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Tulisan oleh: Dedi Yuniarto 
  

 

"Perihal rasa, kadang kita tak tahu bagaimana cara merubahnya menjadi kata per kata. Tapi langit berbeda, 

aku hanya perlu memandanginya tanpa berkata. Lalu pulang dengan perasaan lega." 

-- NN 

 
 

Tabula Rasa 

 

Dedy Sufriadi (b. 1976) memperlakukan kanvas kosong bagai memaknai permukaan lilin tabula 

(tablet) dengan rāsa (scraped, erased). Dalam periode kreatifnya yang telah kian matang, ia 

menghadapi kanvas kosong tanpa tendensi dan pretensi. Bersandar pada semangat bermain dan 

mencari kemungkinan-kemungkinan. Di atas permukaan tabula kosong (baca: kanvas kosong) ia 

merdeka menorehkan apa saja, ekspresi spontan atau bahkan ungkapan-ungkapan terpendam yang 

kemudian dihapus begitu saja, jika diperlukan. Mengulanginya sekali lagi, membentuk, menambahkan 

atau mengurangi dan bahkan menghapusnya kembali. Hingga "rasa" berkata "selesai". 

 

Tabula rasa adalah konstruksi berpikir bagi susunan bangunan kreatifnya. Merujuk pada perspektif 

epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain "kosong", maka 

pengalamanlah yang kemudian memiliki pengaruh membentuk kepribadian, perilaku sosial dan 

emosional, juga kecerdasan manusia. Teori ini banyak dipengaruhi pendapat John Locke pada abad 

ke-17, yang menekankan tentang kebebasan individu untuk mengisi jiwanya sendiri, dan setiap 

individu bebas mendefinisikan isi dari karakternya, namun identitas dasarnya sebagai umat manusia 

tidak dapat ditukar. Dari semua asumsi tersebut kemudian lahir doktrin Lockean tentang apa yang 

disebut alami. 

 

Kanvas kosong dihadapi nyaris dengan kepala kosong, tentu bukan berarti tanpa melewati proses 

seluk-beluk dan pengalaman. Dedy Sufriadi memulai karier kesenimanannya sejak tahun 2000. Maka 

selama perjalanan karier profesionalnya itu, ia telah melahirkan ratusan karya lukis dengan berbagai 

ukuran dan media. Ia merupakan pribadi yang sangat memahami kekuatan sekaligus kelemahannya. 

Pada genre abstrak, ia adalah salah satu seniman muda yang konsisten sekaligus memiliki kekuatan 

kompleks. Daya jelajah eksplorasinya, baik dalam hal visual maupun bahan, sangat luar biasa. 

Keliarannya dalam menggores (brush stroke), didukung oleh insting dalam menciptakan efek-efek 

artistik. Kekuatan tersebut tumbuh kian kokoh dan diperkaya oleh modal sosial kota Yogyakarta 

sebagai kota seniman. Dan ketika upaya-upaya pendalaman yang dilakukannya kian mengkristal, ia 

mampu mengalir memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk meng-organise tata visual baru, dan 

bahkan me-re-organise kembali komposisi visual ciptaannya. 

 

Esensi didalam Kesederhanaan 

 

Karya-karya seri tabula rasa ini pekat dengan nuansa visual yang populer pada era 90-an. Bukannya 

sebuah kemunduran, namun penulis melihat ini adalah bagian dari upaya pendalaman sebagaimana 

sudah disebutkan di atas. Dengan kata lain, proses kreatif Dedy Sufriadi telah memasuki tahap 

kematangan. Pilihan visual hitam-putih (monokrom) yang ditawarkannya kepada audiens pameran ini 

terkesan menjadi anomali dari kecenderungan tema-tema visual kekinian yang lebih umum disesaki 

oleh karya-karya "hyper", serba "clean" dan colorful. Alih-alih bimbang atas kebiasaannya selama ini 

yang hampir selalu memberikan ruang kepada rasio, ia berjalan penuh percaya diri mengikuti visinya 

untuk menantang arus dan seratus persen menjadikan kekuatan rasa sebagai pemandu proses 

kreatifnya. 

 

Dalam seri ini ia hanya menggunakan tiga warna cat saja, yakni: hitam, putih, dan merah. Tak 

ubahnya seorang anak kecil sedang bermain-main menghadapi tablet kosong miliknya, Dedy Sufriadi 

"bermain-main" menuangkan cat ke atas kanvas, membentuk, melelehkan, atau menutup. Semua 
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dilakukan secara mengalir dan merespons. Pada tahap selanjutnya menumpuk warna dengan roll, 

menggores, menghapus, dan bahkan mengerok permukaan kanvas. Menambahkan atau mengurangi 

bagian-bagian tertentu. Dan apabila kemudian terdapat kolase kain goni pada bidang kanvasnya, 

merupakan dampak dari respons terhadap lingkungan dalam rangka menggali kemungkinan-

kemungkinan artistik. Bagian tersulit dari proses ini adalah bagaimana kontrol diri dilakukan, agar 

mampu menahan hasrat tidak mengisi ruang-ruang kosong. Secara teknis, bahkan tidak semudah 

kelihatannya ketika proses pembentukan layer demi layer, yang disusun hanya menggunakan satu 

warna saja, sampai mendapatkan komposisi serta efek-efek yang diinginkan. 

 

   
 

(Dedy Sufriadi)            (Dedy Sufriadi) 

Tabula Rasa #2, Mixed media on canvas, 200 x 200 cm        Tabula Rasa #3, Mixed media on canvas, 200 x 200 cm 

2018             2018 
 

Marilah kita simak karya bertajuk "Tabula Rasa #2"  (200 x 200 cm, 2018), suasana umum terkesan 

meditatif, tenang, minimalis namun harmonis. Bulatan berwarna hitam yang berasal dari lelehan cat 

akrilik mendominasi bidang kanvas. Terasa kuat dan mencipta efek mencekam. Elemen-elemen estetik 

yang muncul bukanlah anasir-anasir spektakuler. Bahkan sang seniman mengakui bahwa tata warna 

atau elemen-elemen berupa formasi titik-titik berwarna putih yang nampak samar itu telah umum 

terdapat pada karya-karya para seniman pendahulunya. 

 

Hadirnya puluhan noktah putih pada karya "Tabula Rasa #3" (200 x 200 cm, 2018) tanpa harus selalu 

dimaknai sebagai simbolisasi tertentu. Namun tetap saja, melihat titik-titik putih yang seolah 

mengapung dan perlahan meninggi ke langit itu membuat imajinasi kita melayang pada fragmen 

suasana meditatif di atas puncak Gunung Potalaka dengan latar belakang para biksu Budha yang 

menggumam bagai lebah, diiringi bunyi pukulan teratur kulkul (kentongan) akar bambu. Noktah-

noktah putih itu bagai visual dari ketukan-ketukan konstan pengiring doa-doa yang dipanjatkan kepada 

penghuni langit. 

 

Kita mungkin masih ingat dengan sebuah lukisan fenomenal bertajuk "No.1 (Royal Red and Blue)" 

(1954) karya Mark Rothko. Lukisan abstrak ekspresionis yang terlihat sederhana itu hanya terdiri atas 

tiga warna untuk merefleksikan pikiran Mark yang terkenal rumit. Bahkan Pablo Picasso cenderung 

menggunakan warna hitam dan putih untuk membangun komposisi warna pada karya-karyanya yang 

ambisius dan rumit, seperti karya monumental hitam-putihnya "The Milliner's Workshop". Eksplorasi 

warna hitam dan abu-abu juga dilakukan pelukis-pelukis besar Spanyol seperti: Velazquez, El Greco, 

dan Francisco de Goya. 

 

Dalam hal Dedy Sufriadi, penggunaan warna yang minim pada periode ini menunjukkan fokus 

perhatiannya pada rasa, bentuk, dan suasana. Berbeda dengan karya-karya black and white series yang 
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dibuat pada tahun 2013, di mana ia menampilkan brush stroke liar, serba cepat, dan kuat. Demikian 

telanjang menampilkan semangat pemberontakan terhadap kaidah-kaidah yang mapan. Seri tabula 

rasa ini menawarkan ruang kontemplatif kepada audiens. Sebuah dangau peristirahatan bagi jiwa-jiwa 

yang gelisah akibat ruang privat yang kian sumpek karena tergerus oleh serangan caci-maki dan hiruk-

pikuk pertarungan politik saat ini. 

 

Struktur berpikir Dedy Sufriadi melompat-lompat namun selalu mengalir. Dalam menapaki jalan 

kesenimanannya, ia adalah tipe manusia merdeka, dalam arti yang sebenarnya, karena tidak mau 

mandeg pada satu kaidah kreatif tertentu. Kekuatan inner-nya mampu menghadirkan bentukan-

bentukan yang selalu terasa baru, kendati ia hanya menempatkan elemen-elemen estetik yang sudah 

lumrah. Melalui upaya-upaya pendalaman yang dilakukannya diharapkan pada masa mendatang 

publik seni rupa mendapatkan suguhan karya-karya abstrak yang merefleksikan penemuannya atas 

dimensi-dimensi baru. 

 

Minimalis bisa jadi memiliki komparasi sejajar dengan kesederhanaan. Namun sejarah telah mencatat 

dengan baik bahwa mahakarya tidak selalu lahir dari elemen-elemen bombastis. Bahkan seringkali ia 

menampilkan wujudnya dalam kesederhanaan. Karena sejatinya didalam kesederhanaan terkandung 

esensi. Ia hadir dari kristalisasi jutaan kemungkinan-kemungkinan yang diperas menjadi satu 

kemungkinan. Apakah saat ini Dedy Sufriadi sedang ingin membangun pijakan monumental dalam 

karier kesenimanannya? Sejarah yang akan mencatat. Namun setidaknya ia tengah berada pada 

puncak-puncak kecil perjalanan kreatifnya yang relatif masih panjang. 

 

Keparakan, 17 Oktober 2018 


