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1. Aliran Naturalisme 



Naturalisme Yaitu suatu bentuk karya seni lukis (seni rupa) dimana seniman 

berusaha melukiskan segala sesuatu sesuai dengan nature atau alam nyatan, artinya 

disesuaikan dengan tangkapan mata kita. Supaya lukisan yang dibuat benar – benar 

mirip atau persis dengan nyata, maka susunan, perbandingan, perspektif, tekstur, 

pewarnaan serta gelap terang dikerjakan seteliti mungkin, setepat –setepanya. di dalam 

seni rupa adalah usaha menampilkan objek realistis dengan penekanan seting alam. Hal 

ini merupakan pendalaman labih lanjut dari gerakan realisme pada abad 19 sebagai 

reaksi atas kemapanan romantisme. 

 

Contoh Karya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Karya: 

Judul         : Panorama Danau 

Nama Pelukis :    

Media atau Bahan : Kanvas, cat minyak dan kuas 

Tahun dibuat : 1977 

Ukuran :  

 

2. Aliran Ekspresionisme 

Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan curahan batin secara bebas. 

Bebas dalam menggali obyek yang timbul dari dunia batin, Imajinasi dan perasaan. 

Obyek-obyek yang dilukiskan antara lain kengerian, kekerasan, kemiskinan, kesedihan 

dan keinginan lain dibalik tingkah laku manusia. 

 

Contoh Karya: 
 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Realisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_19
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Romantisme&action=edit
http://3.bp.blogspot.com/-eQr0qHdZr0E/TjEEgzfUWNI/AAAAAAAAAAQ/djPtOldO0pA/s1600/Lukisan+Raden+Saleh-1.JPG


 

Identitas Karya: 

Judul : Binatang 

Nama Pelukis : Franz Marc  

Media atau Bahan :  Kavas dan cat minyak 

Tahun dibuat : 1880–1916 

Ukuran : 110,5 × 100 cm 

 

 

 

3. Aliran Realisme 

Realisme merupakan aliran yang memandang dunia tanpa ilusi, mereka 

menggunakan penghayatan untuk menemukan dunia. 

 

Contoh Karya: 
 

 
 

Identitas Karya: 

Judul : Pasar Menur Surabaya 

Nama Pelukis : Dedi Wimbardi 

Media atau Bahan : Kanvas, Cat minyak 

Tahun dibuat : 1990 

Ukuran :98 x 76 cm 

 

4. Aliran Impresionisme 

Impressionisme merupakan corak seni rupa yang lahir pada tahun 1874. Aliran 
ini mengutamakan kesan selintas dari suatu obyek yang dilukiskan. Kesan itu didapat 
dari bantuan sinar matahari yang merefleksi ke mata mereka. Mereka melukiskan 
dengan cepat karena perputaran matahari dari timur ke barat. Karena itulah dalam 
lukisan impressionisme obyek yang dihasilkan agak kabur dan tidak mendetail. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Franz_Marc
http://4.bp.blogspot.com/-9VSYIG9YKNQ/TjEErXAUG5I/AAAAAAAAAAU/lgaNXLyXjS4/s1600/712509_lukisanpasar1.jpg


Tokoh aliran ini : Claude Monet, Aguste Renoir, Casmile Pissaro, SIsley, Edward 
Degas dan Mary Cassat. 

Di Indonesia penganut aliran ini : Kusnadi, Solichin dan Afandi (sebelum 
Ekspresionisme). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh Karya: 

 
 

Identitas Karya: 

Judul : Perahu 

Nama Pelukis : Zaini 

Media atau Bahan : kanvas dan cat minyak 

Tahun dibuat : 1998 

Ukuran : 

 

5. Aliran Abstraksionisme 

Abstraksionisme adalah aliran yg berusaha melepaskan diri dari sensasi-sensasi 

atau asosiasis figuratif suatu obyek. Melukis dengan tidak menggambarkan objek alam 

secara nyata karena banyak ditentukan ide pelukisnya. Seni ini menampilkan unsur-

unsur seni rupa yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. 

Garis, bentuk, dan warna ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di alam. 

 

 

 



 

 

 

 
 
Contoh Karya: 

 
 

Identitas Karya: 

Judul : Perahu 

Nama Pelukis : Affandi 

Media atau Bahan : kanvas, cat minyak 

Tahun dibuat : 1888 

Ukuran :100 x 78 cm 

 

6. Aliran Surealisme 

Surialisme adalah Sebuah lukisan realism atau naturalism namun merupakan 

daya khayal dan sesuatu yang kadang tidak mungkin, atau sebuah mimpi. Aliran 

surealis banyak di pengaruhi oleh teori analisis psikologis. Sigmund Freud mengenai 

ketidak sadaran dalam anatomisme dan impian. Surealisme sering tampil tidak logis dan 

penuh fantasi, seakan-akan melukis dalam mimpi. 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Karya: 

 



  
 

Identitas Karya: 

Judul : Istana Langit 

Nama Pelukis : Salvador dalli 

Media atau Bahan : Kanvas, cat minyak 

Tahun dibuat : 1973 

Ukuran : 

   

7. Kubisme 

Kubisme lahir pada saat pameran retpektif Cezanne yakni pada tahun 1907. 

Corak ini menggambarkan alam menjadi bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi 

empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus dan kotak-kotak. Disini sei bukanlah 

peniruan alam melainkan penempatan bentuk-bentuk geometris dari seniman kepada 

alam. Pelopor Kubisme : Gezanne, Pablo Picasso, Metzinger, Braque, Albert Glazes. 

Fernand Leger, Robert Delaunay, Francis Picabia dan Juan Gris. 

Contoh Karya: 

 



 
 

 Identitas Karya: 

Judul  : silinder 

Media/bahan : canvas, penggaris, cat minyak. 

Pelukis  : Paul Cezanne 

Tahun Pembuatan : 1898 

Ukuran : 65 x 53 cm 

8. Romantisme 

Romantisme merupakan corak dalam seni rupa yang berusaha 

menampilkan hal-hal yang fantastic, irrasional, indah dan absurd. Aliran ini 

melukiskan cerita-cerita romantis tentang tragedy yang dahsyat, kejadian 

dramatis yang biasa ditampilkan dalam cerita romah. Penggambaran 

obyeknya lebih sedikit dari kenyataan, warna yang lebih meriah, gerakan yang 

lebih lincah, pria yang lebih gagah, wanita yang lebih. 

Corak Aliran Seni Lukis Romantisme. 
 
Contoh Karya: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Karya: 

Judul         :  Badai(The Storm) 

Nama Pelukis : Raden Saleh 

Media atau Bahan : kanvas, cat minyak 

Tahun dibuat : 1851 

http://mvisalm.files.wordpress.com/2012/03/k7.gif?w=593


Ukuran : 97 x 74 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


