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HÌNH ẢNH ĐẸP TỪ TRIỂN LÃM
DỆT TRẢI NGHIỆM THÀNH KÝ
ỨC

Ngày 16.11.2020 vừa qua, Triển lãm Dệt trải nghiệm thành ký ức đã chính thức khai
mạc tại L’Usine Phú Mỹ Hưng, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, giáo sư danh tiếng.
Cũng trong sự kiện này, tiến sĩ Nina Yiu & Patrick S. Ford đã thuyết trình về dự án, từ
những bản phác thảo đầu tiên cho đến bản in cuối cùng trên nhiều vật liệu và cách
ứng dụng đa dạng, tinh tế.
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Triển lãm cho thấy sự không tách rời, phụ thuộc lẫn nhau giữa nghệ thuật và thực
hành thiết kế, cũng như tầm quan trọng của việc có một cơ sở khái niệm vững chắc
để làm nên một tác phẩm sáng tạo thành công. Cách Patrick Ford và Nina Yiu kết
hợp những suy nghĩ, kinh nghiệm và kỹ năng của riêng họ vào kết quả cuối cùng này
chính là quá trình sáng tạo đáng để học hỏi. Hiếm có một quy trình sáng tạo thiết
kế nào được trình bày kỹ càng và được chia sẻ cởi mở như tại triển lãm này. Ta có
thể thấy hai lực lượng rất khác nhau và thậm chí, có lẽ, đối lập đã kết hợp với nhau
một cách tuyệt vời và hoà quyện vào nhau để đưa ra số ít kết quả hấp dẫn và tinh
tế nhất.
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Còn bây giờ mời bạn cùng chúng mình xem lại những hình ảnh trong ngày đầu tiên.
Triển lãm Dệt trải nghiệm thành ký ức sẽ diễn ra đến hết ngày 22.11. 2020.
Đững bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng quá trình làm việc và các thành phẩm sáng tạo tại
triển lãm này nhé!
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ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI

HỢP TÁC CÙNG

TRUYỀN THÔNG & THIẾT KẾ

https://en.unesco.org/
http://vicas.org.vn/
https://facebook.com/colab.vn/
https://rmit.edu.vn/
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TRUYỀN THÔNG & THIẾT KẾ
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