
Muzium kesenian perlu promosi
KUALA LUMPUR l Feb Ke
wujudan Muzium Kesenian
Islam tidak boleh dipandang ri
ngan kerana muzium ini adaiah
salah satu inisiatifuntuk mende
katkan minat generasi kini supa
ya lebih menghargai kesenian yang
dibawa oleh Islam

Justeru itu rata rata pengun
jungyangditemui Utusan Malay
sia baru baru ini meminta agar
promosi tentang muzium terse
but dirancakkan lagi meman
dangkan muzium itu telah popu
lär di kalangan pelancong asing

Seorang pengunjungyang dite
mui Kartim Ilias 28 berpenda
pat lokasi muzium tersebut yang
agak tersorok menyebabkan ia
kurang dikunjungi pelawat

Ujamya walaupun lokasinya
terietak berhampiran Masjid Ne
gara namun ramai pengunjung
yang tidak tahu akan kewujudan
nya

Oleh sebab lokasinya agak ter
selindung muzium ini perlu di
promosikan dengan lebih banyak
untuk pengetahuan umum Apa
bila banyak promosi yang dilaku
kan pasti orang ramai mengeta

hui tentang muzium ini
Selain itu pihak muzium juga

perlu mengadakan pelbagai akti
viti di muzium ini supaya pe
ngunjung tidak bosan untuk ke
rap mengunjunginya katanya
kepada Utusan Malaysia

Sementara itu seorang pe
ngunjung berbangsa India T
Theventharan 24 melahirkan
rasa kagum melihat pameran ke
senian kaligrafi Islam di muzium
tersebut

Walaupun pada mulanya saya
terasa bosan namun suasana be
rubah apabila berada di dalam
nya kerana saya amat kagum de
ngan kesenian yang dipamerkan
di mana gabungan susun atur
artifak berkenaan sangat teliti
dan kemas

Saya pasti akan mengunjungi
muzium ini lagi dan akan mem
promosikan kepada rakan rakan
saya ujamya

Seorang mahasiswajurusan se
ni bina dari Universiti Putra Ma

laysia UPM Nuriafla Izyan
Mad Zin 24 berkata diatertarik
untuk melihat seni bina yang di
bina di muzium tersebut

Tujuan saya melawat muzium
ini adaiah untuk melihat seni
bina muzium yang kaya dengan
kesenian yang berasal dari nega
ra negara Asia Barat di mana
saya boleh mempelajari sesuatu
daripada konsep seni bina yang
digunakan

Lagipun seni bina yang digu
nakan di sini amatjarang ditemui
dan mempunyai nilai kesenian
yang tinggi katanya

Bagi Tan Eang Hung 24 pe
ngalamannya yang pertama kali
mengunjungi muzium tersebut
telah menimbulkan rasa kagum
dalam dirinya terhadap kesenian
Islam

Sebelum ini saya tidak per
nah mengetahui tentang mu
zium ini yang mempamerkan
pelbagai kesenian Islam yang
menarik

Jika sebelum ini saya tidak

pemah mengetahui tentang arti
fak kesenian Islam yang berada di
China hari ini saya dapat meli
hatnya sendiri dan saya amat ka
gum dengan kehalusan seni ter
sebut

Selain itu muzium ini juga
dilengkapi pelbagai kemudahan
seperti kafe kedai cenderamata
serta perpustakaan kanak
kanak yang amat menarik ujar
nya


