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Triển lãm tranh gây quỹ khuyến học

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái, họa sỹ Văn Dương Thành
và Vi Quốc Hiệp tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Đưa hội họa và âm nhạc vào cuộc sống”
giới thiệu một số bức ký họa của người họa sỹ tài hoa trong thế kỷ 20, đồng thời gây quỹ
khuyến học.19:45 - 16/05/2020

Triển lãm “Đưa hội họa và âm nhạc vào cuộc sống” là một trong những sự kiện mỹ thuật được tổ
chức ngay sau khi Việt Nam bãi bỏ các biện pháp cách ly và giãn cách xã hội, thiết lập trạng
thái bình thường mới. Đây là lần đầu tiên bộ tranh sơn dầu và ký hoạ của danh hoạ Bùi Xuân
Phái trưng bày tại Bảo tàng Châu Á Thái Bình Dương của Thuỵ Điển được ra mắt công chúng
Việt Nam. Đây là những tác phẩm được họa sỹ vẽ trong từ năm 1956 đến 1988 và đã được họa
sỹ Văn Dương Thành sưu tập và bảo hiểm tại Stockholm cho đến nay. Cùng với các bức sơn
dầu và ký họa của Bùi Xuân Phái, triển lãm cũng giới thiệu các bức tranh nổi tiếng của hai họa
sỹ Văn Dương Thành và Vi Quốc Hiệp, kết hợp với âm nhạc và các hình thức nghệ thuật khác.

Đặc biệt những người tổ chức triển lãm còn mong muốn thông qua sự kiện này để gây quỹ
khuyến học với việc bán đấu giá các bức tranh của các họa sỹ bậc thầy, đặt vẽ tranh chân
dung. Theo họa sỹ Văn Dương Thành, cách làm này không chỉ giúp giới thiệu các tác phẩm hội
họa có giá trị đến công chúng mà còn thực sự đưa hội họa và âm nhạc góp phần hỗ trợ cuộc
sống của những người đang gặp khó khăn

Số tiền đấu giá và đặt vẽ tranh thu được trong triển lãm lần này sẽ được dùng để lập quỹ
khuyến học mang tên Văn Gói – nhà chí sỹ yêu nước trong nửa đầu thế kỷ 20, người sinh ra tại
Phú Yên, quê hương của họa sỹ Văn Dương Thành. Dự kiến Quỹ khuyến học Văn Gói sẽ trao
tặng học bổng đợt đầu cho các học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên vào
dịp kỷ niệm Quốc tế thiếu nhi 1/6 tới.
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Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng trên Vietnam Journey
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Link bài Viết: http://truyenhinhdulich.vn/video/trien-lam-tranh-gay-quy-khuyen-hoc-9722.html
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