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Tidak terasa kita sudah berada di penghujung 

tahun 2014. Bale Tonggoh – Selasar Sunaryo 

Art Space hendak menampilkan program 

terakhirnya di tahun ini: memamerkan karya-

karya terbaru perupa angkatan 80-an yang 

cukup dikenal di Bandung yakni Dadang 

Mochamad Achyar. Banyak orang lebih 

mengenalnya  dengan sebutan Dadang MA. 

Dadang MA adalah sosok seniman ya g menarik. 

Sejak dulu dari tahun ke tahun ia tetap konsisten 

dengan jalur dan gaya kesenimanannya. 

Dengan sapuan kuas yang spontan sekaligus 

terkendali, tarikan pisau palet yang luwes, 

efek – efek yang “tidak sengaja“ Dadang 

menghasilkan lukisan-lukisan yang menarik dan 

layak untuk diapresiasi. Sebetulnya publik seni 

Bandung lebih mengenal lukisan seri penari 

dan bunga milik Dadang. Akan tetapi pameran 

kali ini menampilkan kelebihan lain seniman ini. 

Setelah melalui proses kurasi dengan Rizki A. 

Zaelani, akhirnya kita dapat bersama-sama 

mengapresiasi seri lukisan terbaru Dadang 

MA dalam pameran yang bertajuk “closeness 

I distance”. 

Melihat lukisan-lukisan Dadang kita akan 

terbawa pada jenis apresiasi yang cukup 

klasik, namun masih kontekstual pada era seni 

kontemporer sekarang ini. Citra panorama 

alam pada lukisan pada lukisan-lukisan Dadang 

seolah membuat kita “kecil” dihadapan-Nya. 

Taman bunga yang digarap dengan abstraksi, 

membawa kita berimajinasi atas bagian-bagian 

bunga: betapa indahnya kelopak bunga, betapa 

harum baunya. Dengan warna monokrom 

dan memudar kita juga merasakan betapa 

merananya bunga yang layu dan lain-lain. . 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih 

yang tulus kepada Dadang MA, Rizki A. Zaelani 

yang telah bersedia menguratori pameran ini, 

Kang Koko Sondari dengan MAM EO (Multi 

Arta Mayida Event Organizer), Bapak Syakieb 

Sungkar yang telah bersedia membuka 

pameran ini, Kang Ferry Curtis, Doddy A. 

Fauzi - situseni, serta seluruh pecinta seni 

Bandung beserta rekan-rekan media cetak dan 

elektronik.

Bandung,  31 Oktober 2014

Yus Herdiawan 

Koordinator Bale Tonggoh

kata pengantar
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“If you could say it in words, there would be no 

reason to paint.”

-Edward Hopper

“Art is a step from what is obvious and well-known 

toward what is arcane and concealed.”

-Kahlil Gibran

Pelukis Edward Hopper suatu ketika 

mengungkap salah satu segi menarik 

tentang lukisan, katanya: “Jika anda bisa 

mengatakannya [mengatakan segala hal] 

dengan kata-kata, [maka] tak akan ada alasan 

untuk melukis”. Pada pernyataan itu kita bisa 

temukan semacam keterangan tentang urusan 

melukis atau seni lukis yang dianggap sebagai 

cara pengungkapan hal-hal yang tak terkatakan. 

Seseorang, boleh saja, menyimpulkan ihwal 

soal ‘yang tak terkatakan’ itu mesti lah urusan 

tentang nilai-nilai agama atau kepercayaan. 

Pada suatu masa, tradisi seni lukis - khususnya 

seni rupa Barat - memang pernah dianggap 

sebagai bagian dari cara pelayanan dan 

penjelasan ajaran agama. Namun demikian, 

lukisan dan seni lukis yang kita kenal kini adalah 

perkembangan tradisi seni yang telah berbeda, 

yang berbangga karena berhasil melepaskan 

diri dari ikatan agama. Dalam pengertiannya 

sebagai ekspresi seni modern --dimulai sejak 

masa Renesans sekitar abad ke-15 hingga 

memuncak sebagai prinsip modernisme di 

abad ke-20--, tradisi seni lukis merupakan 

bukti keberhasilan proses transformasi radikal 

konsepsi seni (art). Tanda yang dibubuhkan 

pada keberhasilan itu adalah previlege 

eksistensial sebuah lukisan yang dianggap 

bersifat otonom, hasil kreasi dan interpretasi 

subyek modern (seniman) yang merdeka dari 

batasan tradisi dan agama. Sebuah lukisan 

terutama adalah hasil penyampaian nilai atau 

gagasan individual dari pada sekedar hasil 

keterampilan kerja.  Demikianlah urusan agama 

sudah dianggap jauh berjarak dari tradisi 

seni modern, termasuk bagi perkembangan 

seni lukis. Ekspresi seni lukis lebih terhubung 

dengan relasi sosial-kultural melalui perspektif 

personal dan artikulasi pemaknaan yang 

bersifat individual. Hal soal mengenai ‘yang 

tak terkatakan’, dengan demikian, kata lain 

adalah segala yang abstrak (termasuk emosi 

dan imajinasi) yang berasal dari pengalaman 

individu serta sulit mendapatkan tempatnya 

dalam penjelasan kata-kata atau rumusan 

konsepsional. Jika kita renungkan, memang, 

tak setiap pengalaman hidup mampu kita 

padatkan sebagai penjelasan kata-kata selain 

justru terkenang jadi sensasi dan manifestasi 

penghayatan. Dengan ungkapan puitik, 

Goenawan Mohamad bahkan menduga seperti 

ini, katanya: “jangan-jangan Tuhan menyisipkan 

harapan bukan pada nasib dan masa depan, 

melainkan pada momen-momen kini dalam 

hidup - yang sebentar tapi menggugah, 

mungkin indah.”

closeness | distance
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Seni lukis tak akan jadi tradisi seni yang besar jika 

tidak mampu menegaskan dan merumuskan 

cita-citanya. Pada titik proyeksi yang  terjauh, 

seni lukis dibayangkan sebagai suatu kerangka 

pemahaman ideologis yang memiliki cara 

khas untuk mengungkapkan atau menyatakan 

nilai kebenaran (the truth). Konsep modern 

dan kesadaran humanisme menunjukan 

arah bagi proyek emansipatoris seni lukis 

dalam menawar kekuatan transendental nilai 

yang sebelumnya dikuasai oleh Tuhan dan 

menjadikannya sebagai klaim nilai-nilai ‘baru’ 

berdasar kesadaran otonom sang individu. 

Pelukis, dengan demikian, adalah pencipta 

yang menghasilkan ‘kenyataan’ baru melalui 

karyanya (lukisan). Tradisi seni lukis menyatakan 

klaim ‘kehadiran ruang ilusif’ (the present of the 

illusive space) yang memiliki jarak khas secara 

fisikal maupun konseptual terhadap realitas 

kehidupan. Seseorang, dalam jarak tersebut, 

seakan mampu menemukan harapan, nasib, 

atau gambaran tentang masa depannya melalui 

pernyataan ekspresi lukisan. 

Ihwal ‘yang ilusif’ ini penting kita perhatikan. 

Di era klasik (masa Yunani), kaum bijak 

percaya jika realitas hidup hanyalah bayangan 

dari Realitas sempurna yang hadir ‘di atas’ 

pengalaman hidup sehari-hari. Pemahaman 

tentang realitas (sebagai) bayangan ini tentu 

bersifat ‘tak nyata’ atau ilusif bagi pandangan 

mata biasa, namun justru bermakna tegas bagi 

persepsi jiwa. Realitas sempurna, bagi kaum 

bijak, hanya akan terjangkau oleh jiwa yang 

hidup, yaitu jiwa yang memiliki kesadaran untuk 

mengenal ke-ada-an dirinya. Tak setiap orang 

bisa memahami situasi semacam itu dengan 

serta merta, oleh kerenanya status dan makna 

ekspresi seni menjadi pertimbangan yang 

signifikan. Bahkan sejak masa klasik lalu seni 

dianggap mampu terhubung dengan kondisi 

kesadaran jiwa. Pada dasarnya jiwa tentu tak 

terpisahkan dari pengalaman hidup sehari-

hari, bahkan karena keterikatan itulah maka 

jiwa jadi mampu menemukan keasadaran 

tentang dirinya (melalui bayangan-bayangan 

realitas yang dikenalnya). Filsuf Plato menyebut 

‘realitas’ bayangan itu sebagai ‘mimesis’. Bagi 

Plato, karya seni rupa merupakan hasil tiruan 

alam yang juga merupakan manifestasi tiruan 

(bayangan). Ekspresi seni dengan demikian 

adalah tiruan dari tiruan. Pendapat Plato 

mengenai seni - yang umumnya ditafsirkan 

sebagai tidak menganggap seni sebagai hal 

yang penting - sebenarnya berkaitan dengan 

soal pendidikan kesadaran jiwa. Plato merasa 

khawatir atas kemampuan ‘penting’ seni dalam 

meniru tiruan (bayangan) realitas sehingga 

mampu menyesatkan persepsi jiwa manusia 

karena menganggap hasil tiruan (bayangan) itu 

sebagai gambaran realitas yang sebenarnya. 

Plato bukannya hendak ‘merendahkan’ seni, 

selain justru perlu merasa khawatir (sekaligus 

kagum) pada ‘tipuan’ ekspresi seni. Plato hendak 

memberi pengingatan atas kemungkinan yang 

bisa dihasilkan oleh kemampuan itu. Tradisi 

modern dalam perkembangan seni, dengan 

cara yang digambarkan sistematis, justru 

mengabaikan sikap khawatir semacam itu. 

Tradisi seni rupa modern bahkan melahirkan 

kategori nilai baru bagi kemampuan meniru 

seni dengan menganggapnya sebagai hasil 

pengukuran perseptual dan optikal yang logis 

serta ilmiah. 

Temuan metoda garis perspektif yang 

bersifat ilusif tak hanya berdampak teoritis 

menciptakan ilusi ruang dalam bidang datar 

lukisan, lebih penting lagi karena dianggap 

sukses menegaskan persepsi tentang realitas 

dan ke-ada-an dunia dalam format pengukuran 

optis dan ilmiah.  Cara menggambar (melukis) 

dengan efek ‘tipuan mata’ (trompe l’oeil) 

tersebut justru dianggap sebagai puncak 

perumusan bagaimana ‘kebenaran’ realitas 

dunia seharusnya nampak. Di situ tak ada lagi 

kenyataan ghaib atau supra inderawi selain 

penampakan ilusi optik yang sukses menipu 

cara kita melihat. Bagian yang ‘tak terkatakan’, 

atau narasi yang tersebunyi, dari penampakan 

visual yang ‘fisikal’ itu tersimpan dalam segala 

kemungkinan ekspresi raut, gestur tubuh, 

atau atribut fisikal lainnya yang melengkapi 

gambaran sang ‘subject matter’ (yang bisa 

berbentuk manusia, hewan, alam, maupun 

lingkungan hunian). Pada sebuah lukisan, yang 

nampak sebagai gambaran yang perspektivis, 

fisikal, dan ‘realitis’ itu berlangsung perayaan 

nilai keberhasilan tipuan terhadap cara mata 

kita melihat. Anggapan pada keberhasilan 

seni sebagai tipuan ke-ada-an realitas itu 

terguncang saat berkembangnya revolusi 

teknologi fotografi yang mampu membuat tiruan 

realitas secara lebih akurat (terutama setelah 

tumbuh industri fotografi yang memungkinan 

semakin banyak orang mampu mengakses 

kemampuan kamera foto). Ideologi ‘kemajuan’ 

seni pun berubah haluan, bergerak menjauhi 

persoalan pengalaman optis melihat secara 

langsung (optical seeing) untuk kemudian 

mengembara di wilayah pengalaman yang 

dihasilkan pandangan ‘mata batin’ (inner eyes, 

mind eyes). 

Paruh terakhir abad ke-19, berlangsung di 

Perancis, sejarah mencatat langkah kemajuan 

berikutnya dari cita-cita dan ideologi seni lukis 

(modern) dalam perkembangan seni yang 

disebut gaya Impresionisme (Impressionism). 

Lukisan-lukisan Impresionis bermakna bukan 

hanya karena efek hasilnya yang menunjukan 

kesan ‘sekedar impresi bentuk,’ tetapi karena 

lapisan kepercayaan ideologis tentang wujud 

perubahan dan nilai kesementaraan realitas. 

Ihwal ‘yang berubah’ atau ‘yang sementara’ 

pada lukisan Impresionis bukan lagi tentang 

teknik ‘tipuan’  yang diciptakan pelukis untuk 

menunjukkan realitas; tetapi  keyakinan tentang 

ke-ada-an realitas yang memang tak bisa 

ditangkap atau dibekukan sebagai gambaran 

yang statis selain melalui tema pergerakan 

warna dan bentuk. Pada tahap berikutnya para 

pelukis lainnya mengembangkan Impresionisme 

ini sebagai prinsip-prinsip baru seni yang kukuh 

dan dikenang mendunia. Mereka adalah para 

inspirator gerakan Post-Impressionism, yaitu: 

Paul Cészanne yang mengilhami gagasan 

tentang esensialisme Formal (bentuk), Vincent 

van Gogh yang menghebohkan dunia dengan 

kekuatan Ekspresionisme (emosi), serta 

Paul Gauguin yang menyihir para pengagum 

lukisan dengan kekuatan simbolisme (bentuk 

dan komposisi) yang bersifat subyektif. Dari 

ketiga sumber inspirasi estetik itulah kita kini 

memahami tradisi seni lukis abstrak yang kita 

kenal. Lukisan-lukisan abstrak, yang banyak 

jenis serta ragamnya itu bukan lagi soal 

kemampuan tipuan optis (trompe l’oeil), pun 

bukan tentang kesan-kesan bentuk dan warna 

yang menjauh dari rekeman realitas secara 

fotografis, melainkan sebagai hasil pernyataan 

keyakinan mengenai wujud yang ‘benar’ tentang 

ke-ada-an realitas dan manusia.  Bidang 

kanvas lukisan menjadi ruang pergulatan demi 

kehadiran ‘nilai’ yang konkrit (yaitu: bentuk, 

warna, efek sapuan atau lelehan), sekaligus 
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jadi jejak-jejak wujud ke-ada-an,: pandangan, 

cita-cita, kemauan, dan hasrat manusia  yang 

ada ‘di sana’ (pada luksian) sebagi ihwal yang 

abstrak (yang bermakna sebagai ‘ketidak-

hadiran’ jadi sumber bagi makna-makna). 

Melalui alur tradisi artistik maupun estetik seni 

lukis abstrak itulah kita bisa mengenal dan 

memasuki lukisan-lukisan Dadang MA. Di 

sepanjang dekade tahun 1980’an, khususnya 

di Bandung, seni lukis abstrak Indonesia telah 

membentuk format perkembangannya yang 

khas. Kritikus dan sejarawan seni rupa Sanento 

Yuliman menyebutnya sebagai kecenderungan 

lirisisme (lyricism). Kecenderungan ini 

menunjukan ekspresi seni lukis abstrak yang 

bersifat ekspresif, menunjukan hasil rekaman 

emosi dan sensitivitas rasa yang dinyatakan 

pada bidang kanvas secara cermat. Pun 

lukisan-lukisan Dadang MA yang berkarakter 

liris (lyrical) itu bisa dipahami ibarat muara 

pertemuan dari berbagai kecenderungan 

estetik yang dirintis para tokoh seni rupa abstrak 

Indonesia yang menentukan, seperti: Popo 

Iskandar, Srihadi Soedarsono, serta Ahmad 

Sadali. Dadang memang lebih dekat dengan 

gurunya, sang maestro Popo Iskandar, namun 

ia pun mengenal secara dekat lukisan-lukisan 

fenomenal karya Ahmad Sadali dan Srihadi 

Soedarsono akibat lingkungan pergaulan 

yang akrab di Bandung. Pilihan Dadang untuk 

fokus menggali kapasitas seni lukis yang 

digelutinya setiap hari (ia memang jarang 

mengerjakan jenis karya lain selain lukisan) telah 

menghasilkan tanda dan jejak kerja yang khas. 

Kita pun bisa melihat kaitan dari ketiga tema 

utama lukisan-lukisannya, yaitu jejak sapuan 

kuasnya  yang khas serta ekspresif. Tradisi 

modernisme dalam seni, termasuk seni lukis, 

memang mengajarkan azas pencarian yang 

bergerak memusat, bergerak makin spesifik, 

intensif, dan berusaha untuk menemukan cara 

kerja (penciptaan) yang bersifat personal dan 

khas. Iklim kecenderungan estetik  semacam 

itulah yang menumbuhkan kemampuan dan 

keterampilan kerja (penciptaan) Dadang MA. 

Pengaruh-pengaruh yang berasal dari karya-

karya para maestro seni lukis abstrak itu 

ibarat benih-benih yang terus ia rawat dan 

ditumbuhkan sebagai pohon penghayatan 

yang hidup di ladang subur proses kerjanya 

yang personal. 

Lukisan-lukisan Dadang MA hingga kini 

dikerjakan dalam beberapa tema karya dan 

sudah dikenal luas para penggemarnya sebagai 

tema: penari, bunga, serta pemandangan 

(landscape/seascape). Pameran ini memilih 

untuk menunjukan hanya dua tema saja, yaitu: 

pemandangan dan bunga. Pilihan ini diputuskan 

untuk melihat perbandingan dan kaitan 

diantara keduanya secara yang lebih intens 

serta fokus, kemdian menyimpan tema penari 

yang mengandung unsur figuratif secara lebih 

menonjol. Pada tema pemandangan dan bunga 

itulah, diharapkan, kita bisa menemukan jejak-

jejak kecenderungan abstrakisme yang lebih 

tegas. Dari keduanya kita melihat adanya kaitan 

proses penghayatan masing-masing subject 

matter: yang satu soal pengamatan obyek 

yang dekat, sementara yang lainnya  adalah 

situasi pengamatan obyek yang jauh. Ihwal soal 

‘yang dekat’ atau ‘yang jauh’ itu sebenarnya 

adalah kebiasaan dari cara kita berfikir dan 

melihat secara normal,  pemilahan itu bersifat 

konsepsional berdasar situasi pengalaman 

hidup kita sehari-hari.  Bagi seseorang yang 

hendak menyelami lukisan-lukisan abstrak itu 

lebih dalam lagi, maka sebutan pembeda itu 

hanyalah istilah-istilah yang berlaku sebagai 

tanda titik tolak bekerja. Seorang pelukis 

yang mengerjakan karya abstrak akan selalu 

bergerak meninggalkan tiap-tiap sebutan atau 

istilah yang bersifat konsepsional semacam itu, 

sehingga bisa larut dalam proses pencarian 

(hasil) yang berlangsung paralel dalam cara 

kerja yang dilakoninya. Seringnya, seorang 

pelukis abstrak malah tak bisa menjelaskan 

secara rinci apa yang terjadi selama proses 

itu berlangsung selain jejak-jejak sensasi dan 

penghayatan yang dirasakannya. 

Para komentator atau pihak apresian yang 

coba menghayati karya-karya seni rupa abstrak 

lah yang kemudian berusaha menemukan 

pokok penjelasan yang bermanfaat untuk 

dikenali. Penjelasan itu tentu bukan berarti 

sebagai keterangan mengenai arti dari karya 

tersebut, selain cara atau proses pengenalan 

nilai berdasar rekaman jejak-jejak kerja artistik 

dan estetik pada karya. Komentar yang 

dinyatakan filsuf François Lyotard tentang 

karya seni, misalnya, bisa mendekatkan kita 

pada penjelasan karya-karya abstrak secara 

lebih mendalam. Bagi Lyotard, konsep 

atau penjelasan tentang ‘kebenaran’ (truth) 

didasari oleh dugaan bahwa sensibilitas 

(sensibility) dan pemahaman (understanding) 

justru berlangsung mendahului kesadaran 

atau pengertian (cognition). Dengan demikian 

maka sebuah karya seni rupa khususnya yang 

bersifat abstrak (sebagaimana juga karya 

yang dikerjakan Dadang MA) bisa dianggap 

sebagai keadaan yang mengkomunikasikan 

semacam pengetahuan prakonseptual 

(preconceptual knowledge). Karya seni rupa 

abstrak dianggap mampu mengkomunikasikan 

proses pengubahan radikal yang mendahului 

sekaligus bersifat mandiri terhadap pengertian-

pengertian (1. Dalam proses mengerjakan lukisan 

abstrak yang bersifat ekspresif, sebagaimana 

dikerjakan Dadang, seorang pelukis berada 

dalam situasi kesibukan yang mengandung 

tegangan dimana aliran sensitivitas, ukuran 

sensibiltas, maupun ‘bingkai’ pemahaman 

khas (yaitu pengenalan yang hanya diketahui 

oleh sang seniman sendiri) mesti dikelola dan 

ditetapkan batasnya. 

Bagi  karya-karya seni rupa abstrak, proses 

adalah pokok yang tak terpisahkan dari 

hasil. Seorang pelukis karya abstrak yang 

hendak mengenali ‘kebenaran’ hasil tentu 

juga akan berusaha agar bisa berada dalam 

situasi  ‘kebenaran’ proses.  Orang awam, 

bisa jadi, menganggap curat-coret abstrak 

(tak berbentuk sesuai dengan apa yang 

bisa dikenali) itu sebagai hasil yang tidak 

ditetapkan dengan kendali hingga tak akan 

memiliki pengertian. Bagi para pelukis yang 

telah mengenal ‘kebenaran’ proses maka 

seluruhnya bisa ia tetapkan dalam batas-batas 

pemahaman tertentu. Komentator karya seni 

rupa abstrak lainnya, filsuf Susanne K Langer, 

memahami bahwa hasil bentuk atau warna 

yang dikerjakan seorang pelukis abstrak pada 

dasarnya adalah jejak proses pemahaman 

yang dilampaui seorang pelukis. Menurut 

Langer hasil yang diekspresikan seni dengan 

cara tersebut tak lain adalah manifestasi dari 

bentuk-bentuk kehidupan itu sendiri, yaitu 

bentuk dari aspek perasaan yang bersifat vital. 

Bentuk itu tidak hadir sebagai tiruan bentuk dari 

kehidupan, melainkan tumbuh sebagai bagian 

dari kehidupan itu sendiri dan terbenam dalam 

sensitivitas diri sang seniman. Langer lebih jauh 
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menjelaskan, bahwa apa yang diekspresikan 

[karya] seni tak lain adalah “‘forms of growth 

and of attenuation, flowing and stowing, 

conflict and resolution, and so on ― ‘the elusive 

yet familiar patterns of sentence’”(2.  

Kita, misalnya saja, melihat lukisan ‘kucing’ 

karya maestro Popo Iskandar, maka kita bisa 

menjadi kagum bukan karena lukisan itu berhasil 

mengenal bentuk si kucing secara persis, 

selain jusru karena  dampak efek sensasional 

di seluruh bidang kanvas lukisan itu. Kita, di 

hadapan lukisan itu,  seperti diundang untuk 

mengenali cara penerimaan nilai tentang makna 

kekuatan, kelenturan, kelembutan, sekaligus 

vitalitas mahluk hidup. Nilai-nilai semacam itu  

memang tak mudah dikenali langsung melalui 

tatapan  mata  secara biasa (sebagaimana kita

melihat seekor kucing dalam pengalaman hidup 

sehari-hari), namun akan bisa diraih melalui 

sensitivitas perasaan yang msti  kita siapkan 

secara sengaja.  Saya harus menyebutnya 

sebagai ‘hal yang disediakan secara sengaja’ 

karena sensitivitas merupakan kapasitas yang 

berkaitan dengan lapisan kedalaman jiwa. 

Apa yang nampak rumit dan sukar dikenali 

(pada bentuk abstrak atau hasil abstraksi) 

bagi kedalaman jiwa adalah pola-pola kaitan 

yang bisa dikenali, karena jiwa yang peka akan 

menghubungkannya dengan kaitan pola-pola 

yang sama dalam kenyataan penciptaan alam 

semesta.  

Jika ‘kucing’ bagi Popo Iskandar, maka 

‘bunga’ lebih akrab bagi Dadang MA. Bagi 

dirinya, apa yang datang dari kumpulan tangkai 

bunga tidaklah semata-mata mengenai kesan 

keindahan. Dadang hendak mengenal lebih 

jauh apa yang ada di balik bentuk dan wujud 

bunga-bunga (yang biasanya nampak dekat 

pada pandangan mata biasa). Pada lukisan 

bunga  Dadang MA  kita bisa temukan vitalitas

(nilai)  gerak.  Seseorang  bisa  saja  

membayangkan kesan vitalitas itu sebagai 

akibat terpaan angin yang menjadikan bunga-

bunga itu bergerak, sehingga lukisan itu pun 

jadi dinamik (ibarat gambar yang bergerak) 

dalam efek sapuan warna yang mengandung 

enerji kehidupan. Dalam ‘pengkisahan’ 

bayangan yang bergerak itu kita kemudian 

temukan jejak tentang aspek kehidupan 

yang lainnya, yaitu: dimensi waktu. Maka 

pemahaman kita mengenai bidang datar 

kanvas itu pun berkembang. Di situ, kita tak 

sedang merayakan soal ilusi bentuk (bunga) 

melainkan suatu pernyataan tentang satu ke-

ada-an pada dimensi ruang dan waktu yang 

saling terhubung sebagaimana tiap-tiap pokok 

wujud dalam kehidupan dipahami. 

Bagi seseorang yang hendak menyelami lukisan 

abstrak secara lebih dalam lagi, maka perihal 

gerak (bunga) itu bisa menyiratkan pemahaman 

segi persoalan lain. Ihwal gerak pada dasarnya 

adalah tanda dari proses perubahan yang 

bisa dianggap sebagai manifestasi tentang 

peri kehidupan itu sendiri. Filsuf Mulla Shadra 

menjelaskan nilai dari gerak dan perubahan 

ini sebagai elemen penciptaan yang penting 

bagi tiap-tiap elemen yang diciptakan hidup. 

Shadra menjelaskan, bahwa:“semua substansi 

dan benda terus berubah-ubah sedemikian 

rupa sehingga segala sesuatu sebenarnya tak 

lain merupakan (bias-bias) pergerakan dan 

perubahan, kemenjadian (shairûrah/ becoming) 

dan peralihan itu sendiri”(3. Ihwal ‘bunga’, 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 

hanyalah semacam titik tolak, sehingga yang 

kita saksikan pada lukisan-lukisan itu tak lain 

adalah tanda-tanda bagi proses pengenalan dan 

pemahaman nilai yang lain.  Persoalan subyek 

bunga yang seakan bergerak itu merupakan cara 

untuk mengkomunikasikan pada kita perihal 

filosofi gerak yang bernilai dan sarat makna. 

Menurut Shadra, filosofi gerak menjelaskan 

sifat yang menyempurnakan serta substansial 

bagi kehidupan, dan terutama sangat penting 

bagi eksistensi wujud dan esensi manusia. Nilai 

gerak, perubahan, atau peralihan itulah yang 

menjelaskan perihal ke-ada-an manusia yang 

tumbuh di dalam dan melalui pemahaman 

tentang kesempurnaan nilai peri kemanusiaan. 

Bagi Shadra, filosofi gerak menerangkan 

kaidah nilai yang disebutnya sebagai ‘al-nafs 

jismâniyyah al-hudûts rûhaniyyah al-baqâ’, atau 

tentang ‘jiwa yang bermula secara material 

dan berkelanggengan secara spiritual’(4. Jelas, 

ihwal gerak dan perubahan yang dimaksud di 

sini tak sama dengan pokok persoalan impresi 

gerak dan perubahan pada prinsip estetik 

Impresionisme yang menerangkan ihwal 

perubahan melalui cara pengamatan optis 

tentang gerak kemajuan dunia material.

Lingkungan intelektual dan wawasan estetik 

yang menumbuhkan kesadaran seni Dadang 

MA, di Bandung (Indonesia), jelas tak sama 

dengan para seniman di Barat.  Kepekaan 

dan intusi jiwa, sebagai lingkup kesadaran dan 

pemahaman diri, bagi seseorang (termasuk 

para seniman) di luar Barat tak pernah 

sirna karena dibantah cara penafsiran logis, 

keketatan kerangka diskripsi ilmiah, maupun 

hasrat dan delik kemajuan dunia material. 

Prinsip modernisme seni yang menganjurkan 

para seniman untuk menggali secara mendalam 

dan makin spesifik itu tidak lalu mengantarkan 

para seniman di luar Barat pada teka-teki 

dunia material ‘yang sulit dikatakan’, selain 

justru memperkenalkan mereka pada jalur 

enigmatik penelurusan gerak dan perubahan, 

seperti misalnya prinsip: ‘al-nafs jismâniyyah al-

Popo Iskandar, “Kucing” (1998), cat minyak di atas kanvas 

(Koleksi Galeri Nasional Indonesia)

Dadang MA, “Gandola” (2014), 120 x 120 cm; cat minyak 

di atas kanvas 
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hudûts rûhaniyyah al-baqâ’. Di situ, kita seperti 

menemukan kembali gaung kecemasan Plato 

terhadap kemampuan seni  menyuguhkan 

tipuan yang bisa mengurung manusia dalam 

penjara anggapan: keberhasilan meraih 

‘kenyataan’ jadi maju yang melulu bersifat 

fisikal dan material (duniawi). Dadang MA, 

melalui contoh lukisannya yang lain, seakan 

menimbang keadaan gerak dan perubahan 

itu sebagai suatu pemandangan transisional 

yang mengandung tegangan sekaligus misteri.  

Lukisan-lukisan bertema pemandangan yang 

dikerjakan Dadang MA tak hanya menampakan 

segi kekuatan visual yang bersifat  liris (lyrical) 

tetapi juga menunjukan persilangan bidang-

bidang yang padat dan kosong, menghadirkan 

gambaran tentang sesuatu (lingkungan atau 

obyek) yang seakan-akan hadir di sana namun 

sekaligus ‘rawan’ menjadi hilang sebagai kesan 

kekosongan (ruang). Hal itu menarik. Saya 

ingat ungkapan filsuf Jeques Derrida tentang 

‘kebenaran dalam lukisan’ yang  ia tandai 

sebagai ‘adanya suatu [situasi] gemetaran 

pada batas diantara sesuatu ‘yang ada di sana’ 

dan ‘yang tak ada di sana’ (“there is a trembling 

at the limit between the “there is” and the “there 

is not””)(5.

Lukisan pemandangan yang menujukan 

‘gambaran’ keadaan sebuah lereng atau 

lembah, misalnya, seakan memberikan tanda 

tentang skala dari sebuah keadaan. Istilah 

skala di sini adalah penjelasan mengenai 

perbandingan bentuk dan ukuran. ‘Gambaran’ 

tentang situasi di lereng atau lembah itu seakan 

dihadirkan sebagai miniatur keadaan yang 

bisa kita saksikan sebagai suatu kesatuan 

kerangka pemahaman. Jika kita bandingkan 

dengan keadaan pengalaman kita yang 

sesungguhnya: berada di hadapan ke-ada-

an lereng atau lembah itu sebenar-benarnya, 

maka pemahaman yang terjadi adalah 

sebaliknya karena skala tubuh kita hanyalah 

noktah kecil bagi keluasan alam semesta. Pada 

situasi tersebut, lukisan pemandangan Dadang 

MA tentu tak bermaksud mengecilkan ihwal 

ke-ada-an alam semesta; sebaliknya, justru 

mengalihkan wawasan pemahaman yang luas 

dan sangat jauh berjarak  tersebut jadi terlihat 

dekat. Lukisan Dadang menunjukkan kesan 

dan detail bentuk yang  seakan berada dan tak 

lagi jauh dari ‘pemandangan’ batin di dalam 

diri kita sendiri. Pemandangan transisional (dari 

luar ke dalam) itulah yang terasa jadi semacam 

situasi transisi secara psikologis, mengenai: 

keadaan tegang, rapuh, retak, atau kondisi 

meleleh dan mencair. 

Persoalan mengenai keadaan dan jarak ‘yang 

jauh’ atau ‘yang dekat’ pada lukisan-lukisan 

Dadang MA  bisa dipahami sebagai jejak-

Dadang MA, “Cekungan II” (2014), 100 X 120 cm; cat 

minyak di atas kanvas

jejak pergulatan dari proses bekerja yang 

dialaminya. Beranjak dari pengetahuan intuitif 

yang bersifat personal dalam diri Dadang MA, 

lukisan-lukisannya menunjukan ‘subject matter’ 

mengenai ke-ada-an yang tak semuanya bisa 

terjelaskan. Gambaran bentuk yang mungkin 

saja bisa dikenali atau keterangan dari judul 

yang dilekatkan bagi tiap-tiap karya pada 

dasarnya hanyalah imbuhan dari kekuatan 

ekspresi lukisan-lukisan Dadang MA yang 

sebenarnya. Mungkin saja ada sebagian pihak 

yang cukup merasa puas dengan ‘memahami’ 

potongan bentuk atau keterangan karya dari 

judul lukisan-lukisan itu. Tapi bagi sebagian 

lain yang hendak terus mencoba mengenal 

dan memahami karya-karya itu maka niscaya 

ia mesti bersedia berada dalam situasi sunyi. 

Seperti keadaan yang dijelaskan pelukis Hopper: 

jika kita bisa mengatakan semuanya, maka 

tak ada alasan lagi untuk menikmati sebuah 

lukisan. Keadaaan sunyi di situ bukannya situasi 

yang tak bemakna tetapi justru adalah suatu 

kesempatan bagi kita agar mampu menggali 

nilai-nilai kesadaran. Sejatinya, ihwal kesadaran 

bukan melulu tentang adanya penjelasan yang 

bersifat logis dan ilmiah, melainkan lapisan-

lapisan pemahaman berharga yang kemudian 

mengendap dan dihormati dalam berbagai 

manifestasi buktinya.  “Keadaan sunyi”, menurut 

Lyotard, “mengindikasikan celah-celah yang tak 

terelakan dalam [cara] pemahaman kita; [yaitu] 

celah-celah yang harus dihormati dari pada 

kita hubungkan” (“silence indicates inevitable 

gaps in our comprehension, gaps that should 

be respected, rather than bridged”(6. Lukisan-

lukisan Dadang MA memang tak mencegah 

seseorang untuk bisa menemukan narasi 

mengenai situasi kehidupan secara tertentu; 

namun bagi saya, yang paling penting justru 

karena berhasil mengingatkan kita pada batas-

batas pengenalan kita yang hendak selalu logis 

untuk memahami nilai kebenaran. Boleh jadi, 

apa yang dimaksud sebagai ‘pengetahuan 

prakonsepsional’ itu bukan sesuatu yang 

irasional, tetapi justru adalah pengetahuan 

sebenarnnya yang bersifat azasi serta asali 

yang kini kadung kita lupakan atas nama 

kemajuan dunia.

Bandung, Oktober 2014

Rizki A. Zaelani

Endnotes:

Lht. Jae Emerling, “1. Jean-François Lyotard” 

dalam THEORY FOR ART HISTORY (New 

York – London: Routledge, 2005), hlm. 
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Susanne K. Langer, 2. Feeling and Form 

(New York: Scibner, 1953), hlm. 27, 52.

Murtadha Muthahhari, 3. Filsafat Hikmah: 

Pengantar Pemikiran Mulla Shadra, Musa 

Kazhim, ed. Penerj. tim Mizan, (Bandung: 

Penerbit Mizan, 2002), hlm. 104

Ibid.4. 
Jaques Derrida, 5. The Truth in Painting 

(Chicago: University of Chicago Press, 

1987), hlm. 28

Lht. Renée van de Vall, “6. SILENT VISIONS: 

Lyotard and The Sublime”, dalam Journal 

ART & DESIGN, THE CONTEMPORARY 

SUBLIME: Sensinbilities of Transcendence 

and Shock, 1995, Academy Group, Ltd, 

London, hlm.69. 
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Bercak Bunga

cat minyak di atas kanvas
120 x 100 cm

2014

Ekspresi Bunga

cat minyak di atas kanvas
120 x 100 cm
2014
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Bunga Merah II

cat minyak di atas kanvas
120 x 150 cm

2014

Bunga Merah 

cat minyak di atas kanvas
120 x 120 cm
2014
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Bunga Latar Ungu

cat minyak di atas kanvas
120 x 100 cm

2014

Bunga Merah III 

cat minyak di atas kanvas
120 x 100 cm
2014
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Rumpun Bunga

cat minyak di atas kanvas
120 x 120 cm

2014

Bunga Putih

cat minyak di atas kanvas
150 x 200 cm
2014
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Kupu-kupu

cat minyak di atas kanvas
110 x 150 cm

2014

Bunga Monokrom 

cat minyak di atas kanvas
120 x 100 cm
2014
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Cekungan II

cat minyak di atas kanvas
100 x 120 cm

2014

Cekungan

cat minyak di atas kanvas
100 x 120 cm
2014
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Galengan

cat minyak di atas kanvas
120 x 150 cm

2014

Celah

cat minyak di atas kanvas
120 x 150 cm
2014
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Belukar

cat minyak di atas kanvas
140 x 140 cm
2014

Yang Tersisa

cat minyak di atas kanvas
100 x 120 cm

2014
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Isola

cat minyak di atas kanvas
140 x 280 cm
2014

Hamparan

cat minyak di atas kanvas
120 x 100 cm

2014
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Kubangan

cat minyak di atas kanvas
120 x 180 cm

2014

Gandola

cat minyak di atas kanvas
120 x 120 cm
2014
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Ngalung Kawing

cat minyak di atas kanvas
110 x 150 cm

2014

Menjelang Malam

cat minyak di atas kanvas
110 x 150 cm
2014
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Lebak

cat minyak di atas kanvas
120 x 100 cm
2014

Tawaf

cat minyak di atas kanvas
100 x 120 cm

2014
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Baitullah

cat minyak di atas kanvas
110 x 150 cm
2014

Baitullah II

cat minyak di atas kanvas
165 x 135 cm

2014
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Suasana studio dan proses 

berkarya Dadang M.A.

mempersiapkan pameran tunggal 

closeness | distance
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Pameran  Tunggal 

2014 

closeness | distance,•	  Bale Tonggoh 

- Selasar Sunaryo Art Space, 

Bandung, Indonesia

1999

Pameran Tunggal, Galeri Bandung, •	

Bandung, Indonesia

Pameran Bersama Terpilih 

2014   

KATUMBIRI•	 , Dinas Pariwisata dan  

Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, 

Bandung, Indonesia.

Pameran Maestro Seni Rupa •	

Indonesia “Ahmad Sadali”, Galeri 

Nasional, Jakarta, Indonesia.

2012 

Kidung Hayat,•	  Griya Seni Popo 

Iskandar, Bandung, Indonesia.

2011   

Pameran Art Motoring•	 , Galeri 

Nasional, Jakarta, Indonesia.

Pameran Lukisan•	 , Dhanina Art 

Gallery Kemang, Jakarta, Indonesia.

2010  

Tribute to S. Sudjodjono:•	  Sang 

Ahli Gambar dan Kawan-kawan,            

Museum Barli, Bandung, Indonesia.

2008  

MANIFESTO •	 ,Galeri Nasional 

Indonesia, Jakarta, Indonesia.

2007  

Islamic Art ,SIDHartA•	 , Jakarta, 

Indonesia.

2005  

Art for Compassion Painting •	

Exhibition ,Grand Hyatt Hotel, 

Jakarta, Indonesia.

2003  

The Colors of Peace,•	  Galeri Santi, 

Jakarta, Indonesia.

2001 

Ekspresi Lima•	 , Hotel Aryaduta, 

Jakarta, Indonesia.

Alternatif X•	 , Galeri Adira, Bandung, 

Indonesia.

1999   

Pameran Lukisan,•	  Cyber Art Gallery, 

Bandung, Indonesia.

Kelompok Isola,•	  Galeri Nusantara, 

Jakarta, Indonesia.

.1998   

Berdua•	 , Sheraton Hotel, Bandung, 

Indonesia.

1996   

Potret diri,•	  Barong dan Legong, 

Danlin Gallery, Bali, Indonesia.

1995   

Pameran Lukisan,•	  Topaz Galeria 

Hotel, Bandung, Indonesia.

1994  

Apresiasi Legong,•	  Galeri Bandung, 

Bandung, Indonesia.

1993   

Gema Flores•	 , Edwin’s Gallery, 

Jakarta, Indonesia.

Abstraksi Bunga,•	  Andi’s Gallery, 

Jakarta, Indonesia.

Papilio Group•	 , LIA, Jakarta, 

Indonesia.

1992   

Pameran Seni Rupa•	  Asia, Bank 

NISP, Bandung, Indonesia.

1990   

Pameran lukisan,•	  Galeri Hidayat, 

Bandung, Indonesia.

Pameran lukisan, •	 Ellegance Art 

DaDaNG MoCHaMaD aCHjaR

Lahir di Bandung, Jawa Barat, Indonesia 

(1955). Tinggal di Bandung, Jawa Barat, 

Indonesia.

Gallery, Bandung, Indonesia.

1985   

Tilam Katineung,•	  Hotel Preanger, 

Bandung, Indonesia.

Sebelas Seniman Bandung•	  ,Balai 

Budaya, Jakarta, Indonesia.

Konferensi Asia Afrika ke-30,•	  

Bandung, Indonesia.

1984  

Alliance Francaise,•	  Bandung, 

Indonesia.

1981  

Liga Senirupawan Indonesia,•	  

Bandung, Indonesia.

1980   

Bertiga,•	 Lembaga Indonesia Amerika, 

Surabaya, Indonesia.

1979  

Pameran Seniman Muda •	

Indonesia,Taman Ismail Marzuki, 

Jakarta, Indonesia.

1978  

Pameran Pelukis Jawa Barat•	  

,Gedung Merdeka, Bandung, 

Indonesia.

1977  

Pameran Seniman Muda Bandung, •	

Bandung, Indonesia.
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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 

Illahi Rabbi serta shalawat dan salam 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas 

terselenggarannya pameran closeness | 

distance.
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