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Jenis musik yang populer di Indonesia saat ini adalah jenis musik pop. 
Karakteristik penyanyi terdapat pada jenis musik (genre), gaya atau penampilan (style), 
dan aksi bermusik (performance). Karakteristik yang melekat pada seorang penyanyi 
pop menarik untuk diangkat dalam pembuatan proyek studi ini. Dengan tujuan untuk 
menambah khasanah karya seni lukis potret dengan gaya Pop Art yang menggunakan 
obyek penyanyi wanita Indonesia. 

Media yang digunakan dalam karya seni lukis protret dengan gaya Pop Art ialah 
cat akrilik di atas kanvas dengan penggunaan warna-warna yang cerah dan kontras. 
Dalam proses pembuatan karya seni ini penulis mengembangkan dan memanfaatkan 
kemajuan teknologi, yaitu dengan olah potret menggunakan photoshop dengan 
pendekatan poster edges dengan penyeketan menggunakan LCD Projektor.  

Karya seni lukis potret dengan gaya Pop Art  yang dihasilkan merupakan 
penggambaran potret penyanyi pop wanita Indonesia yang berjumlah dua belas orang 
(Agnes Monica, Gita Gutawa, Astrid Sartiasari, Sherina Munaf, Anggun C. Sasmi, 
Syahrini, Mulan Jameela, Rossa, Bunga Citra Lestari, Melly Goeslow, Krisdayanti, dan 
Ruth Sahanaya). Hasil lukisan potret disesuaikan dengan karakter dan ciri khas 
penyanyi pop wanita tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pemberian warna dan facet-facet 
yang terdapat pada wajah. Ukuran karya yang dihasilkan bervariasi yaitu dari ukuran 
paling kecil 85 cm x 100 cm sampai ukurang yang terbesar 100 cm x 110 cm.  

Simpulan dari proyek studi ini ialah potret penyanyi pop wanita Indonesia 
ternyata sangat menarik untuk dikembangkan dalam karya seni lukis dengan 
menggunakan teknik, media, dan pewarnaan yang bervariasi. Dalam menciptakan karya 
seni lukis hendaknya lebih mengeksplorasi tema, media, maupun teknik dalam 
berkarya. Media dan teknik apa pun dapat digunakan dalam berkarya, tidak ada 
salahnya jika kita mencoba bereksplorasi dengan teknik yang baru dan memanfaatkan 
media atau teknologi untuk menghasilkan karya yang estetis dan eksploratif. Dengan 
adanya proyek studi ini, diharapkan dapat memberikan konstribusi dan manfaat bagi 
masyarakat luas khususnya dalam dunia pendidikan, apresiator, dan mahasiswa.  
 


