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Hai giảng viên Đại học RMIT đã kết hợp thời trang và địa lý để thể hiện sự phụ
thuộc lẫn nhau giữa nghệ thuật và thiết kế trong cuộc sống hàng ngày trong
một triển lãm đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ thuật kết hợp thời trang
Triển lãm Dệt Trải nghiệm thành Ký ức (Weaving Experience Into Memory) giới thiệu dự án hợp tác giữa một nghệ sĩ
và một nhà thiết kế thời trang từ Khoa Truyền thông & Thiết kế Đại học RMIT, sử dụng thời trang để truyền đạt các ý
tưởng nghệ thuật về bản đồ địa tầng kiến trúc của khu đô thị Phú Mỹ Hưng của Quận 7.

Fashion and art puts Ho Chi Minh City’s Phu My Hung on th…

Giảng viên ngành Thiết kế (https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/chuong-trinh-cu-nhan/cu-nhan-thiet-ke-thiet-ke-
ung-dung-sang-tao) RMIT, nghệ sĩ Patrick Ford đã tạo ra một bản in kỹ thuật số bằng cách sử dụng các yếu tố thiết
kế ca rô với nhiều màu sắc để thể hiện các lớp địa chất và cao độ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đó là kết quả của quá
trình ông thật sự đi bộ lên xuống các con phố trong khu vực phỏng theo hành động của một con thoi trong khung cửi
dệt vải.

TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT KẾ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

18 November 2020

RMIT
Vietnam
(/vi)  

Sinh viên hiện tại
(/content/rmit/vn/students)

Cựu sinh viên
(/vi/cuu-sinh-vien)

Nhân viên
(https://staff.rmit.edu.vn/)

Thư viện
(https://library.rmit.edu.vn/)

Tiếng
Việt

Chương trình học (/vi/hoc-tap-tai-rmit)  Cuộc sống sinh viên (/vi/doi-song-sinh-vien)  Giới thiệu chung (/vi/gioi-thieu-chung)

Nghiên cứu (/vi/nghien-cuu)  Doanh nghiệp (/vi/to-chuc-va-doanh-nghiep)

Thời trang và nghệ thuật đưa khu đô thị Phú Mỹ Hưng lên bản đồ
sáng tạo

Share

  

 (mailto:?

subject=Thời%20trang%20và%20nghệ%20thuật%20đưa%20khu%20đô%20thị%20Phú%20Mỹ%20Hưng%20lên%20bản%20đồ%20sáng%20tạo&body=I
saw this page on the RMIT website and thought you should see it:https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-thuat-dua-
khu-do-thi-phu-my-hung-len-ban-do-sang-tao.html%0D%0A%0D%0ARMIT has not authorised the content of this email, and anything written in this email
does not necessarily reflect RMIT's views or opinions.Please note that neither the email address nor name of the sender have been verified.)

(/vi)

javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=mRzakdeAWr0
https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/chuong-trinh-cu-nhan/cu-nhan-thiet-ke-thiet-ke-ung-dung-sang-tao
https://www.rmit.edu.vn/vi
https://www.rmit.edu.vn/content/rmit/vn/students
https://www.rmit.edu.vn/vi/cuu-sinh-vien
https://staff.rmit.edu.vn/
https://library.rmit.edu.vn/
https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-thuat-dua-khu-do-thi-phu-my-hung-len-ban-do-sang-tao#
https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit
https://www.rmit.edu.vn/vi/doi-song-sinh-vien
https://www.rmit.edu.vn/vi/gioi-thieu-chung
https://www.rmit.edu.vn/vi/nghien-cuu
https://www.rmit.edu.vn/vi/to-chuc-va-doanh-nghiep
https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-thuat-dua-khu-do-thi-phu-my-hung-len-ban-do-sang-tao#
https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-thuat-dua-khu-do-thi-phu-my-hung-len-ban-do-sang-tao#
https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-thuat-dua-khu-do-thi-phu-my-hung-len-ban-do-sang-tao#
mailto:?subject=Th%E1%BB%9Di%20trang%20v%C3%A0%20ngh%E1%BB%87%20thu%E1%BA%ADt%20%C4%91%C6%B0a%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9%20H%C6%B0ng%20l%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o&body=I%20saw%20this%20page%20on%20the%20RMIT%20website%20and%20thought%20you%20should%20see%20it:https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-thuat-dua-khu-do-thi-phu-my-hung-len-ban-do-sang-tao.html%0D%0A%0D%0ARMIT%20has%20not%20authorised%20the%20content%20of%20this%20email,%20and%20anything%20written%20in%20this%20email%20does%20not%20necessarily%20reflect%20RMIT's%20views%20or%20opinions.Please%20note%20that%20neither%20the%20email%20address%20nor%20name%20of%20the%20sender%20have%20been%20verified.
https://www.rmit.edu.vn/vi


11/21/20, 22'13Thời trang và nghệ thuật đưa khu đô thị Phú Mỹ Hưng lên bản đồ sáng tạo - RMIT University

Page 2 of 7https://www.rmit.edu.vn/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-thuat-dua-khu-do-thi-phu-my-hung-len-ban-do-sang-tao

Bản in kỹ thuật số 'Địa tầng Quận 7' là cơ sở để tạo ra bộ sưu tập Dệt Trải nghiệm thành
Ký ức.

“Việc ứng dụng các yếu tố thiết kế kết hợp sáng tạo đã trở thành một khía cạnh quen thuộc của nghệ thuật đương
đại và tạo cơ sở tốt cho việc đưa ra quyết định trong giai đoạn tiếp theo của dự án”, ông Ford chia sẻ.

Khách tham quan triển lãm có thể quan sát bản in kỹ thuật số dưới nhiều hình thức khác nhau, từ bản phác thảo đầu
tiên trong sổ tay cho đến các tác phẩm in thử nghiệm trên hàng loạt các chất liệu vải như vải nhân tạo, cotton thun
jersey, cotton 100%, voan lụa, lụa Hapotai bằng cách sử dụng các kỹ thuật đa dạng như in kỹ thuật số và thêu tay.

Nhà thiết kế thời trang và Chủ nhiệm ngành Quản trị Doanh nghiệp thời trang (https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-
rmit/chuong-trinh-cu-nhan/cu-nhan-quan-tri-doanh-nghiep-thoi-trang) Đại học RMIT Tiến sĩ Nina Yiu giải thích cách
bản in kỹ thuật số được ứng dụng trên sản phẩm để tối ưu hóa điểm mạnh khi kết hợp với nhau.

“Thiết kế quần áo tập trung vào kiểu dáng đơn giản, cách cắt cổ áo, chuyển động của tay, cách cắt và may, và cách
tiếp cận không lãng phí với các chi tiết thời trang như xếp ly, khoét lưng kiểu thể thao, túi ẩn, đắp chéo và gấp nếp,
tất cả đều nhằm làm nổi bật thiết kế in kỹ thuật số”, Tiến sĩ Yiu chia sẻ.

“Mỗi tỷ lệ thiết kế đóng một vai trò ẩn dụ trong việc giải thích bản đồ di chuyển với cái nhìn toàn cảnh hoặc chi tiết
hơn về khu vực được quan sát. Khi bản in kỹ thuật số đã được mở rộng và in lên vải, chúng tôi quyết định Áo Dài là
trang phục thích hợp nhất để thử nghiệm trước vì Áo Dài là nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam”.

https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/chuong-trinh-cu-nhan/cu-nhan-quan-tri-doanh-nghiep-thoi-trang
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Đôi giày đế bằng, khăn choàng cổ với thiết kế in kỹ thuật số và một cuốn sổ tay ghi lại
34 giao lộ ở Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Gắn bó với kinh doanh trong lĩnh vực sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp
Việc kết hợp các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước, các công ty phần mềm in ấn kỹ thuật số, và nguồn
nhân lực vào từng giai đoạn đã góp phần tạo ra một bộ sưu tập hấp dẫn và độc đáo, đồng thời gia tăng niềm tự hào
cho tất cả mọi người.

“Triển lãm trưng bày các tác phẩm sáng tạo ý nghĩa được tạo ra từ sự kết hợp giữa các học giả, nghệ sĩ, các doanh
nghiệp in kỹ thuật số và các doanh nghiệp trong nước như ngành nghề thủ công tại địa phương bắt nguồn từ cộng
đồng. Khi lĩnh vực sáng tạo trong nước phát triển sẽ thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm có thiết kế đẹp và chất lượng
đồng thời đẩy mạnh sự tăng trưởng của toàn ngành”, Tiến sĩ Yiu cho biết.

Hai giảng viên Đại học RMIT Ông Patrick Ford và Tiến sĩ Nina Yiu tại lễ khai mạc triển
lãm vào ngày 16/11.
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Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 11 tại cửa hàng L’Usine trong Trung tâm Thương mại
Crescent, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Đây là một hoạt động thuộc khuôn khổ Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam
2020.

Các thông tin về triển lãm có thể xem tại https://www.patricksford.com/creative-journey
(https://www.patricksford.com/creative-journey) (tiếng Anh).

Về các nghệ sĩ
Nhà thiết kế thời trang Tiến sĩ Nina Yiu có hơn 10 năm kinh làm việc với tư cách là nhà thiết kế, nhà kinh doanh và
mua hàng trong ngành thời trang hoặc bán lẻ cho các thương hiệu quốc tế ở Châu Á, Hoa Kỳ và Châu Âu. Bà có 5
năm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và truyền thông về các vấn đề bền vững với tổ chức phi chính phủ và Hội đồng
Môi trường Kinh doanh tại Hồng Kông. Bà đã giảng dạy ở bậc đại học trong hơn 10 năm trước khi gia nhập Đại học
RMIT tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Patrick Ford là giảng viên ngành Thiết kế RMIT. Các tác phẩm của ông đã đươc triển lãm theo hình thức
riêng lẻ và nhóm tại Châu Âu và Châu Á. Ông đã tham gia hơn 100 triển lãm và dự án nghệ thuật. Tác phẩm của
ông được lưu giữ trong một số bộ sưu tập dành cho cộng đồng tại Châu Âu và Châu Á và trong nhiều bộ sưu tập
riêng biệt. Ông đã giảng dạy nhiều môn học, chủ trì hội thảo và hướng dẫn sinh viên tại các trường đại học như Đại
học Nghệ thuật Kyoto Saga ở Nhật Bản và Đại học Thành phố Birmingham ở Anh.

Bài: Lê Mộng Thúy
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(/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-
tuc/2020/nov/thach-thuc-doi-voi-
thanh-pho-sang-tao-ha-noi)

20 Nov 2020

Thách thức đối với thành phố
sáng tạo Hà Nội
(/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-
tuc/2020/nov/thach-thuc-doi-voi-
thanh-pho-sang-tao-ha-noi)

Một năm sau khi Hà Nội chính thức được
ghi danh vào mạng lưới các thành phố
sáng tạo của UNESCO cuối năm 2019,
Tiến sĩ Abdul Rohman đến từ Đại học
RMIT đưa ra phân tích về những thách
thức mà thành phố cần giải quyết để tự tin
tiến bước với định vị là một thành phố
sáng tạo.
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18 Nov 2020

Thời trang và nghệ thuật đưa
khu đô thị Phú Mỹ Hưng lên
bản đồ sáng tạo
(/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-
tuc/2020/nov/thoi-trang-va-nghe-
thuat-dua-khu-do-thi-phu-my-
hung-len-ban-do-sang-tao)

Hai giảng viên Đại học RMIT đã kết hợp
thời trang và địa lý để thể hiện sự phụ
thuộc lẫn nhau giữa nghệ thuật và thiết kế
trong cuộc sống hàng ngày trong một triển
lãm đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí
Minh.

(/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-
tuc/2020/nov/sinh-vien-rmit-toa-sang-
tai-san-choi-truyen-hinh-toan-quoc)

16 Nov 2020

Sinh viên RMIT tỏa sáng tại
sân chơi truyền hình toàn
quốc
(/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-
tuc/2020/nov/sinh-vien-rmit-toa-
sang-tai-san-choi-truyen-hinh-
toan-quoc)

Sinh viên Đại học RMIT đã mang đến
phong cách mới mẻ tràn đầy năng lượng
cho tập mở màn của SV 2020, chương
trình trò chơi truyền hình dành cho sinh
viên toàn quốc.

(/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-tuc/2020/nov/dai-
hoc-rmit-quang-ba-nghe-thuat-va-
van-hoa-viet-ra-the-gioi)

06 Nov 2020

Đại học RMIT quảng bá nghệ
thuật và văn hóa Việt ra thế
giới
(/vi/tin-tuc/tat-ca-tin-
tuc/2020/nov/dai-hoc-rmit-quang-
ba-nghe-thuat-va-van-hoa-viet-ra-
the-gioi)

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam
2020 giúp giới trẻ Việt khai phá sức sáng
tạo và chia sẻ những ý tưởng mới mẻ với
thế giới.
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