunan 

yang favorit bagi kalangan arsitek Romawi (yang mengadopsinya pada abad ke 2 SM). 

gambar di bawah membedakan susunan Doric, Ionic dan Corinthian, yang 

mengilustrasikan bagian-bagian utama dari teras kuil. Unsur utama penopang berat h i 1  

adalah tiang (col~irnn). Bentuk vertikal ini merupakan perpaduan dari tambur yang 

diletakkan di atas puncak satu dan lainnya yang dicocokkan dengan sepotong kayu yang 

dipantakkan ke dalam tembok. Bentuk ini membantu menopang struktur atap. Badan 

utama atau batang dari tiang dimahkotai dengan sebuah kapital yang menendakan transisi 

dari batang menuju anggota tubuh yang horizontal (erlfnblnfrrre) yang langsung 

menopang berat atap. Di dalam susunarl Doric, tiangnya sederhana dan menyerupai 

bantal. Di dalam corak Ionic, susunan tersebut terdiri dari sebuah skrol atau gulungan, 

sama dengan yang dibuat pada jambangan Francois. Kapital Corinthian sejauh ini adalah 

yang paling rumit, terdiri dari ukiran daun akantus yang tumpang-tindih mengelilingi 

bentuk, tiang. Tiang tersebut langsung mengganjal entablatur yang terbagi kedalam 3 

bagian: archilrave, .frieze dan cornice. Architrave dalam susunan Doric merupakan pita 

horizontal padat tanpa hiasan, sementara pada Ionic dan Corinthian ia terbagi kedalam 3 

pita horizontal yang lebih kecil. Frieze adalah dekorasi atau hiasan melintang pada 

dinding dalam atau luar bangunan. Dalam konteks ini ia merupakan hiasan yang 

langsung duduk di atas architrave, memuat beberapa dekorasi yang skluptural. Frieze 

Doric dibagi secara vertikal kedalam bagian yang disebut trigZyph dan melope. Trglyph 

adalah panil berukir yang terdiri dari tandan tign elemen vertikal. Bergantian dengan 



panil ia diisi dengan f i p r  berukir. Frieze ala Ionic dan Corinthian sebaliknya diukir 

dengan pita figur yang berkelanjutan atau -terutama dalam susunan Corinthian- 
. . 

merupakan pola-pola berulang. Ketidak-hadiran kompartemen membebaskan pematung 

dari pckcrjaari rncr~girkir bcntuk scgi cnlpnt. I<o~isck\vcrisirlyi~ atlalali hiasall mengalir 

secara lebih bebas. Unsur teratas dari entablatur disebut conlice (hiasan di atas pilar atau 

tiang. Dalam ketiga susunan itu, ia terdiri dari pita horizontal yang dipertimbangkan. 

Entablatur dimahkotai dengan sebuah pediment, yaitu bagian bersegitiga yang dibentuk 

slop garis atap pada ujung pendek dari sebuah kuil. Ruangan ini juga dihiasi dengan figur 

berukir supaya pas dengan bentuk segitiga. 

Susunan Doric, Ionic dan Corinthian. 

Meskipun susunan Dorik berasal dari periode Archaic, namun ia mencapai kesempurnaan 

pada bangunan-bangunan dimasa klasikal. Susunan Corinthian, walaupun dikernbangkan 

oleh orang Yunani, namun ia digunakan dengan lebih universal oleh orang Romawi yang 

datang setelah mereka. 

Pada periode archaic, patung muncul sebagai bentuk seni mpa yang prinsipil. Disamping 

untuk dekorasi skluptural bangunan, patung-patung berdiri bebas, berukuran sebenarnya, 
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dan yang lebih besar dari ukuran biasa juga dibuat. Patung monumental seperti ini 

mungkin diilhami oleh figur orang Mesir yang telah dilihat oleh pengunjung (orang 

Yunani) selama awal periode Archaic. 

Patung Arsitekiz~ral 

Di dalam kuil orang Yunani, bagian yang tidak terstruktur dari bangunan seringkali 

dihiasi dengan patung. Hal ini berlaku juga untuk frieze (dekorasi melintang di 

bangunan) dan pediment. Karena pematung pada periode awal archaic dipaksa untuk 

bekerja dalam ruangan yang relatif kecil (sempit), maka figur pada periode ini seringkali 

terkekang dan tidak praktis (susah dipakai). Bagaimanapun, mendekati akhir periode 

archaic seniman mengimbangi ketidak-beraturan rung dengan menyusun figur-figur 

dalam pose yang sesuai untuk keanehan elemen yang berhubungan dengan arsitektur. 

Sebagai contoh adalah 'Fallen Warrior' dari kuil Aphaia di Aegina, Yunani. Patung ini 

diukir pada satu sudut-sudut tajam pedimen segitiganya. Kaki-kaki prajurit sudah teriris 

di kiri pojok pedimen, dan tubuhnya menyebar mendekati perisai, dapat disamakan 

dengan dimensi sudut tersebut. Seperti dalam lukisan vas pada periode yang sama, 

bagaimanapun bentuk figurnya didasar!<an kepada observasi alam. Pada awal masa ini 

stilisasi masih ada sebagaimana para seniman mengikuti konvensi yang dapat dipercaya 

untuk merepresentasikan tubuh manusia. Konvensi paling nyata dalam menggambarkan 

kepala prajurit. Prajurit tersebut memiliki kelopak mata yang tipis, bibir yang lebih tegas 

yang dipaksakan dalam senyuman artifisial, dan jenggot pang tajam yang tidak alami. 

Beberapa garis otot juga distilasi sebagai pertanda obsesi dengan pola anatomis 

ketimbang ketaatan terhadap fakta optis. Jadi, untuk representasinya yang konvensional, 

knrya tcrscbut lnempcrlihatkan atcnsi tcrlladap detail yurig mengagumkan. 

Bagaimanapun, ini merupakan pemaldangan yang menyedihkan. Pejuang tersebut 

terluka dalam perlawanan, terhempas ke tanah dengan perisai di tangannya. Ia berusaha 

untuk bangkit dengan tangan kanannya, namun tak berdaya. Keputus-asaan pada situasi 

ini digemakan dalam ketidak-berdayaan tangan kirinya yang tetap terperangkap dalam 

pegangan perisai yang menakjubkan itu. Ia tergantung tak berguna, bis perisai membatasi 

aliran darah. Ini merupakan kcndisi keseleo yang menyentuh perasnan, dan tentu saja 

perasaan ini datang dari penganlnt, bukari dari pejuang tcrsebut. Ekspresi wajahnya - 
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tidak sesuai dengan keadaan sedihnya. Ia masih menyerupai topeng, terbatas pada 

konvensi yang terkendali dari corak archaic. 

'Fallen Warrior' dari kuil Aphaia di Aegina, Yunani. 

Patung Berdiri Bebns 

Patung yang berjudul 'Fallen Warrior' dari Aegina diciptakan selama tahun-tahun 

terakhir periode Archaic, akan tetapi sejarah perpatungan Yunani periode ini sudah 

dimulai 1 abad lebih awal. Kira-kira tahun 600 SM patung besar berdiri bebas mulai 

muncul. Beberapa karya paling awal adalah apa yang disebut figur kozrros, yang 

merupakan patung lelaki muda, diperkirakan dipersembahkan bagi dewa. Pada dasarnya, 

bentuk tubuh mengikuti bentuk balok marmar yang dipahat. Tangannya terletak 

mendekatu tubuh, kepalannya menggenggam erat sekali dan salah satu kaki melangkah 

hanya sedikit sekali. Otot-ototnya penuh dan tebal, bagian dari anatomi diberi tekanan 

dengan garis-garis tajam dan terpola. Tempurung lutut, otot-otot kunci paha, kurung iga 

dan dada, semuanya melentur tidak realistis. Kepala juga diperlakukan sesuai dengan 

konvensi yang berlaku ketika itu. Rambut distilasi dan dalam pola yang ruwet. Matanya 

berkelopak tipis dan menatap tajam kearah kearah depan. Anak muda tersebut memiliki 

tulang pipi yang tinggi dan bibir yang jelas tajam yang melekuk keatas dalam sebuah 

senyuman. Ekspresi wajah ini terlihat hampir dalam semua patung pada periode yanz 



sama. Ini diyakini merupakan sebuah konvensi ketimbang senyuman biasa yang dicoba- 

ubah oleh penlatung. Karenanya seriyuman in i  disebu t trrclinic smile. 

Fungsi figur patung ini tidak jelas, meskipun ia mungkin dibuat untuk memperingati 

perstasi subyek. Dalam ketenangannya yang agung dan kehadirannya yang 

rnenyenangkan, figur tersebut mungkin memberikan kesan dewa kepada kita ketimbang 

rnakhluk hidup. Ketika memperhatikan figur kouros tersebut, seseorang akan teringat 

kepada pernyataan berulang 'orang Yunani membuat dewanya menjadi manusia dan 

rnanusianya menjadi dewa.' 

Kawan irnbangan kouros adalah f i p r  kore. Tidak seperti kouros, kore berbaju dan 

seringkali dihiasi dengan detail berukir yang rumit. Patung 'Peplos Kore', dinamai 
. . 

demikian karena busana yang dipakainya adalah peplos, atau penutup badan yang berat 

yang terbuat dari wool. Figur ini merupakan satu dari sekian patung yang paling 

rnempesona dalam seni rupa Yunani, terutama karena sentuhan cat yang masih tersisa 

pada patung itu. Figur itu memberikan tatapan yang seolah-olah hidup dan ekspresi yang 

sangat menyentuh. Kita cenderung menganggap bahwa arsitektur dan patung Yunani 

sebagai karya murni dan berkilauan dalam permukaan putih belaka. Sekalipun demikian, 

kebanyakan patung dicat, beberapa dalam warna yang terlalu menyolok. Patung 

arsitektural memadukan pigmen merah, him, kuning, hijau, hitam dan kadang-kala 

keemasan. Tak satupun dari hiasan yang dicat itu yang masih tersisa dalam kuil. Namun, 

kuil dan panil dari kayu dicat dengan enca~l.rlic, medium yang lebih tahan air dan 

permanen. 

Keindahan patung itu banyak tcrletak pada kesederhanaannya. Tubuh wanita merupakan 

komposisi dari garis-garis lajur yang anggun bergema dalam permainan lembut kepangan 

rambut panjang yang menyemarakkan bahu figur. Sebagaimana halnya dengan figur 

kouros, patung peplos ini bentuk dasarnya juga masih tetap diambil dari bentuk balok 

marmar. Tangan kanannya menempel pada sisi panggul. Tangan kirinya telah hilang, 

rnenyebar kearah luar dan mungkin rnemegang persembahan simbolis. Walaupun fbngsi 

patung ini juga tidak diketahui, banyak orang menginterpretasikannya sebagai patung 

votive (untuk memenuhi nazar), karena banyak ditemukan di sekitar reruntuhan kuil. 



Semua patung arsitektural yang berdiri bebas ini terbuat dari marmar. Meskipun mahal, 

marmar mudah diperoleh. Beberapa yang terbaik di dunia berasal dari wilayah di sekitar 

Athena. 

Periode archaic merupakan periode era produktifitas yang hebat bagi Yunani, namun 

berakhir dengan adanya serbuan dari orang-orang Persia. Setelah serangkaian 

pergolakan, orang-orang tersebut pergi ke jantung Athena. Pada tahun 480 SM mereka 

merampok Acropolis, sebuah bukit sakral di atas kota yang merupakan lokasi kuil 

Athena. Area ini merupakan sasaran serangan yang menghancurkan, namun salah satu 

peninggalan yang dibanggakan dan abadi telah ditemukan kembali. 
. . 

Figur 'Kouros' dan 'Peplos Kore' dari marmar, Yunani. 



Seni Rupa Klasik Awal 

Perobahan dari periode Archaic kepada periode Klasik bertepatan dengan kemenangan 

Yunani terhadap Persia dalam perang laut di Salamis pada tahun 480 SM. Mood orang 

Yunani terangkat setelah kejadian ini, rasa kesatuan baru di kalangan kota negara bagian 

htat,. 'menggerakan negara kepada apa yang disebut 'Golden Age'. Athena sebagai 

tempat acropolis menjadi pusat segala aktivitas terpenting seusai perang, terutama sekali 

untuk perkembangan seni. Seni rupa pada fase awal periode Klasik yang berakhir lebih 

kurang 30 tahun ditandai oleh sebuah kekuatan dan kekerasan yang merefleksikan 

tanggung jawab khas Yunani untuk penaklukan Persia. Sekalipun ia mengindikasikan 

langkah yang hebat dari corak archaic, beberapa kekuatan dari periode lebih awal masih 

tertinggal. 

Perkembangan seni rupa Klasik Awal yang paling signifikan adalah pengenalan gerak 

yang dinyatakan secara tak langsung dalam patung figur. Ini berjalan beriringan dengan 

observasi alam si seniman yang lebih tajam. Satu dari karya periode ini yang paling 

banyak ditiru dimana-mana, jvang mencakupi elemen-elemen baru adalah yang berjudul 

'Discobolos' atau 'Discus Thrower' oleh Myron. Seperti kebanyakan patung monumental 

Yunani, ia bertahan hidup hanya dalam tiruan orang-orang Romawi. Patung berukuran 

sebenarnya ini menggambarkan peristiwa dari pertandingan Olympic - Discus Thrower 

(Lempar Cakram). Figur tersebut menggembarkan seorang lelaki muda dalam 

keutamaannya, suasana ini ditangkap oleh seniman disaat ia sedang menghentikan 

ayunan tangan kearah belakang dan bersiap-siap untuk mengayunkannya ke depan guna 

melepaskan cakram itu. Otot atlit tersebut terlihat tegang saat meraih tenaga untuk 

melempar obyek yang digenggam. Torsonya menyilangi bentuk busur dari tangan yang 

merentang, menyerupai sebuah tegangan menarik panah pada haluan. Ini merupakan 

sebuah gambaran dari energi tertahan yang tidak diinginkan seniman untuk lepas. 

Terdapat keseimbangan antara gerak dan stabilitas, antara hasrat dan pengendalian. 



'Discobolus (Discus Thrower)' oleh Myron, marmar Romawi. 

Seni Rupa Klasik 

Patung dan arsitektur Yunani mencapai puncak kesempurnaannya selama periode Klasik. 

Orang Yunani memulai periode perdamaian dan memutar atensi kepada pembangunan- 

ulang monumen dan mendalami seni rupa, drama dan musik. Kekuatan negarawan 

bersemangat Pericles di Athena berpengaruh besar di belakang prestasi ini. Reputasinya 

diceritakan oleh sejarawan Yunani (Plutarch) berabad-abad setelah kematiannya. 

Setelah orang Persia menghancurkan Acropolis, orang Athena menolak untuk 

membangun kembali tempat suci mereka dengan reruntuhan bebatuan yang disentuh 

musuh. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kampanye bangunan masif dibawahpimpinan 

Pericles. 
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Pertama, pekerjaan dimulai pada kuil yang dikeramati untuk dewa Athena, pelindung 

kota Athena dan penduduknya. Kuil itu adalah 'Parthenon' yang menjadi salah satu 

bangunan paling berpengaruh dalam sejarah arsitektur. 

Parthenen dibangun oleh Ictinos dan Callicrates, berdiri seperti struktur representatif ala 

Doric yang paling ulung. Rentetan tiang-tiang singe1 Doric saat ini berpotongan dengan 

sangat anggun, melengkungi cella berbilik 2 yang menyimpan perbendaharaan dan 

patung Athena yang berketinggian 40 kaki dan terbuat dari gading dan emas. Pada 

pandangan pertarna, arsitektur tersebut tampak tegang dengan gerak maju elemen-elemen 

vertikal yang kaku, dimahkotai oleh entablatur horizontalnya yang h a t .  Beberapa garis 

vertikal dan horizontal pada bangunan terlihat digarap dengan keras. Tiang-tiangnya 

tidak saja vertikal, tetapi berombak ke dalam. Ia tidak bermang datar; interval antara 

tiang-tiang pojok lebih sempit, Batang dal-i tiang itu sendiri juga berbeda satu sama 

lainnya, tiang di sudut memiliki diameter lebih lebar. Dalam ha1 ini batang setiap tiang 

bertamabah dalam ha1 diameter selagi ia meninggi dari dasar, mengecil sekali lagi 

sebelum mencapai kapital (puncak tiang). Perobahan ukuran diameter seperti ini disebut 

juga dengan istilah entnsis. 

'Partl~enon' di Acropolis ole11 Callictares dan Ictinos, Athena. 
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Sejarah Parthenon selanjutnya rnenarik dan menggegerkan. Pada abad ke 6 bangunan ini 

dirobah menjadi gereja orang Kristen, setelah itu dipakai sebagai mesjid orang Islam. 

Parthenon.ini bertahan utuh lebih kurang sampai abad ke 17 ketika orang Turki 

menggunakannya sebagai tempat sampah amunisi dalam peperangannya melawan orang 

Venesia. Roket Venesia menghantam sasaran yang tepat, pusat h i 1  dihancurkan oleh 

bom. Cellanya tetap berdiri di tengah puing, rneskipun untung tiang eksterior dan 

entablaturnya tidak terlalu sulit memperbaikinya. 

Patung Arsitektural 

Pematung Pidias dipesan dan diputuskan oleh Pericles untuk mengatur keseluruhan 

pematungan di Parthenon. Meskipun ia terlibat langsung dalam pembuatan (penciptaan) 

patung pemujaan dan tentu saja tidak punya waktu banyak untuk rnemahat patung 

arsitektural, namun asistennya mengikuti gaya Pidias dengan teliti. Gaya Pidias ditandai 

dengan keringanan sentuhan, atensi untuk detail yang realistis, kekontrasan tekstur d m  

gerakan yang spontan dan tidak stabil. 

Seperti pada kuil Doric, permukaan kuil Parthenon yang berpatung itu dibatasi dengan 

hiasan rnelintang di dinding Vrieze) dan dinding segitiga (pediment). Subyek dari panil 

frieze .memuat perjuangan antara orang Lapith dan Centaur, orang Yunani dan Amazon 

serta dewa dan tokoh besar. Dalam ha1 ini Parthenon memiliki frieze ala Ionic yang 

diteruskan ke puncak dinding cella. Petilment mengilustrasikan kelahiran Athena dan 

Poseidon untuk kota Athen. 

Kelompok 3 figur 'Three Goddesses' dari pojok pcdimcnt menrpakan corak kcktlasan 

gaya orang Phidias. Tubuh para dewa, berat dan kokoh. Posisinya naturalistis, 

gerakannya tidak tetap. Draperi yang menggantung di tubuhnya adalah dalam tampilan 

yang realistis. Pada patung ini terdapat kekontrasan tekstur yang luar biasa antara gaun 

yang lebih berat yang melingkari paha dan bahan yang lebih tipis (tembus pandang) yang 

menutupi tosro bagian atas. Draperi yang lebih tipis menempel pada tubuh, seolah dalam 

keadaan basah, membentuk ketajaman bentuk figur para dewa tersebut. Permainan ruwet 

garis-garis lipatan gaun memberikan kualitas bersiasat yang tidak tampak pada karya seni 

rupa periode sebelumnya. Garis-garis tersebut dengan lembut membungksi figur individu 



dan menyatukannya dalam komposisi yang berubah-ubah dan dinamis. Pidias mengikuti 

cara seniman periode archaic dalam kontour pedimen. 

Beberapa patung Parthenon dibongkar oleh Loed Elgin (thomas Bruce) antara tahun 

180 1 - 1803 ketika ia menjadi duta besar Inggris untuk Konstantinopel. Ia menjual kepada 

pemerintahannya dan sekarang berada di Museum Inggris. 

'Three Goddesses' dari pedimen timur Parthenon, marmar. 

Patung Berdiri Behas 

Beberapa patung berdiri bebas terbai'c pada periode Classic diciptakan oleh saingan 

Pidias yang bernama Polykleitos. Media favoritnya adalah perunggu, ia cenderung 

memilih subyek atlit. Seperti dengan kebanyakan patung Yunani, kita mengetahui bahwa 

karyanya hanya dari kopian marmar orang Romawi dari karya asli perunggu. 

Karya-karya Polykleitos berbeda dari karya Pidias. Sementara pematung Parthenon 

menekankan realitas penampiian dan bertujuam untuk memperjelas cita-rasa melalui 

kekontrasan tekstur, patung Polykleitos berdasarkan kepada alasan dan intelektualitas. 
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Ia mencoba menyempurnakan alam dengan mengembangkan sebuah canon (ukuran) 

proporsi, dari sinilah berasalnya figur ideal mereka. Patung yang paling terkenal ialah 

karya Polykleitos yang berjudul 'Doryphoros' atau 'Spearbearer' (Pelempar Cakram). 

Seniman tersebut mengidealkan figur atlit, membuatnya lebih sempurna dan indah 

dengan cara memasukkan serangkaian aturan yang menghubungkan bagian demi bagian 

(sebagai contoh, keselumhan tubuh sama tingginya dengan 8 x kepala). Meskipun 

beberapa spontanitas Phidias hilang, hasilnya adalah sebuah patung yang hampir 

menyerupai emas dari keagungan dan kekuatan. Satu dari unsur paling penting gaya 

Polykleitos adalah prinsip mengenai perobahan arah berat (weight shift), Atlit tersebut 

menyandarkan berat pada kaki kanan yang ditempatkan di tanah, membentuk garis 

vertikal yang kuat yang diaksentuasikan dengan ke-vertikalan tangan rileks. - 

Polykleitos, 'Doryphoros' kopian orang Romawi setelah keaslian Yunani. 



Ketegangan dan rileksasi dari tungkai dan lengan diseimbangkan dengan bentangan 

tangan melintasi tubuh secara diagonal; tangan yang rilek menentang rilek, dan tangan 

yang tegang menentang kaki yang menopang berat. Prinsip perobahan berat 

meminjamkan kenaturalismean kepada figur tersebut. Doriphoros berdiri dengan senang 

dalam keistirahatannya. Metode kerja Polykleitos yang khas dari penampilan naturalisme 

berasal dari ketelitian menyeimbangkan bagian anatomi yang bertentangan. 

Lukisan Jam bangan 

Prinsip perobahan berat dan hngsi naturalistik yang dir~yatakan secara tak langsung 

dapat dilihat dengan baik dalam karya lukisan vas (jambangan) pada periode Classic. 

'Argonaut Krater', vas berfigur merah yang dihiasi oleh pelukis Niobid. Ia memasukkan 

unsur .ini disaat menyediakan ruangan yang lebih besar dari badan jambangan untuk 

kepentingan mengisi dengan figur manusia. Pada jambangan Dypilon, figur manusia 

dimasukkan ke dalam satu deretan bidang sementara pada jambangan Francois 

dimasukkan di segenap bidang-bidang bidang horizontal. Dalam jambangan berikutnya, 

bidang-bidang tersebut dihilangkan, dan bidang bejana yang luas disediakan untuk figur 

manusia dalam berbagai posisi. Jadi, sampai kepada periode Klasik, seluruh kepala pada 

jambangan ditata dalam satu level. Sebaliknya, pelukis Niobid berusaha untuk 

rnenciptakan ruang tiga-dimensional dengan jalan menggaris latar depan, tengah dan 

belakang secara kasar. Ini merupakan sebuah usaha paham kenaturalisan yang mulia, 

didasari atas persepsi optik; namun gaga1 dikarenakan seniman kelupaan seniman dalam 

mengurangi ukuran figur yang terletak di latar-belakang. Kemampuan menyusun figur 

dalam ruang secara meyakinkan muncul belakangan dengan perkembangan perspektif 

Lukisan jambangan bukanlah satu-satunya bentuk karya dua-dimensional dalam 

peradaban Yunani kuno. Disana terdapat pula mural painting (lukisan dinding), tak 

satupun yang bertahan lama. Bagaimanapun, dipercaya bahwa orang Romawi meniru 

lukisan dinding orang Yunani seperti mereka melakukannya pada patung, dan tentu saja 

memungkinkan untuk mempelajari bagaimana bentuk lukisan orang Yunani dengan 

mempclajari lukisan dirlding Ro~nawi yang sekarang ~nflsi h ada. 



Pelukis Niorid, Argonaut Krater Attic Red-Figure (keramik). 

Seni R u ~ a  Klasik Akhir 

Periode Klasik Akhir membawa corak yang lebih humanistik dan naturalistik dengan 

penekanan pada ungkapan perasaan. Tarnbahan lagi, penonjolan perototan pendek gemuk 

idealnya kelompok Polykleitos telah digantikan oleh hawa-nafsu dan kelemah-gemulaian 

yang lebih lesu (tidak bersemangat). Salah satu karya utama yang mendukung gaya baru 

ini adalah 'Praxiteles'. Karya ini memperlihatkan semangat lebih lincah yang miskin 

ditemukan dalam beberapa patung lebih kaku di masa Klasik. 

Karya 'Hermes and Dionysos' kreasi Praxiteles yang sangat menarik mer~lpakan karya 

asli yang tidak diragukan dari master-master Yunani di era Klasik. Tidak seperti 

kebanyakan pematung lain yang cenderung menyenangi perunggu, Praxiteles mahir 

dalam memahat. Kemampuannya dalam mentransfer permukaan marmar yang keras 

menjadi segar seperti yang diperagakan adalah tidak jauh melebihi yang lain. Kita hanya 

butuh membedakan kelonipok figurnya dengan 'Doryphoros' untuk membuktikan- 



perobahan yang telah diganti sejak period:: Klasik. Patung 'Hermes' dipahat dengan baik 

dan realistis dalam penekanan otot, memperlihatkan observasi yang dalam terhadap alam 

ketimbang mematung yang berdasarkan kepada aturan kaku. 

Kemampuan Praxiteles dalam memperlihatkan perbedaan tekstur sangat mempesona. 

Sebagai contoh, perbedaan antara otot hermes yang kyat dan lunak, tubuh bayi Dianysos 

yang gemuk, kekasaran garapan rambut Hermes kontras dengan kelembutan daging 

kulitnya, kedalaman pahatan dan draperi mengombak melawan kepadatan tubuh. 

Realisme ini diperkuat dengan penggunaan prinsip perobahan gerak (weight Shift). 

Hermes memindahkan berat tubuhnya dari kaki kanan ke tangan kiri, 

mengistirahatkannya ke pohon. Cara berdiri yang dihasilkan dikenal dengan istilah S- 

curve (lekukan-S), karena kontur lekukan tubuh menyerupai leter S di sekitar sumbu 

vert i ka 11 (perumpamaan posisi berdiri). 

Praxiteles, 'Herrnes and Dionysos' dan Lysippos dalam 'Apoxyomenos' (marmar). 
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Mungkin yang paling luar biasa adalah muatan emosional dari patung. Kualitas lebih 

jauh dari patung-patung Klasik digantikan oleh iklim sentuhan 2 dewa. Ekspresi wajah 

Hermes diwaktu menggoda anak kecil menggambarkan rasa senang dan bangga. 

Sebaliknya Dionysus memerankan sikap beyi yang khas -seorang anak kecil yang 

sedang tak sabarnya menjamah sesuatu uniuk dimakan. Disini masih terlihat 

keseimbangan khas antara gerak dan emosi, namun dalam kemunduran. Pada periode 

Helenistik, masa keseimbangan yang tlisenangi itu tidak bertahan lama, dan 

emosionalisme yang muncul dalam patung Praxiteles akan meraih puncak baru. 

Pamatung paling penting dan inovatif yang mengikuti jejak Praxiteles adalah Lysippos. 

Ia memperkenalkan aturan baru proporsi yacg berhasil dalam figur yang lebih kurus dan 

lansing yang berangkat dari keqendek-gemukan ala Polykleitos dan mengambil ketidak- 

stabilan dari Praxiteles. Namun demikian, yang lebih penting lagi adalah konsep barunya 

tentang gerak figur dalam ruang. Sejauh ini semua patung yang kita lihat telah memiliki 

perspektif 2-dimensional. Seluruh karya dapat dilihat dari 1 titik pandang sebelum 

patung. Karya-karya seperti 'Apoxyomenos' kreasi Lysippos tidak tergolong kepada 

kasus seperti itu. Tangan figur menyelubungi ruang di sekelilingnya. Atlit tersebut 

membersihkan lemah dari tubuhnya sebelum mandi. Suasan ini memaksa pengamat 

untuk berjalan mengitari patung dalam maksud menghargai detailnya. Gerakan badan 

patung itu terlihat membentuk sj~iral yang mengitari sumbu vertikal. 

Reputasi Lysippos nyaris tidak jauh melebihi yang lainnya. Begitu tinggi pemikirannya 

dalam berkarya, sehingga Alexander the Great, raja Macedonia yang menyebarkan 

budaya Yunani ke Timur Dekat, memilihnya sebagai pematung istana. Dikatakan bahwa 

Lysippos adalah satu-satunya pe~natung yang diizinkan membuat patung potert 

Alexander. Bertahun-tahun setelah pembuatan patung Apoxyomenos, ia masih tetap 

terlihat sebagai karya yang luar biasa. 

Seni Rupa Hellenistic 

Yunani masuk ke periode Hellenistik dibawah kekuasaan raja Alexander the Great. 

Ayahnya telah membangkitkan negara bagian yang demokratis, dan alexander telah 

bangkit di tengah-tengah seni rupa dan budaya Yunani. Ketika naik tahta, ia 



menaklukkan Persia, Mesir dan segenap Timur Dekat. Selain dari pada itu juga 

membawa budaya Yunani kesayangannya, atau dikenal juga dengan Hellenisme. 

Seni rupa Hellenistik ditandai dengan adanya emosi yang berlebihan, hampir dibuat-buat 

dan menggunakan efek-efek yang ilusionistik untuk mempertinggi realisme. Dalam seni 

rupa 3-dimensional, disaat-saat terbatasnya garis tajam antara seni rupa d m  realitas, 

ruang di sekitar figur dijadikan sebagai perluasan bidang pengamat. 

Patung 

Karya 'The Dying Gaul' memperlihatkan keasyikan seniman Hellenistik dengan 

keinginan besar mereka terhadap drama yang tinggi dan bebas (lepas). Tidak seperti 

'Fallen Warrior' dimana pengamat hams mengekstrak emosi dengan jalan mendamaikan 

bersama (mengumpulkan) detail realistik yang terpencar-pencar, 'The Dying Gaul' 

menghadirkan semua unsur yang mengkomunikasikan penderitaan dari pekerjaan. 

Pendarahan dari luka lebar di sisinya, kejatuhan orang biadab dimaksudkan untuk 

menyokong daya berat di tangan kanannya yang lemah. Kepalanya, dengan rambut 

terurai kusut yang digarap secara ekspreisionistis sekali, rnenekur ke bawah; tampak 

bersandar pada bahu. Dia telah kehilangan perjuangan dan sekarang bakal kehilangan 

kehidupannya. Kekuatan seakan-akan terkuras dari tubuhnya dan kedalam bumi, bahkan 

ketika mengamatinya. Perspektif kita adalah pengunjung sandiwara; Gaul tampak duduk 

di panggung. Sekalipun seniman bermaksud untuk membangkitkan kesedihan dan emosi 

dari pengamat, posc figur yang sensasional dan posisinya di lempengan yang menyerupai 

pentas telah memisahkan pangamat dari kejadian. Kita cenderung melihat pemandangan 

tersebut seperti drama yang beraksi dengan baik ketimbang realitas yang kejam. 

Sandiwara yang dibuat-buat ini dapat juga dilihat pada salah satu kelompok figur yang 

paling rumit di seni rupa Yunani. The 'Laocoon Group' menggambarkan kematian yang 

mengerikan dari pendeta Trojan Laocoon dan kedua anak lelakinya, yang dicekik oleh 

naga laut. Makhluk melata ini diperintahknn untuk menyerang -beberapa mengatakan 

oleh Poseidon- untuk menghukum Laocoon yang telah memperingatkan rakyatnya dari 

kuda Trojan. Laocoon digambarkan sebagai pria berjenggot dengan otot bersimpul dan 

rambut keriting. Ta menggeliat dalam penderitaan berat, dengan sia-sia bermaksud untuk- 



melawan naga dari leher dan anggotd badannya. Anaknya juga menggeliat dan berputar, 

mencoba untuk melarikan diri dari koil yang mematikan itu. 

Ular membalut figur tidak hanya secara fisik, melainkan baik secara komposisi. Ia 

menggulungi pendeta dan puteranya. Ini merupakan cara seniman dalam mengontrol 

aksi lari secara potensial. Namun, bukanlah keseimbangan gerak dan pengekangan atau 

ketegangan dan relaksasi yang terlihat. Lebih jauh, daya tolak dan desakan mempertinggi 

ketegangan dan mengilustrasikan keinginan sia-sia makhluk hidup untuk memerangi para 

dewa. 

Di tengah segenap kondisi yang dibuat-buat dan emosi dibubungan yang tinggi ini, 

terdapat satu trend lain dalam seni rupa Hellenistik yang merefleksikan kesederhanaan 

dan idealisme periode Klasik. Satu dari contoh yang paling baik sekali dari gaya ini dan 

tentu saja merupakan patung yang paling terkenal dalam sejarah seni rupa adalah 

'Aphrodite of Melos' yang sering juga disebut 'Venus de Milo'. Lekukan S dm daging 

yang diragakan dengan halus dari tubuh yang mengena panca-indera, mengingatkan kita 

kepada karyanya Praxiteles 

'The Dying Gaul' (marmar yang dikopi dari perunggu) dan Agesander,dkk.'Laocoon Group'. 



Realisme yang tajam dan emosi yang penuh gairah dari seniman Hellenistik lebih jauh 

tidak akan lebih jauh dalam semangat dari bentuk yang tenang dan sangat diidealkan. 

Pada tahun 146 SM, orang Romawi merampok Corinth, sebuah kota Yunani di 

Pelopponesus, setelah kekuatan Yunani semakin mundur. Teritori dan budaya Yunani 

terasing oleh kebesaran dan perkembangan wilayah Romawi. Pada bab berikutnya kita 

akan melihat seni rupa Etruscan (orang Etruria), sebuah peradaban di jazirah Italia. 

ETRURIA 

Pusat kekuatan negara bagian Romawi adalah semenanjung Italia, namun orang Romawi 

tidak meraih supremasi (keunggulan) terhadap wilayah ini sampai pada abad ke 4 SM, 

ketika mereka mulai menaklukkan En-~scan (adalah orang-orang Etrurua). Semenanjung 

Italia didiami oleh beberapa etnik, namun peradaban orang Etmria merupakan yang 

paling' penting sebelum peradaban Roma purbakala. Orang Etruria mempunyai sejarah 

yang panjang dan menarik, hadir kembali sampai sampai sekitar tahun 700 SM (periode 

antara geometrik dan archaik di Yunani). Mereka bukanlah rakyat asli (pribumi), 

melainkan dipercaya berasal dari Asia Minor. Pertautan ini bisa menjelaskan beberapa 

kesamaan antara seni rupa dan budaya Etruria dan negara-negara di Timur. 

Etruria dan Yunani memiliki sesuatu yang sama secara umum. Sebagai contoh peradaban 

orang Italia, memiliki kekuatan laut yang luar biasa. etruria juga dibagi kedalam beberapa 

wilayah bagian yang berdiri sendiri. Merekz bahkan meminjam motif dan corak dari seni 

rupa Yunani. Terdapat sati lagi kesamaan antara kedua peradaban ini. Etruria juga 

menjatuhkan sasarannya kepada Romawi. Mereka tak punya hubungan dengan organisasi 

orang Romawi, terutama sekali semenjak mereka menjadi wilayah bagian yang 

bertetangga, mereka tidak pernah saling-berkunjung untuk bala bantuan disaat krisis. 

Sekitar tahun 88 SM orang Romawi menaklukkan orang Etruria. 

Arsitektur 

Satu-satunya arsitektur yang masih bertahan dari peradaban orang Etruria adalah 

kuburan. Interiornya berkonstruksi, mengingatkan kita kepada konstruksi perurnahan 

dornestik. Dindingnya diliputi olch ratusan ukiran kcjadian sehari-hari dalam relief- 
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rendah, di dalamnya termasuk juga terdapat benda-benda peralatan dapur dan senjata. 

Rupanya, orang Etruria tersebut ingin menduplikasikan lingkungan keduniawian untuk 

kegunaan kepercayaan tentang adanya hidup setelah kematian. 

Patung 

Kebanyakan patung dari perunggu dan tanah liat telah diselamatkan dari kuburang orang 

Etruria, dan dari temuan inilah kita mempelajari beberapa ha1 mengenai mereka. Sebagai 

contoh, sekalipun tidak ditemukan lagi arsitektur yang masih bertahan, kita mengetahui 

bagaimana bentuk eksterior tempat tinggal domestik dari contoh-contoh rumah yang 

dibuat sebagai wadah penyimpanan abu ienazah manu.sia yang dikremasi yang terbuat 

dari tanah liat (cirterary urn). Kita juga bisa memahami personalitas orang Etruria 

melalui patung figur mereka, terutama sekali yang terletak di puncak tutup sarcophagi 

mereka. 

Sarcopagus dari Cerveteri merupakan salah satu contoh yang terbuat dari tanah liat 

(terracota). Pria dan isterinya mengungkapkan pembaringan diatas kursi panjang, tampi1 

sedang I 

Sarco.~hagus dari C erveteri, teracota. 
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~ e r a k a n n ~ a  naturalitik dan riang gembira walaupun wajah dan rambutnya kaku. Stilasi 

seperti ini (terutama pada mata berkelopak tipis) menyerupai patung Yunani periode 

archaic, dan mungkin dipengaruhi oleh budaya periode dan negara itu. Akan tetapi 

ketenangan dan kesederhanaan dalam seni patung Yunani untuk periode yang sama tidak 

tarnpak. Orang Etruria muncul sebagai orang-orang yang releks, gembira dan dalam 

kematian menyenangi kelucuan selama mereka hidup. 

ROMAWI 

Kira-kira tahun 500 SM Republik Romawi ditetapkan tlan akan berakhir dalarn 4 abad. 

Tangan kekuatan Romawi mencapai Italia Utara, menaklukkan Etruscan (yang mungkin 

bertanggung-jawab memberikan peradaban pertama di Roma). Akhirnya merentang ke 

segenap penjuru, mencapai keunggulan dimana-mana di Yunani, Eropa Barat, Afiika 

Utara dan sebagian Timur Dekat. Tak lama setelah itu kota Republik tersebut 

melenturkan ototnya -itulah dia Kerajaan Romawi. 

Seni rupa Romawi memadukan kecerdasan seniman asli, kebutuhan dan corak dengan 

sumber-sumber artistik lainnya, terutama sekali dari Yunani. Seni rupa yang mengikuti 

penyerapan dari Yunani kedalam Kerajaan Romawi tentu saja sering disebui Greco- 

Roman. Seni rupa tersebut sesuai dengan mode mutakhir bagi Romawi -atau setidak- 

tidaknya telah meniru karya orang Yunani. Tendensi ini memberi kerajaan Rornawi 

reputasi yang tidak semata-mata sebagai imitator seili rupa Yunani dan imitator bermutu 

rendah. Namun, akhir-akhir ini seni rupa Romawi telah diuji-ulang kebaikannya, ternyata 

banyak juga. Eklektisme (sistem falsafah yang menggunakan pendekatan dari berbagai 

sumber) yang mengagumkan, tanpa rasa malu diserap banyak oleh seni rupa Romawi, 

berhasil dengan motif-motif yang hebat dan higup, dan kadang-kadang merupakan 

perpaduan yang tidak dapat diramalkan. Kerajaan ini juga gemar akan kekasaran, 

realisme dalam patung potret yang tidak diduga terlihat pada waktu itu. Mereka juga 

master dalam membangun, dalam sejarah arsitektur terkenal dengan monumen-monumen 

yang hebat. 



Peiode Republik 

Kota purbakala Roma dibangun diatas 7 bukit kearah Timur dari sungai Tiber, dibuat 

sebagai sentral pangkalan bagi orang Italia, mungkin dari sana munculnya kerajaan 

Romawi yang mampu mengontrol banyak dunia belahan barat yang banyak diketahui. 

Awal kemasyhuran mereka diternukan dari periode Republika yang mengikuti puncak 

kemenangan terakhir terhadap Etruscan dan berakhir sampai pada saat kematian Julius 

Caesar tahun 44 SM. sistem pemerintahan kerajaan Romawi selama ini berdasarkan 

kepada 2 partai, sekalipun penyebaran kekuatannya tidak adil. Para bangsawan mengatur 

negeri dan dipersamakan dengan kelas aristokrat. Mereka berasal dari keluarga Kerajaan 

Romawi Utara, kemudian digolongkan sebagai kaum bangsawan. Bagaimanapun, 

populasi orang Romawi mayoritas termasuk kedalam klas yang udik. Anggota kelompok 

ini adalah rakyat biasa dan sedikit sekali yang menjalankan roda pemerintahan. Namun 

rneeka diizinkan untuk memilih wakil bangsawannya. Selama periode ini, senat kerajaan 

Romawi terkenal rnenjadi majelis yang rnemerintah di Roma. Senat bertanggung jawab 

terhadap beberapa penaklukan yang mungkin rnemperluas wilayah kekaisaran dan 

seolah-olah tanpa batas. 

Karena baiknya pembangunan, bagaimanapun repblik ini mengalami kemunduran, ia 

tidak pernah dernokrasi betulan. Orang-orang bangsawan menjadi lebih kaya dan kuat 

akibat dari perbuatan merampas barang-barang penduduk yang ditaklukkan. Disisi lain, 

golongan yang lebih rendah rnenuntut lebih banyak hak, benci altan kekayaan dan 

pengaruh dari aristokrasi. 

Setelah kesuksesan serangkaian kampanye militer, dan menumpas perselisihan internal di 

republik tersebut, Julius Caesar rnuncul sebagai diktator kerajaan ~ o m a w i .  Dibawah 

kekuasaannya, teritorial penting diakumulasikan, budaya Romawi mencapai puncak 

perbaikan, bahasa kesusasteraan Yunani dan agama diadopsi, bersama-sama dengan gaya 

artistiknya. 

Pada tanggal 15 Maret 44 SM, Julius Caesar dibunuh oleh anggota senat. Dengan 

kematiannya ini, rnaka masuklah akhir absolut republik dan awal kekaisaran Romawi 

yang mencapai puncak kebesarannya dibawah kekuasaan Augustus. 



Patung 

Meslipun kebanyakan seni rupa kerajaan Romawi (terutarna dalam gaya) berasal dari 

Yunani, patung potert mereka asli berasal dari tradisi total ala Italia. Dalam patung 

tersebut, bukti-bukti kontribusi unik seni rupa yang realisme Roma terlihat. 

Orang-orang Romawi terbiasa membuat masker (topeng-topeng) kematian orang yang 

I terkenal dan dikagumi, kemudian menyimpannya di sekitar rumah mereka. Karya 

1 tersebut dibuat dari lilin, kemudian dipindahkan kedalam bentuk media yang lebih 
i permanen seperti perunggu dan terracotta (tanah merah). Proses pembuatan masker 

kematian tersebut menghasilkan bagian-bagian detail .yang ruwet yang merekam setiap 

I lekukan dan celah wajah. Karena patung tersebut dibuat dari wajah figur dan kepala- 

I kepala subyek yang sesungguhnya, maka bentuk realismenya tidak dapat ditandingi. 

Karya 'The Head of a Roman' merekam bagian-bagian wajah seorang tua, dari kepalanya 
! 

yang botak dan telinga yang menonjol sampai kepada pundak berkerenyut dan pipinya 
i 

yang hampir tepos. Tak ada usaha yang telah dibuat seniman untuk mengidealkan figur 

tersebut. Disisi lain tak ada pula yang memperoleh sensasi ini, bahwa seniman tersebut 

memberi tekanan seram (mengerikan) dari karakter. Lebih jauh ia memperlihatkan 

I rekaman yang melebihi eksistensi manusia yang bersemangat dan jelimet. 

'Bust of a Roman' (marmar) dan 'Temple of Fortuna Virilis', Roma. 
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Arsitektur 

Kontribusi termasyhur orang Roma terletak pada bidang arsitektur, sekalipun gedung 

kesenian yang paling penting dibangun dimasa periode kekaisaran. Arsitektur periode 

republika berdasarkan gaya dapat dikaitkan dengan contoh terbaik arsitektur Yunani dan 

Etruria seperti yang dapat dilihat pada karya 'Temple of Fortuna Virilis'. Dari Yunani 

orang Romawi mengadobsi gaya Ionic dan kontribusi post-lintel (tonggak dan balok 

datar). Dari Etruscan, diambilnya bentuk podium (tempat berdirinya kuil) sama seperti 

peremanaan umum sebuah ceIIa lebar (bagian tengah kuil) yang melebar kelajur tiang 

samping dan sebuah portico (serambi bertiang) b.erdiri sendiri di depan. Namun 

demikian, terdapat pula inovasi ala Romawi. Deretan tiang-tiang, sebagai contoh: adalah 

monolithic (satu tiang terbuat dari satu batu) ketimbang disusun dari drum yang 

bertumpu satu diatas lainnya. Tiang-tiang yang berdiri di sepanjang sisi kui! bukanlah 

merupakan tiang yang berdiri bebas, melainkan saling berkaitan. Frieze (dekol-asi 

melintang di dinding) ala Ionic tidak mempunyai pahatan relief. Perbedaan ciri utama 

antara kuil Yunani dan Roma terletak pada perasaan bal~wa orang Yunani tidak 

menganggap bangunan sebagai sebuah patung, mereka menciptakannya dengan menitik- 

beratkan kepada hngsi  ketimbang nilai estetis. 

Lukisan 

Dinding tempat tinggal domestik kerajaan Romawi didekor sebanyak-banyaknya dengan 

frescoes dan mosaic, beberapa buah masih bertahan lama ditelan waktu. Mural berarti 

penting, juga memberikan pertautan yang stilistik yang hilang dalam peninggalan artistik 

Yunani. Anda akan mengingat negara itu banyak menghasilkan lukisan dinding, namun 

tak satupun yang hidup bertahan. 

Lukisan dinding di tempat ini masuk melalui beberapa fase, dimulai pada tahun 200 SM 

dan berakhir dalam penghancuran Pompei oleh letusan bwnung Vesuvius pada tahun 79 

setelah Masehi. Fase tersebut dibagi kedalam 4 corak yang overlep (saling melengkapi). 

'Ulysses in the Land of the Lestrygonian' merupakan sebuah contoh karya lukisan 

arsiieklural style. Karya-karya dalam gaya ini memberikan ilusi tentang ruang-ruang 

terbuka yang jauh dari bidang dinding, seakan-akan seperti ketika seorang pengamat 



melihat melalui jendela. Dalam pemandangan yang disket dan dilukis dengan bebas, 

pelukis mengungkapkan pemandangan dari Odyssey dimana orang-orang Ulysses sedang 

diganyang oleh ras kanibal-kanibal raksasa. Figur-figur tersebut sibuk dalam berbagai 

pose dan gerak. Bentuk figur tersebut uipertegas dengan kontras cahaya dan bayang- 

bayang. Mereka digambarkan dengan meyakinkan dalam ruang 3-dimensional melalui 

penggunaan herringbone perspektif, sebuah metoda dimana ortogonal menghilang kearah 

titik pandang tertentu di sepanjang garis vertikal yang membagi bidang kanvas. 

Dipercaya bahwa gaya lukisan dinding Yunani sama dengan gaya arsitektural orang 

Romawi. Dengan kematian Julius Caesar yang diktator, Roma memasuki periode 

kekaisarannya dibawah aturan Caesar Octavia yang keinudian disebut Augustus. Periode 

ini menandakan awal kekaisaran Romawi. Orang-orang Roma diatur oleh kaisar Pax 

Romana, periode 200 tahun perdamaian. 

'Ulysses in the Land of the Lestrygonians' (fresco) dan 'Pond du Gard', Perancis. 

Kaisar Awal 

Kelahiran kekaisaran di Roma menimbulkan hasrat untuk mengagungkan kekuatan di 

kota tersebut dengan mendirikan bangunan-bangunan yang baik sekali dan monumen 

yang berbau pemerintahan kotapraja. Diyakini bahwa seni diciptakan untuk kebaktian 

negara. Walaupun perluasan kerajaan Romawi mengakibatkan kematian dan kehancuran, 



namun mereka bertanggung jawab terhadap perihal pembangunan, pelayanan utama 

masyarakat . . kota dan propinsi di wilayah jajahan. 

Penguasa-penguasa kekaisaran Romawi memberikan perencanaan kota terbaik untuk 

rakyat, termasuk bangunan apartemen, jalan dan jembatan. Mereka bahkan membangun 

fasilitas rekreasi untuk masyarakat, termasuk gedung oleh raga, pemandian umum dan 

teater. 

A rsitektur 

Walaupun Romawi mengadopsi sistem struktur dan motif tertentu dari Yunani, mereka 

memperkenalkan beberapa penemuan dalam desain. bangunan yang paling penting. 

Dalam ha1 ini adalah lengkungan dan penggunaan coran semen untuk pengganti batu 

potong (setelah berjalan selama 2 abad). Perpaduan 2 ha1 ini dihasilkan dalam struktur 

berbentuk lengkung dan berkubah yang sebelumnya tidak ditemukan di Yunani (bukan 

merupakan bagian repertori Yunani). Salah satu karya umum yang menonjol di kerajaan 

Romawi adalah aqlredrrct ('The Pont du Gard') yang membawa air melintasi jarak-jarak 

panjang sampai 30 mil di Perancis Selatan. Terowongan tersebut dibangun dari tiga 

tingkat lengkungan. Lengkungan paling besar merentang kira-kira 82 kaki, panjang 900 

kaki dan 160 kaki tinggi. 

Meskipun alasan keberadaan terowongan air tersebut semata-mata untuk fingsi, namun 

arsitek Romawi tidak mengabaikan desain. Terowongan ini terpuji karena kesederhanaan 

dan kehebatannya. Karya ini tidak saja memfokuskan perhatian kepada ha1 fingsi dan 

bentuk, namu n juga memperhatikan prinsi p form follows cflrnction (bentuk mengikuti 

fingsi). 

'Colosseum adalah satu dari sisa-sisa peninggalan kerajaan di Roma yang paling 

berkesan dan terkenal. Pemakaiannya doresmikan pada tahun 80 AD. Strukturnya terdiri 

dari 2 ampiteater (teater terbuka berbentuk bulat atau oval dengan arena yang dikelilingi 

oleh deretan tempat duduk tinggi) yang beradu punggung, membentuk arena oval yang 

di sekelilingnya terdapat deretan tempat duduk yang terbuat dari marmar. Bangunan ini 

didirikan untuk Roma. Sekalipun buruk, namun ia mewakili Roma untuk 

keistimewaannnya, pemandangan yang spektakuler. Atrukturnya merupakan perpaduan 



dari 3 deretan lengkungan yang dipisahkan oleh tiang-tiang. Tingkat terbawah koloseum 

ini menyediakan jalan masuk dan keluar yang bagi penonton enteng, disela dengan tiang- 

tiang bergaya Doric. Susunan ini paling penting dalam penampilan 3 tingkat. Tingkat 

kedua menggunakan susunan gaya Ionic dan yang ketiga dengan gaya Coronthian. 

Perpaduan ketiga unsur ini menghasilkan sensasi keringanan bila seseorang memasuki 

ruangan ini, terutama sekali bila berjalan dari dasar menuju ke tingkat atas. Entablatur 

tipis berbaring diatas ring-ring tiang, melukiskan kisah-kisah. Tingkat paling atas hampir 

seluruhnya dipadati oleh bebatuan, kecuali untuk beberapa bidang terbuka yang . 

mempunyai ruang segi empat beraturan yang dihiasi dengan tiang Corinthian 

bcrmnhkotakan Iiiasan diatas tcmbok, padat dan ramai. 

'Colloseum' dan 'Arch of Titus' di Roma. 

Kejeniusan dan keahlian teknik seniman Romawi dapat dilihat dengan jelas pada 

bangunan 'Pantheon'. Struktur batu bata dan coran semen semula digunakan untuk 

patung-patung kediaman para dewa Romawi. Meskipun bangunan ini diisi dengan patung 

untuk waktu yang relatif pendek, namun hngsinya tetap religius, dan sejak tahun 609 

menjadi gereja orang Kristen. Pantheon memadukan unsur-unsur geometris sederhana 

seperti lingkaran dan segi empat. Ruang masuk terdiri dari empat persegi panjang yang 



dilengkapi dengan tiang-tiang dan pedimen ala Corointhian. Badan utama bangunan 

adalah lingkaran. Kepada bagian inilah serambi yang dimaksudkan menyatu. 

Berdiameter 144 kaki, dimahkotai oleh kubah berdiameter sarna dengan tinggi. Yang 

menahan kubah masif itu adalah dining yang ditembus dengan relungan (ceruk). Ceruk 

dalam ha1 ini diselingi ceruk dangkal dimana patung diletakkan. Kubah sendiri memiliki 

kulit (dinding) corm yang cenderung tipis. Interior kubah adalah coffered (papan 

berhiasan cekung) atau diukir dengan segi empat berceruk dan secara fisik dan visuil 

akan meringankan struktur. Lotengnya pernah dicat biru, ornamen dihiasi dengan 

sepuhan tembaga yang menyerupai bunga ros di setiap bagian tengah segi empat. Sumber 

satu-satunya cahaya adalah oculus, sebuah lingkaran terbuka di puncak kubah dengan 

diameter 30 kaki dan terbuka ke angkasa. Interior didekor mewah dengan slab tiang-tiang 

marmar yang berkilau dalam sorotan matahari selama tersaring melalui lobang kubah 

yang terbuka tersebut. Arsitektur Romawi berbeda dengan arsitektur yang lain. Ia 

menonjolkan ruang ketimbang kepadatan. Disamping mendirikan bangunan dari.aneka- 

bentuk, orang Romawi menkonsepsi spasi (ruang) tertentu, kemudian beralih ke bentuk 

yang menyerupai bingkai. Pada saat itu metoda pemanfaatan ruang yang unik ini berguna 

sebagai teladan vital bagi arsitektur masa datang. 

'Pantheon' dan Interiomya di Roma. 



Patung 

Selama periode kekaisaran, patung Romawi memuat selera yang berbeda. Patung potret 

periode republika Roma yang benar-benar realisme dipadukan dengan idealisme Yunani. 

Hasilnya terlihat jelas pada karya 'Augstus of Primaporta' yang seringkali merupakan 

penjajaran aneh kepala perseorangan dengan mengidealkan tubuh yang secara anatomis 

sempurna dalam pose klasik. Bagaimanapun, kepala Augustus adalah ideal dan tenang, 

namun bagian wajahnya.yang unik dapat dikenal sebagai wajah yang muncul dalam mata 

uang kekaisaran. Augustus mengambil pose yang berwenang, tidak seperti pose patung 

Doryphoros karya Polycleitus. Jubah seragamnya berdraperi sampai ke batas panggul, 

baju baja seremonialnya dihiasi dengan relief yang menggambarkan peristiwa bersejarah 

dan figur-figur alegoris. 

Sebagai kaisar pertama, ia menentukan pembuatan monumen yang merefleksikan 

kemewahan, kekuatan dan pengaruh Roma terhadap dunia Barat. Salah satu monumen 

terkenalnya adalah 'Ara Pacis' (Altar of Peace), diciptakan untuk memperingati 
. . 

perdamaian besar kaisar yang dicapai oleh Augustus. 

'Augustus of Primaporta' dan 'Imperial Procession' (marmar). 
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Ara pacis adalah perpaduan dari 4 buah dinidng yang mengitari latar upacara korban. 

Dinding ini didekor dengan ukiran-ukiran relief figur dan motif tumbuhan yang lembut. 

Panil-panil seperti 'Imperial Procession' sekali lagi menggambarkan perpaduan dari 

kreasi Yunani dan Romawi. Arak-arakan individu dari kanan ke kiri disatukan oleh garis- 

garis draperi yang berjela-jela. Ini jelas mengacu kepada patung hiasan dinding bangunan 

Parthenon. Sekalipun demikian, patung tersebut berbeda dari prototype patung Yunani, 

terutarna dalam beberapa hal; individu dibuat dalam persamaan poteret, relief 

rnemperingati peristiwa tertentu dengan kehadiran orang-orang tertentu pula. Figur 

tersebut ditata dalam keadaan relief dangkal, meskipun demikian kesan ruang 3- 

dimensionalnya tampak sangat meyakirkan. Figur bergerak, berputar dengan aktif, 

seolah-olah berlawanan. Disamping memberikan kasta yang idealistis dan keagungan 

ningrat pada panil tersebut, peserta dalam pawai tersebut tampak dan bersikap seperti 

rnanusia betulan. 

Keinginan orang Romawi untuk meniru bagian-bagian manusia dengan tepat 

rnemberikan cara kearah penggambaran personalitas yang introspektif Meskipun patung 

potret tetap pada bentuk favorit patung Romawi, repertoirnya juga memasukkan patung 

relief, patung-patung panjang dan desain baru -potret penunggangan kuda (lihat patung 

perunggu 'Marcus Aurelius'). 

Patung perunggu Marcus Aurelius menggambarkan kaisar diatas kuda yang sigap, seakan 

jika tertangkap dalam aksi gerak isyarat kepada serdadunya atau mereorganisasi sorakan 

rakyatnya. Patung ini memadukan kecintaan orang Romawi terhadap realisme dan 

masalah terakhir (potret yang mampu menembus kejiwaan). Kehadiran benvibawa dari 

kuda dibuat melalui otot yang nyata (tegas), langkah yang meyakinkan dan seakan hidup, 

kepala yang bersemangat dengan mulut menggeram, lubang hidung mengembang, dan 

urat yang menonjol. Berbeda dengan detail kekuatannya yang kasar ketimbang tenang. 

Ekspresi wajahnya kalem dan pendiam, merefleksikan kesetiaannya kepada filsafat Stoic 

(jagat raya dipengaruhi uleh undang-undang alarn, dan bahwa manusia harus mengikuti 

kebaikan, ditentukan oleh aiasan dan acuh tak acuh terhadap nafsu dan emosi). Stoicisme 

menyokong pengabaian pada emosi dan segala sesuatu di dunia, menjaga bahwa 

kebaikan-kebaikan merupakan tujuan yang paling penting dalam kehidupan. 
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Potret penunggangan kuda Marcus bertahan disebabkan kasus identitas yang keliru. 

Selama Abad Tengah, obyek dari segala jenis mencair disebabkan kekurangan keras dari 

metal, dan patung-patung purba yang menggambarkan penyembah berhala tidak 

diselamatkan. Patung Marcus ini selamat disebabkan oleh kepercayaan yang keliru akan 

potret Constantin, kaisar pertama Romawi yang memperkenalkan Kekristenan. Kematian 

Marcus membawa kita kepada tahun-tahun akhir periode kekaisaran yang berbelit-belit 

dengan perselisihan internal. 

'Marcus Aurelius diatas Punggung Kuda' di Roma (perunggu). 

Kaisar Akhir 

Selama tahun-tahun terakhir, kekaisaran kerajaan Romawi saling berenggut dan berebut 

kekuasaan. Serentetan kaisar menggunakan kekuatan kuasaan hanya untuk berteman 

dengan kekejarnan kematian, beberapa diantaranya mati ditangan tentaranya sendiri. 

Diakhir abad ke 3 situasi begitu berat, sehingga kekuasaan kerajaan dibagi 2 (Timur dan 

Barat) dengan kekuasaan yang terpisah. Ketika Constantin menaiki tahta kerajaan, ia 



kembali kepada sistem pemerintahan tunggal, namun kerusakan telah terjadi -kerajaan 

telah terpecah belah antar sesamanya. Kemudian Constantin memberikan pukulan 

terakhir kepada kerajaan dengan jalan membagi teritori antara anak-anaknya dan 

memindahkan ibukota ke Constantinopel jsekarang dinamakan Istanbul). Jadi, kekuatan 

kerajaan dipindahkan kepada kekaisaran Timur, membiarkan Roma dan kekaisaran Barat 

mudah kena serangan. Ini merupakan keputusan dimana kerajaan tidak akan pernah lagi 

menang (pulih). 

Meskipun kerajaan terpecah diantara sesama mereka, Constantin melanjutkan 

membangun monumen untuk mengagungkannya. Sebelum pindah ke Timur, ia 

melengkapi basilika (istana kerajaan) yang telah dimulai oleh pendahulunya Maxentius 

yang memperlihatkan keagungan Roma. Pada masa Roma purba, basilika merupakan hol 

besar pertemuan rakyat yang biasanya dibangun disekitar atau dekat majelis. Basilika 

Maxentius dan Constantin berstruktur luas, berukuran 300 x 215 kaki, dibagi atas 3 

bagian empat persegi panjang atau gang (aisle = jalan), yang di tengah mencapai 

ketinggian 1 14 kaki. 



Aisle yang di tengah disebut nave, ditutup oleh groin va~rli (kubah yang dibangun dengan 

jalan meletakkan kubah tiang di sudut kanan, sehingga segi empat tersebut tertutup), 

sebuah struktur langit-langit yang sangat populer dalam bangunan berskala luas. 

Sekarang, sisa-sisa peninggalan basilika tinggal sedikit, akan tetapi bertahan cukup lama 

bagi pengaturan teladan arsitektur gereja orang Kristen. Hal ini mungkin akan bermanfaat 

sebagai perancangan dasar basilika dan katedral di abad -abad yang akan datang. 

Kira-kira 300 tahun sebelum pemerintahan Constantin, kekuatan baru mulai menggerogot 

di ujung kerajaan Romawi -Kristianiti. Dikatakan bahwa m ~ u s i a  yang disebut Yesus 

dihukum mati untuk kepercayaannya, sama halnya dengan ketidak peduliannya dengan 

orang-orang terkemuka Romawi. Setelah kematiannya, pengikutnya dibunuh oleh orang 

Romawi karena alasan yang sama. Pembunuhan dihentikan setelah Constantin 

memproklamirkan toleransi Kristen. Rentetan peristiwa ini mempengaruhi corak artistik 

sebagaimana terlihat pada patung 'Head of Constantine'. Kebenaran dan materialisme 

seni rupa dan kehidupan orang Romawi memberi jalan baru menuju spiritualitas barn dan 

perhatian terhadap 'dunia setelah kematian' dalam seni nipa. 

'Head of Constantin the Great', Kaisar Akhir Rmawi. 



Head of Constantine adalah bagian dari patung besar-besaran kaisar, terdiri dari torso 

dari kayu yang dibungkus perunggu dan kepala dengan bagian-bagiannya dipahat dari 

marmar. Kepala berketinggian 8,5 kaki dengan bobot melebihi 8 ton. Realisme dan 

idealisme yang kita saksikan dalam patung Romawi digantikan dengan tradisi kaisar 

yang hampir tidak dipakai lagi, lengkap dengan ekspresi tegang dan kelopak mata yang 

tipis dan mata yang menatap lebar. Sekarang seniman memerinci kekakuan tafakur dan 

kepasifan dari bentuk yang kita rasakan dahm potret Mascus. Wajah Constantin tampak 

menyerah pada kejatuhan kekaisarannya dan memantulkan cahaya penekanan kristen 

akan suatu kerajaan yang bukan dari dunia ini. 
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SENI RUPA KRISTEN: 

DAM KATAKOM SAMPAI KEPADA KATEDRAL 

Sudah disebutkan bahwa Kekaisaran Romawi yang gilang-gemilang berlutut kepadanya 

sebelum menuju kematian. Kita punya sedikit informasi faktual terhadap orang ini, 

meskipun kehidupannya di dalam kitab Perjanjian Baru Bible disebut dan dibuktikan 

benar oleh pengikutnya. Bulan, tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui, dipatok 

sekitar 25 Desember tahun 1 AD. Ia seorang Yahudi bernama Yesus. Pengikutnya 

menganggap ia pengabul ramalan (nujuman) iman kitab. Bagi orang Romawi ini 

merupakan sebuah pemfitnahan. Karena kesalahan inilah Yesus dihukum gantung, ketika 

itu ia berusia 30-an tahun. Setelah kematiannya ia dikenal sebagai Yesus Kristus (Kristus 

= Christ yang artinya iman). 

Kita tidak dapat menghubungkan runtuhnya Kekaisaran Romawi semata-mata kepada 

Yesus atau pengikutnya (Kristen). Kekaisaran tersebut memiliki permasalahan tersendiri, 

baik eksternal maupun internal. Sulit dipercaya bahwa kemampuan dan pengaruh yang 

berhubungan dengan organisasi (mungkin) dari Kekaisaran Romawi bisa mengalahkan 

pemercaya agama yang sedikit sukar diurus. Kekuatan rohani melebihi materialisme 

-seharusnya tidak diremehkan. 

Bab ini membicarakan cara orang Kristen berusaha mengagungkan Yesus memalui seni 

rupa dalam periode yang merentang selama 10 abad atau lebih. 

SENI RUPA KRISTEN AWAL 

Umat Kristen tumbuh dan berkembang di kalangan Kerajaan Romawi. Berabad-abad 

lamanya Kristianiti mempunyai problematika sendiri, baik yang interen maupun eksteren, 

namun tidak seperti Kerajaan Romawi, ia tetap bertahan. Dalam kenyataan, konsep 

bertahannya memusat pada pemahaman agama Kristen dan seni rupanya selama abad 

pertama setelah kematian Yesus. 



Untuk menjadi seorang Kristen sebelum Raja Constantin memproklamirkan toleransi 

agama, maka ia hams memikul penyiksaan. Dibawah kaisar Nero, Trajan dan Domini, 

umat Kristen dibunuh demi kepercayaan mereka. Orang Romawi memandang umat- 

Kristen sebagai orang-orang yang cara penyembahannya gila (edan) dan subversif biadab 

yang menolak anggapan Raja (Kaisar) sebagai dewa. 

Pada abad ke 3 AD te jadi 2 ha]: Pertarna, Pernyataan Raja Constantin pa& Maklumat 

Milan (Edict of Milan) yang isinya menyatakan bahwa kekristenan akan ditolerir. Hal 

kedua, ia Memproklamirkun Kristen sebagai agama Kekuisaran Romawi. Maka, seni 

rupa Kristen Awal dapat dibagi kedalam 2 fase: Periode Persecution (penganiayaan 

sebelum proklamasi Constantin) dan kern!-dian Periode Recognition (pengenalan). 

Periode Persekusi (penganiayaan) 

Selama periode ini peribadatan umat Kristen bersifat rahasia yang menggunakan rumah 

prifat sebagus kopel dalam catacomb (kolong atau serambi di tempat pemakaman bawah 

tanah). Katakom adalah tempat pemakaman rahasia (bagi orang Kristen) di bawah jalan- 

jalar~ kota, jaringan lebar serambi dan ruang pen~akalnan yang dapat menampung lebih 

kurang 6 juta badan dan terletak di bawah kota Roma. Serambi itu dipahat dari batu 

berporos (berliang), dinding-dinding berceruk (relung), tempat menyimpan jasat. 

Kadang-kadang dari dinding serambi dipahat kopel-kopel kecil. Di tempat inilah orang 

Kristen Awal beribadat dan sembahyang untuk kematian. Kopel ini sangat sederhana, 

meskipun kadang-kadang dihiasi dengan fresco (lihat langit-langit katakom 'Saint Pietro 

and Marcellino'). 

Kolong kopel yang setengah lingkaran dihiasi dengan bentuk salib yang dipahatkan di 

bundaran, merupakan simbol dari kepercayaan dan kekuatan agama Kristen. Tangan- 

tangan salib melebar dari lingkaran tengah dimana Yesus diperlihatkan sebagai 

Pelindung yang Baik, kemudian berakhir di lunette (ruang berbentuk bulan sabit) yang 

menggambarkan pemandangan dari cerita kisah Yonah. Diantara lunette berdiri sosok 

dengan tangan kesamping dalam sikap menyembah. Figur ini disebut oran (dari bahasa 

Latin 'orare' yang berarti menyembah). Gnya fresco ini mengingatkan kita kepada 

lukisan jambang atau dinding di Yunani dan Roma. Posenya realistis, proporsi klasik, 



draperi pakaian yang jatuh ke tubuh adalah alami. Umat Kristen Awal membawa seni dan 

budaya Roma, bukan agama. Karenanya terbatas dalam ha1 kesamaan corak. 

Tidak semua fresco katakom yang se-selesai 'Saints Pietro and Marcellino', Cahayanya 

remang-remang. Para seniman mungkin bekerja secara cepat untuk menghindari suasana 

yang melemaskan. Adalah tidak luar biasa bila tempat gelap seperti ini didiami oleh figur 

manusia. Representasi Yesus sebagai Sang Penyelamat umatnya seringkali digambarkan 

sebagai sosok yang misterius. Mungkin demi keamanan, maka mereka memakai simbol- 

simbol yang sudah ada pada seni rupa Romawi. Sebagai contoh adalah ikan, digunakan 

untuk ' melambangkan Yesus, buah anggur untuk mengungkapkan jajnji keselamatan 

melalui darah Yesus yang telah mencucur. ~ e n ~ g u n a a n  simbol tersebut mungkin 

pertama-tama merupakan taktik untuk kelansungan hidup (orang Romawi mungkin tidak 

menghargai maksud orang Kristen ini). Maka simbol-simbol itu merupakan sumber 

penting seni rupa Kristen di sepanjang abad itu. Studi tentang simbol yang 

diinterpretasikan ini disebut iconology, makna simbolik karya seni rupa ini dinamakan 

iconogrcphy. Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani 'eikon', berarti image 

(pelukisan, tamsilan). 

'Catacomb' di Priscilia dan 'The Good SFqherd' di katakom Sts.Pietro/Marcellino, Roma. 
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Periode Pengenalan 

Setelah Constantin menyetujui Kristen sebagai kepercayaan Kerajaan Romawi, 

kehidupan umat Kristen sangat meningkat. Kerahasiaan pemujaan (sembahyang) yang- 

terpaksa dilakukan tersebut tidak berlangsung lama. Sebagai akibatnya adalah, mereka 

mencurahkan segenap tenaga untuk membangun rumah-rumah pemujaan. Tidak 

mengherankan bahwa umat Kristen beralih kepada apa yang telah mereka kenal dengan 

model bangunan yang disebut basilica Roma. 

Salah satu bangunan pertama dan paling penting yang dibangun selama periode Kristen 

Awal adalah 'St. Peter's Cathedral' di Roma. Arsitok' garcja tersebut bcrnama Old St. 

Peter's mengmbil perancangan menyerupai basilika dan memanfaatkannya untuk 

katedral umat Kristen yang berfungsi berabad-abad lamanya. Rancangan bangunan ini 

terdiri dari 7 bagian. 

transept 
I :  . I  
I .  : I  

nave 

aisles 

narthex 

atrium - propylaea 

Perancangan dan bagian gereja 'St. Peter's' di Roma, 



Tidak seperti basilika Romawi, ia dimasuki dari salah satu sisi pendek, melalui semacam 

pintu gerbang yang disebut propylaeum. Sambil lewat melalui gerbang tersebut, pemuja 
. . 

memasuki halaman besar gedung yang dikelilingi tembok yang disebut dengan atrium. 

Atrium ini terbuka keatas. Meskipun kedua unsur ini ada pada St. Peter's dan tiba-tiba 

muncul di gereja berikutnya, namun tidak dipindahkan dalam kondisi yang beraturan. 

Tidak demikian halnya dengan sisa-sisa rancangan. Pemuja mencapai jalan masuk 

menuju jantung basilika melalui narthex, sebuah atau serangkaian gerbang menuju 

interior. Jalan tengah gereja yang panjang disebut dengan nave, biasanya diapit dengan 

jalan-jalan samping. Ketika seorang pemuja berjalan melalui narthex dan terus menuju 

nave, maka ia akan bertemu dengan tempat duduk altar di upse (bagian gereja yang 

menonjol berbentuk setengah lingkaran. Pada umumnya apse tersebut ditemukan diujung 

bagian timur struktur dan didahului oleh trancept, semacam tangan menyilang yang 

memotong side isle (jalan samping) dan sejajar dengan narthex. Trancept tersebut 

seringkali memperpanjang tangannya melewati batas-batas jalan samping , menyerupai 

silang dalam struktur. Dikarenakan warisannya, maka perancangan seperti ini seringkali 

disebut Latin Cross Plan, inipun mengacu kepada longitzidinalplan. 

Perancangan longitudinal ini adalah yang paling terkemuka di Eropa Barat. Bangunan 

bundar kecil dengan central plan adalah populer di Tirnur, namun di Barat hanya 

digunakan pada bangunan-bangunan tarnbahan (penyokong). 

Old St. Peter's dengan boros dihiasi oleh tatahan marmar dan mosaics, tak satupun yang 

bertahan. Seni mosaik diambil dari seni rupa Romawi dan terdapat kebanyakan pada 

hiasan gereja Kristen Awal. Kebanyakan mosaik bergaya klasik. 

Sebagai contoh: 'Christ as The Good Shenherd' dari Mausoleum of Galla Placidia. Karya 

ini mengingatkan kita kepada lukisan dinding Pompeia. Figur Yesus duduk dalam 

pandangan yang dirumuskan dengan baik di tengah-tengan kawanan domba. Melalui 

penggunaan cahaya dan bayangan, figur itu memiliki hakekat dan memberikan kesan 3- 

dimensional. Posenya lengkap, dan gerakan serta draperinya naturalistis. 

Seniman pada Periode Pengenalan ini juga membuat dekorasi manuscript 

danmenciptakan patung serta ukiran kecil. Gayanya sama dengan gaya mosaik, dapat 



dikenal baik sebagai gaya seni rupa Rpmawi Akhir. 

'Christ as The Good Shepherd' 

SEN1 ' RUPA BIZATIN 

Istilah Bizantin berasal dari kota Bizantium tempo dulu, tempat ibukota Constantin, 

Constantinopel. Seni rupa yang disebut Bizantin dibuat setelah era Kristen Awal di 

Bizantium, namun juga di Ravenna, Venice, Sicilia, Yunani, Rusia dan negara-negara 

Barat lainnya. 
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sebuah peralihan dari corak realisme yang terbatas di bumi sampai kepada yang lebih 

spiritual, gaya dunia lain. Figur seni rupa Bizantin muncul tanpa bobot; ia berdiri dalam 

ruang yang tidak terbatas (tak menentu). Seni rupa Bizantin juga menggunakan 

simbolisme yang jauh lebih dekoratif dalam detail. 

San Vitale. Ravenna 

Kota Ravenna di pantai Adriatik Italy pada awalnya didiami oleh penguasa Romawi 

Barat, Kaisar yang mencoba menghindari orang biadab dengan memindahkan ibukota 

dari Roma. Pemindahan tersebut berlangsung dan berakhir 8 tahun kemudian ketika 

Roma dirampok. Awal sejarah Ravenna merupakan teka-teki dengan perjuangan keras, 

kepemimpinnya seringkali berganti. Setelah pucuk pemerintahan dipimpin oleh Kaisar 

Justinian, barulah Ravenna mulai stabil dan seni rupa mulai bermunculan. 

Eksterior dan gambar tapak gereja 'San Vitale' di Ravenna. 

Selama pemerintahan kaisar Justinian, gereja 'San Vitale' (satu dari bangunan gereja 

yang memiliki hiasan paling rumit dalarn gaya Bizantin) didirikan. Gereja tersebut 

mempunyai bidang tengah. Batas pinggirnya adalah octagon. Meskipun narthexnya 

terletak serong, namun sisi bidang sangat simetris. Kubahnya yang juga octagonal berdiri 

melebihi gereja, disokong oleh 8 buah dermaga padat. 



Diantara dermaga terdapat ceruk setengah lingkaran yang diperlebar sampai ke jalan 

kecil melingkar atau ambulatory, menyerupai daun-daun sebuah bunga. Tangkai bunga 

ini adalah bagian gereja dekat altar yang memotong ambulatori. Pada ujung sanctuary 

(bagian gereja dekat altar) adalah apse (tonjolan) yang pada gereja Bizantin seringkali 

dalam bentuk poligonal. San Vitale punya mempunyai kualitas yang organik. Belokan- 

belokan lembut ditekan ke ruang gereja dan bertemu dengan bentuk-bentuk geometris 

yang seolah-olah melengkapi hiasannya ketimbang menekannya. Ruang kosong mengalir 

dengan bebas dan tentu bentuk-bentuk yang terpisah akan menyatu. 

Kualitas organik yang vital juga terdapat pada dekorasi interior gereja. Tiang-tiang 

dimahkotai dengan kapital-kapital dekoratif desain anyaman yang komplit berkualitas 

ukir yang tinggi. Pinggir-pinggir mosaik dekoratif, 'organik dalam inspirasi, membentuk 

pengulangan pola desain abstrak. 

Perlakuan bentuk yang menyerupai pola abstrak ini juga dijumpai pada representasi figur 

manusia dalam mosaik San Vitale. Karya yang berjudul 'Justinian and Attendants' 

merupakan mosaik yang memperlihatkan gaya Bizantin dalam kesempurnaan media. 

'Justinian and Attendants', mosaik. 



Mosaik tersebut memperingati kemenangan Justinian terhadap orang Goth (orang Jerman 

yang menyerbu dan menaklukkan kerajaan Romawi pada abad ke 3, 4 dan 5) dan 

menyatakan bahwa dirinya sebagai penguasa Ravenna dan bagian barat kerajaan. 

Titelnya secara simbolik disetujui oleh kehadiran figur orang-orang militer dan agama. 

Figur tersebut membentuk ,urutan susunan horizontal yang berbaris menyerupai dekorasi 

melintang di dinding seberang ruang pengamat. Walaupun mereka ditempatkan 

berkelompok, beberapa tampak berdiri di hadapan kelompok yang lainnya, kepala 

mereka membentuk garis tunggal. Tubuh-tubuh yang berhiasan berat, terlihat tanpa 

hakekat (zat). Kostumnya seakan menggantung pada bingkai yang tak masuk akal. Mata 

berkelopak tipis menatap kearah luar dan geraknya tidak alami. Ruang diperlihatkan 

dengan .latar belakang keemasan dan ban rerumputan menghijau di bawah kaki figur, 

akan tetapi penempatan bentuk di dalam ruang itu tidak layak. Perhatikan bagaimana 

kaki mereka berpijak di bumi, tidak ada hubungannya dengan daya berat dari badan. 

Karakteristik ini sangat kontras dengan kaklasikan seni rupa Kristen Awal dan dengan 

mosaik seperti Christ as The Good Shepherd. 

Hagia Sophia, Constantinopel 

Meskipun Ravenna adalah ibukot~. kerajaan sebelah barat, namun bangunan 

pemerintahan terpenting dari kerajaainnyd dibangun di Constantinopel. Constantin 

memindahkan ibukota kerajaan Romawi ke kota lama Bizantium dan menamakan setelah 

nama dirinya sendiri. Setelah kematiannya, kerajaan dibagi menjadi wilayah bagian Barat 

dan Timur. Golongan sebelah tin~ur tetap di Constantinopel, yaitu di kota orang Turki 

yang sekarang disebut Istanbul -tempat dimana Justinian mendirikan gerejanya 'Holy 

Wisdom', atau ;Hagia Sophia'. Gereja ini memiliki struktur yang luar biasa (fantastis), 

dalam sejarahnya sebagai gereja Orthodox Ketimuran, Mesjid Islam dan Museum. Aspek 

yang paling menyolok dari desain bangunan ini adalah ukuran secara keseluruhan dan 

ukuran kubahnya. Bidang lantainya kira-kira 240 x 270 kaki (sementara basilika 

Constantin di Roma 300 x 215 kaki). Kubahnya berdiri 180 kaki diatas lantai, dengan 

jarak lintas 108 kaki (sebaliknya kubah Pantheon berdiri hanya 144 kaki). Jadi, 

proporsinya meletakkan Hagia Sophia sama bersekutu dengan monumen arsitektur 

ternama dari masa Romawi. Untuk menciptakan kubali tersebut, arsitek Anthemius dari 



Tralles dan Isidorus dari Miletus menggunakan kostruksi yang pendentive (segitiga 

membentuk bola yang mengisi ruang dinding antara 4 tapak Aengkungan dari kunci paha 

kubah dengan maksud untuk memberikan dasar lingkaran tempat kubah diberdirikan). 

Sekali'pum masif, kubah tersebut tampak terang dan anggun disebabkan penempatan 

cincin jendela yang melengkung di dasarnya. Cahaya disaring malalui jendela, kadang- 

kadang memberikan kesan bahwa kubah itu seakan-akan melayang di cincin jendela, 

lebih j au h mengesankan keruangan bangunan. 

Interior gereja Hagia Sophia di Istanbul. 

Seperti kabanyakan gereja Bizantin, eksteriornya sangat sederhana. Menara menjulang 

tinggi menyimbolkan keimanan terhadap Pencipta, menyemarakkan sudut-sudut struktur 

bangunan. Menara tersebut ditambah belakangan. Kesederhanaan ini kontras dengan 

permukaan dinding interior yang didekor mewah dengan marmar dan mosaik. 
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Seni rupa Bizantin Akhir 

Arsitektur Bizantin tetap tumbuh dengan subur sampai kira-kira abad ke 12, bervariasi 

antara perencanaan longitudinal dan sentral. Satu variasi menarik adalah 'Greek Cross 
. . 

Plan' yang digunakan dalam bangunan 'St. Mark's Cathedral' di Venice. Dalam 

perancangan ini, tangan-tangan salib memiliki ukuran panjang yang sama, dan fokus 

interiornya selalu kubah yang berdiri diatas persilangan dari elemen-elemen ini. Bagian 

tengah ruang gereja yang panjang (nave) dari perancangan Latin Cross dilenyapkan. 

additions 
to original 
structure 
lBll 

Gereja 'St. Mark's' di Venice. 
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SEN1 RUPA AWAL ABAD TENGAH 

Seribu tahun yang merentang dari 400 AD - 1400 disebut Zaman Tengall atau Dark Ages 

(AbadJZaman Kegelapan). Beberapa sejarawan menganggap milenium ini sebagai 

sebuah pola yang bertahan antara era Roma Klassik dan kelahiran kembali budaya dan 

seni rupanya dizaman Renesans abad ke 15. Beberapa lagi memandangnya sebagai masa 

dimana sinar Klassisisme mati secara tiba-tiba. Sikap negatif terhadap rakyat dan seni 

rupa Abad Tengah belakangan telah beralih menjadi kesadaran akan kontribusi terhadap 

ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, arsitektur dan seni murni yang berkembang. Banyak 

karya seni rupa dari Abad Tengah yang memperlihatkan ciri-ciri yang sama dengan seni 

rupa (karya) yang muncul pada ukiran kecil dan kerijinan logarn orang biadab yang 

berimigrasi melintasi Eurasia berabad-abad yang lalu. Selembar halaman dari 'Buku 

Lindisfarne' berhiasan dari gulungan surat perkamen meliat-liut, menggambarkan sebuah 

tanda salib yang tak putus-putusnya ditulisi. Di sekeliling tanda silang tersebut adalah 

pola-pola berulang linear yang dapat dibaca sebagai ular-ular fantastis sedang makan 

dirinya sendiri. Pola ini memperlihatkan obsesi orang-orang pendatang tersebut terhadap 

bentuk-bentuk binatang dan manusia yang fantastis. 

Selama periode migrasi orang-orang itu, bentuk-bentuk tersebut menyemaraki obyek- 

obyek -mulai dari ornamentasi haluan kapal sampai kepada badannya. Tipe yang sarna 

dari bentuk dan pola yang menggambarkan halaman tanda salib, dapat dilihat dalam 

piagam emas dari Syberia. Ini merupakan pemandangan kekejaman dan pengrusakan 

yang sangat padat dimana seekor elang, harimau, serigala dan anak kuda jantan saling 

sobek-menyobek mendekati kematian. Walaupun demikian, isi kekejaman tersebut 

memperlihatkan detik menuju permainan garis dan pada pola yang menyenangkan. 

Sebagaimana halnya yang seringkali ditemui pada seni rupa para pendatang itu, kekayaan 

dan kompleksitas menyeluruh dari desain mengesampingkan isi dari karya itu. Motif 

tersebut nienjadi pokok dari dekorasi seni rupa Eropa Barat selama Awal Abad Tengah. 

Seni Rupa Carolingian 

Nama terpenting yang berkaitan dengan seni rupa abad Tengah yang pada periode itu 

dengan serta-merta mengikuti migrasi adalah Charlemagne (Charles the Great). 



Penguasa yang sangat kuat ini mencoba mempersatukan kelompok yang sedang 

berperang di Eropa dibawah perlindungan umat Kristen dan membentuk kampanye 

terhadap kekaisaran Romawi, dan mereka berhasil. Pada tahun 800 Charlemagne 

dinobatkan oleh Paulus sebagai Kaisar llomawi. Periode keunggulan Charlemagne 

disebut Periode Carolingian. Ia mendirikan istananya di Aachen, kota orang Jerman 

Barat di perbatasan Belgia sekarang. Ia mengimpor para intelektual dan seniman paling 

penting di Eropa dan negara-negara Timur. 
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Pets Eropa dan Halaman dari 'Lindisfame Gospels', sebuah hiasan Manuscript. 

Palatine Chapel dari Charlernagne 

Charlemagne mendirikan istananya 'Palatine Chapel' dalam 2 corak arsitektur. Ia 

mencoba berusaha menandingi arsitektur Romawi, namun mungkin juga terpengaruh 

oleh perancangan pusat gereja San Vitale yang dibangun dibawah kekuasaan kaisar 

Justinian. Seperti pada San Vitale, Palatine Chapel merupakan perancangan sentral 
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dengan sebuah ambulatory (tempat berjalan) dan sebuah kubah persegi 8. Namun, di 

bagian inilah ujung-ujung kesamaan. Perimeter istana Charle tersebut adalah segi banyak 

dengan hampir 16 sisi, sementara San Vitale hanya rnemiliki 8 buah. Teidapat juga 

kesimetrisan aksial yang lebih baik dari Palatine Chapel yang disebabkan oleh 

penempatan logis dari narthex (gerbang menuju interior). 

Interiornya memperlihatkan perbedaan dengan interior San Vitale. Cemk setengah 

lingkaran yang diselingi tiang-tiang dan ditekan ke ruang tempat berjalan pada Ravenna 

di Aachen telah dilenyapkan. Terdapat kelebihan makna antara area berkubah di bagian 

tengah dengan ambulatory melingkar. Artikulasi bagian-bagian yang jelas ini adalah 

tanda resmi dari perancangan Romawi, dan berdiri kontras dengan karakter berkubah- 

kubah dan organik dari beberapa arsistektur Bizantin. Dinding Palatine Chapel dibagi 

kedalam 3 tingkat yang berbeda. 

Interior dan denah 'Palatine Chapel' Charlemagne di Aachen. 
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Setiap tingkat dibagi oleh tiang-tiang gang berilham Romawi. Mengklassikkan unsur- 

unsur struktural, motif dekoratif dan pembalokan bentuk menunjuk kepada 

perkembangan arsitektur 'Romanesque' (gaya arsitektur Eropa abad ke 11 dan 12 dengan 

karakter dinding tipis dan masif, berbidang Latin Cross, menggunakan kubah di bagian 

tengah, lengkungan dan bagian muka bermenara kembar). Namun demikian, sekalipun 

Charlemagne memilih rancangan bagian tengah yang klassik, perancangan yang 

membujur mungkin disukai oleh para arsitek Kristen belakangan. 

Hiasan Naskah 

Rancangan kesayangan Charlemagne adalah menguraikan teks Kitab Injil yang benar. 

Bertahun-tahun para ahli tulis buta huruf membuat teks Bible sampai kepada hal-ha1 yang 

diuraikan dengan tulisan tangan yang tak terbaca. Kecintaan Charlemagne terhadap ilmu 

pengetahuan dan pengejaran kebenaran membantu ilmu pengetahuan agar tetap bertahan 

selama Awal Abad Tengah, meskipun ia sendiri buta huruf. 

Corak buku ajarannya disebut Coronation Gospel (Ajaran Penobatan). Buku tersebut 

merefleksikan kecintaannya terhadap seni rupa Klassik. Matthew, seorang pengabar Injil 

yang memikirkan untuk menulis ajaran pertama, digambarkan sebagai seorang penulis 

Romawi yang berpendidikan sedang tekun dengan pekerjaannya. Lingkaran cahaya yang 

mengitari kepalanya mengungkapkan identitas keramat. Sikapnya kalem, tafakur, tenang 

dan berhati-hati. Tubuhnya berat, duduk dengan sungguh-sungguh, draperi toganya jatuh 

secara alami melingkari anggota badannya. Seniman menggunakan coretan (gerak) dan 

kontras cahaya serta bayangan dengan mahir untuk memberikan arti bentuk dalam cara 

yang telah dilakukan pelukis dinding Roma purbakala. Meskipun klassisisme merupakan 

kecenderungan corak yang disenangi kaisar Holy Romawi, namun ha1 ini bukanlah satu- 

satunya gaya yang disenangi selama periode Carolingian. Buku ajaran Archbishop Ebbo 

dari Reims diciptakan hanya 5 -10 tahun setelah buku Ajaran Penobatan. Sekalipun 

begitu, dalam ha1 corak ia tidak mungkin bergeser lebih jauh. Keseimbangan klasiskal 

dari emosi dan kekuatan terkendali dalam buku ajaran Charle dikalahkan oleh 

penampilan nafsu dan enerji Pengabar Injil Ebbo. Kedua figur duduk dalam sebuah 

pemendangan. Bagaimanapun, Matthew versi Charle dibuat untuk menyandarkan diri 

pada kecerdasannya sendiri demi menyusun ajaran. 
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'St. Matthew at Work' dalam Kitab versi Charlemagne dan Ebbo. 

Suasana dalam lukisanpun berbeda. Pemandangan klassikal yang tenang dan lipatan 

lembut draperi ala Matthew menghasilkan atmosfir yang menaikkan derajat dan 

intelektual dalam buku Ajaran Penobat'an. Sebaliknya, draperi yang gelisah, rambut yang 

terurai kusut, kontur wajah dan pemandangan yang muncul dalam buku ajaran Ebbo 

memberikan suasana enerji yang dramatis dan kalut. Lebih menarik lagi, ini merupakan 

corak yang memberi petunjuk sangat emosional, yang akan paling berpengaruh dalam 

seni rupa Romanesque. Kenaturalisme-an gambar pada buku Coronation tidak akan 

muncul kembali sampai kelahiran Renesans Awal di abad ke 14. 

Seni Rupa Ottonian 
Q 

Setelah kematian Charlemagne, percekcokan internal dan eksternal mengancam 

kekaisaran Romawi, koyak terpisah-pisah dalam beberapa peristiwa. Yang paling penting 

darinya adalah dibawah aturan 3 orang kaisar Jerman, masing-masing bernama Otto yang 

satu..sama lainnya sukses dalam apa yang disebut periode Ottonian (periode orang-orang 

Otto). Dalam banyak aspek , pemerintahan mereka melambangkan perluasan idaman 

Carolingian, seperti yang terlihat jelas pada arsitektur dan patung pada periode tersebut. 



Arsitektur 

Prestasi arsitektur yang paling penting pada periode Ottonia adalah konstruksi biara 

gereja 'St. Michael' di Hildesheim Jerman. Gereja ini memberikan kesan pertama kita 

terhadap rancangan basilika Romawi yang dimodifikasi yang akan diberikan sebagai 

basis untuk arsitektur Romanesque. 

Gereja biara tersebut tidak mempertahankan bentuk gerbang atau atrium dari Old St. 

Peter. Ia menggunakan pintu jalan masuk cabang samping dari basilika Romawi. Namun, 

segenap unsur lainnya dari tipe katedral Kristen yang khas dihadirkan, seperti: narthex, 

nave, aisle dua sisi, transept dan apse ang diperluas dengan sebuah ambulatory. 

Bagaimanapun yang paling penting bagi masa depan arsitektur Romanesque dan Gothic 

adalah penggunaan crossing square (empat persegi menyalib) untuk memberikan makna 

ruang kosong (space) dalam sisa gereja (nave). 

Interior dan eksterior Gereja Biara 'St. Michael' di Hildeshe~m. 
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Salib empat persegi dibentuk oleh pertemuan bagian tengah ruang gereja dengan sayap 

ujung sisi kiri dan kanan. Dalam gambar tapak St. Michael, nave tersebut terdiri dari 3 

bagian. modul yang sama dalam dimensi terhadap bidang persegi salib dan ditandai 

dengan pilar-pilar persegi. Rancangan ini mcrupakan contoh awal dari apa yang 

dinamakan square schematism (rancangan gereja dimana salib bidang empat persegi 

dianggap sebagai basis untuk menentukan dimensi menyeluruh bangunan, kontras 

dengan rectanguler bay gwtem). 

St. Michael juga rnenggunakan alternate support system pada dinding nave (sistem 

arsitektur yang unsur-unsur strukturalnya bertukar silih berganti untuk menunjang berat 

dinding dan beban langit-langit). Dalam sis+im seperti ini, unsur struktural yang bertukar 

tersebut (dalam ha1 ini bubungan dan tiang) menahan bcrat dinding dan pada akhirnya 

menahan bebabn langit-langit. Pertukaran unsur pada St. Michael dibaca seperti pilar- 

pilar a-b-b-a (bubungan-tiang-tiang-bubungan). Sistim seperti ini, dalam satu jenis atau 

yang lainnya akan rnenjadi sebuah kesatuan yang konstan dalam arsitektur Romanesque. 

Seperti halnya Old St. Peter's, eksterior St Michael merefleksikan karakter interiornya 

Peter's, nave, side aisle dan unsur lain dari perancangan bersambung dengan jelas dalam 

bentuk berblok eksterior. Permukaan dinding eksteriornya dibiarkan tanpa dekorasi, sama 

halnya dengan gereja Kristen Awal dan Bizantin. Namun dernikian, St. Michael adalah 

tempat terjadinya penemuan kembali seni patung yang sudah tidak berkembang semenjak 

kejatuhan Roma. 

Patung 

Karya: 'Adam and Eve Reproached by the Lord' adalah panil dari pintu perunggu St. 

Michael, memperlihatkan patung dengan teknik tuangan dalam satu lempeng dizaman 

Abad Tengah. Ia menyerupai hiasan iffanuscript pada pada periode itu, dan dalam mood 

dan corak yang sama dengan 'Matthew Page' karya Archbishop Ebbo. Ini merupakan 

karya yang berisi nuansa kerohanian dimana si Pencipta menunjukkan jemarinya seakan- 

akan merupakan sebuah dakwaan kepada figur Adam dan Hawa yang kesedihan. Mereka 

mencoba untuk membelokkan kesalahan; adam menunjuk kepada Hawa dan Hawa 

rnemberi gerak isyarat kearah setan yang menyamar menyerupai binatang serigala yang 



merundukkan badannya ke bumi. Ini bukanlah figur Klassik yang dengan bangga 

memikul dirinya sendiri dibawah tekanan. Sebaliknya, mereka disayangkan, orang 

terbuang yang gemetar ketakutan dan dengan penuh ketakutan mencoba menghindari 

hukuman. Dalam karya ini, sama halnya dengan karya periode Romanesque, malaikat 

diperlihatkan sebagai sebuah hakim yang tidak penyayang. 

'Adam and Eve Reproached by the Lord', pintu panil dari perungp. 

SEN1 RUPA ROMANESK 

Corak.Romanesk muncul pada dekade terakhir abad ke 11,  ditengah perobahan yang 

menjadi-jadi dalam segenap aspek kehidupan masyarakat Eropa. Dinasti-dinasti seperti 

Carolingian dan Ottoniail hidup dalam waktu yang tidak lama. Monarchi individu 

mengatur area Eropa, saling menyaingi satu sama lain untuk memiliki tanah dan 

kekuatan. Setelah orang biadab berhenti menyerbu dan mulai menetap, feodalisme mulai 

membangun Eropa (dengan monarchi di baris depan), 

Feodalisme bukanlah satu-satunya sisrim paksa di tengah kehidupan periode Romanesk. 

Monastisisme (berhubungan dengan biara) juga naik kepentingannya. Biara masih 

merupakan satu-satunya tempat bagi pendidikan yang layak dan memiliki tambahan 
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atraksi tentang pemberian jaminan bagi keselamatan yang abadi, keselamatan dari api 

neraka ketika hidup setelah kematian di alam baqa yang merupakan keyakinan manusia 

dari Abad Tengah (dianggap sebagai kepercayaan umum yang sama di seluruh klas-klas 

masyarakat). Kaum ningrat, kependetaan dan kaum tani semuanya menggiring usaha 

spiritualnya menuju kearah sasaran ini. 

Dua fenomena yang merefleksikan obsesi Abad Tengah terhadap keselamatan di alam 

baqa adalah: Perang Salib dan Naik Haji (ziarah besar). Perang Salib adalah perang suci 

yang digaji untuk upaya mendapatkan Tanah Suci milik orang Muslim yang telah 

diambil-alih pada abad ke 7. Naik Haji adalah perjalanan panjang mengunjungi dan 

sembahyang di tempat suci yang sakral atau kuburan Rasul. Berpartisipasi dalam Perang 

Salib dan Naik Haji terlihat sebagai bobot yang akan membantu tip skala dalam 

kesenangan seseorang pada Hari Pembalasan. 

Ziarah (Naik Haji) ini memerlukan tempat yang agung untuk sembahyang di akhir 

perjalanan, memberikan dorongan bagi konstruksi gereja selama periode Romanesk. 

Arsitektur 

Dalam katedral Romanesk terdapat artikulasi (sambungan) bagian-bagian yang jelas 

dengan bentuk-bentuk eksterior yang n~cnampakkan ruang-mang interior. Interior terdiri 

dari 5 areal utama, dengan variasi pada rancangan dasar yang tarnpak jelas pada 

arsitektur wilayah berbeda di Eropa. Kita bisa menambahkan 2 kriteria arsitektur 

Romanesk kedalam bentuk dasar ini: kelapangan dan tahan api. Disebabkan oleh faktor 

kesenangan orang-orang terhadap kegiatan yang Naik Haji, maka arsitektur menghendaki 

struktur ruang yang lebih luas dengan ruang-ruang interior yang tidak akan membatasi 

arus gerak. Setelah orang biadab itu mznyerang gereja kiri dalam kobaran api, juga 

dianggap penting untuk membuat bangunan tahan api dengan menghilangkan atap-atap 

dari kayu dan menutupi struktur dengan batu potong. 

Gereja St. Sernin di Toulouse Perancis cocok dengan segala keperluan katedral 

Romanesk. Tinjauan dari udara tentang eksteriornya memperlihatkan bentuk-bentuk 

membalok yang menunjukkan garis besar bagian tengah gereja, jalan-jalan pinggir, 

serambi bertiang ke barat, sekat yang menonjol yang dimahkotai oleh puncak menara 



bertingkat diatas segi empat bersalib, dan sebuah bentuk lingkaran di ujung timur dimana 

pada bagian inilah ambulatory (ruangan tempat berjalan) melebarkan 5 buah kapel yang 

menyebar (radiating chapels). Di sepanjang wajah sebelah timur dari bentuk salib dan di 

sekeliling ambulatory terdapat serial kapel yang menyebar atau melebar dari aisle. 

Ruangan ini menyediakan kamar-karnar ekstra bagi keramaian jemaah dan menawarkan 

gerak bebas mengitari gereja. Skematisme empat persegi panjang telah digunakan dalam 

perancangan ini; masing-masing teluk empat persegi panjang diukur setengah dari segi 

empat salib, dan dimensi dari setiap segi empat di lorong samping adalah seperempat dari 

modul utama. 

Di St. Sernin itu dibuat perobahan dari langit-langit kayu datar sebagai karakteristik 

basilika Romawi menuju kubah batu. Struktur langit-langit tersebut dinamakan 'barrel 

vault', yaitu ruang beratap yang dikonstruksi oleh jalan-jalan yang menempatkan kubah 

di belakang satu sama lainnya. 

Gereja 'St. Sernin' di Toulouse, Perancis. 



Daya berat kepadatan dari kubah dosokong oleh dinding bagian tengah ruang gereja dan 

oleh jalan-jalan pinggir yang menerima sebagian besar daya dorong ke bawah. Kondisi 

ini sedikit diringankan oleh penampilan tribune gallery (ruang antara gang beratap di 

ruang bagian tengah dengan dinding bagian atas gereja yang digunakan sebagai lalu 

lintas di atas jalan pinggir panggung). Sejarah arsitektur Romanesk dapat ditandai 

sebagai sejarah tentang teknik pembuatan kubah dan kebutuhan terhadap penggunaan 

cahaya ang memberika dorongan bagi perkembangannya. 

Ini agak (sedikit) diringankan oleh tribune gallery yang dalam efek memperkecil 

pengurangan dari kubah tong menuju aisle samping. Tribun ini juga memberikan spasi 

ekstra untuk massa jemaah. 

Karena kubah tersebut terletak langsung di puncak tribun, dan karena fenestration 

(susunan jendela dan pintu dalam satu struktur) bisa memperlemah struktur kubah, 

terdapat sedkit cehaya di dalam interior katedral. Kekurangan cahaya mempertimbangkan 

masalah utarna, dan mengatasinya akan menjadi pusat perhatian utama bagi arsitek 

Romanesk masa datang. Sejarah arsitektur Romanesk dapat ditulis sebagai sejarah teknik 

kubah, dan kebutuhan cahaya memberikan peransang bagi perkembangnya. 

Pembangun katedral St. Etienne di Normandy dengan sangat berarti menyumbang 

kepada masa depan arsitektur Romanesk dan Gothic dalam desain kubah langit-langit. 

Daripada menggunakan kubah tong yang menembus jalan dari ruang depan menuju ke 

tengah kearah tonjolan setengah lingkaran, mereka membagi ruang tengah St. Etienne 

kedalam 4 modul berbeda yang merefleksikan bentuk persegi salib. Secara berurutan 

masing-masing modul ini dibagi atas 6 bagian dengan titik penunjang kubah (rib) yang 

menutup dari tiang-tiang yang digunakan dan tiang penyokong utama pada dinding ruang 

bagian tengah gereja. Beberapa dari rib ini menghubungkan titik tengan dari sisi yang 

berlawanan ruang persegi. Rib-rib lainnya menyilangi ruang modul secara diagonal, ini 

disebut diagonal rib. Alternate a-b-a-b support system yang digunakan dengan tiang lain 

pada kubah St. Etienne merupakan kubah tiang benaran yang pertama, di dalarnnya 

terdapat perpaduan dari tiang diagonal dengan garis potong yang berfungsi sebagai 

kerangka penahan beberapa daya berat langit-langit bangunan. Pada bangunan masa 

selanjutnya, peranan tiang utama adalah sebagai unsur penopang akan bertambah. 

103 



Meskipun dinding tengah gereja itu tipis jika dibandingkan dengan gereja Romanesk, 

namun interiornya memiliki citarasa tentang pencahayaan yang tidak ditemukan pada 

gereja St. Sernin. Perkembangan kubah tiang tersebut membuat kemungkinan untuk 

menembus langsung dinding diatas tribune gallery dengan jendela-jendela, Deretan 

jendela yang muncul, dipotong menjadi modul-modul langit-langit berkubah ramping 

yang disebut 'clerestoly ' (area di atas gang beratap pada dinding di bawah lengkungan 

elevasi ruang tengah, mempunyai jendela untuk memberikan cahaya langsung bagi ruang 

tengah tersebut). Celestori ini akan menjadi unsur standar rancangan katedral Gothic. 

Perbedaan utama rancangan gereja periode Romanesk-Gothic dan gereja St. Etienne di Perancis. 



Bagian muka St. Etienne juga dibuat sebagai model untuk arsitektur Gothic. Secara 

vertikal ia dibagi atas 3 bagian oleh buttress tipis, yaitu untuk penyokong konstruksi 

dengan struktur yang keras, biasanya terbuat dari batu tembok atau batu biasa; struktur 

bebatuan padat pada dinding eksterior bangunan yang fingsinya untuk menekan batu 

balok kubah kedalam dan keluar. Dua ,nenara be1 melengkapi bagian depan bangunan 

ini, yang masing-masingnya juga terbagi atas 3 bagian. Dua menara, wajah yang terbagi 

tiga ini akan muncul kembali pada dalam struktur Gothic, meskipun dinding-dindingnya 

akan ditembusi oleh banyak pahatan dan fenestrasi (susunan jendela dan pintu), 

memberikan tampilan yang lebih mahal. Sekalipun begitu, desain St. Etienne yang 

simetris dan kemungkinan yang dapat diramalkan akan dipertahankan. 

Meskipun kadang-kadang kita temukan 3 patung berdiri dari periode Romanesk dan 

Gothic, namun jauh Ebih lazim bagi kita untuk menganggapnya sebagai pahatan pada 

dekorasi arsitektur yang ditempatkan pada sekitar pintu gerbang. Permukaan-permukaan 

yang dihias adalah termasuk tympanum, yaitu bidang setengah lingkaran di atas pintu 

katedral, archivolt (papan hias tembok kosentris yang mengulangi bentuk timpanum), 

lintel (bidang pita dekorasi melintang dimana timpanum terletak), trumeau (tiang atau 

pilar ditengah pintu katedral) dan jamb (permukaan dinding yang membatasi pintu 

keluar-masuk dari kedua sisi). 

Beberapa dekorasi skluptural yang paling penting dan rumit ditemukan pada timpanum 

gereja seperti katedral 'Autum' di Burgund. Timpanum merupakan tempat penting untuk 

ukiran relief, karena orang-orang yang memasuki gereja tidak sanggup membantu, 

melainkan melihat relief tersebut. Dalam pahatan tinlpanum itu diciptakan momen untuk 

memperingatkan manusia bahwa tingkah-laku duniawinya akan dihakimi secara kasar. 

Timpanum yang terletak pada lintel dihiasi dengan relief figur-figur kecil yang 

mengungkapkan tentang kematian. Malaikat terpenting Michail berdiri di tengah, 

membagi deretan horizontal figur atas dua kelompok. Orang mati telnjang pada 

pandangan kiri-keatas, penuh harapan untuk mencapai kemenangan sorga. Di atas lintel, 

Yesu.s' digambarkan sebagai hakim yang sedang mangawasi proses seleksi. Disebelah 

kirinya terdapat figur kurus tinggi, merupakan gambaran beberapa rasul yang sedang 
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( mengamati adegan, sementara beberapa malaikat mengangkat tubuh-tubuh ke dalam 
I ' sorga. Sebaliknya, pada bagian kanan Yesus adalah gambaran kejadian-kejadian yang I 
I 
! mengerikan. Orang-orang yang mati dirampas dari kuburan mereka, jiwanya ditimbang 

i dengan' skala; di sebelah kiri oleh malaikat dan sebelah kanan oleh ular naga. Iblis 

(syaitan) menipu dengan menambahkan sedikit bobot, beberapa sahabatnya berdiri dalam 

keadaan siap merebut roh (jiwa) dan melemparkannya ke dalam neraka. 

Portal gereja St. Pierre bag. selatan di Perancis dan Timpanun barat katedral Autum di Burgundy. 

Seperti dalam pintu perunggu St. Michael, manusia terlihat seperti ras yang 

menyedihkan, tak berdaya, bukan tandingan bagi tipu-daya setan. Figur tersebut 

merunduk dalam teror sosok di sekelilingnya, dalam kekontrasan yang kuat dengan 

ketentraman hukuman yang memihak niereka. 

Para pemahat Romanesk mencari inspirasi gaya dari karya-karya Romawi, ukiran-ukiran 

kecil periode pra-Romanesk, terutama untuk hiasan manuskrip. Dalam fase awal seni 

rupa Romanesk, naturalisme tidak diperhatikan. Untuk model, seniman beralih kepada 

seni ketimbang alam., dan tentu saja bentuk-bentuk yang dibuat bergeser setid+cnya dua 

kali atau bahkan mungkin 100 kali dari sumber bentuk aslinya. Seterusnya, tidak heran 
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bila bentuk-bentuk yang diwujudkan muncul seperti bonela atau wayang. Figur Yesus 

merunduk dalam pola oval besar, dan anggota badannya merunduk dalam sudut tajam 

dalam kecocokan. Walaupun draperinya tarnpak cocok dengan bodi, lipatannya menurun 

menjadi pola stilasi busar yang kosentris yang bergerak melintasi permukaan yang relatif 

datar. Realisme bukanlan sasarannya. Pematung semata-mata mencoba untuk 

membawakan (menyampaikan) pesan ketakutannya terhadap detail dan emosionalisme 

yang akan menjadi pengaruh kuat atau penyesalan yang paling dramatis bagi para jemaah 

yang sedang mengamatinya. 
5 

'Last Judgment' (detail timpanum) clan Hiasan halaman Manuskrip 'The Life and the Miracles of 
St.Audomarus. 
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Hubungan antara patung dan hiasan manuskrip (naskah) Romanesk dapat dilihat dalam 

halaman naskah 'The Life and Miracles of St. Audomarus'. Figur Yusuf dalam timpanum 

Autum, anggota badan yang panjang dan kurus ceking dari 3 sosok yang hingar bingar 

bersatu pada torso dalam pandangan yang aneh. Walaupun draperi memberikan reaksi 

kepada gerak badan yang tidak alami, namun ia direduksi kearah lipatan-lipatan terpola 

yang juga tidak realistis. 

Menuju akhir periode Romanesk, para artis memberikan banyak atensi kepada 

lingkucgan mereka, ketika itulah meningkatnya naturalisme yang berarti. Draperi jatuh 

dengan lembut, tubuh mulai memperoleh hakikat berat yang lebih banyak. Gerakannya . 
, 

sediklt dalam keadaan takut, keseimbangan antara emosi dan pengendalian mulai muncul 

kembali. Unsur-unsur ini mencapai puncak kesempurnannnya selama periode Gothic. 

Tapestry 

Walaupun tugas-tugas menyalin teks sakral dan menghiasi pinggiran halamannya dengan 

pola-poia dekoratiflsimbollsketsa kadang-kadang diberikan kepada wanita, namun bentuk 

seni rupa ini lebih banyak dikerjakan oleh seniman pria. Tidak demikian halnya dengan 

media tapestry. Pada abad Pertengahan, tenunan dan rajutan diajarkan kepada kaum 

wanita dari segala lapisan kelompok sosial dan jalan kehidupan. Para wanita bangsawan 

dan biarawati akan didapati melakukan kegiatan menenun dan menghiasi tapestry yang 

rumit itu, pakaian dan jubah peribadatan dengan menggunakan linen-wool-benang 

emaslsutera-mutiara-permata lain yang terbaik. 

Detail tapestry 'Bayeux' 



Tapestri yang mungkin paling terkenal dan masih ada, adalah 'Bayeux Tapestry' yang 

dipastikan diciptakan oleh sekelompok wanita. Tapestri ini menggambarkan penyerbuan 

Inggris oleh William the Conqueror dalam bentuk narasi cerita yang terus-menerus 

bersambungan. Meskipun karya tersebut kurang dari 2 kaki tingginya, semula ia diukur 

dengan panjang lebih dari 230 kaki. Karya yang panjang ini digelar mengikuti arah jarum 

jam mengitari seluruh bagian tengah gereja (nave) katedral Bayeux. Dengan melihat arah 

pemasangan karya ini, berarti kita sedang mengikuti cerita bersambung seperti yang 

ditemui dalam dekorasi melintang dinding gereja Parthenon. Gaya Gothik tumbuh dan 

berkembang di Perancis. 

SENi RUPA GOTIK 

Seni rupa dan arsitektur abad ke 12 dan 13 disebut Gothic (Gotik). Istilah ini mula-mula 

dipakai oleh kalangan sejarawan yang meyakini bahwa para Goth (orang Jerman yang 

menyerbu dan menaklukkan sebagian besar Kekeisaran Romawi pada abad ke 3, 4, dan 

5) adalah orang yang bertanggung-jawab terhadap corak seni rupa pada periode ini. 

Kritikus percaya bahwa gaya Gotik lebih jauh mambakar cahaya Klasisisme, karena 

mereka adalah orangoorang biadab. Oleh karena itu istilah Gotik digunakan dalam 

konteks 'yann meremehkan'. Selama bertahun-tahun kritikan yang paling positif terhadap 

seni rupa Gotik adalah bahwa ha1 ini merupakan sebuah langkah ke depan dari seni rupa 

sebelumnya, yaitu Romanesk. Saat ini pandangan seperti itu telah ditinggalkan. Gotik 

sebagai istilah cemoohan tidak berlangsung lama. Corak seni rupa Gotik dan Romanesk 

dipandang sebagai perbedaan dan pergantian terhadap sifat unik dari masanya. Variasi 

corak Gotik dapat juga dilihat Eropa Utara. 

Dalam sejarah seni rupa, tentu jarang disanggupi menemukan perkembangan dari corak 

yang khas, atau awal gerakan menuju saat yang spesifik pada karya tunggal. Narnun, 

disepakati secara umum, bahwa corak arsitektur Gotik dimulai pada tahun 1140 dengan 

konstruksi pentas untuk paduan suara dalam gereja 'St. Denis' dekat Paris. Kubah dari 

ruang paduan suara tersebut berisi tulang-tulang pemikul berat yang membentuk skelef~l! 



disepakati secara umum, bahwa corak arsitektur Gotik dimulai pada tahun 1140 dengan 

konstruksi pentas untuk paduan suara dalam gereja 'St. Denis' dekat Paris. Kubah dari 

ruang paduan suara tersebut berisi tulang-tulang pemikul berat yang membentuk skeleton 

(kerangka) struktur langit-langit. Ruang antara tulang-tulang tersebut kemudian diisi 

dengan batu potong. Pada bangunan St. Denis itu, kubah bersudut digunakan didalam 

kerangka stmktural ketimbang gaya melengkung bulat ala Romanesk. Konstruksi kubah 

ini juga memperkenalkan penggunaan areal yang lebih luas dari kaca patri (stained 

glass), melenyapkan kepadatan dinding Romanesk. 

Interior dan eksterior katedral 'Laon' di Perancis. 
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Meskipun katedral Laon dianggap sebagai karya seni rupa masa Gotik Awal, namun 

rancangannya menyerupai gereja Romanesk. Sebagai contoh, langit-langitnya adalah ku- 

bah tulang-tulang yang disokong oleh kumpulan tiang-tiang dalam susunan berirama a-b- 

a-b. Namun demikian, disini terdapat penemuan penting. Interiornya memperlihatkan 
I 

perobahan dalam elevasi dinding dari 3 kepada 4 level. Sederetan lengkungan, atau 

triforium ditambahkan diatas galeri tribun untuk menembus lebih jauh permukaan kokoh 

dinding bagian tengah. Obsesi mereduksi penampilan daya berat pada dinding juga dapat 

dilihat pada eksteriornya. Bila kita bandingkan bagian muka arsitektur St. Etienne dengan 

Laon, tampaklah perobahan dari tampilan masif menyerupai benteng menuju penampilan 

yang seakan plastis dan organis. Muka katedral Laon dibagi kedalam 3 level. Pintu 

gerbangnya tampak menganjur (menonjol) ke depan dari bidang muka, Dinding ditembus 

oleh jendela-jendela yang dilengkungkan, gang beratap dan jendela bundar besar 

menyerupai bunga ros (rose window) di tengah, dan menara lonceng kembar yang seakan 

dibangun oleh kekosongan ketimbang kepadatan: 

Katedral 'Notre-Dame' dan proyeksi Isometrik stmkturhagian katedral Chartres. 



Selama periode Gotik berjalan, segala upaya diarahkan kepada terputusnya permukaan 

batu. Dinding ditembus oleh kaca yang lebih lebar. Bagian tengah ruang gereja menjadi 

lebih tinggi dan detail berukir menjadi lebih berrenda. Pada bangunan ini terdapat 

kualitas ajaib dalam potongan-potongan mirip hukum berat. 

Satu dari bangunan paling ternama dalam sejarah arsitektur adalah katedral 'Notre-Dame 

de Paris'. Bangunan ini bertengger di pinggir sungai Seine, ia telah memikat pengunjung 

mulai dari kostruksinya. Notre-Dame merupakan perpaduan aneh dari unsur-unsur lama 

dan baru. Ia memelihara kubah tulang dan secara orisinil merancang elevasi dinding 

berlevel 4 ala Gotik Awal. Ini dimulai pada tahun 1163 dan belum sempurna sampai 

selama hampir satu abad, mengalami modifikasi perluasan antara tahun 1225 dan 1250. 

Beberapa perobahan ini merefleksikan perkembangan gaya GotikPunca!:, termasuk 

penggunaanyying buffresses (struktur yang menghubungkan dinding penopang eksterior 

bangunan dengan kubah interiornya) untuk menopang dinding bagian tengah ruang 

gereja. Eksterior tersebut juga mengkombinasikan perpaduan gaya awal dan barn. 

Sementara wajah depannya jauh lebih masiv ketimbang pada Laon, elevasi di utara dan 

selatan bangunan tampak ringan dan terbuka. 

Katedral 'Chartres' dianggap sebagai gereja pertama periode Gotik Puncak. Tidak seperti 

Notre-Dame, ia dirancang memiliki elevasi dinding 3 level dan flying buttress. Struktur 

dinding yang tiga bagian itu disediakan untuk jendela-jendela lebih lebar, memberikan 

cahaya yang masuk lebih banyak ke dalam interior. Kegunaan jendela besar pada 

klerestori pada gilirannya dibuat memungkinkan dengan pengembangan flying buttress. 

Pada periode Gotik Puncak, terdapat perobahan dari bagian yang berbentuk empat 

persegi panjang kepada 'rectangular bay system ' (sistem ganjuran seperti empat persegi 

panjang yang dibuat sebagai basis rancangan secara keseluruhan, kontras dengan square 

schernatism). Pada akhirnya, setiap ganjuran empat persegi panjang ini mempunyai 

kubah bertulang silang, dan hanya satu aisle empat persegi samping yang mengapit 

masing-masing ganjuran empat persegi panjang itu. Jadi, kebutuhan akan sistim 

sokongan yang gonta-ganti (altenatif) juga dilenyapkan. Interior katedral Gotik Puncak 

menghadirkan beberapa pemandangan yang dramatis. Terdapat keluasan berkelanjutan 

ruang dari nartek ke apse di sepanjang bagian tengah ruang gereja yang tidak terganggu 
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1 oleh penyokong alternatif. Terdapat juga daya tolak vertikal yang kuat dari lantai sampai 

I ke kubah yang ditelan oleh ketiadaan triforium dan ketinggian menjulang lengkungan di 

bagian depan ruang tengah bangunan dan jendela klerestori. Permukaan dinding yang 

padat lebih jauh dihindari dengan kuantitas kaca timah yang membanjiri interior dengan 

cahaya misterius dan lembut. Para arsitek mengatur segala keinginannya untuk 

menghasilkan pelepasan spiritual menuju dunia lain. Mereka melakukannya dengan 

menantang sifat-sifat dari zat, dengan menciptakan ilusi keringanan dalam batu, dan 

dengan menulisi aspek-aspek pancaran sinar benvarna yang mempesonakan. 

Arsitektur Gotik dilrrar Perancis 

Arsitektur katedral yang telah kita pelajari tentu saja dibangun di Pcrancis, dimana corak 

Gotik tumbuh dan berkembang. Variasi corak Gotik Perancis dapat juga dirasakan 

dimana-mana di Eropa Utara sekalipun dalam struktur di Inggris dan Jerman 

'pembalokan' umum arsitektur Romanesk dilestarikan. Perancangan katedral 'Salisbury' 

di Inggris mengilustrasikan beberapa perbedaan antara arsitektur periode Gotik Inggris 

dan Perancis, sebagaimana terlihat pada transep ganda dan apse (tonjolan setengah 

bundar sebagai bagian gereja) persegi yang unik. Profil katedral Salisbury juga berbeda 

dari gereja Perancis, dimana menara lonceng di ujung (ekor) bagian selatan sederajat 

dengan sisa bagian depan, dan sebuah inenara tinggi menjulang di atas persegi empat 

menyilang. Karakteristik selebihnya dari katedral, termasuk sistim rectanwlar bay 

menghasilkan pertalian dekat dengan corak Gotik Perancis. 

Disisi lain, di Italy tidak terdapat kesetiaan yang kuat (ketat) kepada corak Perancis, 

sebagaimana yang terlihat pada katedral Florence. Detail yang paling menonjol dari 

eksteriornya adalan ketajaman, pola geometris pelapis marmar putih dan hijau, 

horizontalitas atau kualitas yang terbatas pada bumi. Hal ini kontras dengan garis vertikal 

katedral Gotik Perancis yang seolah-olah mencapai sorga. Perancis terobsesi dengan 

disintegrasi visual dinding batu yang masif. Sebaliknya di Italia, menyuguhkan kualitas 

mural dari struktur. Pada katedral Florence tidak terdapat flying buttress. Elevasi dinding 

direduksi menjadi 2 level dengan penestrasi minimum. Perancangan katedral Florence 

juga berbeda dari katedral French. Sebuah kubah oktagonal besar menolak struktur 

tersebut. 
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Ruang tengah yang seakan seperti pikiran kemudian, terdiri dari 4 modul besar dan 

terlihat dengan jelas, diapit oleh lonjoran ernpat persegi panjang di aisle samping. 

Terakhir, hanya terdapat 1 menara be1 di katedral Italia, dan ia terlepas dari bagian depan 

(faqade) gereja. 

Katedral 'Florence' di Perancis 

Mengapa katedral Gotik Italia itu begitu berbeda dengan katedral Perancis? Setelah 

memberikan akar kuat di Roma Klasik, mungkin Italia tidak pernah mengalah dengan 

sepenuh hati kepada Gotisisme. h i  mungkin untuk alasan bahwa Italia akan rnenjadi 

tempat kelahiran kemunculan kembali Klasisisme selama Renesans. Kita akan 

membicarakan katedral Florence lebih jauh pada bab selanjutnya, karena desainer 

kubahnya adalah seorang arsitek prinsipil di zaman Renesans. 

Patung 

Patung selama periode Gotik memperlihatkan perobahan yang hebat dalam mood 

ketimbang dimasa Romanesk. Iconography (makna konvensional yang digunakan 

seniman sebagai pendekatan artistik yang berkaitan dengan bentuk, diungkapkan dengan 

menggunakan konvensi visual dan simbol budaya) merupakan sebuah penyelamatan 

ketimbang kegagalan. Pemandangan karya dengan judul 'Judgment Day' (Hari 

Pembalasan) yang mengerikan yang mengancam pemuja ketika memasuki gerja ditukar 
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dengan pemandangan tentang kehidupan Yesus atau visi apocalyptic (kemenangan 

terakhir dari kebajikan, ramalan kejahatan dalam naskah Kristen Yudes). Perawan Mary 

juga memikul tugas utama. Timpanum berukir, semua rancangan skluptural, bahkan 

katedral sendiri (sebagai contoh, 'Notre-Dame' yang berarti 'Our Lady') dipersembahkan 

untuk Yesus. 

Patung Gotik masih sangat terbatas pada dekorasi pintu gerbang katedral. Setiap inci- 

persegi timpanum, lintel (teras) dan archivolt dari kebanyakan katedral periode Gotik 

dipahat dengan susunan figur yang mempesona dan motif ornamental. Namun, beberapa 

patung terdahulu yang berskala utuh ditemukan menghiasi tiang-tiang pintu dan jendela. 

Figu~ -figur tiang periode Gotik Awal stbagaimana yang disebutkan di atas ditemukan di 

ski tar  portal-portal katedral 'Chratres'; Chartres dibangun-ulang setelah terbakar dalam 

corak Gotik Puncak, namun demikian patung portal tetap utuh. Figur-figur tersebut kaku 

dalam pose, dibatasi oleh tiang-tiang tempat melekatnya. Draperi jatuh dalam lipatan- 

lipatan yang dapat diramalkan yang menging'atkan kita kepada hiasan manuskrip. 

Sekalipun begitu, terdapat daya berat tertentu pada tubuh figur dan penghindaran 

perlakuan bagian tubuh yang tergantung yang menggembar-gemborkan perobahan dari 

patung periode Romanesk. Selama periode Gotik Puncak (akhir), elemen-elemen 

sederhana ini menuju kepada naturalisme.yang tidak kita temukan sejal masa Klasik. 

Figur-figur tiang pada katedral 'Reims' memperlihatkan perpaduan gaya yang menarik. 

Tanpa diragukan, figur individuil itu dipahat oleh seniman yang berbeda. Detail pintu 

gerbang tengah wajah depan katedral mengilustrasikan 2 kelompok figur. Di sebelah kiri 

adalah pemandangan tentang 'Annunciation' (malaikat Jibril memberitahukan kepada 

Maryam bahwa ia akan dianugerahi bayi yang bernama Isa) dengan malaikat Gabriel dan 

Perawan Mary. Di sebelah kanan adalah pemandangan tentang 'Visitation' (rahmat 

Tuhan) yang menggambarkan perawan Mary dan orang suci (Saint) Elizabeth. Seluruh 

figur terpisah (lepas) dari tiang dan menempati ruang-ruang antara tiang tersebut. 

Meskipun mereka dipahat untuk ceruk yang spesifik dan ia bertengger diatas tumpuan 

(alas) kecil, memiliki kebebasan gerak yang tidak ditemukan pada karya figur tiang-tiang 

Cahrtres. 

Perawan Mary dari kelompok figur Annunciation setidaknya maju dalam teknik - 



daripada keempat figur tersebut. Cara berdirinya paling kaku, gerakan dan ekspresi 

wajahnya paling digayakan. Tubuhnya memilimi hakekat (zat), dan detail anatominya 

jelas dibawah draperi memberikan reaksi realistis kepada gerakan anggota badan. 

Figur Gabriel dalam gaya yang sangat kontras dengan gaya patung Mary. Tampaknya 

figur ini sangat tinggi dan semampai, kepalanya kecil dan lembut, detail wajahnya halus. 

Figur-figur tiang portal barat katedral 'Chartres' dan portal barat katedral 'Reirns' 

Tubuhnya memiliki kehalusan jauh sehingga diaksenkan dengan garis-garis draperi yang 

berjela-jela. Keagungadkemegahan dan kecantikan memberi ciri kepada corak yang 

bersifat sopan-santun; ini akan diteruskan kedalam periode Renesans Awal dalam gaya 

International Gothic Style. 

Dengan demikian Klasisme akan menjadi corak utama dari seni rupa Renesans, dan 

dalam kelompok figur Visitation dari portal Reims kita punya introduksi mempesona 

kearah itu. Figur Mary dan Elizabeth yang berat itu terletak dalam cara berdiri yang 
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contrapposto. Lipatan draperi mengartikulasikan gerakan tubuh dibawah dengan realisme 

yang tidak kita lihat semenjak masa Klasik. Begitupun dengan detail wajah dan gaya 

rambut yang mengingatkan kita kepada patung Yunani dan Romawi. Meskipun kita 

menghubungkan kemunculan-kernbali naturalisme kepada pengetahuan seniman Gotik 

terhadap alam yang meningkat, kita mesti mempertimbangkan bahwa pematung 

kelompok figur Visitation itu langsung melihat patung Klasik untuk inspirasinya. 

Kesamannya begitu kuat untuk dianggap ko-insiden (kejadian secara kebetulan). Dengan 

percobaan kecil dan terisolasi untuk menghidupkan-lagi Klasisisme, seniman yang tidak 

diketahui ini berdiri seperti seorang figur transisi antara spiritualisme dunia abad tengah 

dan rasionalisme Rcnesans. 



SEN1 RVPA RENESANS : 

LUKISAN DI UTARA ABAD KE 15 
RENESANS DI ITALIA 



SEN1 RUPA RENESANS 

Sementara Columbus meluncur di sepanjang tepi pantai Dunia Baru pada tahun 1492, 

seorang anak muda berusia 17 tahun Michelangelo Buonarroti menyempurnakan 

keterampilan mengukir bagian tubuh figur manusia dari batu balok marmar. Pada tahun 

1564, ketika Shakespeare lahir, Michelangelo meninggal. 

Renungan dunia alam baka yang telah mengasyikkan pemikiran orang-orang abad tengah 

ditinggalkan dalam kesenangan observasi ilmiah tentang dunia. Meskipun Copernicus 

rnenyatakan bahwa matahari dan bukan bumi adalah di pusat sistim peredaran, manusia 

(bukan sorga) menjadi pusat dari segala benda. 

'Rerresans' adalah istilah yang berasal dari bahasa Perancis yang artinya rebirth (lahir 

kembali). Renesans di Eropa adalah periode peristiwa penting tentang sejarah, sosial, dan 

ekonomi. Sistem feodal lama yang telah mengatur Eropa selama Abad Tengah jatuh 

kepada sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada 'independent city-state' yang 

dikemudikan oleh raja dan permaisurinya. Wilayah perekonomian Eropa berobah, 

dibantu oleh ekspansi perdagangan dan perniagaan dengan negara-negara Timur. Dasar 

budaya Eropa bergeser dari Gothik-Perancis kepada Italy. Wabah permusnahan semua 

populasi di kota-kota Eropa dan Asia terjadi. Renungan terhadap alam baqa yang telah 

begitu mengikat pemikiran oang-orang Abad Tengah, ditinggalkan untuk kepentingan 

observasi ilmiah dunia yang ada. Meskipun Copernicus mcngatakan bahwa matahari dan 

bukan bumi, berada di tengah sistem surya, namun manusia (dan bukan neraka) menjadi 

inti dari segala sesuatunya. 

Renesans yang merentang kira-kira pada abad ke 14 sampai 16 tampaknya merupakan 

awal sejarah moderen. Selama periode ini kita menyaksikan kebangkitan kembali tema- 

tema klasik dalam bidang seni rupa clan literatur, sebuah pengembalian kepada 

penggambaran (pelukisan) realistik alam melalui observasi yang tajam. Pada periode ini 

juga dirasakan keasyikan orang terhadap penghayatan penting filsafat Humanistik 

i Yunani dimana martabat, gagasan dan kecakapan manusia merupakan kepentingan utama 
1 

(pokok). 



Meskipun kita bisa membicarakan seni rupa periode Renesans di Inggris, Perancis dan 

Spanyol, namun area yang paling signifikan di benua Eropa adalah Italy di Selatan dan 

Flanders (sekarang Belgia dan Belanda) di belahan Utara. Setelah diberikan akar seni 

rupa Klasik, Italia tidak pernah mati dari ke-Gotik-annya, dan dengan mudah 

memperkenalkan unsur-unsur Yunani dan Romawi kedalam karya-karyanya. Akan tetapi 

Flanders, lebih tinggi dalam tradisi seni rupa Abad Tengah di Eropa Utara dan terus 

memusatkan perhatiannya pada spiritualisme era Gotik, memperkayanya dengan realisme 

yang tinggi. Perbedaan dalam sikap selama masa Renesans Akhir disimpulkan oleh salah 

seorang seniman besar Italia, Michelangelo Buonarroti, tidak semuanya tanpa prasangka;. 

Lukisaii I~lemish secara Irmtrm akart berkhofbah, mettolorig ketaafar~ lebih baik 

ketimbang ltlkrsan manapun di Iialia, yang tidak akan pernah menyebabkan menetesnya 

air mata, sementara di Flenders menylrcurkan banyak; 

. . . . . di Flanders mereka me lukis dengan pandangan ketepatan ebternal atau seperti 

sesuatu yang mzcnghn menggembirakan (mengl~ibur) anda dan dengannya an& tidak 

bisa berbicara btrn~k, coniohnya seperti pendeta dart nabi. Mereka meltrkrskan siaf dan 

perhmulan orang-orang kebaiinan, rtcmpt hijm~ di lapangan, hayangan pohor~, slrngai 

dun jembatan. 

Jadi, pokok persoalan seniman di Utara tidak meninggalkan keagamaan. Meskipun 

representasinya ditekankan kepada ketepatan, namun cara membawakan sesuatu dikenal 

dengan istilah trompe I'oeil (merupakan fiasa Perancis yang artinya fool the 

cye/mengelabui mata). Mereka menggunakan teknik trick-the-eye untuk menggambarkan 

fenomena religius mistik dalam bentuk yang realistis. Ketepatan ungkapan yang 

diceritakan Michelangelo mula-mula ditetnukan dalam hiasan manuscript. Bentuk-bentuk 

yang mengilustrasikan naskah seringkali dimuat dengan makna simbolik. Simbolisme 

selanjutnya ditemukan dalam lukisan-lukisan panil (panil painting), yaiut lukisan yang 

dasarnya terbuat dari panil kayu dengan media yang biasanya berupa tempera atau bisa 

juga minyak. Iconography dipadukan dengan observasi obyek yang tajam (iconografi 

dalam karya seni rupa merupakan makna-makna konvensional yang dipadukan kedalam 

gambar-gambar yang digunakan oleh seniman sebagai sebuah pendekatan artistik, 

mengungkapkanlmenggunakan kesepakatan visual dan simbol dari suatu budaya). 
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Lukisan abad ke 15 Seniman Utara 

Lukisan Flemish: dari Hiasan Halaman sarnpai kepada Panil 

Taraf naturalisme yang pasti muncul dalam karya iliustrator buku orang Utara selama 

periode Gotik. Penghias manuskrip menghiasi pesan-pesan tertulis dengan bentuk-bentuk 

visual. Selama hiasan manuskrip maju, sketsa-sketsa yang pendek sekali diperbesar untuk 

mengisi porsi halaman naskah yang lebih lebar, akhrnya menutupi halaman tersebut 

secara menyeluruh. Ketika halaman teks tersebut menjadi kurang sanggup untuk mengisi 

perumpamaan (tamsilannya), para seniman Renesans Utara beralih kepada melukis 

(tempera) diatas panil kayu. 

Salah satu teks yang paling mempesona sanggup mengilustrasikan pengalihan ini dari 

menit menuju penggambaran yang lebih besar (penting) yaitu 'Len Tres Riches Heures 

du Duc de Berry', sebuah Buku tentang Waktu (Book of Holrrs) yang diilustrasikan oleh 

Limbourg bersaudara selama terbukanya dekade, abad ke 15. Buku ini digunakan oleh 

kaum ningrat sebagai buku sembahyang dan termasuk Mazmur (Kitab Zabur) dan litani 

(serangkaian doa-doa) bagi varietas orang-orang suci. Les Tres mernuat halaman 

kalender yang mengilustrasikan tugas-tugas domestik dan kejadian sosial dari 12 bulan- 

tahunan. Dalam karya 'May' (salah satu halaman kalender) kita saksikan sebuah parade 

lelaki gagah dan gadis aristokrat yang datang dalarn kostum warna pastel berpermata 

untuk merayakan hari pertama bulan May. Lengkap dengan tanda-tanda kebesaran yang 

gemerlapan dan nyanyian yang berhubungan dengan pesta, permainan para rornbongan 

(pengiring) melalui tanah berhutan yang terbuka diatas kuda-kuda menyerupai pesta- 

pesta minuinan. Pada latar belakang, tampak kompleks istana yang spektakuler, bagian 

punggung istana Riom, Halaman kalender Les Tres Riches Heures dibuat dalam corak 

International (International Style), bentuk lukisan umum di kawasan Eropa selama akhir 

abad ke 14 dan 15. Corak ini ditandai oleh ornamen kustum yang dihiasi dengan 

dedaunan emas dan pokok persoalan yang cocok untuk seorang raja, termasuk 

pemandangan-pemandangan yang bersifat sopan-santun dan arak-arakan. Kehalusan 

(murni) teknik dan atensi terhadap detail pada halaman kalender ini menarik kembali 

(mengingat) hiasan manuskrip sebelumnya. Kualitas ini, dan observasi tajam terhadap 

respon manusia akan lingkungan -atau dalam kasus ini perkawinan- menyadarkan 
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pemikiran beban Michelangelo terhadap seni lukis orang-orang Utara seperti tergoda 

akan representasi dunia nyata melalui. cara membawakan ketelitian sungguh-sungguh 

terhadap obyek dan peristiwa sehari-hari. 

Meskipun halaman kalender ini mengilustrasikan buku suci, namun temanya duniawi. 

Seniman Renesans mencoba menyesuaikan subyek keagamaan dengan pemandangan dan 

obyek kehidupan sehari-hari, dan seniman daerah Utara menyempurnakannya dengan 

simbolisme. Seniman bisa mengisi interior dengan obyek-obyek yang mungkin 

menunjang banyak makna keagamaan. Bila tak banyak, beberapa item kejadian sehari- 

hari mungkin dimasukkan dengan maksud-maksud keagamaan spesial. Anda akan bisa 

merasakan perasaan hangat ketika melihat interior ala-Renesans seniman Utara, 

pemandangannya melebihi sesuatu yang dilihat dengan mata telanjang. 

Limbourg Brothers 'May' dari Les Tres Riches Heures du Duc de Berry. 



Perhatian terhadap detail dan penggunaan tatanan tempat-tempat biasa, dilanjutkan 

dengan figur-figur religius realistik yang dilukis oleh Robert Campin (seorang Master 

dari Flemalle) dalam karya 'The Annunciation with Donors and St.Joseph'. Campin 

hidup dari tahun 1378 - 1444. Lembaran altar Campin ini merupakan panil rangkap-tiga, 

dari kiri ke kanan memuat dermawan bersujud, sebuah pemandangan Annunciation 

(pemberitaan malaikat Gabriel kepada Mary bahwa ia akan melahirkan Yesus) dengan 

perawan Mary dan Gabriel serta Yoseph (bapak angkat Yesus) di bengkel kayunya. 

1 Penataan arsitekturnya merupakan ciri khas tempat tinggal orang-orang Flemish yang 

sezaman. Penderma sedang berlutut dekat tangga pintu di sebuah taman ber-rumput dan 

bunga-bunga liar, masing-masingnya mempunyai kaitan simbolis yang khas yang 

isrhubungan dengan Perawan Mary. Meskipun pintu terbuka, namun tidak jelas apakan 

mereka sedang menyaksikan peristiwa yang berlangsung di dalam ruangan, atau apakah 

Campin memanfaatkan pintu terbuka sebagai tujuan yang berkaitan dengan komposisi 

untuk menggiring mata menuju panil di tengah. Dalam kejadian manapun, secara 

psikologis dan visual, kita dibujuk kedalam pamandangan Annunciation yang paling 

tidak normal. Perawan Mary digambarkan sebagai wanita Flemish klas menengah yang 

primitif dan sopan, dikelilingi oleh perkakas rumah tangga khas Flemish, semuanya 

dikerjakan dalam detail yang sulit. Seperti taman tertutup diluar pintu yang 

menyimbolkan kekudusan dan kesucian Perawan Mary, barang-barang di sekitanya juga 

memiliki makna simbolik. Sebagai contoh, ketel perunggu yang tergantung di ceruk 

dinding belakang ala Gotik, menyimbolkan bodi milik Perawan -ia mungkin akan tetap 

bersih dari tebusan dosa dunia orang-orang Kristen. Simbol-simbol yang lebih jelas dari 

kesuciannya termasuk ruangan yang tak bernoda dan vas bunga lili di atas meja. Di sudut 

kiri atas dari panil tengah, terlihat seorang anak kecil. Ia sedang memikul sebuah salib 

dan mengendarai berkas 'cahaya yang bersifat ketuhanan'. Meja dari kayu yang terletak 

I 
antara Mary dan Gabriel, serta pembatas ruang antara Mary dan Yoseph menjamin 

bahwa cahaya itu menyempumakan kejadian tersebut. Yoseph digambarkan sebagai 

sosok lelaki yang sangat tua untuk menjadi bapak Yesus, meskipun penggambaran 

Campin tidak begitu mengikuti tradisi ini. Dia beruban (abu-abu), namun sama sekali 

tidak kuno. Bapa keduniawian Yesus sedang sibuk memperbaiki perangkap tikus, satu 

diatas meja dan -satu lagi diatas bandul jendela- obyek biasa saja yang melambangkan 
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kepercayaan bahwa Kristus (Isa) diumpan mungkin dengan perangkap iblis. Simbolisme 

dalam lembaran altar tersebut menghadirkan jaringan menarik bagi pengamat untuk , 

menguraikan dan menginterpretasikannya. Tentu saja tidak menggagahilmenyergap inti- 

sukar realisme manusia dan obyek biasa. Dengan pengecualian ukuran yang hampir tidak 

tetap dan kemiringan bidang kearah pengamat, Campin menawarkan realisme 
, 1 

berkelanjutan yang menjalari ketiga panil itu kepada kita. Tidak terdapat perbedaan 

antara orang-orang biasa dan suci; tipe wajah orang sorga sama dengan wajah potert 

individu dermawan. Sekalipun pengamat abad ke 15 sudah akan kenal dengan 

simbolisme dan kesakralan peristiwa, mereka juga akan diizinkan menjadi 'bagian dari' 1 

pemandangan, begitu pula dengan berbicaralpidato, dan bereaksi kepadanya sebagaimana 

orang dalam lukisan merupakan kawan sebayanya dan baru saja te rjadi penemuan dirinya 

dalam suasana yang luar biasa. 

Robert Campin, Merode Altarpiece: 'The Annunciation with Donors and St.Joseph'. 

Kita bisa mengatakan bahwa Campin 'memanusiakan' Mary dan Joseph dalam Merode 

Altarpiece. Ketika subyek keagamaan menjadi sekuler (duniawi) dalam sifat, dan figur- 

figur itu sendiri dibuat seperti manusia, daya tariknya menjadi biasa, pokok persoalan 

dunia bermunculan. Selama abad ke 15 di Eropa Utara terdapat perkembangan dari apa 
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yang disebut sebagai genre pair~tiirg, lukisan yang menggambarkan tentang manusia 

biasa yang ikut serta dalam aktifitas biasa saja. Lukisan seperti ini tidak berhubungan 

dengan keagamaan (kalaupun ada, sedikit sekali hubungann); ia eksis hampir demi 

konsep 'seni untuk seni'. Jadi, ia lahir tanpa sirnbolisme. 

Karya 'Giovanni Arnolfini and His Wife' dikerjakan oleh salah seorang pelukis terkenal 

dan penting dari Flemish pada abad ke 15, Jan van Eyck (1395 - 1441). Potret ganda 

yang unik ini dipesan oleh seorang pengusaha Italia yang bekerja di Bruges yang 

disiapkan sebagai semacam jaminan kontrak perkawinan, atau rekaman pengambilan 

janji perkawinan sebuah pasangan penganten dalam kehadiran 2 saksi. Pentingnya 

dokumen sernacam ini -dalam kasus ini dokemen visual- ditegaskan oleh sejarawan seni 

rupa, Erwin Panofsky: Menurut dogma Katolik, sakramen jkatan perkawinan "dengan 

serta merta disempurnakan oleh persetujuan bersama kedua orang yang kawin disaat 

persetujuan itu diungkapkan melalui kata-kata dan tindakan" dalam kehadiran 2 atau 3 

orang saksi. Rekaman perkawinan ini penting sebagai bukti dalam menghadapi tuntutan 

perkara dimana 'validitas perkawinan tersebut bisa dibuktikan atau tidak' derni keinzinan 

terhadap reliabilitas saksi. 

Sekali lagi kita melihat seniman wilayah Uiara mentaati realisme dan kejituan dalan: 

mendetail bagian-bagian wajah pasangan pengantcn yang dipersembahkan kepada kita. 

Figur kedua saksi tersebut digambarkan dalanl cermin cernbung di belakang Arnolfini. 

Percaya atau tidak, mereka itu adalah Jan van Eyck dan isterinya, sebuah fakta yang 

I 
diperkuat oleh persembahan diatas cermin: "Jan van Eyck sedang disini". Sebagaimana 

dalam kebanyakan lukisan Flemish, bentuk-bentuk yang disebarkan dinobatkan dengan 

simbolistne yang relevan dengan kejadian. An,jing bcrbulu lebat di depan bawah 

melambangkan kesetiaan dan jeruk di bandul jendela rnelambangkan kemenangan setelah 

kematian. Giovanni sendiri memulai sepatunya diluar penghargaan untuk kesucian lantai 

sebagai tempat sakramen tersebut terjadi. Akan tampak bahwa Giovanni memiliki 

seluruh karier perkawinan yang direncanakan. Dengan Jan van Eyck, lukisan Flemish 

mencapai puncak realisme yang simbolis dalam subyek keagamaan dan duniawi.. Tak 

seorangpun yang ikut daiam langkah Eyck ini. 



Jan va Eyck, 'Giovanni Arnolfini and His Bride' (cat minyak diatas kayu) 

Seni R U P ~  Jerman 

Lukisan -1ukisafi Renesans di Utara tidak hanya terbatas di d a y a h  Flanders, beberapa 

karya yang secara emosional palins nenyclok pada periodc ini dibuat oleh seniman 

Jerman. Karya-karyanya kurang memuat sinlbolisme dan detail ketimbang yang 

ditemukan di Flemish, namun pesannya lebih berkekuatan. 

Karakteristik seni rupa Jerman seperti ini terlihat dengan jelas dalam karya 'Isenheim 

Altarpiece' yang dibuat oleh Matthias Grunewald (1480 - 1528): dilukis lebih dari !.J 

abad setelah potret Jan van Eyck Arnolfini. Panil bagian tengah altar Jerman ini diisi 

dengan representasi penyiksaan Penyaliban, satu dari adegan-adegan yang paling 

dramatis dalam sejarah seni rupa. Kristus yang mati diapit oleh ibunya, Mary, rasul John, 

dan Mary Magdalenen di sebelah kiri, dan John pembaptis dan anak biri-biri upacara 

korban di kanan. Figur-figur tersebut meman~erkaii ketegz~gan jasmani di punggdn_= 

yang melekuk, tangan-tangan yang mencengkram, dan jemari yang menunjuk dengan- 
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1 kaku, menciptakan sebuah nuansa yang melodramatis, gelisah. Kristus yang disalib, 

I diperlihatkan dengan sebuah muka pucat yang mematikan. Kulitnya tampak seperti 

I Matthias Grunewald, 'The Crucifix'. Panil tengah Altarpiece Isenheim (cat minyak), eksterior, 

menderita penyakit kanker, dan dadanya tenggelam dalam nafas terakhir. Tangannya 

yang berkenyal-kenyal dengan rasa sakit, menggapai kearah atas, meregang untuk 

P 
keselamatan terhadap Iangit yang menggelap. Selama periode Renesans, kita tidak 

Kita menutup pembicaraan seni rupa Renesans di Utara dengan master dari Italia, 

Albrecht Durer (1471 - 1528). Keinginan besarnya terhadap keklasikan dalam seni rupa, 

merangsang perjalan ekstensif di Italia, disana ia mengopy karya-karya master Italia yang 

juga terpikat dengan corak klasik. Perkembangan cetak printing baginya memberikan 

kemungkinan untuk menyebarkan karya master Italia ke penjuru Eropa Utara. 

Karya'Adam and Eve' memperlihatkan kebanggaannya terhadap corak klasik. 

Berlawanan dengan figur yanrJ dibuat oleh seniman Jerman dan Flemish lainnya, Durer 

memberikan tekanan pada keindahan tubuh manusia yang diidealkan. Adam dan Eva ala 

Durer bukanlan figur manusia biasa perawan Mary yang dibuat oleh Campin. Sebaliknya, 

bentl~k terseh~t mi~ncul dari prototype Yunani dan Romawi. Tubuh berotot figur muda 

Adam, mungkin digambarkar? dari sebuah model hidup atau dari patung klasik. Hawa- 
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I menemukan penggarapan seperti ini diluar Jerman. 



digambarkan seperti standar keindahan yang berbeda dari penggambaran figur yang sama 

versi seniman lain di Utara. Tubuh yang sedikit familiar dan ciri-ciri wajah yang sopan 

telah memberikan cara menuju wanita yang lebih kokoh dan montok. Dia mengingarkan 

kita kepada Venus abad ke 5 SM dalam ciri-ciri dan posenya. Simbol itu berkaitan 

dengan kejadian -the Tree of Knowledge and the Serpent (Satan)- memainkan aturan 

kedua. Durer telah memilih untuk menekankan keindahan yang dalam 'dari tubuh 

manusia. Ketimbang memfokuskan kemuliaan (akibat) kejadian sebagai sebuah teguran 

(peringatan) menentang dosa, kita senang akan keindahan pasangan itu untuk 

kepentingannya sendiri. Tentu saja, gagasan ini adalah sentral bagi seni rupa Renesans 

Italia. 

Albrecht Durer, 'Adam and Eve', engraving. 



Renesans di Italia 

Perbedaan seni rupa Renesans tidak hanya ada antara wilayah Eropa Utara dan Italia, 

perhedmn yang berarti terdapat pula di bagian wilayah Italia itu sendiri. Florens 

(komunitas di Tuscany, sentral Italia) dan Roma membuktikan kebangkitan kembali 

klasisisme seperti sisa-sisa peninggalan Romawi yang digali di lokasi-lokasi kuno, lereng 

perbukitan dan halaman tempat tinggal masyarakat. Sebaliknya, di Siena corak 

Internasional tetap hidup. Di Venice, pengaruh Bizantin masih bertahan dengan kuat. 

Barangkali terdapat beberapa alasan untuk perbedaan ini, tetapi yang paling utama dalam 

ha1 ini karena faktor geografis. Sebagai contoh, ketika citra keindahan seniman Romawi 

mengacu kepada citra keindahan kota-kota kuno. rute perdagansan di Utara-Timur 

(Timur Laut) membawa pengaruh Timur kedalam karya-kaiya seni rupa dan arsitekur. - 

Seni rupa Italia mulai berakar dan tumbuh-berkembang dengan sangat sukses di Florens. 

Perkembangan lukisan, patung dan arsitektur kota ini bersamaan dengan Renesans di 

segenap Italia. Melalui Renesan, sebagaimana jalannya Florens, begitu pula negara 

tersebut. 

Beberapa perobahan paling awal dari corak Abad Tengah menuju Klasik dapat dirasakan 

dalam lukisan Florens selama akhir abad ke 13 dan awal abad ke 14. Contoh prima 

dimiliki oleh seniman Cimabue dan Giotto. Begitu pentingnya kedua orang seniman ini, 

sehingga Dante Alighieri, poeter (seniman puisi) abad ke 14, memperhatikan dan 

mempublikasikan kedua orang itu kedalam karya puisinya 'Purtagory of the Divine 

Comedy'. Siapa sebenarnya seniman tersebut? Sebenarnya mereka bersaing, meskipun 

Cimabue (1240 - 1302) lebih tua daripada Giotto (1276 - 1337) dan mungkin 

mempunyai pengaruh formatif kepada seniman sesudahnya yang pada akhirnya mencuri 

(menyeroboti) pusat perhatian. Kesamaan dan perbedaan antara karya-karya kedua 

seniman itu dapat dilihat dalam 2 lukisan tempera diatas panil kayu yang 

menggambarkan penobatan Madonna dan Bayinya ('Madonna and Child7). 

Perpaduan aneh antara corak Gotik Akhir dan Awal Renesans pada karya 'Madonna 

Enthroned' memperlihatkan komposisi Cimabue seperti karya-karya tradisional- 



sebelumnya. Singgasana padat (kaku) Madonna adalah dalam inspirasi Romawi dengan 

bentuk-bentuk tiang dan lengkungan berhiasan irtfarsia (corak tatahan mosaik yang 

dekoratif). Madonna hadir memenuhi kebutuhan badaniah yang ditentukan terpisah dari 

figur-figur tengah yang 'mengapung', namun kesannya adalaj berkompromi dengan 

ketidak-pastian penempatannya di singgasana: Ia tidak duduk dengan sebenarnya; 

tungkainya tidak 'ditempatkan' dengan benar. Lebih jauh, pahanya mengingatkan kita 

kepada anggota badan 'tergantung' figur periode Romanesk. penempatan lutut yang khas 

ini menyebabkan draperi jatuh dalam lipatan yang tidak masuk aka1 -mengingatkan kita 

kepada teknik busar kosentris yang lebih sesuai dengan mode. Malaikat-malaikat yang 

menopang singgasana muncul sejajar dengannya, palingannya membentuk pola-pola zig- 

zag abstrak. Tulisan lirik yang dihasilkan, pola warna sayap yang berkedap-kedip, antrian 

kepala tanpa halangan, mengingatkan kita kepada tradisi seni rupa Bizantin, terutama 

I sekali mosaik Ravenna. 



Cara Giotto membawakan tema yang sama memperlihatkan perbedaan yang dramatis. 

Impresi menyeluruh 'Madonna Enthroned' merupakan salah satu kemantapan dan 

pemenuhan kebutuhan badanian ketimbang ketidak-mantapan dan keringanan (bobot 

badan). Madonna ala Giotto duduk dengan mantap pada singgasananya, kontur tubuh dan 

draperi membentuk rupa bersegi-tiga yang padat. Meskipun singgasana lebih jelas dalam 

penampilan ketimbang singgasana Cimabue yang ala-Romawi -dan dalam kenyataan 

seperti Gotik dalam lengkungan yang meruncing- tampaknya ia juga ditanamkan dengan 

kokoh ke bumi. Kejeniusan Giotto juga diperlihatkan dengan konsepsi tentang bentuk 

dalam ruang 3-dimensional yang tidak hanya memiliki tinggi dan lebar sebagaimana 

pada Cimabue, namun juga punya kedalaman dan massa. Hal ini terutama sekali dapat 

dilihat dalam pembuatan sudut-sudut. Penempatannya dalam ruang adalah dari depan ke 

bagian belakang ketimbang dari atas ke atas seperti dalam komposisi Cimabue. 

Lingkaran cahaya dari sudut-sudut latar-depan mengaburkan wajah-wajah dari pengirinz 

latar-belakang, selama ia mempunyai massa dan ruang yang terisi. 

I Disamping itu, kedua karya tersebut memiliki unsur-unsur yang umum. Kedua seniman 1 menguasai corak Gotik, keduniawian lainnya, latar belakang dedaunan emas Keduanya 

menguasai keterampilannya melalui penggunaan lebih awal teknik chiartrsc~rro. 

Komposisi Giotto memberikan kesan yang lebih naturalistis kepada kita. Giotto tampak 

telah meneliti alam, atau realitas dengan sangat hati-hati la lebih bisa 

mengkomunikasikan impresi dari realitas pada permukaan 2-dimensional. 

Kenaturalismean ini akan menjadi ciri khas corak Renesans di Italia. 

I 1 Renesan Dimulai. Demikian Juea Kompetisi 

i Dengan Cimabue dan Giotto kita saksikan kemajuan seni rupa yang berbeda dari seni 
! 

rupa Abad Tengah. Namun seniman-seniman, sebagaimana semua kita, harus berjalan 

sebelum sanggup berlai-i, dan kemajuan yang mengungkapkan penguasaan gaya dari 'cut- 

1 out dolls' (gadis cantik yang pantas) dalam mosaik Ravenna dan 'hinged marionettes' 
I 

(wayang berayun) dari era Romanesk yang akan tampak primitif pada paruhan abad lain. 

Oleh karena karya-karya Cimabue dan Giotto rnemuat sisa-sisa Gotikisme, corak mereka 

seringkali diistilahkan dengan proto-Renesans. Namun, pada permulaan abad ke 15 di- 
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Florens, awal Renesans dimulai - dengan sebuah kompetisi. 

Bayangkan workshop dan seniman penuh dengan berita-berita tentang salah satu proyek 

seseorang yang terhangat dalam kenangan yang tinggal mengambil. Pikirkan salah satu 

tempat arsitektur ternama di Florens. Rasakan kemungkinan terkenal sebagai seorang 

seniman yang telah mencetak pintu padat 'Babtistery of Florence' dari perunggu cair. 

Kompetisi yang menonjol ini terjadi pada tahun 1401. Ada catatan-catatan yang tak 

terhitung jumlahnya, namun hanya 2 buah panil yang hadir kepada kita. Seniman telah 

memberikan pemandangan dari 'Old Testament' (Perjanjian Lama) yang diterjemahkan 

kedalam bentuk perunggu - pengorbanan Isaac oleh ayahnya Abraham. Terdapat 

spesifikasi, kenaturalan, namun yang paling nyata adalah format yang quatrefoil 

(perpaduan bentuk melingkar dan 4 sudut-siku). Dalam ruang inilah cetakan dari watak- 

watak tertentu ditempelkan, termasuk Abraham, Isaac, maiaikat dan 2 sosok ekstra yang 

tidak berhubungan langsung dengan pemandansan yang pokok tersebut. Kejadiannya 

adalah diluar ruangan, dimana Abraham membujuk putranya ke altar korban dengan 

berpura-pura menyaksikan ritual korban binatang. Ketika rnerekz rnemasuki 

pemandangan situasi itu, Abraham (dalam usaha memperlihatkan cinta-kasih dan 

kesetiaannya kepada Tuhan) memutar pedangnya ke leher Isaac. Pada saat itu malaikat 

muncul melayang untuk mencegah Abraham dari kesempurnaan pekerjaan ini. 

Kedua panil yang masih ada tersebut dibuat oleh Filippo Brunel!eschi (1377 - 1446) dan 

Lorenzo Ghiberti (1 3 78 - 1455). Karakter wajib, semak-belukar, binatang dan altar 

dihadirkan dalam kedua panil itu. Akan tetapi, penempatan elemen-elemen, corak estetik, 

kekuatan emosional dalam masing-masing karya itu berbeda sekali. Panil Brunelleschi 

dibagi kedalam 3 bagian oleh unsur-unsur vertikal dan horizontal yang h a t ,  masing- 

masingnya diisi dengan obyek dan figur-figur. Kontras dengan kekakuan bentuk, 

kekuatan galak yang dibatasi oleh kekejaman meliputi komposisi. Leher dan tubuh Isaac 

diubah oleh kepalan genggarnan tangan ayahnya. Abraham sendiri rilenyergapkan pisau 

kearah tenggorokan anaknya dengan kejam. Dengan keinginan besar yang sama, seorang 

malaikat terbang dari kiri untuk menggenggam tangan Abraham. Namun, drama yang 

diinginkan ini dan sebundel kekuatan diperlernah oleh introduksi figur tambahan yang 

memberikan keunggulan lebih ketimbang keperluan pernandangan. Sebagai contoh, 
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keledai, mengurangi kejelekan Isaac dengan menempatkan tembakan serentak dan pusat 

kematian secara praktis. Begitu pula, seseorang ditabrawsambar oleh gerakan stakato. 

Meskipun kejutan ini melengkapi keinginan dalam karya, ia menyetujui arus spasi dan 

melelahkan mata. 

Dalam panil Lorenzo, ruang tersebut dibagi kedalam formasi batu yang diagonal yang 

fnembatasi tokoh utarna dari karakter tokoh tidak penting lainnya. Spasi melajur 

disepanjang arah batu diagonal itu, menempatkan kelompok figur Abraham dan Isaac dan 

sedang merangkul anak gembala dan keledainya. Gembala dan keledai dibatasi pada 

karakter utama namun tidak pada posisi berdiri yang sama. Tubuh sebelah bawah 

Abraham sejajar dengan formasi batu dan kemudian menjauh (menggeliat) dalam gerak 

dinamis. Isaac datarik kedepan menjauhi bapaknya. Bentuk-bentuk tersebut bergerak 

membuat irama yang berarus teratur dalam ruang panil. Meskipun emosi Ghiberti tidah 

sesungguh yang yang diinginkan Brunelleschi, dan penggambaran pengorbanannya tidak 

sesungguh keadaan yang sebenamya, pengaruh h a t  narasi Ghiberti adalah kuat. 

Adalah menarik untuk dicatat masuknya unsur-unsur keklasikan kedalam kedua panil 

tersebut. Brunelleschi, dalam salah satu dari petaninya, mengadopsi patung klasik 

seorang pria yang sedang mengangkat duri dari kakinya, dan Ghiberti membuat Isaac 

dalam gaya pematung abad ke 5. Dalam kenyataan, torso Isaac mungkin merupakan torso 

telanjang pertama yang ada semenjak masa Klassik (dalam gaya ini). 

Oh iya, Ghiberti memenangkan kompetisi ini dan Brunelleschi pulang ke rumah dengan 

mambawa pahatnya. Yang terakhir tidak pernah lagi menekuni dirinya dalam patung, 

akan tetapi bergerak untuk menjadi arsitek besar pertama masa Renesans. 

Bila Brunellcschi dan Ghiberti adalah diantara seniman patutig tcrakllir yang karyanya 

memiliki sisa-sisa gaya internasional, Donatello (1386 - 1466) yang master dari Florentin 

adalah orang pertama yang menciptakan patung-patung perpaduan gaya Klasik dan 

realisme. Dalam patung yang berjudul 'David', patung telanjang berukuran-normal 

pertama sejak masa Klasik, Donatello menemukan keseiinbangan antara 2 corak dengan 

menghaditkan bentuk yang sebenarnya dari pria-tani Italia dalam bentuk figur telanjang 

Klasik. David, ditakdirkan menjadi raja Israel ke-2, membunuh tokoh besar Philistine 



(Goliath) dengan batu dan ambin (kain gendongan). Meskipun Donatello diilhami oleh 

patung Klasik, perhatikanlah bahwa dalam keperdanaannya ia tidak memilih pemuda 

Yunani sebagai prototipe Davidnya. Sebaliknya, dengan berani ia memilih model pria 

adolescent yang rambutnya masih tidak digunting dan tangannya lembut terutama 

disebabkan disebabkan keadaan penampilan bentuk yang kurang berotot. Setelah 

memenggal leher Goliath yang kepalanya terletak diatas kaki David, pedangnya 

bersandar disisinya -terlalu berat baginya untuk memegang. Mampukan pemuda 

semacam ini menyempurnakan mengerjakan tugas yang rnengerikan itu? Didalam karya 

ini terletak kekuatan pernyataan Donatello. Kita kagum, dari penampilan lelaki muda 

tersebut, dimana seharusnya ia telah melakukan perbuatan itu, David sendiri tampak ragu 

sehingga memandang ke bawah kearah tubuhnya. Apa yang tak dimiliki David dalam 

ketenaran telah memiliki muatan intelek, keyakinan dan keberanian. Nasib ada di 

tangannya sendiri - sebuah ideal orang Renesans. 

Donatello, 'David' (tahun 1408, penmggu). 

i Pelukis-pelukis awal Renesans sama-sama bertangyng-jawab atas kepedulian 

penggayaan dari pematung. Dalam keinginannya terhadap realisme tersebut termasuk 

kesulitan memproyeksikan rasa naturalistik ruang tiga-dimensional keatas permukaan 
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bidang 2-dimensional yang bertambah. Disamping mengkopi dari alam dan model 

Klasik, para pelukis ini rnengembangkan aturan perspektif untuk menggan~barkan bentuk 

di sekeliling bidang dinding yang datar, panil dan kanvas. Salah seorang pionir dalarn 

f mengembangkan aturan sistematis perspekrf linear satu-titik (one-point linear 

perspective) adalah Brunelleschi dalarn karyanya yang berjudul 'Baptistery Doors'. 

I Karya 'Holy Trinity' karya Masaccio, menggunakan aturan perspektif ini. Dalam fresco 

chapel ini Masaccio (1401 -1428) menciptakan ilusi ekstensi ruang arsitektural gereja 

dengan rnelukis chapel bergaya harrel-~~arrlrlted (langit-langit beratap yang dibangun 

dengan jalan meletakkan lengkungan di belakang satu-sama lainnya) yang ditempai oleh 

figur-figur agung dan orang biasa. Tuhan Bapa menahan salib yang membebani anak 

korban, sementara Perawan Mary dan rasul John rnenghadirinya. Diluar lajur tiang dan 

pilaster realistik. chapel vang diilhami oleh Romawi melututi penderrna yang diundang 

untuk mengamati pemandangan. 

Masaccio, 'Holy Trinity' (fresco, 1425) 



Selainlterlepas dari penggambaran arsitektur yang mengelabui mata, realisme dalam 

I fesco dipertinggi oleh penderma yang memberikan derajat penting kepada karaher 

prinsipil, sama dengan perlakuan penderma Campin dalam karya 'Merode Altarpiece'. 

Arsitektur tampil untuk memperluas ruang fisik kita, dan dermawan muncul sebagai 

ekstensi diri kita sendiri. 

Kehadiran Klasisisme bahkan terlihat lebih jelas pada arsitektur Renesans. Dua puluh 

tahunan setelah tawaran tak berhasil Filippo Brunelleschi untuk proyek Babtistery Doors 

di Florens, dia diminta untuk menutupi ruang empat-persegi bersilang gereja di Florens 

dengan sebuah kubah. Yang lebih menarik lagi ialah bahwa Ghiberti bekerja dengannya 

pada permulaan, tetapi kembali keluar dari proyek tersebut, dan Brunelleschi 

ditinggalkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini benar-benar sebuah prestasi teknikal. 

memasukkan kubah berkulit ranskap yang dibangun sekitar 24 buah bingkai (tulang). 

Delapan dari bingkai ini bangkit kearah atas menuju sebuah lentera mahkota di eksterior 

I 
I 

kubah. Anda mungkin heran mengapa Brunelleschi yang model arsitekturnya sangat 

klasik membangun kubah lancip yang mengingatkan kita kepada Abad Tengah Faktanya i 

adalah bahwa arsitek pasti cenderung memilih struktur yang lebih bulat atau belahan 

bumi, namun problematika enginering memerlukan bagian tulang diazonal. atau tirus 

(tajam) yang sudah menjadi sifat lebih stabil. Kubah tersebut merupakan penggabungan 

antara corak Klasik dan bangunan penting Gotik tradisional. 

Sekalipun kubah katedral tersebut merupakan prestasi hebat teknik Brunelleschi, 

bangunan 'Hospital for Foundlings' di Flerens merupakan corak arsitekturnya yang lebih 

khas. Rumah sakit itu berdiri sebagai contoh lain komitmen Brunel menuju ekspresi 

rasional yang tinggi dari unsur-unsur Klasik. Bagian depan horizontal yang luas ditandai 

dengan prosesi (arakan) relungan bulat dan tiang-tiang Corintian yang lansing yang 

dibingkai dengan pilaster kokoh yang secara visual menyokong entablatur datar 

sederhana. Irama, berulang pada lantai ke-2, dimana serangkaian jendela ditutup oleh 

pedimen yang dibuat sebagai tambahan (pengiring) menuju jalan dibawah atap. 

Meskipun Brunel dipengaruhi oleh arsitektur Romanesk, kelogisan rumah sakit bayi ini 

berkaitan jelas dengan arsitektur Klasik ketimbang periode Abad Tengah yang lebih 

mutakhir. 



Filippo Brunelleschi dalam Konstnlksi Kubah Katedral dan Rurnah Sakit untuk Bayi di Florens. 



I 
I 

; Seni Rupa Renesans pada Paruhan Abad dan Setelah Andrea del Verrocchio 
I 

4 

1 pada pemegangan subyek yang sama. Keluarga Medici juga memiliki patung David ala- 

~ ; Bila kita beralih ke  perengahan abad ke 15. pematung palins penting dan inovatif pada 

1 saai itu adalah Andrea del Verrochio (1435 - 1488) Seorang seniman yang benar-benar 

Donatello, dan Verrochio mungkin ingin lebih mencemerlangi pendahulunya. Meskipun 

I 

f kedua seniman memilih untuk menggambarkan David seperti seorang anak muda. 

cakap dalam berbagai hal. Verrochio. menggerakkan sebuah tempat kegiatan aktif yans 

digemari seniman muda (termasuk Leonardo da Vinci). Dalam patung perunggunya yang 

berjudul 'David', yang dipesan oleh keluarga Medici, kita melihat kekontrasan yang kuat 

I 
1 basaimanapun kepahlawanan ala-Verrochio muncul lebih tua dan memancarkan 

Andrea del Verrochio, 'David' (perunggu, 1470) 



Oleh karena Donatello mendamaikan unsur-unsur realistik dengan yang mendekati 

idealisme, torso yang bersemangat secara Klasik, sasaran Verrochio adalah realisme 

tertinggi dalani detail, termasuk menjadikan motif-motif seperti motif orang Timur pada 

i sepasang benda milik lelaki tersebut, sehingga membuatnya terlihat seperti orang Tinlur 

.4bad Tengah Perbedaan patung tersebut juga tampak dalam hai teknik Patung 

Donatello merupakan patung yang bentuk obyek dan bagiam-bagiannya terpusat disekitar 

cara berdiri yang disebut S-c1rrave slat7ce; patung Verrochio lebih terbuka, seperti yang 

diperlihatkan melalui arah pedangn!fa dan siku yang menganjur keluar dari titik ,sentral 
I 

keseimbangan badannya Pose Donatello yang lemah gernulai telah diganti. dalanl karya 

I Verrochio derigan sebuah contrapposto (posisi yang kontras dengan posisi lemah 
I : yenlulai) yang gagahitegap yang menipertingsi imej percaya diri David 
1 

1 
I Seniman Renesans bersania-sama d e n ~ a n  iilosof dan allli ~lrnu pengctal~uan cenderung 

i bersama-sama memakai pengertian tentang alam semesta sebagai tempat yang diatur oleh 
: hukum alam dan bisa diungkapkan dalam istilah matematis dan geometris. Piero della I 
I 

Francesca (1420 -1492) berlatih dala~n matematik dan geometri dan dipercaya dengan 

: rnenulis teori pertania risalat konstruksi perspektif sistematis dalani seni rupa Seperti 

ilmu pengetahuan, pemikiran seni rupanya sangat didasari kepada rasional konstruksi 

bentuk dan ruang 
I 

Lukisan fresconya yang berjudul 'Resurrection' untuk hall Borgo San Sepolcro 

menampakkan obsesi seniman dengan aturan dan geometri. Kristus dengan jaya sedans 
1 

I naik vertikal, bagaikan tiang monumental, diatas entablatur kuburannya yang secaa visual 
I 
i dibuat sebagai tempat berditi patung. Kristus dan figur lainnya dibangun dari benda padat 

kerucut, silinder, bola dan segi-empat yang memberi definisi dunia teori seniman. 

Terdapat tendensi kearah penyederhanaan bentuk - tidak saja manusia, namun juga 

1 bentuk-bentuk alam seperti pohon dan gunung. Seluruh figur dalam lukisan dimuati 
1 
I dalam segitiga - apa yang nantinya akan menjadi rencana komposisi dal:inl lukisan 
i 
! Renesans - dengan Kristus di puncak. Figur-figur yang tidur dan sarcopagus mar-mar 
I 
I memberikan basis yang kuat dan stabil untuk dua-pertigaan komposisi sebelah atas. 

Pepohonan yang diatur berdiri dalam arah yang sama di belakang Kristus, seakan tidak 

/ pernah begitu ketika alam lnenyatakan olokan acaknya; pepohonan rersi Pisrro dilekuk- 
I 
! 135 
! 



kan ke belakang oleh pengolahan kaku perspektif saintifik. Seniman Renesans tidak saja 

membuat terpesona alam, akan tetapi juga menguasai seda lam-da lamnya / sepenuhn~  

Piero della Francesca dalam 'Resurrectioii', f i e s ~ ~ .  

Selama tahun-tahun terakhir abad ke 15, kita sampai kepada personaliti artistik yang 

coraknya agak berlawanan dengan trend-trend yang berlaku Semenjak masa Giotto. 

pelukis telah bersandar kepada chiartrsc~rro, atau kontras cahaya dan bayanpin, untuk 

menghasilkan rasa membulat atau montok dan masa dalarn figur dan obyek dalam 

keinginan membuat kesan realistis dari bentuk-bentuk 2-dimensional dalani ruang 

Tetapi Sandro Botticelli (1444 - 1510) mengatur komposisinya dengzn gzris ketirnbang 

kontras tonal (warna). Seni rupanya terutama sekali berpijak pada mensgambar 

Sekalipun begitulnamun, ketika ia sampai kepada pokok persoalan, hatinya tertutup 

dengan kawan sebaya Renesans. Ia senang untuk melukis tema-tema mitologis. Bersama- 

sama dengan seniman lain dan sasterawan, kemaniakannya dengan subyek ini 

membosankan dan mungkin diperkuat oleh raja Medici Lorenzo the Magnificent, yang 

melingkungi (mengeoung) dirinya dengan orang-orang Neo-Platonis, atau mereke yang 

menyikuti filosof Plato. 

Salah satu lukisan paling terkenal Botticelli adalah 'The Birth of Venus'atau beberapa 

sejarawan seni mpa menamainya dengan 'Venus of the Half-Shell'. Model dari Venus ini 

adalah Simonetta Vespucci, sepupu dari Amerigo Vespucci, nafigator dan eksplorer 



setelah Amerika diberi nama. Komposisi menghadirkan Venus, lahir dari buih laut yang 

mengapung ke pantai dari pulau sakralnya di atas kerang besar, daiam tiupan angin 

dibantu oleh nafas manis angin sepoi-sepoi yang melilit Bidadari Pon~ona rnenunggu 

Venus dengan mantel berhiasan dan dirinya sendiri dalarn pakaian berbunga. 

Ketenarikan Botticelli dengan keklasikan diperkuat oleh pemilihan model Venus-nya, la 

n~empakan adaptasi langsung sebuah patung antik dewa dalarn koleksi keluarga Medici. 

Perhatikan basairnana gerakan lemah-gemulai dalarn kornposisi tersebut, vang diperkuat 

riielalui perpaduari garis-garis yang berbeda. Garis horizontal yanz tegas dan vertikal 

yang teratur dalarn pepohonan kontras dengan kunla tak kentara dan arabesk yang penuh 

senlallsat yang mcrncluk sambil membelai figur nii~ologis t~ '~ .se l ) i~t .  C;a~.is yarlg I~ergcrak 

dari bentuk ke bentuk dan kemudian kembali untuk nienggiring rnata pengamat sekali 

lagi. Bayansan membatasi area dalarn kontur skluptural garis figur yang kasar. 

Kegeniusan Botticelli terletak pada kemarnpuannya dalam mmenggunakan kualitas garis 

yang berbeda untuk keuntungannya; dengan elemen-elemen formal inilah ia rnenciptakan 

kornposisi yang paling lernbut. 

Sandro Botticelli, 'The Birth of the Venus' (1482, cat minyak) 



Beberapa contoh termurni Klasisisme Renesans terletak pada bangunan yang dirancang 

oleh Leon Battista Alberti (1404 - 1472). Alberti adalah orang pertama yang 

mempelajari risalat yang ditulis oleh para arsitek Romawi, yang terkenal dari mereka itu 

adalah Vitruvius, dan ia memadukan pengetahuan Klasik dengan gagasan inovatif dalam 

karya besarnya, Teri Book of Architecture. Salah satu bangunan yang secara visual 

memuaskan dalam tradisi Klasik terkenalnya adalah 'Palazzo Rzrcellai' Florens. 

Bangunan tersebut dibagi oleh bagian garis horizontal yang menonjol kedalam 3 tingkat, 

dimahkotai oleh hiasadpilar yang berat. Dalam setiap tingkat terdapat lobanglcelah yang 

dibatasi oleh pilaster dari susunan yang berbeda. Pilaster lantai pertama adalah dari 

susunan Tuscani yang mengingatkan kita kepada susunan ala-Doric dalam 

kesederhanaannya; lantai kedua menggunakan kapital campuran dari daun volute dan 

acanthus yang tampak dalam susunzn alz-Tonic dan Corinthian; dan plaster puncak 

dimahkotai oleh kapital susunan Corinthian. 

Leon Battista Alberti, 'Palazzo Rucellai' di Florens. 
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Seperti dalarn Colosseum pada gambar sebelurnnya, perpaduan susunan ini rnemberi 

kesan peningkatan pencahayaan seakan kita bergerak dari lantai paling bawah menuju 

atas. Efek ini dipertinggi dalam bangunan Alberti oleh variasi mansory. Meskipun 

teksturnya tetap sarna, tingkat atas diwajahi dengan batu-balok lebih kecil yang tarnpak- 

lebih terang dalarn jurnlah yang besar. Desain palazzo dengan artikulasi bagian-bagian 

yang terang, keseimbangan rnenyeluruh dari bentuk, dan penempatan berirama dari 

unsur-unsur horizontal melintasi wajah, rnemperlihatkan pemahaman jelas kita terhadap 

desain Klasik yang beradaptasi dengan sukses terhadap kebutuhan orang-bangsawan 

kontemporer. 

Renesans Tinqgi 

Pelindung-pelindung yang banyak permintaan, mahalnya harga material dan sedikitn!,a 

uang, memberi cara dalam membantu perkembangan keluhan di kalangan seniman 

sebagaimana (sama halnya dengan) perusak, pembakal- dan pen~buat lilin batang. Akan 

sulit untuk memusatkan perhatian pada usaha keras kita bila yang lainnya justru 

rnenganiaya kita. 

iJada tahun 1542 kadang-kadang Pope Julius I1 dan Michelangelo Buonarroti dalam 

suasana konflik dengan seniman yang menanggung (mernikul) pukulan terberat tingkah 

laku para pendeta tingkat tinggi (Paus). Seperti bila m e m u n ~ k i r i  janji komisi kuburan dan 

menolak untuk mcrnbayar uang matcrial yang tidak cukup, lnaka I'ope rneletakkan 

pernikat terakhir dengan cara menyuruh Michelangelo mengajukan keluhannya dengan 

rnenyuruh Vatikan dan salah seorang pengikutnya pada suatu upacara untuk dirninta 

mengganti pakaian. Apakah ini rnerupakan satu-satunya cara memperlakukan seorang 

seniman genius? Seniman tersebut mengatakan "tidak" ketika rnenuliskan keluhannya 

dalarn sebuah surat kepada salah seorang bawahan Julius. 

Meskipun ini hanya merupakan satu sisi cerita, dan Michelangelo mungkin juga iri 

kepada Raphael, namun persoalan ini memberikan kesan kepada kita rentang personalitas 

dari seorang senirnan pada =ass Renesans Tinggi. Ia bebas (tidak terikat) rneskipur, 

sangat diperlukan - arogan, agresif dan kompetitif. 



Dari paruh kedua abad ke 15 sampai seterusnya, kemurnian prinsip gaya dan teknik yang 

berhubungan dengan Renesans dapat dipelajari. Kebanyakan dari karya-karya pentins 

dan progresif ini dibuat di Florens, disinilah keluarga Medici berperan penting dalam 

membantu seni rupa. Bagaimanapun, mendekati dekade tersebut Pope mulai menganggap 

bahwa Roma merupakan tempat penyokong yang berperan luar biasa. Tiga orang 

seniman yang paling dibutuhkan - master besar Renesans Tinggi di Italia - adalah 

Leonardo da Vinci seorang pelukis, ilmuan, penemu dan musisi; Raphael pelukis klasik 

yang dianggap menandin~i karya-karya purba; dan Michelangelo seorang pelukis. 

pematung, arsitek dan penyair. Donatello Bramante dianggap telah membuat kontribusi 

arsitektur terpenting pada periode ini Inilah bintang-bintang Renesans, keturunan artistik 

dari Giotto, Donatello dan Albertis vans menurut sikuen sejarah karena tempat awal 

perkembangan artistik, kzdzng-kadang digambarkan sebagai loncatan menuju kebesaran 

seniman abad ke 16 ketimbang master dalam kebenarannya sendiri. 

. Jika orang Italia dari masa Renesans Tinggi dapat menominasi rekan sejawat menjadi 

'manusia-empat-zaman' (four-sqrrare marl) bagi Yunani Klasik, maka yang paling pasti 

tentu Leonardo da Vinci (1452 - 1519). Kemampuannya dalam teknologi, ilmu alam. 

musik dan seni tampaknya tak terbatas, seperti yang dia ungguli dalam setiap hal, mulai 

dari mengatasi drainase (proyek yang dia tangani sebelum menemui ajal di Perancis), 

merancang prototype untuk pesawat dan kapal selam, menciptakan beberapa lukisan 

Renesans yang paling berkesan. 

Karya 'The Last Supper', lukisan fresco yang dibuat untuk aula makan biara Milan 

diakui sebagai salah satu karya terbaik Leonardo. Kondisi karya tersebut menyedihkan, 

disebabkan eksperimen teknik fresco Leonardo - meskipun kepulan pasta di sisi lain 

dinding selama berabad-abad memegang peranan. Meskipun demikian, kita masih tetap 

melihat ideal Renesans dalam Klasisisme, humanisme dan kesempurnaan teknik, saat ini 

diperoleh hasil yang lengkap. Komposisi diatur melalui penggunaan perspektif garis-satu 

titik (one-linear perspective). Volume padat diatur dari kontras cahaya dan bayangan 

yang bagus sekali, Keseimbangan batas tumbuh rambut di kepala dicapai antara emosi 

dan pengendalian. 

Pertama, pengamat ditarik kepada bentuk segitiga di tengah, Jesus yang sedans duduk di- 
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Antara para rasul dengan orfhogo~~als (garis-garis yang terletak di sudut kanan menuju 

garis lainnya) yang betlemu di kepalanya. Figurnya silhouete menentang tigz jendela 

yang melambangkan 'Trimurti' (Holy Trinity) dan menembus dinding yang sebaliknya 

hitam-kelam. Atensi orang ditarik ke tengah oleh isolasi figur Kristus hasil dari 

condongnya keiuar para rasul. Leonardo dipilih untuk menggambarkan momen ketika 

Yesus mengatakan, "One of you will betray me" (salah seorang dari anda akan 

mengkhianati saya). Para rasul secara reflek mundur dalam pernyataan yang mengejutkan 

itu, secara ekspresif memberi gerak isyarat, mengingkari tanggung jawab pribadi, dan 

bertanya, "Siapa yang melakukan?". Tentu saja orang yang bersalah, yaitu Judas yang 

terlihat sedang menggenggam tas lembaran perak di kiri Yesus, dengan sikunya di atas 

meja. Dua kelompok rasul yang secara dramatis menjauh dari Yesus di sepanjang garis 

horizontal, terbagi kedalam 4 kelompok yang lebih kecil (tiga orang) yang ingin 

mengetuai kesibukam mata yang keluar dari tengah (pusat perhatian). Mata pengamat 

dibawa kearah luar dan kemudian dibujuk kembali kedalam melalui pose-pose rasul-rasul 

yang 'dalam tanda kurung' pada masing-masins ujung. I'enggunaan aturan perspektif 

kuat Leonardo, keseimbangan gerak dan pengendaliannya yang anggun, menekankan 

(menggaris-bawahi) filosofi dan corak dari Renesans. 

Leonardo da Vinci, 'The Last Supper', fresco. 
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Walaupun Leonardo tidak memberikan emosi yang berlebihan dalam karyanya tersebut, 

namun reaksi dari para rasul tampak sungguh-sungguh seperti rnanusia. Mungkin tidak 

terdapat lagi contoh liun~anisme seni rupa Renesans yang lebih baik pada abad ke 16 

selain dari subyek 'Virgin and Child'. Salah satu lukisan paling penting yang 

mengungkapican senlangar ini aaaiah 'Madonna of rhe Rocks', dilukis oleh seniman yang 

sama. Perhatikanlah semua yang telah berobah dalam representasi kelompok figural 

tersebut. Perawan Mary tidak digambarkan sepeni ratu sorga, dikelilingi oleh malaikat 

dalarn lingkungan kemasan jenis tertentu, akan tetapi sebagai ibu di tenyah-tengah dunia 

- dalam ha1 ini ngalau yang dihiasi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur dan formasi batu 

yang indah sekali. la  telah memberi pelukisan rnanusia. Secara koniposisi, ia rnernbentuk 

puncak segitiga yang iebih lebar dan stabil, niengcmbangkan tangannya kearah bocah 

\'esus dan pembaptis John Tangan kanannya n~emeluk John, namun tak sanggup meraih 

bayi Yesus, karena diganggu (turut ca~npur j  olr7n malaikat yang duduk dekatnya 

Ketidak-sanggupan Mary dalan~ ranskulannya ~ t u  munyk~n menylrnbolkan ketidak- 

sanggupan terahkirnya ~nelindungi sans bocah dari nasib. 

Leonardo da Vir~ci, 'Madonna of the Rocks', cat ~nin!,ak di atas panil, ditransfer ke kanvas 
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Seorang seniman muda yang mengasimilasi pelajaran yang diberikan Leonardo, terutama 

sekali dalam penggambaran Madonna yang humanistiic, adaiah Raphael Sanzio (1483 - 

1520). Sebenarnya, Michelangelo dasar tuduhannya tidak jauh sekali bahwa Raphael 

mengkopy darinya. Bagi seniman yang lebih muda itu, ia mengadopsi secara bebas 

apapun yang sesuai dengan tujuannya. Raphael benar-benar bersinar dalam kesanggupan 

memadukan teknik para master seni rupa lainnya dengan perasaan naluriah untuk seni 

rupa Klasik. Ia membuat kanvas yang tak terhitung untuk penggambaran Madonna and 

Child sepanjang garis-garis Madonna of the Rocks versi Leonardo. Raphael juga dicari 

sebagai seorang pelukis mural (muralis). Beberapa komposisi Klasiknya yang paling 

mengesankan dalam fakta dikerjakan untuk apartemen Paus di Vatican. Komisi tentu saja 

berasal dari Pope Julius, dan untuk menambah panas suasana Michelangelo, dilaksanakan 

pada saat yang sama dengan penciptaan karya Michelzngelo di lan~it-lanzit Sictine 

Chapel. Di Stanza della Segnatura, ruangan tempat tribun Paus yang terhormat dibuat. 

Raphael melukis karya yang berjudul 'School of Athena', salah satu dari 4 teknik fresco 

yang dirancang dalam fiem setengah bundar. Dalam sebuah buku latihan mengenai 

perspektif garis satu-titik, Raphael memenuhi buku tersebut dengan 'orang terkemuka' 

yang benar-benar Yunani Klasik yang sedang rapat dibawah sederet gerbang masuk 

kubah-berkerangka. Figur tersebut melambangkan falsafah, salah satu dari 4-subyek 

dipertimbangkan paling bernilai untuk pendidikan Paus, yang lainnya adalah undang- 

undang, Theologi dan puisi. Anggota-anggota yang hadir pada gambar tersebut terbagi 

kedalam 2 kem yang menunjukkan falsafah bertentangan; di sebelah kanan dipandu oleh 

Aristoteles dan di kiri oleh penasehatnya, Plato. Dapat disamakan dengan pemimpin ini 

adalah orang-orang Platonis, orang yang perhatian ideanya realisme lebih tinggi 

(perhatikan Plato sedang menunjuk keatas), dan orang-orang Aristoteles lebih tersentuh 

/ dengan persoalan bumi seperti ilmu alam., Beberapa dari figur itu telah diidentifikasi: 

Diogenes (filosof pengejek) yang duduk dengan kaki membujur ke depan, dan 
' 

Herakleitos (penemu Metafisik dari Yunani) yang duduk tafakur persis di tengah-kiri. 

Yang lebih menarik adalah fakta bahwa Raphael memasukkan potret dirinya, melirik 

keluar kearah pengamat di latar-depan paling kanan. Ia terlihat dalam kelompok yang 

mengitari seorang pakar geometris, Euclid. Raphael memperlihatkan dirinya dengan jelas 

sebagai sosok yang cukup penting untuk diabadikan dalam mural Vatican sebagai sekutu 
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kem para pengikut Aristoles 

Sebagaimana dalarn 'Last Supper' ala Leonardo. atensi kita dibawa kepada dua  f i y r  

utama oleh bidang ortogonal yang menuju lanzsung kepada tempat ia disilhuete 

menentang alam yang terurai melalui gerbang. Garis diagonal yang menuju kearah titik 

pandang horizontal tunggal diimbangi dengan garis-garis horizontal dan vertikal van2 

kuat dalam arsitektur dan pengelompokan figur, memir~jam perasaan tentang stabilitas 

Klasik dan ha1 yang dapat meramalkan. Berkenaan dengan gaya. sania halnya dengan 

iconografi, Raphael telah mengatur keseirnbangan dalarn ko~nposisi  yang sempurna dan 

Iogis. 

Raphaei ciaiam karya 'The School of Athens' ( 1  5 10-1 1 ,  fresco). 
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Dari 3 master besar Renesans, Michelangelo ( 1475 - 1564) mungkin paling familiar bagi 

kita. Selama Pekan Raya Dunia (World's Fair) tahun 1964 di kota New York, ratusan 

dari ribuan pensamat budaya dan penganut agama diangkut dengan mobil pembawa 

barang untuk menyaksikan ringkasan singkat karya Michelangelo, yaitu 'Pieta' di 

Paviliun Vatican Kebanyakan kita telah melihat filem The Agoi~y m;d :hc' ACS:SC~" 
I 

I 
dimana Charlton Heston - yang mernikul nasib yang sama dengan seniman tersebut - 

rnembentangkan flat di punggungnya diatas tempat penggantungan berketinggian 70 kaki 

dari lantai, melukis loteng untuk Paus. Charlton menlbutuhkan waktu kurang dari 1.5 

jam untuk niengerjakannya, sernentara Michelangelo yang dibayar denyan biaya sedikit 

menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk melukiskannya 

Setiap kejadian dilukiskan diatas plafon termasyhur tersebut, yang merupakan kubah 

1 chapel Pope Sixtus IV. dikenal sebagai Sistine Chapel S e r i ~ !  frec~3 dekcretif tersebut 

i hanya dipanitiai oleh Pope Julius 11, namun skema iconografisnya dilakukan oleh 

I Michelangelo. Seniman tersebut telah menyetujui proyek itu dengan maksud untuk 
' menenangkan Julius yang perasaannya mudah tergugah da la~n  harapan. bahwa pada 

akhirnya para uskup akan rnemberinya izin untuk melengkapi pekerjaan pada kuburan 
> 

I besar-besaran Setelah penderitaan yang sangat dalam dan usaha awal untuk mengisi 

: kubah dengan variasi figur-figur keagamaan, Michelangelo menetapkan pembagian 

langit-langit kedalam bingkai-bingkai geometris sebagai tempat nabi-nabi berkaitan 

i dengan kitab Injil, tukang ramal mitologis, dan pemandangan Perjanjia!~ Lama dari 
i 

Genesis kepada air bah Noah. 
! 
i 
i Yang paling terkenal dari pernandangan ini adalah 'The Creation of  Adam'. Seperti yang 

j telah dilakukan oleh Leonardo dalarn karya The Last Supper, Michelangelo memilih 
1 

1 untuk mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa momen yang paling dramatis. Adam 
1 

berbaring di bumi tanpa gairah (lesu) karena kekurangan jiwa, sementara Tuhan Bapa 1 
1 berlalu dengan cepat kearahnya dikalangan serombongan besar malaikat yang 

1 melingkarinya dalam jubah menggelembung. Figur-figur kontras tersebut menyandar 

i kearah kiri, dipisahkan oleh diagonal yang dihiasi yang menghasilkan latar belakang 

untuk Creation (Ciptaan) itu. Sarnbil dikerumuni malaika: dalam atmcsfir ilstrlk yzng 

tipis, tangan Tuhan diulurkan untuk rnenghangatkan kehidupan spiritual kepada Adam - 
I 

i 1-18 
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namun tak menyentuhnya. Dalam beberapa ruang negatif yang paling dramatis di sejarah 

seni rupa, Michelangelo telah menyerahkannya kepada penonton ~lntuk melengkapi 
I 
I tindakan. Dalam ha1 gaya(corak), Michel menggabungkan teknik chiarruscuro dengan 

penggunaan luas garis ala Botticelli. Figur-figurnya digambarkan dengan kasar dan 

berotot dengan hampir menyerupai daging pualam. Daiairi menterjemahkan teknik 

patung kedalam permukaan 2-dimensional, seniman tersebut nlenyusun figur-figurnya 

dalam bentuk berisihegap dan telah menggunakan keketatan, kebanyakan garis dan 

pembentukan dengan cara terbaik dimungkinkan untuk dikerjakan dalam teknik lukis. 

Michelangelo dalam karya 'The Creation of Adam', detail loteng Sistine Chapel. 

Cukup jelas bahwa Michelangelo telah memperlihatkan dirinya sendiri lebih sebagai 

seorang pematung ketimbang pelukis. Penggambaran dan pembentukan yang 'skluptural' 

dalam karya Creation of Adam memperlihatkan keadaan ini. Ketika melukis langit-langit 

Sistine Chapel itu ia berusia 33 tahun, narnun telah memulai berkarya sejak berusia 20 

tahun-an. Sebelumnya ia merupakan asisten pelukis Domenico Ghirlandaio (1449 - 

1494). Bagaimanapun juga, reputasinya sebagal seorang pematung telah dimulai dan 

dikenal sejak ia berusia 27 tahun. Ia tnemahat patung 'David' yang berketinggian 13,5 

kaki dari selempengan tunggal marmar yang sulit untuk dilaksanakan. Tidak seperti 

patung David karya Donatello dan Verrochio, kepahlawanan Michel tidak terlihat 

sctclali mcnaklukkan nlusuhnya. Malatian, David digati~b:~rkat~ sebagai scorang niusuh 
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yang paling indah yang siap untuk membunuh -tidak dengan paksaan yang brutal dan 

buas, namun dengan intelektualitas dan skil. Dari pemeriksaan lebih dekat. otot-otot yans 

kcras dan kcnirlg yiing I)crkc~.cny~~r ~ncniadakan kcs;tll pcrlarnil I ~ ; ~ l l \ r . a  figur terscbi~r 

dalam keadaan istirahat. Kain gendongan (ambin) David dibuat melewati bahu dan batu 

digenggam di tangan kanan, urat darahnya memperlihatkan buktr antrsipasi terhadap 

perkelahian. Patung ini merupakan bagian dari tradisi Klasik 'pemuda ideal' yang baru 

saja mencapai kedewasaan dan kecakapan akan pesta fisik dan intelektual besar. Patung 

tersebut tertutup dalarn bentuk, seluruh bagian bentuk badan bergerak ke terlgah sumbu 

tubuh figur. Michelangelo dikatakan telah rnemahat dengan mengkorlsepsi pertama 

massa karya dan keniudian dengan hati-hati memisahkan segenap rnarrnar yang tidak 

dikehendaki yang tidak merupaka~l bagian pengyambaran patung. Tentu saja, dalarn 

karya David ia niuncul. bahwa klichel bekerja dari depan ke belakang ketimbang dari 

keempat-sisi balok marmar tersebut. membiarkan bentuk figur sebagairnana adanya 

untuk 'lepas' dari batu tersebut. 

---. 'I- \ - - -  

Pati~ng 'David' dau interior langir-langitLCistine Chapel' karya Michclangclo (~na r rua r ,  fresco) 
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Identifikasi figur tersebut dengan rnarrnar rnenghasilkan ketegangan dinamis dalam karya 

Michelangelo, seakan bentuk itu rnencoba untuk mernbebaskan dirinya dari dan mati 

pada dirnensi pinggir yang rnengikat. 

Kehidupan Michelangelo rnerentang mencapai 90 tahun dan selarna Renesans Tinggi 

Kebesaran usaha terakhirnya adalah karya pada St. Peter di Ronia, b a n p n a n  yang 

rneringkaskan gagasan Renesans ketika rnensgernbar-gemborkan usia Barok. Banyak 

arsitek yang bekerja di basilika, tetapi kemudian ditinggalkan kepada Michelangelo yang 

enggan untuk merobah perancangan yang rnasih ada dan rnenyelesaikan kubah Komisi 

untuk merenovasi ini pada mulanya diberikan Pope Julius 11 kepada Doriato Braniante 

(1444 - 1514). Namun. arsitek tersebut rneninggal sebelum perancangannya dapat 

direalisasikan. Perancangan Brarnante untuk St. Peter's adalah tapak berbentuk c : ~ ' t / / t . i ~ l  

cr.o.s.v (persilangardsalib di tengah) dengan tangan-tangxn yang sarna par1-jang Scgi elllpai 

rnenyilang, atau titik dimana tangan-tangan menyilang (bidang tengah tapak) ini akan 

ditutupi oleh kubah besar, sementara kubah-kubah kecil rnenutupi chapel (perpotongan 

tangan utama yang enipat) akan nienggema di sepanjang sunibu diagonal tapak persegi 

Michelangelo menggunakan peranca1:gan basis Bramante, narnun disederhanakan dengan 

rnernberikan kesan (;reek C'ros.s (Silang Yunani) kedairtm bentuk persegi-ernpat tersebui. 

mengurangi jumlah kapel nienjadi empat dan rnemindahkannya ke sudut-sudut segi 

ernpat. l a  juga telah rnerancang kubah yang megah sekali, keseluruhannya Klasik dalarn 

bentuk belahan burni dan pernakaian detail yarlg berirarna. Kontribusi lain Michelangelo 

adalah rnerniliki portico (serarnbi bertiang) sebelah barat yang dalarn perancangan tapak 

rnengingatkan kita kepada bangunan Panthe011 dalarn kaitannya dengan massa utarna dari 

bangunan. Rancangan Michel tak ada hubungannya dengan St. Peter sekarang yang 

longitudinal (mernbujur) dalarn tapak. Kubahnya dilengkapi oleh arsitek lain setelah 

kernatian Michelangelo, yang hams rnengambil jalan bagian berkerangka dari kubah 

Brunelleschi. Portiko sebelah barat akhirnya dibangun dengan rancangan lain. Meskipun 

dernikian, elevasi sebelah selatan menandakan keinginan Michelangelo. Keseimbangan, 

kesatuan, keL-atan melalui kesederhanaan, penghargaan terhadap Klasisisme d a ~ i  

per!akuan yang mendekati skluptural dari arsitektur mencirikan kontribusinya terhadap 

perkembangan St .  Peter's. Kesempurnaan arsitektur ini akan diarnbil-alih oleh para 



arsitek dan pematung master era Barok yang mempergunakan konsep p&la~uan 

arsitektur sebagai patung dalam skala besar - tentu saja membuatnya tampak utzma dari 

coraknya. Hal ini tepat bahwa arsitek yang pematung dan sekali-gus pelukis tersebut 

jenius sekali, membuka jalan untuk perpaduan yang sukses dalam seni rupa di abad ke 

17. 

Patung 'Pieta' karya Michelangelo dan gambar tapak asli 'St. Peter's' oleh Donato Bramante. 



Renesans Tinggi dan Akhir di Venice 

Seniman yang hidup dan berkarya di kota Venice pertama kali di Italia untuk 

menyempurnakan medium lukisan cat minyak yang kita saksikan pada karya van Eyck di 

Flanders. Mungkin dipengaruhi oleh mosaik di katedral St. Mark's, mungkin digugah 

oleh warna-warna mempesona yang diimpor dari negara-negara timur kedalam provinsi 

maritim ini, seniman dari Venice ini menemukan kecerahan yang sama dari warna dan 

kelebatan permukaan dalam karya-karya cat minyak diatas kanvas mereka. Pada abad ke 

16 Venice dipertimbangkan akan menonjol dalam seni rupa sebagaimana yang telah 

dimiliki Florence pada abad ke 15. 

Meskipun ia meninsgal pada tahun 1576, hampir seperempat abad sebelum kelahiran era 

Barok, master Venice (orang Venesia) Tiziano Vecellio (lahir tahun 1477) - dipanggil 

Titian - merniliki kelebilian dengan para seniman pengikutnya ketimbang dengan 

senima:: P,enesa:?s :,xg s e h a y ~  dengannya di Florence dan Roma Metoda pengambaran 

Titian berbeda dari nletoda 1,eonardo. Raphael dan Michelangelo Dalam rnetoda ini ia 

terkernuka sebagai pelukis dan pengaduk cat ketimbang sebagai tukailg gambar atau 

seniman patung. Ia nlenyatur koniposisinya dalarn warna dan sapuan cat dan lapisan 

pernis ketimbany denyan garis dan c h i ~ n ~ r i . ~ c ~ ~ ~ t ~ o .  I)csgcscra~l tlari ~ l~c luk i s  diatas panil 

kayu kepada melukis diatas kanvas muncul pada saat ini, dan derigan ini perobahan dari 

tempera kepada cat minyak sebagai medium yang lebih disukai.. Dengan keaneka- 

ragaman kepandaian dan kesuburannya, lukisan cat minyak menjadikan Titian baik 

dengan getarannya, warna bersemangat dan lebih tajanl, glasur yang senlitransparan. 

Karya Titian yang berjudul 'Venus of Urbino' adalah salah satu contoh yang paling indah 

dari teknik glaziilg (dalam lukisan, lapisan permukaan bercat dengan warna semi- 

transparan untuk menghasilkan finishing seperti kaca atau mengkilap). Kornposisi 

(gubahan) tersebut dilukis untuk adipati Urbino, sebagai asal-muasal titel itu. Titian 

mengadopsi figur Venus berbaring dari gurunya Giorgione, dan disediakan sebagai 

model bagi banyak gubahan sejak saat itu. Di latar-depan, nude Vei~vs p~rdica (Venus 

telanjang dengan tangan terletak rnenutupi alat kelaminnyd) berbaring diatas bantal 

menggairahkan dan seperai mewah merentang diatas dipan kain brokat. Rambut 

keemasannya serasi dengan kembang lernbut yang digenggam lemas ditangan kanannya, 
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jatuh dengan hati-hati dibahunya. Draperi sebagian menggantung di latar-te~igah, menjadi 

iatar belakang bagi torso bagian atasnya dan rnenampakkan pandanzan karnar riasnya. 

Latar belakang komposisi termasuk 2 orang wanita yang sedang melihat kedalam peti - 

barangkali pelayan - dan pemandangan sunset yang lebih jauh melalui beranda bertiang. 

Tapestry yang mewah dan lembut kontras dengan Klasisisme kasartiang batu dan lantai 

berlapis marmar. Titian tampil untuk tertarik dengan inter-aksi warna dan tekstur kontras. 

Seperai putih ke-kreman serasi dengan tubuh Venus yan? benvarna keemasan bersinar- 

sinar. Kemolekan menggairahkan tubuhnya diciptakan oleh gradasi \\.arna yang luar 

biasa dalam glaze ini, ketimbang chiaruscuro skluptural kasar yang mungkin digunakan 

Leonardo atau Raphael. Bentuk-bentuk berketnbanz dari aplikasi warna selain daripada 

garis atau bayangan. Sapuan kwas Titian yang ahli rnenibiarkaiiii\,a u n ~ u k  menegaskzn 

perbedaan tekstur: silk yang licin, lipatan draperi yang lembut. pakaian pelsyan berbahan 

berat, bulu lembut anjing. Dominasi penggambaran da1-i ~vrirna-~i.arna dan tekstur 

meletakkan karya ini terpisah dari sebegitu banyaknya contoh lukisan Fiorentin aari 

Roniawi. Ia tan~pak terutama sekali pada cita-rasa ketimbang intelektual 

Penggunaan warna Titian sebagai muatan komposisi penting Kita rslah rnempelajari 

draperi, yang warna gelapnya memaksa perhatian kita kepada bagian komposisi yang 

paling penting - wajah dan torso atas Venus. 

Titian dalam 'Venus of Urbino' dan Tintoretto dalam 'The Last Supper' (cat rninyak). 
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Diagonal yang dibentuk oleh lonjoran tubuh Venus seimbang dengan 3 elemen yang di 

belakangnya: anjing kecil di kakinya dan kedua pelayan di kejauhan. Diagonal tubuhn!.a 

juga diimbangi oleh sebuah perpotongan diagonal yang divisualkan oleh integrasi area 

warna merah di sudut kiri bawah dan sudut kanan atas. Jadi, Titian mengimbangi 

komposisi dengan halus dalam penempatan obyek dan area urarnanya. 

Mungkin tak ada seniman Venesia yang mendahului corak Barok yang sekuat Jacopo 

Robusti (disebut Tintoretto atau 'little dyer') setelah profesi ayahnya. Menurut dugaan. 

murid Titian, Tintoretto ( 15 15 - 1594). berusaha menandingi kesenangan terhadap warna 

masternya, sekalipun dipadukannya dengan pendekatan linear yang lebih bariyak untuk 

membangun bentuk-bentuk. Ketertarikan akan juru-gambar ini dipilih!dipisahkan dari 

Michelangelo, namun muatan komposisi niilik seniman yang lebih niuda tersebur 

bergerak menjauhi kemarnpuan para master- dari Flor-entin dan Venesia. Str-uktur dirlan~is 

dan aplikasi pigmen yans penuh gairahnya memberikan kekuatan yang hampir 

meyakinkan, kesila-_eilaan dalarn komposisi dimensi yang luas. 

Teknik lukisan Tinto jelas unik. Ia rnenata figur menyerupai boneka dalam taraf kecil dan 

menggantung figur-figur terbang dengan dawai untuk maksud me~lyalinnya dalani 

perspektif yang benar bagi kanvas terakhir. Pertama, ini ia dikerjaksn diatas secarik 

kertas untuk selanjutnya dipindahkan keatas kanvas yang benar-benar lebih besar dengar] 

menggunakan jaringan. 

Tinto memberi cat dasar keseluruhan kanvas dengan warna-warna gelap. Kemudian 

cepat-cepat dicat di bagian yang lebih terang. Tentu saja, kebanyakan lukisannya muncul 

sangat gelap, kecuali untuk potongan-potongan kecil ter-an2 dari cahaya yang bersinar- 

sinar. Seniman ini melukis secara cepat sekali, menggunakan area luas dari cat yang 

dicarik dengan longgar. John Ruskin, seorang kritikus seni rupa abad ke 19 mengatakan 

bahwa Tintoretto berkesan melukis dengan sapu. Meskipun ini tak dapat dipercaya, Tinto 

memang berasal dari cara skluptural, pada masa-masa menyerupai marmar, figur 

Renesans Tinggi dan akhir sungzuh-sungguh dari glaze a.la Titian pada karya Venus of 

Urbino. Sapuan kwas yang longgar dan pancaran cahaya putih yang dramatis pada daerah 

(dasar) yang gelap, mendahului corah Barok. 



Karya 'The Last Supper' memperkuat hubungannya dengan periode berikutnya 

Perbandingan komposisi ini dengan karya yang sama yang dibuat oleh Leonardo akan 

mengilustrasikan perobahan dramatis yang telah diganti da!am sen1 rupa dan konsep seni 

rupa mendekati hampir satu abad. Daya tarik dalam mosi (gerak), ruang dan waktu. 

penggunaan cahaya yang dramatis, dan presentasi rekayasa pokok persoalan, semuanya 

hadir dalam karya The Last Supper ala Tinto. Pertama, kita terkesan dengan gerakan 

Segalanya dan setiap orang diatur dalam gerakan: Manusia condong, bangkit dari tempat 

duduknya, meregang dan berjalan. Malaikat terbang dan binatang ~nenygali untuk 

makanan mereka. Ruang, diiris oleh diagonal tajam yang dibawa dari kiri bawah kearah 

kanan atas, seakan baru saja sanggup mengisi seluruh keributan tersebut; akan tetapi efek 

'kekacauan' itu mempertinggi kekuatan peristiwa tersebut. Cjbsesi Leonardo densan 

kesimetrisan, dan keseimbangannya antara emosi dan pengendalian, menshasilkan 

komposisi yang tampak statis dalam perbandingan kepada keseimbangan a-simetri dan 

menyergap emosi pada kanvas Tintoretto. Rasulnya Leonardo tampak berpose demi 

upacara bila dikontraskan dengan kespontanan gerakan figur ala Tinto. hlomen tertentu 

tergambar. Kita merasakan bahwa bila memalingkan niuka untuk Fraksi pendukung. f i p r  

tersebut sudah akan merobah posisi disaat kita menoleh kembali. Momen yang dipilih 

untuk digambarkan Tinto juga berbeda dari Leonardo. Master Renesans rnernilih titik 

pandang dimana Yesus memperingati bahwa salah seorany pengikut akan 

mengkhianatinya. Disisi lain: Tinto memilih momen dimana Yesus sedarig membagikan 

makanan, ini menyimbolkan tubuhnya sebagai anggur yang berdiri bagi darahnya 

Mornen ini diperingati untuk hari ketika merayakan keyakinan massa dalam kepercayaan 

Katolik Romawi. Leonardo memilih momen kematian yang berarti, Tintoretto justru 

memiiih kehidupan yang berarti. 

Renesans Tingai dan Akhir diiuar Italia 

Renesans Akhir diluar Italia membawa banyak corak yang berbeda, dan tidak terkecuali 

Spanyol.seni rupa Spanyol terpolarisasi kedalam 2 kelompok gaya lukisan keagamaan 

mistik dan realistik. Seorang pelukis sanggup menarik bersama-sama 2 tren berbeda ini 

dalam metode penggambaran yang unik. El Greco (1541 - 1614), lahir Domeniko 
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Theotokopoulos di Kreta, mengintegrasi banyak corak dalam karyanya. Ketika muda ia 

berkunjung ke Italia, disitulah ia menemukan kaya para master Florentin dan Romawi, 

pada suatu ketika bergabung dengan workshop Titian. Warna-warna yang dimuati El 

Greco dalam karyanya diduga pengaruh seniman Venesia, distorsi figur dan penggunaan 

mang yang mengabur menceritakan ketertarikannya akan ?.f:l:r:erisme yang dibicarakan 

di bawah ini. 

El Greco, 'The Burial of Count Orgaz' (cat rninyak). 

Unsur-unsur gambar ini dapat dilihat dengan jelas dalam salah satu karya tericenal Greco. 

yaitu 'The Burrial of Count Orgaz). Dalam karya ini Greco memadukan rnistisisme dan 

realisme. Kanvas terbagi kedalam 2 paruh oleh garis horizo:ltal kepala-kepala berkerah- 

putih, memisahkan 'sorga' dan 'bumi'. Figur pada komposisi paruhan bawah adalah 

memanjang, namun baik dalam batas realisme. Sebaliknya, figur di sorga ditipiskan dan 
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tampak bergerak dibawah pengaruh atmosfir yang luas dan dinamis. Sudah diduga 

bahwa distorsi figur dalam lukisan Greco mungkin hasil dari astigmatisme (penolakan 

terhadap apa yang benar) dalam mata seniman, namun tidak ada bukti yang meyakinkan 

dalam ha1 ini. Sebagai contoh, saat-saat dimana figur El Greco tarnpak tidak lebih 

didistorsi ketimbang figur seniman manerisme lainnya. Seiara psikologis, sorga daii 

bumi tidak berhubungan, namun dalam ha1 komposisi tergabung secara meyakinkan. Di 

tengah kekakuan, deret kepala yang horizontal yang memisahkan 2 dunia, tatapan pria 

kearah atas mengajak pengamat untuk mengikuti jalan kecil menuju realisme yang 

sebelah atas. Muatan komposisi ini diiringi oleh draperi luas yang muncul menuju 

paruhan kanvas sebelah atas dari atas kepalanya, berlanjut menggiring mata antara ke-2' 

kelompok figur, kiri dzn kanan, keatas kezrah pambx Kristus yang hidup kembali. 

Skema warna Greco juga menyempumakan keduniawian dan habitat sorga, tl'arna-warna 

yang digunakan untuk kostum figur duniawi adalah realistik dan berseniangat Venesia, 

akan tetapi warna paruhan komposisi sebeiah atas nimerupakan warna yang peniih 

pertentangan (tidak harmonis), menyoroti alam dunia lain. Emosinya membubung ti~lggi 

dan dilebih-lebihkan oleh atmosfir yang menggemparkan. Penekanan emosionalisme 

menghubungkan Greco kepada permulaan era Barok. Karyanya memuat pengamatan 

tajam dramatis dan mengada-ada, salah satu kebesaran dari abad ke 17. 

Karakteristik distorsi tubuh pelukis Mannerist muncul dalam patung dengan baik, 

meskipun tidak semua seniman mecganut secara penuh. Karakteristik beryaya ini tidak 

begitu penting bagi masa depan patung, namun ia tidak merupakan kasus dengan inovasi 

lain dalam patung abad ke 16 nanti. Salah satu seniman penting masa ini adalah orang 

Flemish Giovanni dan Bologna (1529 - 1608) Cjean de  Bologne), yang cenderung 

mengilhami namanya dengan bumbu Italia, l a  adalah figur transisional. Karyanya 

mencakup kepandaian Michelangelo d.an mengantisipasi Barok melalui beberapa inovasi 

komposisi, seperti yang diilustrasikan dalam karya 'The Rape of  the Sabine Women'. 

Giovanni tidak memanfaatkan keadaan tak berbobot dan karakteristik distorsi teman 

sebayanya dalam karya seni rupa Zdimensional. Kepadatan dan keberototan dari bentuk- 

beiliuknya mendeiigaikaii kembali ke Renesans Tiaggi. Kecrisina!itzsannya ter!etak pad2 

format komposisinya. Selama era Renesans, cara berdiri yang contrapposto seringkali 
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membentuk apa yang dirasakan seperti S-curve yang mengikuti aksis vertikal yang h a t .  

Dalam kebanyakan hal, figur tersebut muncul berbaring pada bidang tunggal. Jadi, 

seseorang dapat saja memahami karya itu dengan mengamati dari titik pandang singel 

(satu). Cara pandang seperti ini tidak termasuk dalam karya The Rape of Sabine Women. 

Giovanni bergerak secara signifikan dari S-curve (pilin-S) yang 2-dimensional menuju 

spiral 3-dimensional. Figurnya rnemutar mengitari aksis tengah, dengan ini posisinya 

muncul untuk bertukar diwaktu pengamat bergerak mengitari karya tersebut. 

Giovanni da Bologna, 'The Rape of the Sabine Women' (marmar) 

Gerakan ini didoronddibenarkan dengan serangkaian diagonal yarig ditcmpatkan secara 

menyebar pada tangan dan kaki yang memaksa pengamat bergerak mengitari untuk 

menikmatinya secara utuh (keseluruhan). Anggota badan juga mulai melebar kedalam 

ruang, mengesankan konsep yang berbeda dari respek Michelangelo terhadap balok 
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marmar. Perluasan minimal ini akan diadopsi oleh seniman Barok yang akan 

rnenggunakan spiral dan memaksa bentuk-bentuknya bahkan lebih jauh kedalam di 

sekelilingnya. 

Selama paruh kedua abad ke 16 di Netherlands, pesobahan dalam pokok persoalan pada 

lukisan telah diganti sehingga mempengaruhi tema karya seniman di Eropa Utara selama 

periode Barok. Pemandangan kehidupan sehari-hari melibatkan orang-orang luar biasa 

menjadi lebih populer. Salah seorang master dari lukisan gender (gender pair1tir1g) ini 

adalah Pieter Bruegel the Elder (1 520 - 1569) yang komposisinya terfokus pada manusia 

dalam hubungannya dengan alam, kehidupan dan waktu seni rakyat orang Netherland. 

'Hunters in the Snow' adalah satu contoh baik kanvas 'bagian kehidupan' dari Bruegel. 

Karya itu juga memperlihatkan ketertarikannya terhadap lukisan pemandangan alam 

yang biasa ditemukan di kalangan seniman Eropa IJtara. Sambil bertengger tinggi diatas 

aksi, pengamat memperhatikan manusia di tengah-tengah tugas mereka sehari-hari. 

Peburu kembali dari perusahaan kayu ditemani banyak anjing. Semua~lya berjalan 

dengan susah payah melalui selimut salju tebal sementara wanita menyalakan api dan 

pemain seluncur meluncur melewati kolam yang membeku. 

Pieter Bruegel the Elder, 'Hunters in the Snow' (cat minyak dan tempera pada kanvas). 
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Dibawah dan dikejauhan membentang pemandangan yang penuh kedamaian tentang atap 

tertutup salju, puncak gunung yang tidak begitu curam, dan tebing batu teqal. Pepohonan 

teratur berjejer kebawah pinggang gunung sementara burung-burung duduk kedinginan 

pada ranting tak berdaun atau terbang dengan berani untuk membebaskan sayapnya dari 

lapisan salju. Tak ada pesan yang terselubung dalam pemandangan ini, tak ada semangat 

keagamaan, tak ada perlawanan antara tokoh-tokoh besar bernafaskan mitologis. 

Aktivitas manusia digambarkan sebagai pokok persoalan biasa saja dan giat. 

Sebelumnya, terdapat beberapa contoh lukisan yang bernuansa sama, namun lukisan 

gender akan memainkan peran penting dalam karya-karya seniman Netherland selama 

periode Barok. 

Selama masa Renesans, aturadkebiasaan hari adalah mengamatilmenjalankan dan 

berusaha menyamai atau melebihi alam. Mendekati akhir Renesans dan sebelum awal 

abad ke 17, aturan ini dihentikan untuk sementara, selama periode seni rupa yang 

dinamakan sejarawan it~ni~ilerisrn. Seniman rnanneris meninggalkan n~engkopi langsung 

dari alam dan malahan mengkopi seni rupa. Terltu saja karya-karya menjadi 

pemandangan alam yang 'bekas' (second hand). Garis, volume dan warna tak lama 

menyalin apa yang dilihat mata dan sebaliknya ia berasal dari apa yang telah dilihat oleh 

seniman lain sebelumnya. Beberapa karakkteristik memisahkan seni rupa Mannerisme 

dari seni rupa periode Renesans dan Barok: distorsi dan pemanjangadpelebaran figur- 

figur; diratakan, ruang yang hampir 2-dimensional; miskin pandangan fokal yang tegas; 

dan penggunaan warna pastel yang tak harmonis. 

Seniman Mannerisme awal yang representatif, Jacopo Pontormo (1 494 - 1557) 

menggunakan kebanyakan dari prinsip-prinsip gayanya. Dalam karya 'Entombment' kita 

saksikan pergeseran kuat dalam arah dari seni rupa Renesans Tinggi, sekalipun lukisan 

tersebut dikerjakan selama masa hidup Michelangelo. Figur-figur skluptural 

Michelangelo, Leonardo dan Raphael yang berbobot telah memberi cara untuk membuat 

bentuk-bentuk yang kurang kokoh, hampir tanpa berat yang diimbangi pada lutut dan 

kuku. Tungkai dan lengan dibuat panjang dan ramping bila dibandingkan dengan 

proporsi dada (torso), dan menyebabkan kepala diperkecil oleh jubah menggelembung. 
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Terdapat keindahan yang bersalah dalam alis mata melengkung dari wajah-wajah angker 

dan dalam tatapan nerfks. Figur-figur tersebut dicetakkan ke bidang gambar, bergerak 

dalam ruang yang sangat terbatas. Beratnya seakan didesak kearah luar ke sisi komposisi 

dan menjauh dari tengah yang hampir kosong. Jubah figur itu adalah perpaduan dari 

warna-warna aneh, menyimpang dengan drzsiis d g a x  kelembutan warna pastel dari 

warna-warna primer yang bersemangat para master Renesans. Keadaan tan berbobot, 

distorsi dan kekaburan ruang menghasilkan perasaan dalam komposisi yang hampir 

berada di dunia lain, dunia dimana obyek dan manusia tidak ada dibawah gaya gravitasi 

bumi. Para seniman menerima 'keganjilan' ini dan tak merasa bersalah kepada pengamat. 

Pengaburan (ambigitas) diterima dengan mudah. Sebagai contoh, perhatikan karkater 

serban di belakang kepz!a rnsyat Yesus yang muncul tanpa tubuh. Denlikian pula dengan 

figur yang berjongkok di latar depan-tengah yang nli~ncul untuk keseimbangan torso 

Kristus di pundaknya setelah membawanya turun dari salib sesaat sebelumnya. tak 

tampak adanya saiib iersebut. Tampaknya, ?ontornlo lebih tenarik kepada penggambarar! 

secara elegan emosi yang membumbung-tinggi dari pernandangan. Detail yang 

iconografis dan cara berdiri logis figur, menyimpang. 

Jakopo Pontormo, 'Entornbment' (cat minyak diatas panil). 



Semua seniman dari pamh kedua abad ke 16 melalui awal abad ke  17 1010s dari tradisi 

Renesans dalam satu cara atau yang lainnya. Reberapa diantaranya setuju dengan 

karakteristik gaya Renesans dan berputar disekitar itu dalam keorisinilan, namun pada 

akhirnya corak Mannerisme tak berpengamh. Seniman lain seperti Titian dan Tintoretto 

memberi tekanan pada proses melukis, membangun komposisi n~ereka dengan sapuan 

kuas dan warna ketimbang dengan garis dan bayangan. Yang lainnya lagi, masih 

memadukan gerakan yang dinyatakan secara tak langsung dan cita-rasa waktu kedalam 

komposisinya, memberi pertanda beberapa pusat perhatian seniman dalam periode 

Barok. Renesans Tinggi dan Akhir memberi-bukti seniman-seniman dalam orisinalitas 

kuat yang memberikan transisi yang rnempesona antara Renesan yang agung dan Barok 

yang dinamis. 



ZAMAN BAROK: 

PERIODE BAROK DI ITALIA 
PERIODE BAROK DI LUAR IT,4LIA 

ROKOKO 



SEN1 RUPA ABAD BAROK 

Periode Barok merentang dari tahun 1600 - 1750. Seperti seni rupa Renesans yang 

mendahuluinya, periode Barok merupakan periode kegeniusan dalam usaha keras di 

berbagai bidang. Isac Newton menemukan hukum 'gerak dan gaya berat' yang 

belakangan dimodifikasi dengan penemuan Einstein. Prestasi Galileo dan Kepler dalam 

'asrronomi' (ilmu perbintangan) memberi perluasan ruang dari ruang angkasa menjadi 

fokus yang lebih tajam. Naik Haji ke Mekkah juga memperlihatkan perhatian pada gerak 

ketika dalam tahun 1620 mereka berlayar dan mendarat di kota yang sekarang disebut 

hlassachusetts. 

Periode Barok di Eropa termasuk sejumlah corak post-Renesans yang tidak merniliki 

segalanya secara umum. Disisi lain, terdapat kontimuitas Klasisistne dan naturalisme dari 

Renesans Pada sisi lain, semangat lebih jauh, berhiasan atau ornamen secara padat. 

tukang catAukis dan corak dinamis lahir. Jika satu nama hams dimasukkan untuk 

menguraikan arah perbedaan ini, maka nama yang baik disebut tidak lain adalah 

'Btn.oqrrt! ' (Barok) - untuk kzta tersebut dipercaya berasal dari bahasa Portugis barvoco. 

yang artinya 'mutiara yang dibentuk secara tidak bzraturail' (irre_gularly shaped pearl) 

Jadi, periode Barok tidak teratur dalam tendensi gaya, dan ia juga memberikan kelahiran 

bagi beberapa mutiara paling berharga dari seni rupa Barat. 

Gcrak dan rrrailg merupakan pusat perhatian utama seniman Barok, sama juga halnya 

dengan ilmuan pada era yang sama. Konsep waktrr, penggunaan cahaya yang dramatis, 

rekayasa yarig dibtrat-buat dengan penuh gairah melengkapi daflar 5 karakteristik paling 

penting seni rupa Barok sebagaimana yang akan kita lihat pada sub-bab di bawah ini. 

Periode Barok di I ta lb  

Era Barok lahir di Roma, banyak orang mengatakan dalam reaksi terhadap penyebaran 

Protestanisme sebagai hasil dari reformasi. Meskipun beberapa area Eropa dipengaruhi 

oleh semangat post-Renesans baru, ia lebih Ilidup, baik dan berpengaruh di Italia 

ketimbang negara bagian lain dikarenakan keketan Paus da!arr? agama, politik dan 

perlindungan seni rupa. Selama masa Renesans, pelindung utama seni rupa adalah Pope 

164 



obe 

atain 

Julius 11 meskipun begitu, selama era Barok, serentetan Paus berkekuatan - Paul V, 

Urban VIII, Innocent X, dzn Alexander VII - memikul peran ini. Periode Barok telah 

disebut Zamari Ekspa/tsi (Expansion Era), mengikuti zaman Renesans pada Penemuan, 

dan ekspansi ini terasa sekali dalam seni rupa. 

Ekspansi dan renovasi Katedral St.Peter7s di Roma merupakan proyek yang bagus sekali 

yang akan menjadi awal pembicaraan kita tentang Barok di Italia untuk 3 alasan: 

Bangunan tersebut mengekspresikan ideal Renesans, berdiri sebagai landmark corak 

Barok. dari sekaligus membawakan karya seninian dari 2 periode - Bernini dan 

hlichelangelo. 

Perobahan utama dalam struktur %Peter's adalah dari tapak tengah Greek Cro.ss (Salib 

Yunani) ala Bramante dan Michelangelo kepada tapak l,nti~i ('ros.c (Salib Latin) 

longitudinal (panjang). Jadi, 3 buah teluk ditambahkan ke bagian tengah ruang gereja 

antzrz ptrsi!x?gz!! berksbah dan bagian rnukanya -4rsitek Carln Maderno bertanggung 

jawab terliadap tugas ini n~aupun desain baru bagian depan gereja, akan tetapi tugas 

melengkapinya jatuh ke tansan pematung yang paling penting pada saat itu, yaitu 

Gianlorenzo Bernini. 

'. . 

fountain 

Gambar tapak katedral St.PeterYs dan piazzanya yang dibuat ole11 Gianlorenzo Bemini. 
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Gianzo Bernini (1 598 - 1680) membuat kontribusi luasnya St.PeterYs sebagaimana yang 

kita lihat saat ini, eksterior dan interior. Dalam perancangan bagian piazza (lapangan luas 

terbuka yang dikelilingi oleh bangunan), Bernini membangun 2 buah arcade (gang 

beratap yang luas) yang melebar dari bagian depan gereja dan memisah dalam cabang- 

cabang 'tangan' berbentuk setengah lingkaran yang melengkungi ruang oval. Ruang ini 

piazza, terbagi kedalam bagian-bagian ruang yang menyerupai trapesium, dan di tengah 

ruang inilah berdiri patung Mesir (obelisk). Gang beratap luas Klasik ini betul dalam 

detail seni yang mengilhaminya, diregang keluar kedalam kota yang ada disekitarnya, 

seakan menyampaikan maksud selamat datang kepada jemaah dan meneranginya dalam 

kesenangan spiritual. Tangan-tangan melingkar itu, atau gang luas beratap, dikomposisi 

dari 2 deret-ganda tiang dengan sebuah sang diantaranya, berakhir daiam bidang-biciang 

candi yang I~crpedirnc~~ Klasik. Didalal~i intc.r,ior kat cdral dilla\vi111 k~rhirll I-lcsar 

Michelangelo, bernini nlerancang tirai perunggu untuk melindungi altar utarna. Pada 

bagian tonjolan gereja (apse) ia memadukan arsitektur, patung dan kaca patri dalam 

penampilan keemasan yang cemerlang untuk Katedral Petri, atau 'Throne of St. Peter'. 

Melalui banyak kontribasi skluptural lainnya kepada St. Peter, dikoniisi ole11 berniacani- 

macam Paus, reputasi Bernini sebagai seorang master- diperkeras. 

Patung Bernini yang berjudul 'David' membuktikan kejeniusannya dan juga 

mengilustrasikan karakteristik patung Barok yang mempesona. Karya ini berbeda dengan 

karya patung Donatello, Verrochio, Michelangelo. Tiga dari 5 karakteristik seni rupa 

Barok diperlihatkan dalam patung Bernini, yaitu: geraklmosi (yang dalam ha1 ini 

diimplikasikan), cara melihat ruang yang berbeda, dan memperkenalkan konsep waktu. 

Patung David karya Donatello dan Verrochio merupakan figur dalam kondisi istirahat 

setelah membunuh Goliathnya. Sebaliknya, Michelangelo mengungkapkan David 

sebelum perjuangannya, dengan ketegangan dan emosi yang jelas di setiap pembuluh 

darah dan otot, dibatasi pada balok marmar yang melingkungi figur. Bernini tidak 

mempersembahkan David sebelum atau setelah berkelahi, akan tetapi dalam proses 

bel-tel1gh-m. Dia telah memperkenalkan unsur waktu dalam karyanya. Seperti dalam karya 

'The Last Supper' oleh Tintorettc, !cita merasatan bahwa David sudah akan 

menggunakan senjatanya bila kita brpaling dan kemudian kembali. Kita, pengamat, 



dipaksa untuk menympurnakan tindakan bahwa David telah selesai melakukannya untuk 

kita. 

Konsep baru mengenai ruang terlihat pada posisi David. Ruang di sekeliling patung 

tersebut berjarak sari sumbu vertikal. Gerakan David yang keluar dari sumbu tengah 

tersebut mendorong pengamat untuk mengingat akan benda padat dan kehampaan 

(kekosongan) - bentuk dan ruang antara atau di sekeliling bentuk itu - dengan maksud 

memahami komposisi yang lengkap. Seperti dalam karya 'The Rape of the Sabine 

Weman7, kita hams bergerak mengitari karya tersebut untuk menikmati sepenuhnya. 

Selagi kita bergerak, gambaran terhadap karya berobah sama sekali. 

Kita bisa membandingkan perbedaan antara patung David karya Michelangelo dan David 

ala Bernini. Pergerakan ibarat melihat perbedaan antara patung Yunani Klasik dan 

Helenistik. Pergerakan yang muncul dari seni rupa Klasik nlenuju Hellenistik ditandai 

oleh ekstensi figur dalam ruang di sekelilingnya, suatu citarasa gerakan yang penuh, dan 

besarnya derajat kesengajaan yang dibuat-buat. Keseimbangan waktu yang ditetapkan 

antara emosi dan pengendalian yang didambakan oleh seniman Yunani Klasik 

sebagaimana halnya master Renesans telah memberi jalan melepaskan tali keinginan 

besar dalam periode Hellenistik dan Barok. 

Keinginan besar yang tak dapat dikontrol dan drama yang dibuat-buat paling tergambar 

dalam karya Bernini yang berjudul 'The Acstasy of St. Theresa', sebuah kelompok 

patung yang dibuat untuk kapel keluarga Cornaro di gereja Santa Maria della Vittoria di 

Roma. Patung tersebut memperingati kejadian mistik yang melibatkan St. Theresa, 

seorang biarawati Carmelite yang percaya bahwa kepedihan dipinggangnya disebabkan 

oleh malaikat Tuhan yang terus-menerus menikamnya dengan panah berujung api. 

Reaksinya adalah perpaduan rasa sakit dan senang, seperti yang disajikan pematung 

dengan pingsan yang berkhidmat dan ekspresi wajah yang bersemangat. Bernini 

mengumpulkan segenap kekuatan untuk membuat patung, memadukan seni arsitektur- 

patung - lukis untuk menguasai efek-efek dramatis yang diinginkan. Perhatikan cara 

Bernini yang secara berbeda menggambarkan perbedaan tekstur dengan alat patungnya: 

awan bertekstur kasar, lipatan-lipatan gaun Theresa yang berat, draperi kain bidadari 

sangat halus yang berkesan seakan basah. Pancaran 'cahaya yang bersifat ketuhanan7 
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berkedip redup menghujani perunggu sampai kepada figur tersebut, seolah seperti keluar 

dari langit-langit kapel yang dilukis, dan dihiasi dengan jendela yang disembunyikan. 

Bernini mempertinggi efek teater yang disadarinya sendiri dengan memasukkan patung 

marmar mirip anggota keluarga Cornaro dalam kotak di kiri dan kanan. Mereka 

mengamati, memberi gerak isyarat, dan membicarakan pemandangan ini dengan asyik 

sekali seperti pekajian teater. Batas tajam antara rasional dan spiritual yang sangat 

digandringi seniman Barok dihadirkan oleh Bernini dalam masterpis patung yang penih 

siasat dan bahkan dikhayalkan. 

Gian Loreneo Bemini dalam karya 'David' dan 'The Acstasy of St. Theresa' (marmar). 
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Penciptaan drama yang dibuat-buat dan semangat ini menemukan caranya dalam lukisan 

Barok, dan terlihat jelas dalam karya Michelangelo de Merici, disebut Caravaggio (1 573 

-1610). Tak seperti Bernini yang agak mengidealkan tipe wajah dan figural, model 

Caravaggio diambil dari figur jalanan. Sementara Bernini menyenangi figur-figur 

kawanan Paus dan permaisurunya, Caravaggio lebih senang dengan sampah-sampah 

masyarakat. Dalam fakta, ia adalah salah seorang daripadanya dan telah tercatat atas 

serangan kekerasan. Caravaggio memilih model klas lebih bawah untuk lukisan yang 

mengejutkan, yaitu 'The Conversion of St.Pau1. Paul - aslinya Saul - dipilih sebagai 

seorang Rasul disaat mengendarai kudanya. Ketika disilaukan oleh cahaya yang terang, 

ia dicampakkan dari kudanya hanya untuk mendengarkan suara yang menanyakan 

mengapa ia menganiaya umat Kristen. Saul dibujuk secara tegas untuk berobah, 

menghentikan pembunuhan dan menukar namanya. Ketika Saul terlempar dari kudanya, 

Caravaggio telah memilih momen tepat itu, sama sekali dalam semangat Barok. 

Caravaggio, 'The Conversion of St. Paul' (cat minyak pada kanvas). 
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Ia berbaring telentang, ketika ia berjuang dengan kejutan episode sebagaimana halnya 

akibat kebutaan, maka tangannya memukul di angkasa. Ia tampak seperti akan diinjak- 

injak oleh kuda, namun binatang itu dicegah dan ditenangkan oleh tangan kuat seseorang 

yang tak dikenal. Cahaya tajam-menusuk dari Tuhan memancar keatas pemandangan 

yang tadinya gelap gulita itu, memilih ben:uk-bentuk !e?eEtu sementxa yang lainnya 

dibiarkan gelap seperti suasana malam. Chiaruscuro yang dilebih-lebihkan ini 

diatributkan kepada Caravagsio dan telah disebut tenebrism, atau 'gaya gelap (dark 

manner)'. Tenebrisme, prinsipnya menyangkut sebuah sumber cahaya yang sangat kecil 

dan menimbulkan sebuah naturalisme atau realisme yang tajam pada figur, berpengaruh 

besar bagi seniman Barok dimanapun di Eropa, termasuk Perancis dan Spanyol. 

Artemisia Gentileschi (1593 - 1652) adaiah satu diantara seniman terkemuka yang 

sebaya dengzn Caravaggio. anak perempuan dari salah seorang seni~nan sukses yang 

mengetahui bakat dan mengirim putrinya untuk belajar dengan Agostino Tassi, seorang 

pelukis fresco yang dikenal baik. Tassi merayu dan memperkosa Artemisia. Ketika Tassi 

menolak untuk mengawini Artemisia, ayah seniman wanita tersebut menuntut. Ketika 

dalam percobaan tuntutan itu, Artemisia diperiksa oleh 'detektor pembohong' baling- 

baling jari pada bidang saksi. Pada suatu ha], ia berteriak kepada Tassi, "Inikah cincin 

kawin yang kau janjikan kepadah?" Kasus tersebur ditolak mentah-mentah. , 

Artemisia mengembangkan corak Barok yang drarnatis dan penuh gairah, setelah 

perkawinannya dengan seorang Florentin, rnembawa corak ekspresifnya itu ke kota yang 

ditujunya. Salah satu dari karya-karya. lukisancya yang paling berhasil dan 

menggoncangkan pada periode perkawinannya dengan pria Florentin itu didasari kepada 

Perjanjian Lama dalam kisah seorang pahlawan wanita pada malam setelah menyerobot 

kedalam kam orang-orang kejam, judulnya adalah 'Judith Decapitating Holofernes'. 

Artemisia melukis banyak gambar tentang Judith, dan ini dimaksudkan untuk melihat 

penentuan peperangan kecil-kecilan yang tentu saja dialami seniman tersebut kearah 

pemerkosa. Dalam lukisan ini seniman menusuk tanpa adanya pukulan. Bentuk seluruh 

figur terletak dilatar-depan dan melek secara dramatis. Kepala, pedang dan tangan Judith 

yang penuh kekuatan berternu di tengah komposisi yang dinamis. Disitu, tangan-tangan 3 

orang peserta juga berintegrasi secara dramatis, mendorong dalam arah yang berbeda. 

170 



Tangan Judth bukanlah tangan anak gadis yang lembut dan mulus, akan tetapi tangan 

pengacau yang tegap, lebih jauh meminjam kredibilitas yang mengacu kepada tindakan. 

Semanya  ini berlangsunglterjadi diatas 'alas' tempat tidur milik Holofernes yang hams 

disediakan untuk beristirahat, bukan pembunuhan. 

Arten~isia Gentileschi, 'Judith Decapitating Holofemes' (cat minyak pada kanvas). 

Dekorasi Lannit-lan~it banaunan 

Interes Barok dalam perpaduan seni-seni lukis, patung dan arsitektur menemukan 

tempatnya di ruang tengah dan kubah gere.ja dan katedral, seakan seniman menggunakan 

3 media untuk menciptakan efek-efek illusionistik yang tak dapat dikalahkan. Tidak 

seperti lukisan langit-langit Renesans sebagaimana yang dipercontohkan 

Michelangelodalam dekorasi Sistine Chapel, ruang tidak dibagi kedalam 'bingkai- - 
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bingkai' dengan pamandangan sendiri-sendiri. Lebih jauh seniman Barok menciptakan 

illusi langit-langit kubah yang terbuka ke sorga dengan figur-figur terbang skcara bebas 

kedalam dan keluar gereja. Karya Baciccio yang berjudul 'Triumph of the Sacred' Name 

of Jesus' merupakan pameran figur-figur yang energetik yang dilukis pada plaster-plaster 

yang tumpah keluar melewati bingkai bersepuh langit-langit terbuka secara ilusionistik. 

Baciccio, 'Triumph of the Sacred Name Jesus' (ferco langit-langit). 



Efek frompe l 'oeil diperkaya dengan memadukan figur dilukis tersebut dengan patung 

bermodel plester semen putih (white stucco) dan langit-langit plester bersepuh. Atensi 

terhadap detail hebat sekali, dari cahaya yang menyilaukan di sorga sampai kepada 

bayangan tajam di langit-langit dengan bentuk-bentuk yang dilukis. Orang suci dan 

bidadari terbang keatas mendekati cahaya sementara pendosa-pendosa dibuang dari sorga 

rnenuju lantai gereja. Seniman seperti Baciccio dan pengikutnya rnenghindari tak adanya 

tipu-muslihat yang ilusionistik untuk menciptakan atmosfir mistik total. 

Meskipun sulit rnernbayangkan seorang arsitek menggabungkan unsur-unsur mosi 

(gerak), ruang dan cahaya dalam bangunan, ha1 ini disempurnakan oleh seorang arsitek 

ternama abad ke 17 Francesco Borromini (1 599 - 1667j. Karyanya San Carlo alle Quatro 

Fontane memperlihatkan bahwa perobahan dari arsitektur Renesans kepada Barok 

merupakan perobahan dari statik kepada organik. 

\fraj,h depan Can Car!n karya Sorromini hernmhak-omhak da!am gerakan yang 

dinyatakan secara tak langsung dicampur dengan entablatur menara lonceng yang 

~nelekuk (cekung) di atap. Cahaya bermain rnelintasi bidang wajah bangunan, 

I melambungkan tiang-tiang yang digunakan sementara membiarkan areal cerukan gelap. 
' Batu terlihat bernapas dikarenakan 'p lasr i .~~ra .~ '  rawanyan dan penggunaan cahaya dan 

bayzngan yang inovatif. 

Francesco Borromini, 'San Carlo alle Quattro Fontane' di Roma. 



Interiornya sama-sama hidup, memuat ruang oval yang luas dikelilingi oleh dinding- 

dinging yang melekuk dan cembung. Untuk pertama kali sejak kita mernpelzjari 

Parthenon, apakah (pertama) kita menilainya sebagai patung dan yang kedua baru 

sebagai bangunan? 

Periode Barok Diluar Italia 

Karakteristik Barok juga ditemukan dalam seni rupa di area lain Eropa. Seniman Spanyol 

dan Flander mengadopsi kecintaan Venesia terhadap warna, dan dengan aplikasi cat 

dalam petak-petak yang digosok dengan longgar, mereka menghasilkan mosi energetik 

dalam komposisinya. Seniman Utara seringkali tertarik dengan realisme, dan selama 

periode Barok mereka membawa penekanan ini kearah yang ekstrim dan nenggiiiakan 

metode penggambaran inovatif menuju sebuah akhir. Lukisan tentang kehidupan sehari- 

hari dan aktivitas menjadi subyek favorit seniman Belanda, yang ihut dalam jejak 

Bruegel dan menyempurnakan seni rupa lukisan gender. ~ e r ~ e r a k a n  Barok juga meluas 

ke Perancis dan Inggris. Ketidak-beraturan corak dikaitkan dengan istilah 'haroqrre' lagi- 

lagi dikenal. 

Spanyol 

Spanyol adalah salah satu negara terkaya di Eropa selama era Barok - khususnya 

disebabkan oleh arus (pemasukan) kekayaan dari Dunia Ban1 - dan istana-istana orang 

Spanyol mewah (berlebih-lebihan) dalam dukungan seni rupa. Pelukis dan pematung 

diimpor dari wilayah bagian Eropa yang berbeda untuk tugas kerajaan, dan bakat 

penduduk asli dilatih (dipertajam) dan dihargai. 

Diego Velasquez (1599 - 1660) lahir di Spanyol dan bangkit menjadi posisi pelukis 

istana dan orang kepercayaan Raja Philip IV. Meskipun Velasquez mengandalkan teknik 

Barok dalam penggunaan warna-warna Venesia, kontras cahaya dan gelap dengan tinggi, 

dan ruang yang dalam dan ilusionistis, ia jijik dengan gambar-gambar yang diidealkan 

yang menyempurnakan elemen ini dalam seni rupa Italia pada periode yang sama. Seperti 

Caravaggio, Velasquez cenderung menggunakan rakyat biasa sebagai model untuk 

menyatakan realisme yang tajam pada kanvasnya. Ia membawa banyak subyek mitologis 

dengan menggambarkan tipe wajah biasa dan sikap yang naturalistis sebagai karakter 



prinsipilnya. Kecenderungannya inipun tidak dibatasi pada lukisan-lukisan massal. Ia 

mengadopsi format gender yang sama dalam karyanya termasuk keluarga istana, seperti 

'Las Meninas' yang terkenal. Kanvas yang luas disemaraki dengan figur-figur yang asyik 

dalam tugas berbeda. 'Las Menit~as', 'penganten dalam penantian' menghadirkan 

permaisuri kecil Margarita yang terlihat bergaun untuk sesi iukisan-potret. l a  dihibur oleh 

anggota-anggota favorit para pengiringnya, termasuk 2 orang kerdil dan seekor anjing 

berukuran besar. Kita curiga bahwa mereka menahan keluarganya ketika Velasquez 

melukiskan di depan kanvas yang kelebihan ukuran. 

Diego Velasquez, 'Las Meninas (The Maids of Honor)', cat rninyak pada kanvas. 
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Apakah dalam fakta Velasquez seharusnya melukis persis apa yang kita lihat di depan 

kita. Banyak orang menginterpretasikan bahwa k a q a  tersebu: adalah dalam tekniknya. 

Beberapa orang lainnya menduga bahwa Velasquez tidak akan berdiri di belakang 

permaisuru dan pengihutnya jika ia melukis mereka. Lebih jauh, di dinding belakang 

studionya, kita melihat gambar-gambar bayangan raja dan ratu yang sedang berdiri 

bersebelahan dengan tirai merah jatuh di belakangnya. Selama kita tidak melihat mereka 

dengan sebenarnya dalam cahaya, kita mungkin berasumsi bahwa mereka berdiri dalarn 

posisi pengamat, di belakang kanvas dan seniman. Apakah permaisuri diberi banyak 

sentuhan finishing sebelum menggabung orang tuanya dalam potret keluarga? Kita tidak 

dapat meyakinkan. Realitas pemandangan oleh Velasquez telah meninggalkan sebuah 

misteri. Menarik sekali dicatat keulungan seniman daiam lukisan kerajaan ini, meiiibua: 

kita terbiasa dengan pentingnya ia bagi istana dan kerajaan pada khususnya. 

Velasques mengejarlmeneruskan perjalanan realisme dalam teknik sebagaimana halnya 

dengan pokok persoalannya. Disamping menlbangun metode melukis orang JTenesia: 

Velasquez membangun bentuk-bentuknya dari sapuan kwas yang banyak sekali yang 

menangkap cahaya tepatnya seperti bermain diatas tekstur permukaan yang berbeda 

Terhadap pengamatan dekat lukisannya, kita temukan sapuan '<was kecil dan terpisah 

yang melayang-layang pada permukaan kanvas. Dari beberapa kaki ia membangkitkan 

impresi susu atau bunga dan bulu secara keselunlhan. Terputusnya bentuk menjadi kecil 

ini, sapuan kwas bertekstur secara kasar yang menghasilkan permainan cahaya di atas 

permukaan akan menjadi dasar bagi pergerakan yang disebut imyresionisme 2 abad 

berikutnya. Velasquez benar-benar merupakan seniman sebelum saatnya. 

Diego Velasquez, 'Las Meninas', (detailnya). 
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Flanders 

Setelah debu Reformasi Martin Luther dibereskan, region Flander dibagi. Bagian utara 

yang sekarang disebut Republik Belanda (Holland) menerima Protestanisme, sementara 

bagian selatan masih dinamakan Flander (sekarang Belgia) dan tetap memeluk Katolik. 

Pemisahan ini lebih-kurang mendiktekan subyek yang dibuat seniman dalam karyanya. 

Seniman Belanda melukis pemandangan kehidupan sehari-hari, meneruskan tradisi 

Bruegel, sementara seniman Flemish meneruskan melukis pemandangan keagamaan dan 

mitologis yang sudah familiar bagi kita dari Italia dan Spanyol. 

Meskipun kekuatan besar dan prestise yang dipertahankan Velasquez dilangkaui oleh 

seniman Flemish, Peter Paul Rubens (1577 - 1640). Salah satu seniman yang sangat 

dicari pada saat itu, Rubens adalah seorang duta besar, diplomat dan pelukis istana bagi 

adipati dan raja. Ia menjalankan workshop yang sibuk dengan banyak sekali asiaten 

untuk membantunya menyempurnakan pesanan. Corak Rubens perpaduan antara kualitas 

skluptural gambar Michelangelo dengan pelukisan dan pewarnaan ala Venesia. Ia juga 

berusaha menyamailmelebihi teknik chiaruscuro dan presentasi teaterikal pokok 

persoalan secara dramatis yang ditemukan pada karya-karya para master Barok Italia. 

Durer memilikinya, tetapi Rubens memuji dan mengadopsi dari koleganya di ~vilayah 

selatan. Sekalipun Rubens melukiskan tema-tema potret, subyek keagamaan, mitologis, 

sebagaimana halnya dengan pemandangan petualangan, kanvasnya selalu diilhami energi 

dinamis dan semangat bebas (lepas) yang kita hubungkan dengan era Barok. 

Dalam karya yang berjudul 'The Rape of the Daughters of Leucippus7 Rubens 

menghitung-kembali dongeng dari mitologi Yunani dimana 2 orang wanita besar sekali 

dicengkam oleh anak kembar Zeus, Castor dan Pollux. Tindakan (action) dalam 

komposisi digambarkan dengari titik potong pertemuan diagonal dan vertikal yang 

memantapkadmenstabilkan komposisi yang kalau tidak akan goyang. Sambil 

mempergunakan teknik Barok yang 'stop-action' yang menggambarkan momen tunggal 

dalam suatu kejadian, Ruben meletakkan perjuangannya, bentuk-bentuk masif kedalam 

struktur yang berbentuk pola-diamon yang terletak pada latar-depan sebuah titik tunggal 

- jemari seorang lelaki dan wanita. Secara visual kita mengamati bahwa segala energi ini 

tidak dapat ditahan oleh satu titik tunggal, sehingga kita menduga gerakan yang 
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berkelanjutan. Aksi tersebut telah didorong keatas bidang gambar dimana pangamat 

dihadapkan dengan pemandangan emosi yang bersemangat dan kekuatan brutal. 

Bersama-sama dengan muslihat Barok ini, Rubens menggunakan warna dan tekstur yang 

banyak digunakan seniman Venesia. Tangan-tangan penculik yang terbakar terik 

matahari kontras sekaii ciengan kelembutan otot benvarna para wanita itu. Kepangan 

rambut pirang lembut yang menggantung longgar kearah luar dibawah pengaruh segenap 

kegemparan ini cocok dengan kelembutan, bulu tengkuk berjela-jela dari kuda yang 

sedang menyergap. 

Peter Paul Rubens, 'The Raoe of the D~u:;hters of Leucippus', cat minyak pada kanvas. 
178 



Belanda 

Skema komposisi dan tema tindakan yang dibuat Rubens tidak akan bergeser lebih jauh 

dari pusat perhatian dan sensibilitas kebanyakan seniman Belanda abad ke 17. Mengingat 

mistisisme, naturalisme keagamaan tumbuh dan berkembang di Italia, Flander, dan 

Spanyol ditengah-tengah penolakan Protestanisme dan memperkuat kebangkitan-kembali 

Katolisisme, seniman-seniman dari negara yang rendah (Low Countries) berpaling ke 

seni rupa sekuler (duniawi), patuh kepada mandat Protestan bahwa manusia tidak 

menciptakan 'false idols (berhala yang tidak benar)'. Tidak hanya seniman yang beralih 

kepada pemandangan kehidupan sehari-hari, akan tetapi para kolektor sendiripun 

memilih cerita-cerita rakyat sehari-hari. Dalam penyelidikan Belanda untuk pembentukan 

klas menengah, pelindung aristokratis hilang dan seniman dipaksa untuk 'menjajakan' 

karyanya ke pasar bebas. Pemandangan alam, still-lifes, dan lukisan gender merupakan 

kanvas favorit, dan realisme menjadi kata pada saat itu. Meskipun pokok persoalan 

seniman Belanda berbeda secara radikal dengan pokok persoalan seniman koleganya 

dimanapun di Eropa, semangat Barok dengan beberapa karakteristik diperlihatkan dalam 

karya-karya mereka. 

Kanvas-kanvas yang bernada-keemasan dan arti harfiah yang tak kentara dari Rembrandt 

van Rijn (1606 - 1669) memiliki derajat keabadian tertentu. Rembrandt berkonsentrasi 

pada personalitas pengasuh atau psikologi situasi khusus ketimbang karakteristik 

permukaan (tekstur). Introspeksi ini tampak jelas dalam semua karya Rembrandt, baik 

subyek religius maupun sekuler, pemandangan alanl atau potrct, gambar, Iirkisan atail 

cetak. 

Rembrandt melukis sejumlah besar potret-diri yang menawarkan wawasan kita kepada 

kehidupan dan personalitas dirinya. Dalam sebuah karya potret-diri di usianya yang ke 46 

tahun, Rembrandt melukisan gambar dirinya sebagai seorang yang punya rasa percaya- 

diri, dihargai dengan baik, dan mencari seniman yang menatap keluar kearah pengamat 

dengan hampir tak sabar. Ini merupakan gambar penuh kekuatan, dengan mata yang 

tajam-menusuk, kening yang berfikir (bijaksana), dan rahang yang gagahhegak yang 

menyingkapkan seorang pria produktif yang lebih dari puas terhadap posisi 

kehidupannya. Sernuanya ini mungkin terlihat jelas, namun perhatikan bagaimana 
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beberapa rahasia yang ia berikan kepada kita untuk mencapai konklusi mengenai 

personalitinya itu. Ta berdiri dalam ruang yang tak jelas dengan tiadanya barang-barang 

yang membuka indentitasnya. Figur itu sendiri tenggelam dalam kegelapan; kita hampir 

tak dapat melihat torso dan tangan yang melipat diatas ikat pinggang yang melingkari 

pinggangnya. Cahaya tajam pada kanvas dibuat hanya untuk porsi wajah seniman 

tersebut. Rembrandt memberi kita fiagmen semenit saja dengan memberi isyarat agar 

melengkapi menangkap keseluruhan figur tersebut. Pertama ia adalah misterius dan 

mengungkapkan cara pelukisan yang bersandar kepada cahaya misterius dan 

menampakkan bagian badan. 

Rembrandt juga melukis potret kelompok besar. Dalam karya 'Syndics of the Drapers' 

Guild' yang dapat anda kenali dari cover kotak rokok 'Dutch Masters', kita sebagai 

pengamat menjadi bagian dari pemandangan yang melibatkan para pengusaha Belanda. 

Disamping mandi dalam cahaya hangat matahari yang memudar memasuki ruangan 

melalui jendela yang ditinggikan di sebelah kiri, mereka itu tampak bereaksi kepada 

kedatangan seorang pria lain. Beberapa orang bangkit dalam sambutan, yang lainnya 

terlihat tersenyum. Yang lain memberi isyarat kepada sebuah buku petunjuk seakan . 

menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk mempelajari buku tersebut Cekzlipun 

kelompok itu melaksanakan sepe~ti  keseluruhannya, potret tersebut diindividualisasikan 

dan komplit. Seperti dalam karya potret-dirinya, Rembrandt berkonsentrasi dengan 

cahaya di kepala, dari situ kita pengamat memperoleh pengertian kedalam 

personalitasnya. Kekaburan yang mengelilingi figur Rembrandt lahir dari sapuan 

kwasnya dan penggunaan cahaya. Sapuan kwas Rembrandt dimuati dengan pigmen 

secara halus dan diaplikasikan dalam impasto yang tipis (aplikasi media seperti cat 

minyak dan acrilic sehingga tekstur terbentuk diatas permukaan). Sebagaimana yang kita 

lihat dalam teknik karya Velasquez, gambar Rembrandt lebih mudah dilihat dari jauh 

ketimbang dari dekat. Sebenarnya Rembrandt dianggap telah memperingati pengamat 

untuk menghindari hidungnya jauh dari lukisan karena bau cat itu tidak baik bagi mereka. 

Kita dapat mengambil rnakna bahwa muslihat teknis yang digunakan Rembrandt untuk 

menciptakan ilusi tertentu dari realisme adalah semua yang begitu jelas dari perspektif 

beberapa inci. Diatas segalanya, Rembrandt mampu memanipi~lasi cahaya. Ia adalah 



cahaya yang menggagas dan merusak secara silih berganti, yang mandi dan bersembunyi 

secara bergantian dari pandangan. Ia adalah cahaya yang dapat difokuskan seperti dapat 

diramalkan, dan sebagai perobahan dan tak kentara, seperti cahaya yang kita temukan di 

alam. 

Rembrandt van h jn ,  'Self-Portrait' dan 'Resurrection of Christ', cat minyak pada kanvas 

Karya 'The Resurrection of Christ' sangat berbeda dari pembawaan subyek yang sama 

oleh seniman Renesans Piero della Francesca. Visi Piero adalah model dari pengendalian, 

Kristus bangkit, kalem dan agung; para tentara tidur; dan bentuk perintah genetis dari 

alam mengikuti aturan matematis akurat dari seniman. Krietus versi Rembrandt sedang 

bangkit ditengah-tengah kegemparan (huru-hara) dan amukan alam semesta Barok.disini 

juga terdapat segitiga figur - namun alangkah berbedanya figur tersebut. 

Malaikathidadari di puncak, lahir dari cahaya yang tak mementingkan soal duniawi, 

menyingkapkan penutup lahat kuburan, melepaskan tali kekuatan yang menghancurkan 

tentara yang hadir. Figur versi Piero tampak berpose untuk pembawaan sementara 

Rembrandt memilih untuk menggambarkan sebuah momen yang berlalu cepat dan 

dinamis. 
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Sekalipun Rembrandt dicari sebagai seorang seniman untuk sebuah kebaikan bertahun- 

tahun lamanya dan memperoleh banyak komisi penting, ia rnenjatuhkan korban kepada 

tingkah pasar bebas. Master besar Barok Belanda ini maninggal pada usia 63 tahun, 

ketinggalan zaman dan tanpa uang sepeserpun. 

Bila ada seniman tunggal yang menampakkan perlambangan perhatian Belanda dalanl 

rnelukis pemandarigan kehidupan sehari-hari, cerita kejadian sehari-hari priafwanita klas 

rnenengah, maka ia adalah Jan Verrneer (1632 - 1675). Meskipun ia tidak banyak 

melukis banyak gambar dan tidak pernah rnenyimpang dari keasliannya yang berasal dari 

Delft (di Xederland Barat), ia mensket dengan tepat dan mewarnaikomposisi dengan 

menyenangkan sehingga mernbuat ia dihargai dan berpengaruh kuat dalam abad-abad 
I 

berikutnya. 

Jan Vermeer, 'Young Woman with a Water Jug', cat minyak pada kanvas. 

Karya 'Young Woman with a Water Jug' menuniukkan pokok persoalan dan teknik. Di 

pojok ruang yang kurang diperlengkapi perabot dengan penuh selera dalam rumah tangga 



klas-menengah, seorang wanita berdiri dekat meja beralas karpet, sedang menggenggam 

tempat air dengan satu tangan, dan tangan lain rnembuka jendela dari kaca-patri. Kain 

biru ditinggalkan diatas kursi kuningan dan kulit, sebuah kotak metal aneh terletak diatas 

meja, sebuah peta menghiasi dinding. Pada tatapan pertama kita dihadapkan dengan 

kekayaan dan kesederhanaan. Elemen-elemen dalam komposisi terletak dengan 

sempurna. Seseorang merasakan bahwa posisinya tidak akan bergeser, bahkan pecahan 

dari seinci tanpa mengganggu komposisi. Warna-warna mentah dan garis-garis segar dan 

kering menyemarakkan ruang dalam lukisan ketimbang mengganggunya. Setiap bagian 

dalam lukisan tersebut adalah sederhana, hampir abadi (tanpa pertimbangan waktu), 

membentuk dan cocok dengan ketenangan abadi figur wanita yang menyerupai porselen 

itu. Gaun sederhana dan kerah berkanji dan topinya semarak dan abadi. Kita mungkin 

tidak rnemandang ini sebagai sebuah komposisi Barok jika bukan untuk 3 hal: ( 1 ) .  

sumber cahaya tunggal yang menyirami elemen-elemen dalarn komposisi, (2). subyek 

gender dan (3).  sedikit rnisteri yang mengelilingi momen yang digambarkan Verrneer 

Apa yang sedang dilakukan wanita itu ? ia telah membuka pintu dan menggenggatn 

ternpat air di tangannya pada saat yang sama, dan kita tidak akan pernah tahu untuk 

tujuan apa. Beberapa rnengatakan bahwa rnungkin wanita itu ingin menyirarn burlga di 

kotak jendela. Mungkin ia tengah melakukan sesuatu yang lain dan menahannya karena 

ingin memeriksa suara di jalan. Vermeer memberi kita kombinasi aneh momen dan 

keabadian dalam pandangan sekilas yang harnpir fotografis dari kehidupan sehari-hari 

orang-orang Belanda. 

Perancis 

Selama periode Barok, Perancis dibawah kekuasaan 'raja matahari' Louis XTV, mulai 

mengganti Roma sebagai pusat dunia seni rupa. Raja memilih Klasisisme. Begitu juga 

halnya dengan negara dan para pelukis, para pematung dan arsitek yang lebih suka 

membuat karya-karya yang bernada sama. Louis XIV menjamin ketaatannya terhadap 

Klasisisme dengan membuat akademilsekolah seni rupa yang mengabadikan corak ini 

Akademi ini merupakan sekolah-sekolah seni rupa mengenai macam-macam, dijalankan 

oleh negara, yang fakultasnya diduduki oleh penyokong corak Klasik terkenal. 



Bila kita perhatikan seni rupa Eropa selama periode Barok, maka kita tentu merasakan 

sifat berlawanan gaya yang kuat. Pada satu sisi kita memiliki pelukisan dan drama halus 

yang banyak sekali dari Rubens dan Bernini, dan disisi lain Klasisisme cadangan yang 

mcndcnyarkan lagi Raphael. 

Orang yang menguraikan prinsip corak Klasik dalam seni lukis Perancis adalah Nicolas 

Poussin (1594 - 1665). Walaupun ia lahir di Perancis, Poussin menghabiskan banyak 

waktu hidupnya di Roma, ternpat dimana ia mempelajari karya-karya master Italia, 

terutama sekali Raphael dan Titian. Sekalipun karya 'The Rape of Sabine Woman' 

dilukis 4 tahun menjelang dipanggil kembali ke Perancis oleh raja, namun ia 

mengilustrasikan Klasisisme Barok yang mungkin dibawa Poussin ke tanah kelahirannya. 

Dinamisme yang serba rnenyolok dari Bernini dan Rubens memberi cara kepada karya 

Poussin yang geraknya lebih statis, hampir mengada-ada. 

Nicolas Poussin, 'The Rape ofthe Sabine Woman', cat rninyak pada kanvas. 
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Figur-figur skluptural yang menyolok sekali yang menirukan gaya Raphael berdesakan 

dalam arah yang beraneka-ragam, membentuk serangkaian garis pertemuan vertikal dan 

horizontal yang komplit. Impresi awal merupakan satu dari kekacauan (chaos), gerakan 

yang tak terkendali dan penderitaan berat manusia. Namun, seperti halnya dengan 

pamatung Yunani Klasik dan seniman Renesans Iiaiia, secara hati-hati emosi selalu 

diimbangi dengan pengendalian. Sebagai contoh, pemandangan menyedihkan dari wanita 

tua di latar-depan, diapit oleh anak-anak yang sedang menangis, membentuk basis 

segitiga komposisi yang menstabilkan karya dan menjawab emosi yang berlebihan. Bila 

seseorang menggambarkan garis vertikal dari atas kepala wanita dan diteruskan kebawah 

ke batas kanvas, maka orang akan merasakan puncak segitiga ini, dibentuk oleh pedang- 

pedang 2 orang penculik Romawi tersebut. Lalu, sisi segitiga dibentuk oleh torso yang 

mendorong secara diagonal dari orang Romawi berotot di latar-depan kanan, dan tangan- 

tangan wanita Sabine di sebelah kiri, menggapai tak berdaya ke angkasa. Komposisi 

segitiga ini bersama-sama dengan h i i  Romawi diiatar-beiakang kanan yang mengatasi 

ruang yang mundur merupakan teknik Renesans dalam menstruktur komposisi yang 

seimbang. Poussin menggunakan ini, bersama dengan ha1 yang mirip pergelaran, 

presentasi teatrikal subyeknya, untuk mendamaikan corak divergen dari Klasik yang 

kasar dan Barok yang bersemangat. 

Lawan yang bertentangan dalam corak muncul pada pergerakan lainnya melalui sejarah 

seni rupa. Akan menjadi penting diingat aspek Barok ini, kerana pada abad-abad 

selanjutnya kita akan berhadapan dengan pertentangan lagi, diantara seniman yang 

membagi dirinya kedalam kelompok-kelompok Poirssiniste dan Rtrheniste. 

Selera raja terhadap Klasik meluas ke arsitektur seperti terlihat dalam Palace at 

Versailles. Awalnya ini merupakan tempat penginapan berburu raja, istana dan dan area 

yang mengitarinya persis diluar Paris dirobah oleh para kelompok seniman, arsitek dan 

desainer pertamanan menjadi salah satu monumen termegah di era Barok Perancis. 

Dalam penghargaan mereka kepada Klasisisme, arsitek Louis Le Vau (1612 -1670) dan 

Jules Hardouin-Mansart (1646 - 1708) membagi keluasan horizontal dari wajah 

bangunan menjadi 3 ruang. Kemudia struliiur dibagi secara vertical kedalam 3 bagian 

utarna, dan pada gilirannya dibagi menjadi 3 bagian tambahan. Jendela yang berbaris 
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sepanjang dinding bagian depan bangunan dalam pukulan berirama, ditemani oleh pilar- 

pilar kaku yang didesak antara ban horizontal yang menggambarkan lantai-lantai 

bangunan itu. Puncak-puncak balustrade (mahkota) dari istana lebih jauh memberi kesan 

pelebaran horizontal sementara gerakan keatas yang menyenangkan diberikan oleh 

bagian vertikal bangunan. Pembagian menjadi yang Klasik mengimbangi penekanan 

yang hampir obsesif dari keakuan horizontal arsitek bangunan Renesans tersebut. 

Louis Le Vau dan Jules Hardouin-Mansart, Palace of Versailles'. 



SEN1 RUPA ROKOKO 

Kita telah mencatat bahwa periode Barok merentang dari tahun 1600 - 1750. Namun 

demikian, sejarawan seni rupa telah mengenal corak yang menyimpang lebih jauh 

dibawah Barok yang dimulai tak lama setelah permulaan abad ke 18. Corak Rokoko ini 

menyimpang lebih jauh dari prinsip-prinsip Klasik yang dilakukan Barok. Corak ini lebih 

berhiasan dan ditandai oleh kernanisart (kecantikan), keriangarl dan cahaya. Kebesaran 

yang bersifat sopan-santun dan pendiam Klasisisme dari Louis XIV diganti dengan 

presentasi aktifitas menyenangkan yang lebih lembut dan riang gembira dari kalangan 

klas yang lebih tinggi. 

Corak Rokoko awal muncul sebagai perbaikan dari periode Barok dimana subyek Klasik 

seringkali dibawakan dalam sapuan kwas menggumpal yang diandal-beratkan kepada 

palet cat emas dan merah orang-orang Venesia dan Rubens. Periode Rokoko akhir di 

pertengahan abad berikutnya lebih semberono dalam emilihan subyek (yaitu cinta di 

kalangan orang kaya sekali), palet (yakni dari corak warna pastel yang lebih lembut) dan 

sapuan kwas (dengan gosokan yang paling sulit d m  finishing yang terkuasai). 

Jean-Honore Fragonard (1732 - 1806) adalah salah seorang seniman representatif paling 

baik dalam corak Rokoko, dan lukisannya 'Happy Eccidents of the Swing' merupakan 

contoh prima dari keinginan dan kemampuan seniman Rokoko. Di tengah taman hijau 

yang lebat dan kaya dedaunan (tanpa diragukan diilhami Barok), kita diajak untuk 

menyimak 'permainan cinta' orang-orang klas elite. Seorang perawan muda, rasanya 

tidak-begitu-berdosa, dengan petikot menggembung diatas blus berwarna pink merah, 

sedang diayunkan oleh seorang uskup gagah yang tak mencurigakan yang bersembunyi 

diseberang kepala teman saudaranya yang sedang bersandar, yang tampak sangat senang 

dengan pemandangan. Bentuk-bentuk kecil dari subyek dan pipi memerah memberikan 

kesan wajah seorang bocah, sebuah image yang diperkuat dengan setting yang 

menggambarkan keindahan alam. Ini merupakan kehidupan abad ke 18 dalam 

kebaikannya - dimanjakan oleh kekuatan warna (hue) yang halus, disemaraki dengan 

tekstur lebat, dan dimandikan oleh cahaya paling lembut. Sayangnya, semuanya ini 

adalah masker kehidupan pada kondisi paling buruknya. Selama klas-klas yang berkuasa 
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term mengabaikan kebutukan orang-orang biasa (umum), yang terakhir bersiap-siap 

untuk memberontak. 

Jean-Honore Fragonard, 'Happy Accidents of the Swing', cat rninyak pada kanvas 

Mengingat Rembrandt melambangkan (merupakan contoh) seniman yang mencapai 

pengenalan setelah kematian, Elizabeth Vigee Leburn (1755 - 1842) adalah seniman 

yang sukses sempurna selama masa hidupnya. Anak dari pelukis potret ini menerima 

pengajaran dan dorongan dari ayah dan kolega ayahnya sej& usia awal. Sebagai anak 

muda, ia juga mempelajari lukisan di Louvre dan terutama sekali tertutup terhadap karya 

-karya Rubens. Menjelang mendekati usianya yang ke 20 tahun, ia menuntut harga-harga 

yang tinggi untuk lukisan potretnya dan membuat pelukis potret resmi untuk Marie 

Antoinette, orang Austri isteri Louis XVI. Baik Marie Antoinette maupun suaminya 

mempertahankan Revolusi Perancis, akan tetapi kemasyhuranlpopularitas Vigee Leburn 
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meluas ke penjuru Eropa. Menjelang akhir kariernya ia menciptakan 800 buah lukisan. 

'Marie Antoinette and Her Children' dilukis hampir 1 dekade setelah Vigee mulai 

melukis keluarga kerajaan. Dalam karya ini dia ditugasi untuk membalas para-sentimen 

anti-monarkhi yang menyebar ke penjuru negeri itu dengan menggambarkan potret ratu 

sebagai seorang ibu pertama dan terkemuka yang penuh kasih. 

Elizabeth Vigee-Lebum, Marie Antoinette and her Children', cat mintak pada kanvas. 
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Betul, ratu di tata dalam Salon dela Paix at Versailles yang mengagumkan, dengan Hall 

of Mirrors (Cermin Hol) terkenal di kiri dan mahkota kerajaan dipuncak kabinet di 

sebelah kanan. Topi ratu yang sangat besar d m  rok yang juga sangat besar menghasilkan 

kekayaan dan monumentalitas yang tidak akan dijumpai pada manusia golongan biasa. 

namun, komposisi segitiga dan an& di pangkuan mengingatkan kita kepada bentuk- 

bentuk figur Madonna dan anak ala Renesans, pertama kali menciptakan potret ibu dan 

anaknya yang simpatik, keagungan, menegaskan kebenaran bersifat ketuhanan. Sama 

dengan kemewahan ditengah kalangan Versailles, marie Antoinette mempertunjukkan 

anaknya sebagai permata yang sebenamya. Bocah kecil yang berdiri di kanan, ditata 

terpisah sebagai bakal raja (raja dimasa depan), menunjuk kearah kursi tahta kosong yang 

nantinya mungkin akan diisi oleh anak ke-4 dari ratu, dan seorang bayi yang meninggal 2 

bulan sebelum lukisan dijadwalkan untuk eksebisi. 

Khalayak ramai Perancis tentu saja tidak dibujuk (diyakinkan) dengan foto ini atau 

dengan upaya relasi publik lainnya untuk melukis keluarga kerajaan sebagai yang dapat 

diterima d m  simpatik. Dalam kenyataan, seniman tidak memamerkan lukisannya secara 

terskedul untuk kecemasan bahwa nanti akan dihancurkan oleh masyarakat. Dua tahun 

setelah lukisan tersebut rampung, ledakan Revolusi Perancis menggoncangkan Eropa dan 

dunia. Keluarga kerajaan dipenjarakan dan seterusnya dieksekusi. Lebih dari keluarga 

kerajaan berlalu dalarn sejarah, dan lebih dari demokrasi akan lahir. Seni rupa moderen 

juga akan diantarkan kedalam dunia baru yang berani ini. 
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