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

(Xây dựng) - Triển lãm “Dệt trải nghiệm thành ký ức” (Weaving Experience Into Memory) giới thiệu
dự án hợp tác giữa một nghệ sỹ và một nhà thiết kế thời trang từ Khoa Truyền thông và 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, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giảng viên ngành Thiết kế RMIT, nghệ sỹ 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.

“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.
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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 Đại học RMIT TS. 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, 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”, TS. 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”.
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Hai giảng viên Đại học RMIT: Ông Patrick Ford và TS. Nina Yiu tại Lễ khai mạc triển lãm.

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 sỹ, 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”,

TS. Yiu cho biết.

Triển lãm “Dệt trải nghiệm thành ký ức” mở cửa tự do từ ngày 16 – 22/11 tại cửa hàng L’Usine trong

Trung tâm Thương mại Crescent, Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Đây là một hoạt động thuộc khuôn khổ
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Quảng Yên (Quảng Ninh): Đất “dụng võ” cho

sáng tác điện ảnh

(Xây dựng) - Đó là cảm nhận của các nghệ sĩ thuộc Hội Điện

ảnh Hà Nội sau chuyến thực tế sáng tác tại thị xã Quảng Yên.

Thanh Hóa – Khơi dậy, phát huy truyền thống

văn hóa, lịch sử, cách mạng, tạo động lực cho

phát triển

Lấy ý kiến cộng đồng về các phương án thiết kế
công trình Km0 ở Hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội - những mùa hoa gây nhớ

Đi tìm hoa dại

Triển lãm mỹ thuật của các nhà giáo Trường

Đại học Kiến trúc Hà Nội #

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam 2020.

Thanh Thủy

 

Từ khóa: #Liên hoan Sáng tạo  #Phú Mỹ Hưng  #Đại học RMIT  #bản đồ sáng tạo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC 

Nội dung bình luận

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

75 năm Ngày truyền thống NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 -

05/12/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/10, tại đường

sách TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, triển lãm sách và

toạ đàm giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an

ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Bắc Kạn: Không cải tạo, nâng cấp trụ sở Thư viện thành trụ sở Bảo tàng tỉnh

(Xây dựng) - Đó là kết luận được UBND tỉnh Bắc Kạn đưa ra sau cuộc làm việc với các ngành chức

năng trước đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch - đơn vị được giao lập đề xuất chủ trương

đầu tư.

Hà Nội: Bên trong biệt thự 600m2 của "đại gia" buôn vàng nức tiếng một thời # $

Sau 3/4 thế kỷ, tư gia của ông chủ chuyên nghề lọc vàng, nhãn hàng Sư tử vang danh một thời ở Hà

Nội vẫn khiến khách thập phương trầm trồ vì kiến trúc độc đáo, tinh tế.

Kiến trúc độc đáo bên trong ngôi đình tồn tại gần 200 năm ở Sài Gòn # $

Thích 13
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Nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 15 km về phía đông bắc, đình Linh Đông (quận Thủ Đức) được

xây dựng cách đây gần 200 năm, vừa được công nhận là di tích quốc gia.

Kiến trúc độc đáo bên trong trụ sở UBND TP.HCM 

Qua hơn 100 năm, trụ sở UBND TP.HCM vẫn giữ được những kiến trúc của thời kỳ đầu xây dựng. Bên

trong tòa nhà, những bức họa, nét chạm trổ còn mới, không có dấu hiệu hư hại.

Đồng Tháp: Xếp hạng quốc gia di tích kiến trúc đình Tân Nhuận Đông

Đình Tân Nhuận Đông còn giữ được nét kiến trúc đặc trưng của đình Nam Bộ với hệ thống câu đối,

liễn, hoành phi gỗ sơn son thếp vàng nên thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.

Quảng Bình: Phân cấp quản lý di tích cho các địa phương

(Xây dựng) – Ngày 10/11, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Đề án phân cấp di tích, danh thắng về
cho các địa phương quản lý nhằm tạo điều kiện trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để
trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích.

Về miệt Hậu Giang thưởng thức hương vị quê nhà 

(Xây dựng) – Nói đến Hậu Giang mọi người thường hay nghĩ đến kênh xáng Xà No, con đường huyền

thoại lúa gạo miệt Hậu Giang, hoài niệm về chợ nổi Ngã Bảy, xứ sở miệt vườn sông nước miền Tây.

Nơi đó có những cánh đồng lúa bạt ngàn cùng với nhiều sản vật là những nguyên liệu hương đồng

nội để chế biến những món bánh dân gian ngon từ thuở cha ông đi mở đất lưu truyền đến hôm nay

mà du khách ai cũng muốn một lần được thưởng thức.

Căn nhà cổ trăm tuổi làm từ gỗ lim, có kiến trúc “độc nhất” phố cổ Hà Nội 

Trong khu vực phố cổ hiện nay, chỉ còn ít nhà “hộp diêm” vẫn còn tồn tại. Trong đó, ngôi nhà 42 phố
Hàng Cân được đánh giá là “báu vật” nhà cổ ở thời hiện đại.

Ngôi đình 100 tuổi 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây có 2 cây bồ đề mọc trên mái 

Đình Tân Đông (còn gọi là đình Gò Táo, thuộc xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)

được biết đến là ngôi đình “độc nhất vô nhị” vì trên mái có 2 cây bồ đề với hàng trăm búi rễ "ôm trọn"

ngôi đình.

Tưng bừng lễ hội văn hóa Hàn-Việt 2020

(Xây dựng) - Ngày 6/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã khai mạc Lễ hội văn hóa Hàn - Việt 2020 (K-Food

Fair Vietnam 2020). Đây là sự kiện quảng bá về văn hóa, ẩm thực của hai nước Hàn Quốc và Việt

Nam được tổ chức thường niên từ năm 2008.

Quảng bá nghệ thuật và văn hóa Việt ra thế giới 

(Xây dựng) – Tối 6/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Liên hoan Sáng tạo và Thiết kế Việt

Nam 2020 do Đại học RMIT khởi xướng chính hức khai mạc. Hoạt động này nhằm tôn vinh tính sáng

tạo và văn hóa nghệ thuật Việt.

Lạc bước qua những "kiệt tác cổng làng từ rễ cây" độc đáo tại Bắc bộ 

Những cổng làng mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống miền quê dân dã càng trở nên độc đáo khi
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được che phủ trong bộ rễ của những cây cổ thụ.  

Trụ sở UBND TP.HCM được xếp hạng di tích quốc gia

Trụ sở UBND TP.HCM được xây dựng năm 1889 và hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand

Gardès thiết kế, mô phỏng theo những lầu chuông ở miền bắc nước Pháp.

Thương lắm miền Trung

(Xây dựng) – Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày

liên tiếp đã khiến cho các tỉnh miền Trung chìm trong nước lũ. Chia sẻ và xót xa trước cảnh người

dân phải chịu cảnh thiên tai lũ lụt, tác giả Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đã có

bài thơ “Thương lắm miền Trung”.

Rêu phong tường cũ

(Xây dựng) - Có chương trình truyền hình thực tế phát trên TV nói về phản ứng của người Hà Nội với

“quốc nạn” bôi bẩn lên các bức tường. Tất nhiên chỉ là giả. Và với những việc làm không nghiêm

trọng lắm. Diễn viên xách xô hồ đi dán quảng cáo lên những bức tường và cột đèn trong phố. Chỉ
mon men ở những bức tường dân cư nhom nhoem xập xệ chứ cũng chưa dám bén mảng đến chốn

thâm nghiêm công sở. Người Việt có tâm lí sợ hãi tránh xa chốn công quyền là thế. Chẳng cần phải

bảo ban dọa dẫm gì nhiều.

Cái bóng của hoàng hôn

(Xây dựng) - Tôi nhanh nhảu tuổi thơ, như quả na dại khờ ngỡ mình mở mắt. Tôi vắt va đầu hạ, tôi vắt

vẻo chừng thu, tôi lập lù đầu đông, tôi mưa giông phố cổ, tôi chậm rãi ba mươi, tôi đi tìm cái bóng

của hoàng hôn. Sau những lời thật như đồn. Ba lăm. Bốn mươi… bao nhiêu…

Chiêm ngưỡng cổ thành với tường cao, hào sâu giáp biển Đà Nẵng 

Thành Điện Hải là di tích có giá trị đặc biệt cả về mặt văn hóa - lịch sử gắn với trận thắng do tướng

quân Nguyễn Tri Phương chỉ huy trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chương trình Nghệ thuật gây quỹ “Lũ ơi, Chào mi!” 

(Xây dựng) – Vừa qua, tại nhà hát VOH (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình Nghệ thuật gây quỹ “Lũ ơi, chào mi!”. Toàn bộ doanh thu của

sự kiện này được gửi về Quỹ xây dựng nhà an toàn cho bà con vùng lũ (giai đoạn 2020 - 2025) của

chương trình Nhà chống lũ.

Chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc Pháp cổ tuyệt đẹp tại Hà Nội 

Nhà hát lớn Hà Nội, cầu Long Biên, bưu điện Hà Nội… đều là những công trình lớn được xây dựng khi

thực dân Pháp đặt chân tới Việt Nam.

Huế cần gìn giữ những giá trị riêng

Nhân dịp hội thảo “Văn hóa Huế: Nhận diện giá trị bản sắc và hướng phát triển” do Liên hiệp các Hội

Văn học nghệ thuật tỉnh TT-Huế tổ chức hôm 3.10, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông - nguyên Viện

trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - tại miền Trung đã gửi đến Lao Động loạt

bài viết “Huế cần gìn giữ những giá trị riêng có”.

Văn Yên (Yên Bái): Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Đông Cuông

(Xây dựng) - Ngày 26/10, UBND huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) tổ chức Lễ khánh thành công trình tu

bổ, tôn tạo đền Đông Cuông (xã Đông Cuông, huyện Văn Yên).
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