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Lukis 1000 Bakiak untuk Masiid
I Sambungan dariHalaman 12

Diielaskannva para mahasiswa baru diberikan
kebebasan dalam mengkreasikan lukisannya'
Bebas untuk memberikan tema dan makna pada
sepasang bekiak yang dilukisnya. "Yang penting
dalam melukis bekiak ini, harus memperhatikan
harmonisasi wama, agar menarikuntuk dilihetrrya"'
rmekap mahasiswa yang alaab disapa Cahya ini.

ifesiU Uun tuti pertama margloeasikan lukisan
di atas bakialq para mahasiswa bant sastra sangat
rrahir datam melakukan lukis bekiak ini. Mereka
melakukan segalanya dengan baih baik dari hasil
kreasi mauprm padu padan wamanya. 'Tlasilnya

or:n menuniiukkrr pemit<iran dan laeatifitas mereka
iebaeai anik sastr4" ungkap Catrya lagi.

MEnrnutnya" mahasiswa sastra ditmtut untuk
memiliki kipekaan terhadap segala bentuk
kreatifitas. Walaupun fakultas sastra terdiri
dari beberapa jur-usan, yang bukan hanya
mengedepankan ilmu lukis, n€unun menurutrya

mahasiswa sastra memiliki olah rasa yang luar
biasa terhadap seni. "Olah rasamereka ditunjul<kan
melalui wama dan bentuk lukisan yang {igoreskan
melalui media bekialq" terangnya.

Ia berharap, bekiak dengan seni lukis dari
mahasiswa sastra UM ini bisa bermanfaat
kepada masiid dan musala yang telah dituju
nantinva dalam baksos bersama matrasiswa bant
sa"hai'S"l"io bisa dilestarikan oleh mahasiswa
sasta, bekiakjuga bisadigunakan dan membuat
aware masyarakat akan adanya seni dalam
bekiaktersebu!" ungkoP CahYa. H

Ditambahkannya'' pengenalan lingkungan
kampus mahasiswa sasha UM ini dilakukan dua
hari. Tema lukis yang dilakukan hari qqgnl
kemarin, melukis dengan media bekiak. Hari
ini, rencananya paramghasiswa sasfa UM akan
kernbali mel-ukii, hanya saja medianya bukan
lagi bakiak, tapi media kaos. (sin/aim)


