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Diskripsi Karya.
Alam Bali tidak abis-abisnya untuk diangkat menjadi daya tarik untuk dijadikan obyek
lukisan. Pada era modern telah membawa perubahan terhadap sikap mental kehidupan manusia,
yang cendrung prilaku keluar dari kehidupanyang hanya menuruti keinginan hawa nafsu.
Perubahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh kehidupan material yang serba instan.
Masyaraklat di Bali adalah masyarakat majemuk hal ini terbukti adanya berbagai masyarakat
internasional yang datang ke Bali. Orang-orang ini ada yang datang tujuan bisnis pariwisata dan
santai dengan tujuan berlibur. Pariwisata Bali sudah menjadi primadona Pemrintah daerah.
Kedatangan ini sering mereka gunakan keperluan sendiri maupun kepentingan banyak. Dari
pengaruh ini saya lihat adanya suatu perubahan yang dramatis dalam kehidupan masyarakat Bali,
alam Bali yang begitu menariknya banyak pemandangan baik pegunungan sawah, tegalan
pantai, tebing-tebing, dan lainya, banyak diekplotasi dijadikan ajang bisnis berupa penginapan,
hotel, dipergunakan untuk kepentingan pariwisata Dari hal tersebut tidak sedikit memberikan
dapak negatip merusak alam lingkungan itu sendiri.

Dari hal tersebut diatas saya sebagai seniman lukis ingin mengangkat tema karya lukis
dengan judul “ Suasana Alam “ yang bertujuan untuk mengingatkan kita atau masyarakat Bali
atas banyaknya alam diBali dijadikan untuk kepentingan pariwisata padahal Bali lahan nya
sangat terbatas dan penduduknya padat, didukung oleh Agama Hindu Bali oleh masyarakat Bali
merupakan yang sangat disakralkan yang ketoiganya tersebut tidak boleh dirusak untuk
kelangsungan kehidupan masyarakat di Bali. Dengan mengangkat tema tersebut diatas, saya
menginginkan mayarakatnya untuk eling dan mencintai alam yang kita miliki untuk disayangi
dan dipelihara dengan baik. Dengan adanya karya ini saya mengharapkan memberikan dampak
ketengan, kedamaina, kesejukan sehingga memberikan imbas untuk tidak merusak alam itu
sendiri. Dengan memaknai tersebut diatas untuk dapat memelihara alam itu dengan baik.
Karya ini menampilkan suasana alam pegunungan yang menakjubkan . Menampilkan suasana
yang tenang dengan warna-warna kehijauan dengan kombinasi warna puti biru dan merah
dengan goresan sapuan kuas yang transparan dan tegas yang dikombinasi dengan warna hitam.
Dari penampilam karya ini memberikan makna bahwa alam memberikan kita untuk berpikir
dengan tenang dan jernih dan memberikan spirit kita untuk mendapatkan ketenangan yang alami
tampa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang kotor untuk menjalani kehidupan ini. Dari alam
mini kita mendapatkan suatu kebahagian yang tiada duanya kalau kita nikmati ini.

