Art Nouveau

• Art Nouveau adalah sebuah aliran / style seni rupa
modern yang marak pada akhir abad ke-19 dan awal
abad ke-20 di Eropa daratan.
• Art nouveau merupakan lanjutan dari Art and craft
movement.
• Abad ke-20 merupakan masa yang subur bagi berbagai jenis
seni rupa modern untuk berkembang, hal ini dikarenakan
pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh
budaya baru dan juga didukung oleh
•
•
•
•

industrialisasi,
kolonialisme,
urbanisasi, dan
revolusi industri.

Art Nouveau adalah sebuah aliran seni yang
memiliki gaya dekoratif tumbuhan yang meliukliuk. Art Nouveau berasal dari bahasa Perancis
yang artinya seni baru (new art), diambil dari
nama toko di Paris, Maison de l’Art Nouveau
yang dibuka pada tahun1895 oleh Siegfried
Bing Gaya Art Nouveau berkembang pada masa
1892-1900, pertama kali muncul di Eropa dan
menyebar sampai Amerika dengan nama yang
berbeda, seperti Jugendstill di Jerman, Liberty
di Inggris, Style Moderne di Prancis dan lainlain. Art Nouveau Style adalah gaya
extravaganza dengan ornamen yang terinspirasi
dari alam seperti flora yang penuh dengan
sulur-sulur, kelopak bunga dan kecantikan
wanita.
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Ciri-ciri
• Karya Art Nouveau biasanya dicirikan dengan bentukbentuk plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan
prinsip-prinsip geometris
• (sebagai perbandingan: Art Deco yang geometris, kaku meski
menggambarkan figur-figur hewan, bunga, atau manusia).

• Aliran seni rupa modern yang kaya akan ornamen &
asimetrik yang identik dengan karakteristik tumbuhan yang
berliuk-liuk.
• Aliran ini marak di Eropa dan Amerika pada tahun 1819 hingga
menjelang perang dunia pertama (1914) dan berakhir pada
tahun 1920 oleh klasisme pasca perang.

• Art Nouveau dapat diidentikan dengan cita rasa seni
bangunan yang eksentrik dan mahal mengingat tingkat
kesulitan detail yang tinggi dan penerapan bahan yang
mahal.
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INGGRIS

• Negara awal munculnya Revolusi Indurtri, yaitu pada sekitar
abad ke 19 terdapat seorang seniman William Morris yang
membuat wallpaper dengan Art Nouveau yang sangat khas.
• Dalam karyanya tersebut terdapat motif tumbuh – tumbuhan
yang sangat kental.
• (Karya nya tersebut dapat dilihat pada bagian Art & Craft
Movement) Salah satu karya awal Art Nouveau di Inggris lainya
adalah desain mebel yang dituangkan oleh Arthur Mackmurdo
dalam desain sebuah kursi pada tahun 1882.
• Pada karyanya ia menggunakan garis – garis lengkung dan pola –
pola organik seperti tumbuhan.
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PERANCIS

• Hector Germain yang membangun Metro Station.
• Ia menggunakan logam dan kaca dan menghias bagian lengkung
dengan menggunakan besi tema dalam karyanya.
• Karyanya tersebut merupakan salah satu karya dari Art Nouveau
yang mengesankan karena memiliki lengkun yang natural.

• Alphonse Mucha yang membuat poster Job Cigarettes yang
sangat terkenal.
• Dalam karyanya Mucha menggunakan garis melengkung seperti
cambuk, bunga, wanita dengan rambut panjang teruntai
kebawah.
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• Di Austria: seniman Gustav Klimt, ia melukis Klimt’s The Kiss
pada tahun 1907-1908.
• Ia memilih desain mosaick, garis-garis melingkar pada latar dan
karakter 2 dimensi untuk mengekspresikan erotisme dan
depresi.
• Hermann Obrist, August Endell

• Spanyol: Antoni Gaudi seorang arsitek berkebangsaan spanyol,
ia mendesain ulang bagian depan sebuah bangunan
apertemen di barselona.
• Ia menggunakan garis – garis melengkung, pilar – pilar yang
terihat seperti tulang kaki memperlihatkan gaya Art Nuveau
yang bercirikan organik.

• Di Amerika : perkembangan Art Nouveau banyak ditemui pada
desain – desain mangkuk ataupun vas.
• Motif yang digunakan berupa garis – garis natural, ada yang
berupa hewan katak (Magkuk minum Rookwood), atau ada juga
Tiffany vase yang dibuat oleh Louis Comfort Tiffany yang
menggunakan menggunakan bentuk tumbuh – tumbuhan yang
dekoratif.
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INDONESIA
• Dalam seni rupa Indonesia perkembangan Art Nouveau dapat di lihat
dari lukisan – lukisan Raden Saleh.
• Lukisan – lukisan Raden Saleh sering menggambarkan binatang dengan
sangat kuat.
• Salah satu perkembangan Art noveau yang mempengaruhi desain di
tanah air adalah desain mebel serta ukiran yang ada di Jepara. Desain
pada kursi, meja ataupun sekedar hiasan dinding menggunakan ukiran –
ukiran berupa tumbuh – tumbuhan, dengan sulur – sulur yang meliuk –
liuk ini tanpa kita sadari bahwa Art Nouveau sendiri telah masuk ke
Indonesia.

• Pengaruh Arsitektur dengan gaya Art Nouveau mulai di bawa oleh
arsitek P.A.J. Moojen 1905
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INDONESIA
• Gaya ini banyak dipengaruhi dari Eropa.
• Seni ini juga banyak di padukan dengan Art Deco yang dibawa oleh
arsitek berikutnya. Salah satu tempat tersebut adalah pertokoan Braga
di Bandung.

• Hingga kini gaya dari dari Art Nouveau itu sendiri sebenarnya
sudah dekan dengan kita.
• Rumah – rumah dengan hiasan flora masyarakat kelas menengah
ke atas merupakan contoh termudah mengenai pengaruh Art
Nouveau yang besar dan hidup hingga sekarang.
• Dalam dunia fesyen tradisional ataupun modern batik ataupun
kebaya merupakan karya seni dan identisas budaya Indonesia
yang sudah sangat kita kenal. Apabila kita cermati, hiasan serta
ornamaen kain – kain tersebut banyak menggunakan hiasan
tumbuh – tumbuhan, entah itu sulur – sulur ataupun flora dan
bunga – bunga.
• Ternyata tanpa kita sadari banyak benda –benda disekitar kita yang
mungkin dipengaruhi dalam seni Art Nouveau.

