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Tema Proyek Studi ini ialah tentang manusia yang merepresentasikan 
berbagai ekspresi penulis sebagai respon dari berbagai peristiwa yang pernah 
dilalui oleh penulis sendiri. Berbagai ekspresi tersebut, oleh penulis telah 
dieksplorasi  dan direpresentasikan hanya dalam bentuk wajah saja. Penulis 
memilih hanya bagian wajah manusia karena pada wajah tersebut  terdapat segala 
bentuk ungkapan perasaan atau suasana hati seseorang dapat tercermin.  

Ekspresi wajah yang penulis lukiskan ke kanvas mengungkapkan tentang 
kejadian atau peristiwa yang pernah dialami penulis. Karya seni yang dibuat 
merupakan karya seni dengan pendekatan ekspresif. Teknik melukis dilakukan 
pada pembentukan subyek utama dan pendukung pada karya lukis ini. Bahan lukis 
atau pewarnaan menggunakan mixmedia (cat minyak dan cat akrilik) di atas 
kanvas. Secara keseluruhan karya-karya dalam proyek studi ini mengemukakan 
tentang segala ekspresi dalam kehidupan manusia terutama ekspresi penulis 
sendiri. 

Subyek utama bertolak dari ekspresi wajah penulis (tanpa badan, tangan, 
dan kaki menggambarkan ketidaksempurnaan penulis), yang menjadi dominan 
dalam karya lukis ini. Karya ini terdiri atas 10 lukisan dengan ukuran 90 x 120 cm 
dan karya tidak dikemas dengan pigura. 

 Karya lukis ini difungsikan untuk mengkomunikasikan segala bentuk 
ekspresi yang penulis alami, semacam catatan yang merepresentasikan kejadian 
tertentu dalam sebuah karya dua dimensi khususnya lukisan. Dari sini, media 
rekam yang jamak kita jumpai di sekeliling kita seperti film, video, foto 
dialihfungsikan menjadi kumpulan lukisan oleh penulis dengan media campur (cat 
minyak dan cat akrilik) di atas kanvas untuk menyampaikan ekspresi kejadian 
yang pernah dialaminya ke apresiator melalui sebuah lukisan. 

Segala ekspresi wajah tentang kejadian di masa lalu tidak hanya disimpan 
dalam angan dan pikiran saja, akan tetapi setelah melakukan eksplorasi tentang 
ekspresi wajah tersebut bisa diapresiasikan melalui sebuah karya seni yang dapat 
dinikmati oleh banyak orang, sehingga bisa berbagi perasaan dengan melalui 
media seni lukis. 

 

 

 




