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Bagi Selasar Sunaryo Art Space, anak-anak adalah 

segmen publik yang khusus dan unik. Anak-anak punya 

kemampuan artistik yang alamiah, terutama dalam hal 

menggambar. Alih-alih orang dewasa mengajari anak-anak, 

dalam hal menggambar sebenarnya ada banyak hal bisa 

dipelajari orang dewasa dari anak-anak. Dalam sejarah seni 

rupa, ada banyak gerakan dan karya yang diinspirasi 

gambar anak-anak. Selain itu, yang lebih penting adalah, 

anak-anak merupakan “publik yang tumbuh”.

Pengalaman mengikuti kegiatan seni di masa kecil, diyakini 

dapat membawa pengaruh positif pada diri seseorang. 

Tidak serta merta bertujuan pada karier, sebagai seniman 

atau pekerja seni, namun yang lebih mendasar adalah 

pengalaman mengembangkan indera. Kerja-kerja artistik 

selalu berkaitan dengan proses penginderaan. Mereka 

yang mempunyai fokus khusus di bidang kesenian (baik 

profesional maupun amatir), berarti juga mengembangkan 

keterampilan penginderaan tertentu. Proses ini sangat baik 

bagi pertumbuhan anak. Selanjutnya, mereka yang 

memiliki pengalaman kegiatan seni di masa kecilnya, 

diharapkan akan menjadi penyokong kegiatan seni di masa 

dewasanya. Bagi SSAS, menyelenggarakan program 

khusus anak-anak adalah cara untuk menjaga silaturahmi 

dengan publiknya.

Kali ini, SSAS memamerkan karya-karya anak-anak yang 

menjadi bagian dari koleksi tetap SSAS. Karya-karya ini 

merupakan pilihan dari 2 kegiatan. Pertama, Lomba 

Gambar Kereta Api Bumel, hasil kemitraan SSAS dengan 

mainteater. mainteater adalah kelompok teater 

multikultural yang berkedudukan di Bandung dan 

Melbourne. Saat itu, digelar pertunjukan teater yang 

melibatkan anak-anak, dengan naskah karya pengarang 

Jerman Rainer Hachfeld & Volker Ludwig, selama 3 hari, 

sejak 18 Juli 2003. Puncaknya, di hari terakhir, 20 Juli 

2003, diselenggarakan lomba gambar anak-anak, 

dengan tema yang selaras dengan pertunjukan 

teaternya. Dari kegiatan ini kemudian ada 10 karya 

menjadi koleksi tetap SSAS.

Kegiatan kedua adalah Tiga Jam Bersama Pak Raden, 4 

Maret 2006. Pak Raden, adalah tokoh dalam sandiwara 

boneka Si Unyil, diperankan oleh Drs. Suyadi. Pada 

kegiatan ini, anak-anak diajak untuk menggambar 

bersama sambil mendengarkan dongeng dari Pak 

Raden. Turut berkontribusi pada kegiatan ini, Mr. Wouter 

Stips seorang seniman dari Belanda. Terpilih 20 karya 

dari kegiatan ini, menjadi bagian dari koleksi tetap SSAS.

30 karya terpilih dari kegiatan tersebut di atas kali ini 

tampil dalam rangkaian pameran koleksi SSAS, dengan 

tajuk “Berani Melukis”. Tajuk ini diambil dari tulisan 

pengantar Agung Hujatnikajennong, kurator pemangku 

SSAS pada 2006. Pada teks tersebut, Agung menyoroti 

soal bakat. “Sesungguhnya pekerjaan melukis tidak 

membutuhkan bakat...”; “Seperti semua bidang 

pekerjaan yang lain, melukis hanya membutuhkan 

keberanian, ketekunan, dan kerja keras...”, demikian 

Agung Jennong.

Pameran koleksi SSAS kali ini didedikasikan untuk 

anak-anak. Anak-anak adalah masa depan kita semua.
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