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Kalimat penutup orasi ilmiah di depan Senat ITB itu 

menggambarkan pandangan Rita Widagdo terhadap 

seni; bidang yang ditekuninya selama hampir 60 tahun 

sejak menuntaskan pendidikan seni patung pada 

1964 di Stuttgart, Jerman. Kutipan itu menunjukkan 

pandangan Rita bahwa seni tidaklah usang. Meski 

seni berubah dan mengikuti zamannya, kita bisa 

menemukan dalam kebudayaan lama bahwa mutu 

kesenian yang tinggi, dalam tingkat tertentu, tidaklah 

luntur. 2 Tak ubahnya nilai-nilai yang dianut manusia.

“Dalam bidang seni tidak 
nampak adanya suatu 
evolusi. Kualitas seni yang 
tinggi mengikuti manusia 
sejak permulaan: mutu seni 
sebagai invariansi dalam 
sejarah manusia.” 1



Bersama suaminya, Widagdo, Rita pindah ke Indonesia 

pada 1965, kemudian mengajar di Seni Rupa ITB. 

Sejak awal kariernya, Rita konsisten menghasilkan 

karya-karya dengan pendekatan seni abstrak. 

Ratusan karya patung, elemen estetik, relief, dan 

monumen yang dihasilkannya menyebar dari Aceh 

hingga Papua dan menjadi bagian dari bangunan 

pribadi, perkantoran, hotel, gedung pemerintahan, 

dan ruang publik (lihat sisipan Peta Karya Monumental 

Rita Widagdo). Perjalanan kekaryaan Rita secara 

komprehensif ditampilkan dalam pameran tunggal 

terakhirnya pada 2005 di Galeri Nasional, Jakarta.

Dalam pameran kali ini, karya, maket, dan dokumentasi 

ditampilkan untuk mengungkap proses kreatif dan 

pikiran-pikiran Rita Widagdo. Ekuilibrium merupakan 

interpretasi terhadap figur Rita dan praktik seninya. 

Ia merujuk pada kondisi keseimbangan dan 

ketercukupan yang disebabkan oleh berbagai unsur 

yang ada. Namun, dalam konteks Rita Widagdo, 

ekuilibrium bukan hanya merujuk pada kualitas estetik 

karya-karyanya, melainkan juga keseimbangan peran 



Rita sebagai seniman dan pengajar, 

serta keseimbangan dalam berpikir 

dan berkarya. Ekuilibrium juga 

menggambarkan bahwa kualitas 

abstrak dalam sebuah karya seni 

menyebabkan proses apresiasi 

menjadi seimbang karena melibatkan 

aspek sensasi dan persepsi dari 

penikmatnya.

Rita mempelajari seni patung 

di masa seni modern sedang 

mapan di Eropa. Ini memengaruhi 

pandangan keseniannya. Hampir 

semua pembahasan mengenai Rita 

menempatkannya sebagai seniman 

modernis dengan pendekatan 

abstrak dan formalis. Meski demikian, 

banyak hal dari Rita yang belum 

terungkap, terutama proses kreatif, 

pencapaian estetik, serta pikiran-

pikirannya. Ekuilibrium berupaya 

memahami ketiga hal tersebut 

dengan menggunakan karya dan 

pernyataan Rita sebagai basis. 

Bagi Rita, yang paling mendasar 

dalam modernitas adalah cara 

memandang dan memahami dunia 

atau realitas. Menurutnya, 



Seniman modern, seperti juga ilmuwan modern, 

berupaya memahami yang tidak terlihat. Itulah yang 

menjadi tujuan kesenian Rita, yang dinyatakannya 

dalam kalimat, “Wujud baru yang terbentuk [dalam 

sebuah karya] harus mampu melepaskan diri dari 

‘tuntutan representasional’ pada sesuatu yang pernah 

ada menjadi sesuatu yang mempunyai eksistensi 

sendiri.” 4

Istilah ‘tuntutan representasional’ merujuk pada awal 

kemunculan seni abstrak. Beberapa tahun sebelum 

Perang Dunia I, muncul gerakan di beberapa negara 

Eropa dengan pendirian yang sepenuhnya menolak 

naturalisme dalam seni dan mengupayakan untuk 

menegakkan an art of pure form atau seni dalam 

bentuk yang murni. Tuntutan representasional adalah 

suatu sikap dan prinsip seni yang menggambarkan 

realitas secara objektif dengan peniruan yang 

bersifat mimetik. Tujuannya adalah mencapai suatu 

representasi objektif terhadap alam sehingga dengan 

cara tersebut ia bersifat universal. Konstruktivisme, 

salah satu gerakan yang menolak naturalisme, 

menyatakan dalam manifestonya bahwa “seni harus 

berhenti meniru dan sebagai gantinya, menjelajahi 

bentuk-bentuk baru”. 5

“…manusia modern merasa tidak 

tenang: ia mengerti banyak hal, yang 

ia (sendiri) tidak dapat melihat(nya).” 3



Ketika tuntutan terhadap representasi objektif 

piktorial hilang, proses penciptaan karya adalah 

upaya membangun bentuk-bentuk baru berdasarkan 

kepekaan dan intuisi seniman. Inilah yang dalam 

bahasa Malevich disebut dengan non-objective 

feeling sebagai sumber untuk menghasilkan non-

objective representation.6 Dalam bahasa Sanento 

Yuliman, “pematung harus berpikir dan berasa, 

menghayati hidup, dalam bentuk tiga dimensi”.7 

Secara tepat Sanento melihat apa yang dikerjakan 

Rita adalah menghasilkan bentuk yang memuaskan 

intuisi dan perasaannya yang peka. 



Intuisi dalam konteks seni abstrak 

melibatkan kesadaran yang 

terhubung dengan pikiran murni. 

Pikiran yang tidak melibatkan asosiasi, 

ingatan terhadap sesuatu, dan 

tanpa pretensi–apa yang dikenal 

sebagai ‘disinterested’ dalam seni 

rupa. Menurut Mondrian, intuisi dan 

pikiran murni menghasilkan suatu 

kecerdasan yang melibatkan baik 

pikiran maupun perasaan. Kecerdasan 

ini muncul pada seni non-figuratif 

di mana naluri tidak lagi memainkan 

peran yang dominan. Bagi Mondrian, 

mereka yang tidak memahami hal ini 

akan menganggap seni non-figuratif 

sebagai produk intelektual semata.8 



Perihal berpikir dan berasa ini bisa ditelusuri lewat 

penjelajahan Rita terhadap problem-problem seninya. 

Menurut Moholy-Nagy, yang dimaksud dengan 

problem seni bisa apa saja, mulai dari pengamatan 

terhadap kejadian atau detail terkecil, sampai 

pemahaman mendalam terhadap subjek apa pun. 

Tugas seniman adalah menerjemahkan sebuah 

‘problem’ menjadi ‘bentuk’ yang bisa dipahami dan 

dicerna oleh pengamat.9 Mengetahui problem apa 

yang ingin diselesaikan seniman, serta bagaimana 

mereka menetapkan batasan dan menugaskan diri 

mereka untuk menyelesaikan problem tersebut, 

menurut Terry Baret adalah penting karena merupakan 

bagian dari memahami dan menghargai seni.10

Rita mengungkapkan bahwa salah satu problem 

utama praktik keseniannya adalah menemukan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai 

garis: “...apa arti sebuah ‘garis’ dalam bentuk tiga 

dimensional, apakah garis ini nyata atau garis itu 

sebenarnya hanya terjadi karena ada dua bidang 

bertemu, ataukah hanya batas atau pinggiran dari 

bentuk.” 11 Upaya memahami hal tersebut telah 

membawa Rita pada perjalanan kekaryaan dan 

pencapaian estetik yang sangat khas serta sulit 



ditandingi oleh seniman lain. 

Kita lihat dalam Bagan Karya Rita 

Widago, pertanyaan perihal ‘garis’ telah 

melahirkan serangkai karya dalam 

berbagai eksplorasi kemungkinan 

bentuk. Pada 1970-an, karya Rita 

memperlihatkan bentuk yang 

menonjolkan pertemuan antarbidang, 

kedalaman antara permukaan dan 

volume. Garis eksis sebagai batas 

pertemuan bidang, seperti pada 

Continuity (1970) dan Line and Form 

(1970). 

Rita juga mengawali pencarian garis 

melalui eksplorasi permukaan pada 

media relief yang lebih bersifat dua 

dimensional, seperti pada karya Moving 

(1969) dan Sound Composition (1964). 

Kompleksitas permukaan menjadi 

perhatian Rita pada karya-karya relief 

ini. Garis dihasilkan dari bentuk yang 

timbul atau tenggelam, muncul sebagai 

bagian dari komposisi bidang datar. Ini 

merupakan dasar untuk memahami 

karya-karya relief awal Rita, seperti 

Relief I sampai Relief IV (1973-1976).



Penjelajahan bidang datar mengantarkan Rita 

pada upaya untuk melakukan percobaan dengan 

mengubahnya menjadi lempeng yang bersifat tiga 

dimensional. Pada karya Four Sections (1980), 

problem ini mulai mengemuka. Lempeng mulai 

‘lepas’ dari susunan antarnya yang menyebabkan 

garis menjadi ‘hilang’. Percobaan ini berlanjut pada 

From Two to Three Dimensions (1982) dan Wrapping 

(1982) di mana bidang datar mulai hadir sebagai 

entitas sendiri dan bertransformasi menjadi lebih tiga 

dimensional.



Eksplorasi dalam rangkaian 

karya tersebut memengaruhi 

dua kecenderungan yang 

kemudian banyak dijelajahi 

oleh Rita. Kelompok pertama 

adalah karya-karya patung 

yang menjauhi permukaan dan 

gravitasi meski menggunakan 

pedestal. Bentuk patung 

disanggah oleh ‘tiang’, yang 

berfungsi sebagai struktur. 

Kecenderungan ini dimulai dari Roundness (1978). 

Kemudian, Rita menjelajahi kemungkinan lempeng 

yang dipotong dan ditekuk sehingga menghasilkan 

bidang terbuka dan ruang kosong, seperti pada 

Melati Bud (1983). Tindakan ini juga memunculkan 

problem antara bidang datar dan bidang lengkung. 

Karya-karya dalam kelompok ini mengarah pada apa 

yang disebut equipoised sculpture oleh Moholy-

Nagy, atau construction around space dalam bahasa 

Gabo. Pada titik ini, secara konseptual patung 

melepaskan ‘tempat’ (place) di mana ia berada yang 

mengakibatkannya fokus pada problem seputar apa 

patung itu sendiri. ‘Di mana’ (where) bergeser menjadi 

‘apa’ (what). Teori placelessness ini menjadi salah satu 

dasar penting dalam modernisme.12



Sedangkan, kelompok kedua adalah karya-karya 

patung yang berdiri dan memiliki titik berat relatif 

terhadap permukaan. Pada rangkaian karya ini Rita 

banyak memanfaatkan potensi plastisitas lembaran 

lempeng dengan melipat dan menggulung. Pada 

Pair II (1985) dan Young Woman (1986) Rita mulai 

menjelajahi problem ruang dalam dan ruang luar 

dalam bentuk melingkar yang berpusat atau 

bersumbu. Kualitas tiga dimensional patung pada 

kelompok ini tercapai ketika bentuk tidak mencirikan 

bagian depan, samping, atau belakang. Pada karya-

karya ini Rita sedang menjelajahi kemungkinan ruang 

(space) sebagai released from any closed volume.13



Penemuan penting Rita adalah ketika ia mendapatkan 

cara menyatukan atau menghubungkan garis dengan 

bidang. Pada Dialogue Between Flat Area and 

Waved Form (1987), Rita membuat garis-garis pada 

permukaan material granit. Garis ini menghasilkan 

bidang ilusif tersendiri yang memberikan penekanan 

gerak pada permukaan. Di masa itu Rita mulai 

menggunakan juga material kawat kuningan (brass 

wire) yang terlihat pada Embrace (1986). Penggunaan 

kawat serupa dengan intensi membuat garis, tetapi 

tidak ilusif. Ini menjadi terobosan dalam karya Rita. 

Kawat menjadi garis nyata dan susunannya secara 

dramatis mengubah kualitas bidang permukaan yang 

bersifat keras dan kaku menjadi lembut dan fleksibel. 

Secara eksploratif Rita menggunakan teknik dan 

bahan yang serupa pada lima karya reliefnya yang 

dibuat pada 1996–1997, di antaranya Formed Surface 

and Line (1996).

Penggunaan kawat kuningan ini serupa dengan 

penerapan bilah atau potongan tipis kuningan, yang 

juga kerap ditemukan pada karya-karya Rita. 



Bilah atau lembaran tersebut bisa 

ditumpuk seperti pada karya Wide Soul 

(1984) atau disusun berjajar seperti 

pada karya-karya yang berbentuk 

melingkar. Kedua cara ini terus 

dipergunakan Rita untuk mendapatkan 

kualitas dan intensitas gerak pada 

bidang permukaan karyanya. Rita 

menunjukkan bahwa kualitas sifat 

bukan tergantung pada karakter bahan, 

tetapi ternyata bisa dipengaruhi oleh 

persepsi kita akan bentuk.

Pada 1994 Rita membuat karya 

Joy (kuningan, tinggi 206 cm). Joy 

merupakan bilah kuningan yang berdiri 

tegak dengan satu bagian bilahnya 

‘ditarik’ keluar, sedang sebagian bilah 

tertekuk dan menggantung. Karya ini 

terlihat sederhana dan berbeda jika 

dibandingkan karya-karya Rita lainnya. 

Namun, Joy penting dalam kekaryaan 

Rita karena apa yang sebelumnya 

ia jelajahi, yaitu garis dan bidang, 

menemukan artikulasinya pada karya 

ini. Joy menjadi titik penting berbagai 

eksplorasi Rita serta menggambarkan 

pencapaian artistiknya. Ia merupakan 

upaya Rita mempertanyakan soliditas 

monolit sebuah objek patung. 





Seperti tampak dalam Bagan Karya Rita Widago, 

Joy secara langsung memengaruhi tiga eksplorasi 

penting karya Rita.

 

Pertama, Joy memberikan peluang penyusunan 

bilah-bilah yang secara tertentu menciptakan bidang. 

Penyusunan bilah bisa memberikan sebuah bentuk 

yang stabil dan diam dalam The Inner Soul (2004) 

atau bentuk yang dinamis dalam Harmony (1995) 

dan Adaptation (1999). Eksplorasi ini menghasilkan 

kualitas bidang yang ringan, yang secara tepat 

tergambar dalam judul karya Transparency in Space 

(2004). Kedua, Joy memungkinkan Rita menghasilkan 

gerak-gerak yang lebih ekpresif, layaknya garis dua 

dimensi. Eksplorasi ini tampak dalam karya-karya 

berbasis relief yaitu Morning Cloud (2000) dan Relief 

IX (2002). Garis-garis bisa berdiri sendiri, ‘terbebas’ 

dari bidang latar dan menciptakan kompleksitas irama 

yang sangat kaya. Ketiga, Joy mengantarkan kita pada 

kemunculan ‘garis tiga dimensi’ yang Rita jelajahi pada 

karya Accord (1997) dan Enthusiasm (1998). Garis 

di sini menjadi struktur bentuk yang berupaya untuk 

tidak terikat pada latar atau bidang dua dimensi. 







Semua eksplorasi tersebut mengarah pada puncak 

pencapaian estetik Rita dalam karya-karya berikutnya, 

di mana pemahaman terhadap elemen seni patung, 

seperti massa yang statis, bergeser menjadi volume, 

ruang, dan gerak.

Salah satu karya terbaik Rita adalah Parameswara 

(2003), yang ia sebut sebagai ‘garis yang melengkung 

di langit’.14 Karya monumental ini diresmikan saat 

pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI di 

Palembang pada 2004. Parameswara adalah bidang-

bidang yang terbentuk dari bilah-bilah logam. Bilah-

bilah tersebut disusun melengkung sehingga bidang 

menjadi bersifat lentur. 





Bidang-bidang ini menyerupai 

kelopak yang arahnya me-

ngembang ke atas, di mana 

pada bagian tengah, garis-garis 

menjadi rapat dan membentuk 

sumbu. Keberhasilan Rita 

dalam menciptakan bidang-

bidang ‘transparan’ me-

nyebabkan karya patung 

itu menyatu dengan langit. 

Patung juga menjadi bagian 

dari bentang lanskap karena 

volumenya yang tidak berat 

maupun masif. 

 

Pada karya JB Tower (2020), 

Rita meletakkan patung 

berjarak beberapa senti dari 

dinding sehingga terlihat 

melayang. Sangat menarik 

karena tidak banyak karya Rita 

yang presentasinya demikian. 

Seperti Parameswara, 

kerapatan dan arah garis-garis 

menciptakan bidang yang 

tidak solid dan terbuka. Bidang 

yang terbuka memiliki kualitas 

volume yang ringan dan 

kualitas ringan mengarahkan 



kita pada kualitas lain, yaitu mudah bergerak atau 

tidak diam. Sehingga, karya Rita ini sebenarnya 

menggambarkan upayanya untuk menjawab 

pertanyaan seputar problem seni patung itu sendiri. 

Problem yang disampaikan oleh Rosalind Krauss 

bahwa pematung modern menyadari posisi patung, 

yang secara spesifik berada di persimpangan antara 

stillness dan motion, antara waktu yang berhenti dan 

waktu yang berjalan.15

Selain problem subjektivitas, sumbangan terbesar 

seni modern adalah mengungkap abstraksi dalam 

penciptaan seni sebagai hal yang vital. Abstraksi 

sebenarnya telah dipraktikkan dalam seni sejak 

lama, seperti yang bisa kita temukan pada banyak 

bentuk kesenian tradisi. Abstraksi dalam seni bisa 

dipahami sebagai tingkatan sehingga dalam konteks 

ini, sebenarnya hampir semua karya seni bisa dilihat 

mengandung tingkatan abstraksi terhadap realitas.16 

Namun, seni abstrak telah menunjukkan bahwa unsur 

visual paling elementer merupakan properti penting 

yang menentukan dalam membentuk persepsi karya 

seni. Sanento menyatakan, abstraksi merupakan 

kehendak menunjukkan pengalaman yang lebih 

berupa sari kenyataan yang dilihat manusia pada 

lingkungannya; sebuah kecenderungan yang ia sebut 

dengan liris akan alam atau lirisisme. 





Sejak tinggal di Indonesia, Rita mengakui sangat 

dipengaruhi oleh alam, terutama dunia tumbuhan.17 

Kala senggang atau ketika perjalanan, Rita sering 

mengamati dan memperhatikan flora di sekelilingnya. 

Mengamati dan menganalisis 

struktur bentuk-bentuk yang 

ada di alam merupakan 

metode yang diajarkan Rita 

di Seni Rupa ITB. Abstraksi 

bagi Rita adalah mengolah 

suatu objek yang bisa bersifat 

nyata, yang di dalamnya 

termasuk juga perenungan 

yang agak lama sehingga 

sampai pada apa yang ia 

sebut dengan ‘yang paling 

tipikal’, ‘sifat esensial’, dan ‘asal 

usul’.18 Proses pengolahan objek yang bersifat nyata 

ini sering disebut juga dengan menyederhanakan 

atau mereduksi bentuk. Menurut Kandel, seniman 

menggunakan reduksionisme untuk mendapatkan 

respons perseptual dan emosional yang baru 

pada pengamat. Ini sejalan dengan ilmuwan yang 

menggunakannya untuk menyelesaikan masalah 

yang kompleks.19



Bagi Rita, kehidupan identik dengan keberaturan, 

atau keberaturan adalah tanda dan sifat utama dari 

segala kehidupan.21 Rita menyitir fisikawan Hoimar 

von Diffurth asal Jerman bahwa dari aspek biologis, 

kehidupan adalah kemampuan membangun suatu 

keberaturan. ‘Keberaturan’ ini yang menjadi realitas 

murni atau sari kenyataan yang dicari Rita melalui 

karya-karyanya.

Kritikus seni melihat bahwa analogi ilmiah merupakan 

basis penciptaan karya seni modern, dalam hal ini 

seni abstrak. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa 

pertumbuhan di alam selalu mencari bentuk-bentuk 

ekonomis. Sir Herbert Read mengatakan, seniman pun 

menemukan cara-cara berekspresi yang makin dan 

makin ekonomis dalam konteks energi yang mendasari 

bentuk-bentuk organik.22 Bahkan menurut Krauss, bagi 

pematung, proses menciptakan bentuk adalah sebuah 

pertimbangan visual dalam logika pertumbuhan alam 

itu sendiri.23 Sehingga, abstraksi dalam praktik seni Rita 

merupakan upaya mencapai sebuah elemen konstan 

yang ada di alam, yaitu keberaturan.

“Proses berkarya di bidang 

seni adalah kesempatan untuk 

merenungkan asal-mula 

keberaturan di dunia ini.” 20



begitu Rita menyatakan. Pernyataan ini menjelaskan 

basis konseptual praktik seni abstraknya, sekaligus 

memberikan jalan dalam memahami proses 

berkaryanya. Karya Rita menimbulkan persepsi pada 

sifat-sifat tertentu akan keberaturan yang dipicu 

melalui pengalaman indrawi. 

Seni abstrak memercayai bahwa ruang interpretasi 

pengamat terbuka karena adanya prinsip perasaan 

subjektif. Ruang subjektivitas ini berlaku baik bagi 

seniman dalam proses berkarya maupun bagi 

pengamat saat membentuk persepsi karya. “Saya 

ingin memberi kesempatan pada pengamat untuk 

membangun sebuah pengalaman subjektif baru,” 

ungkap Rita. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan, “…dalam 

proses persepsi terjadi tahap discourse yang intens 

dalam pengamat seni.”25

Penjelasan Rita tersebut menegaskan bahwa 

pengamat bukanlah partisipan pasif ketika 

mencermati karya seni abstrak. 

“Namun, keberaturan baru terlihat bila 

tercapai suatu sistem, di mana kesederhanaan 

meningkat pada penyederhanaan relasi 

antara elemen-elemen yang hadir bersamaan, 

atau berurutan,” 24



Bagi pengamat, seni abstrak mengajarkan cara 

baru dalam melihat seni dan dunia. Menurut Kandel: 

“Abstract art dares our visual system to interpret an 

image that is fundamentally different from the kind 

of images our brain has evolved to reconstruct.”26 

Penelitian terakhir dalam bidang neurosains 

memperlihatkan bahwa dalam membentuk persepsi 

seni abstrak, kita mengandalkan apa yang disebut 

dengan sumber informasi top-down, sehingga lebih 

melibatkan emosi, imajinasi, dan kreativitas.27 Ini 

sejalan dengan pernyataan Rita bahwa, “Seni rupa 

abstrak memberikan kemungkinan pada pengamat 

untuk membangun persepsinya sendiri, dengan 

demikian mengembangkan dan memicu kreativitas 

pada dirinya.” 28



Subjektivitas pengamat hanya bisa muncul melalui 

pengalaman langsung. Seseorang tidak bisa 

mengalami seni melalui penjelasan. Atau dalam 

bahasa Moholy-Nagy, 

“Explanations and analyses 

can serve at best as intellectual 

preparation. They may, 

however, encourage one to 

make a direct contact with 

works of  art.” 29
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