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OPLEIDING
• Les van I Gusti Ketut Kobot (1917-1999)
• Kobot had les van Tjokorda Oka Gambir (1902-

1975) uit Pliatan
• Kobot en Tjok. Oka Gambir begonnen in 1933 

samen te tekenen en te schilderen in wayangstijl
• Later les van Rudolf Bonnet
• Beiden lid van de Pita Maha. Kobot was na de 

oorlog ook lid van Golongan Pelukis Ubud



TEKENMATERIAAL
• Jaren 30: papier (Schleicher & Schüll, 

ABC, Saturn), witte stof, gouache, potlood, 
Caran d’Ache kleurpotloden

• Na de oorlog: papier (ABC), 
schilderslinnen, gouache, Rembrandt 
olieverf

• Jaren 80: acrylverf





Kobot

Acryl op doek, 90 x 70 cm; Bharatayuddha: Karna Tanding



Kobot

Maansverduistering, Rahu eet maan met Ratih erin op; acryl op doek



Kobot

Barong dans in Sukawati; acryl op doek, 68,7 x 120 cm



Sana
• Invloeden van magische tekeningen, rerajahan
• Onderwerpen: goden of godinnen bijvoorbeeld 

Siwa en Uma; Saraswati; rijstgodin Sri; 
• Volksverhalen, vooral met dieren bijvoorbeeld 

Durma
• Vissen en dieren, met name dieren uit de Tantri 

fabels
• Dans, bijvoorbeeld Jogèd, Arja gespeeld door 

kikkers; deze vorm van Arja was bedacht in Sanur 
in de jaren 36; mensen verkleed als kikkers 
voerden de Arja op



Magische tekeningen
• Afweer of aantrekken van slechte of goede 

krachten
• Gemaakt op langwerpige stukjes lontar (2,5 cm x 

15-16 cm), bamboe (zelfde formaat), koper, zilver, 
goud (1,5-2 x 3-5 cm) of op Chinees papier 
(walantaga, vanaf 2 x 2 cm) of textiel (diverse 
formaten)

• Sinds begin 21e eeuw ook op handgemaakt Indiaas 
papier

• Teksten met magische tekeningen te vinden bij 
brahmanen en balians (brahmanen en jaba’s), 
gedateerde teksten uit 19e eeuw



Algemene karakteristiek

• Figuren van mensen, demonen, geesten zijn 
langgerekt

• Veroorzaakt door aard van de drager: 
langgerekt 



Magische tekeningen



Magische tekeningen

Dukuh, priesters



Wisnu



Siwa Rudra Hanuman



Durga



Magische tekeningen in 
wayangpoppen stijl



Bhima, Hanuman



léak Hanuman



Verhalende tekeningen in 
wayangpoppen stijl

Demon (danawa, later 
genoemd kala) Rahu eet maan 
op; in maan woont godin Ratih



Opvallend: haartooien gedetailleerd getekend



Dieren

Boosaardige dieren



Vogels, schildpad



Vlammen
planten



Vissen, krokodillen



Tumbal-afweer dieven en ziekten 
van mens en dier





Nagemaakt – ‘gemodificeerd’-
in hout in Mas en Sanur, rond 

1936-7 tot heden



1971, 
cat. Handicrafts Bali

1941, 
col. Leidelmeijer  

Voor 1941,
Col. Potjewijd



Ontstaan langgerekte figuren in houtsnijwerk 
voor toeristen

2 versies
• Rond oktober 1930, toen Claire Holt en Gela 

Archipenko, als gasten van Walter Spies, 
naar houtsnijder Ida Bagus Ketut Gelodog in 
Mas gingen

• Ze vonden het jammer om een lang stuk hout 
in 2 stukken te verdelen en maakten dus 1 
langgerekte figuur

• Dit sloeg aan en de beeldhouwer begon zelf 
ook lang uitgerekte figuren te maken



Versie 2

• Spies gaf 50 cm lang stuk hout aan 
houtsnijder I Tegelan in Belaluan. 
Verwachtte 2 beeldjes te krijgen, maar 
kreeg 1 langgerekt beeld van 57,5 cm.

• I Tegelan vond het zonde om het hout te 
bederven

• Ida Bgs Kt Gelodog zag het beeld bij Spies 
en ging zelf langgerekte beelden maken.



Werk van I G Pt Sana



goden



Pamrajan: Saraswati, Cintya



Uma en Siwa op rijdier, 2000, 2002



Geboorte Gana, 
kind van Uma

2002



Godin van rijst en 
bloemen, 2001



Sri, godin van rijst 
en bloemen, 2002



kinderen



Baby Durma als 
wees in bos, 

gevonden door 
vrouw, 1998



Spelende kinderen, 
2001



Vliegerende 
kinderen, 2002



golven

• Voor het eerst in Sanur, in de jaren 30, 
inspiratie van zee aquarium in Toko 
Neuhaus, betaald door Walter Spies

• Tekeningen met vissen in golven door 
schilders uit Sanur en omgeving

• Daarna ook in Ubud en omgeving



Vissen, 2001



Vissen om lotus, 2001



Bhima zoekt 
helend water in 

zee, 2001



Slakken, 2001



Kikkers en zoogdieren



Spelende kikkers, 1995



Kikker verhalen, 1998



Jager Lubdhaka in 
bos met wilde 
dieren, 2000



theater



Jogèd dans en 
muziek, 1998



Dagelijks leven



Rijst stampen, 
nostalgia



Markt, 2000



Kenmerken werk Sana



Langwerpige gezichten
hoofd beetje scheef 

conform traditionele tekeningen



Kamasan, Br. Sangging, 
Pulasari familie

achterkant spiegel, begin 
20e eeuw



Weelderig haar, bijzondere kapsels, krullen
zoals op magische tekeningen





‘vullers’, zoals bloemen, grassen
conform traditionele schilderingen op hout en 

doek, o.a. uit Kamasan



Awon-awon, luchtornament
tekening papier, Z.Bali, tussen 1870 en 1894



slot
• Ornamenten en details in werk van I G Pt Sana zijn nauw 

verwant aan magische tekeningen en 
tekeningen/schilderingen in wayangstijl

• Schilder heeft, zoals hij mij vertelde, geen voorbeelden van 
Art Nouveau/Jugendstil gezien of verwerkt

• Van Art Déco (1923-1930) heeft hij nog nooit gehoord; 
ook niet van Art Nouveau of Jugendstil

• Hij kent ook niet de reclame van Calvé in de z.g. 
slaoliestijl getekend door Jan Toorop uit 1895

• Sprekend over buitenlandse invloeden, is het meer terecht 
te erkennen, dat er invloeden van JAVA in de vorm van 
batik en batikmotieven op Nederlandse kunst waren in de 
periode 1900-1930.



Jan Toorop, 1895
affiche Delftse 

slaoliefabriek NOF


