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Muhanunad Ariff Ahtnad (mas) 

UCAPAN PERASMIAN 
PAMERAN "TUNAS 8011

Angkatan Pelukis Aneka Daya 

di DEWAN PERDAGANGAN & INDUSTRI CHINA 
SABTU: 30 OGOS 1980, JAM 15.30 

Dalam hidup kita ada tiga perkara yang menghubungkan manusia 

dengan kebudayaan. Perkara-perkara itu ialah cipta iaitu pemikiran 

atau falsafah (te::cmasuk pendapat dan pandangan); rasa iaitu perasaan 

(te::cmasuk naluri dan emosi) yang terkesan oleh keadaan hidup dan 

pengalaman; dan karsa iaitu kemahuan atau kehendak atau hasrat yang 

mendorong manusia mencapai kesempurnaan hidup sebagai manusia yang 

berkebudayaan. 

Banyak pula cara yang diamalkan manusia untuk saling berhubungan; 

saling menyampaikan dan menerima cipta, rasa dan karsa tadi. Umumnya 

manusia menggunakan bahasa sebagai alat meneruskan perhubungan itu; 

dan bahasa yang digunakan untuk berhubungan itu berbagai-bagai pula. 

Lain kelanpok manusia lain bahasanya; dan lain kalangan manusia lain 

pula bentuk bahasanya. 

Kalangan manusia umum: menggunakan bahasa lisan sebagai peng

antara; kalangan manusia terpelajar menggunakan bahasa tulisan; 

manusia peraga menggunakan bahasa badan (body language); dan manusia

manusia seni (seniman dan seniwati) pula menggunakan unsu�-unsur 

seninya sebagai bahasa pengantara mereka. Demikianlah, manusia

manusia pelukis berbicara menerusi lorek dan warna lukisannya! 

Dan, kebetulan, pertemuan kita pada petang ini adalah pertemuan 

antara pelukis-pelukis, bakat-bakat pelukis, calon-calon pelukis 

dan peminat-peminat lukisan, maka marilah kita berbicara sedikit 

sebagai pelukis tentang pelukis dan lukisan. 
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Memanglah tidak ramai manusia yang dapat memahami dan ber

bicara dalam bahasa pelukis yang disampaikan menerusi lorek dan 

warna itu, kerana bilangan orang yang dapat menilai lukisan belum 

ramai lagi. Memang ada orang yang dapat menikmati keindahan sese

buah lukisan. Ramai juga orang yang dapat mengatakan sesuatu karya 

lukisan itu indah, walaupun apakala ditanya: mereka agak sukar untuk 

menerangkan di mana dan tentang apa indahnya itu; apalagi kalau 

diminta mereka menyatakan apakah ertinya �ukisan itu; apakah bicara 

yang terkandung dalam warna dan lorek lukisan itu. 

Tetapi, ketidakmampuan manusia-manusia umum itu menghurai dan 

mantafsirkan lukisan tadi memanglah boleh dimaafkan, sama seperti 

· memaafkan orang-orang.yang tidak mampu menghurai damlentafsirkan
. \ 

pengeritan sesebuah sajak. Peribahasa Melayu mengatakan: jauharilah

yang mengenal manikam. Jauhari ialah saudagar permata, dan manikam

itu ialah-batu permata. Jadi menurut peribahasa itu: saudagar permata

lah yang tahu menilai dan menganalisa batu-batu permata i tu (termasuk

intan dan berlian). Manusia-manusia umum hanya tahu membeli dan

memakai permata-permata itu sahaja. Setengah-setengahnya mungkin ftA-t�

tidak tahu mengapa mereka harus membeli dan memakai permata-permata

itu.

Demikianlah_juga dengan lukisan dan sajak; saya percaya bahawa 

hal-hal yang demikian itu berlaku juga �ada lain-lain karya seni! 
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Kegemaran kanak-kanak melukis telah timbul semenjak awal-awal 

lagii ia timbul secara semula jadi iaitu semenjak ia dapat melihat, 

mendengar dan mengingini sesuatu. Ibu bapa yang punya anak-anak 

kecil pastilah dapat melihat keadaan ini. euma, apakah semua kanak

kanak yang gemar melukis pada mula-mulanya ini akan dapat menjadi 

pelukis, kemudian meningkat jadi pelukis besari pelukis kenamaan 

yang diminati ramaii atau akan menjadi pelukis profesional yang nanti 

mampu hidup dari basil lukisannya itu, adalah bergantung kepada sikap, 

tindakan dan keyakinan orang-orang dewasa di sekeliling hidupnya •.. 

Orang-orang dewasa yang bertanggungjawab, yang paling rapat 

dengan kanak-kanak itu ialah ibu bapa, keluarga, guru-guru, kemudian 

jiran dan masyarakatnya. Orang-orang dewasa ini sentiasa menjadi 

model yang ingin ditiru oleh kanak-kanak sebagai bahan tauladan dan 

sempadan hidupnyai sekali gus mereka itu menjadi bahan atau objek 

utama lukisan kanak-kanak tadi. 

Saya percaya: kerapkali juga ibu bapa melihat atau nampak 

anak-anak kecilnya menconteng-conteng lantai atau tembok-tembok 

dinding rumahnya dengan pensel atau alat-alat warna. Kadang-kadang 

kegiatan melukisnya itu meluas hingga ke kain meja atau ke benda

benda kesayangan ibu bapa dan keluarganya. Ada ibu bapa atau anggota 

keluarga yang lantas memarahi, mengancam dan menakut-nakutkan anak 

kecil itu malah ada yang menghukumnya kerana pada pendapat mereka: 

anak kecil itu telah mengacau, merosak atau menjahanamkan harta 

benda merekai atau telah merugikan mereka, dengan tidak sedikit pun 

melihat dan menimbangkan tentang pertwnbuhan jiwa dan emosii atau 

melihat kepada perkembangan cipta-rasa-karsa anak kecil tadi. 
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Tindakan muktamad ibu bapa yang serup� i�i, sama ada disedari 

atau tidak adalah membantutkan karsa anak kecilnya yang baru mulai 

bercambah; mematahkan semangat berani mencuba anak kecil itu untuk 

menyalin atau menyatakan sesuatu menerus*ukisannya; sekali gus 

ibu bapa itu (walaupun di luar kemahuan dan kesedarannya) telah 

membunuh bakat kriativiti anaknya it� dalam kegiatan melukis. 

Ibu bapa yang bijaksana, lain tindakannya. Kelakuan anak kecil-

nya yang dianggap boleh mencemarkan keelokan harta benda atau tembok 

dinding yang diconteng itu ditegur, tetapi karsa anaknya itu tidak 

disentuh; melainkan disalirkanny� ke arah yang lebih bermenfaat. 

Untuk menggantikan dinding dan tembok itu sebagai tempat melukis, 

misalnya, dibelikannya anak itu papantulis; dan untuk menggantikan 

kain meja yang disayanginya itu dibelikan pula anak itu kertas 

lukisan. Dibimbingnya anak kecilnya itu melukis bahan-bahan yang 

dapat dilihat di sekelilingnya seperti buah, radio, jam dan yang 

sebagainya. 

Apabila saya katakan melukis buah atau radio tadi, pada pe

ringkat permulaan i tu, jangan diharapkan bahawa anak kecil i tu akan 

dapat melukis benda-benda tadi seperti lukisan pelukis-pelukis 

dewasa yang dapat.melihat bahan-bahan lukisannya dari segala aspek. 

Kalau dia dapat membuat satu lingkaran untuk lukisan buah; atau 

membuat satu rajah em.pat persegi bagi menggambarkan sebuah radio 

pun memadailah. Kalau ragu-ragu tentang objek yang dilukis itu, 

tanyailah anak itu, "gambar apakah itu?". Jika dijawabnya "radio" 

atau "buah", terimalah jawaban itu, kerana anak itu telah menjawab 

dengan jujur. Besarkanlah hatinya dengan sedikit pujian kerana 

kejujuran dan kemampuannya melukis "radio" atau "buah" tadi. 
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Dengan demikian, saya percaya·bahawa karsa murni kanak-kanak 

itu akan dapat terus berkembang dan akan dapat menghasil..kan ciptaan

ciptaan kriatif yang berfaedah. Dan, kanak-kanak yang telah menyerta

kan karyanya dalam PAMERAN TUNAS 80 APAD ini, saya percaya, adalah 

anak-anak yang berbahagia, yang telah diberi peluang oleh ibu bapa

nya dan oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya untuk memajukan 

bakatnya sesuai dengan perkembangan karsanya itu. 

Dalam memupuk bakat calon-calon pelukis ini, usaha yang telah 

dilaksanakan oleh APAD (Angkatan Pelukis Aneka Daya) ini adalah 

usaha yang bererti lagi bermenfaat. Usaha ini adalah merupakan 

galakan yang membina untuk kanak-kanak yang benar-benar ingin men

jadi pelukis. Bagaimapun, galakan itu haruslah disokong dengan 

kegiatan-kegiatan yang bersistem supaya kemajuan yang sudah dicapai 

se�arang ini mendorong pelukis-pelukis kecil kita untuk mencapai 

kejayaan yang lebih tinggi lagi. 

Bagi kanak-kanak yang telah dapat menghidupkan bakatnya untuk 

menjadi pelukis ini saya sarankan supaya berusaha terus memajukan 

diri dan kebolehannya. �udah-mudahan di pameran-pameran yang akan 

datang kita akan dapat menyaksikan karya-karya yang lebih tinggi 

mutunya daripada yang ada sekarang ini. Orang-orang yang maju dan 

berjaya dalam hidupnya ialah orang-orang yang sentiasa memandang 

ke depan; sentiasa ingin menambahi pengetahuan dan pengalaman yang 

bermenfaat. 

Dan, sekarang, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi 

Penyayang serta Maha Segala, saya rasmikan Pembukaan Pameran 

TUNAS 80 ini dengan-iringan doa memohon keberkatan.Nya; semoga 

ramai orang yang akan beroleh menfaat daripadanya. Amin. 

ENDIT 
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