
NHỊP CẦU XANH - 2012

Bạn thơ Lê Thị Kim vừa thông báo đến trang web www.leminhquoc.vn về cuộc triển lãm
chủ đề Nhịp cầu xanh của CLB Họa sĩ nữ Ngân Hà. Nội dung như sau:

  

  

Ký ức - sơn dầu Lê Thị Kim

      

"Nhân dịp Chào mừng 82 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 31
năm ngày thành lập NVH Phụ nữ TPHCM, cuộc triển lãm tranh thường niên của CLB Họa sĩ nữ
Ngân Hà mang thông điệp Nhịp Cầu Xanh 2012 diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 12/10/2012 với
28 họa phẩm của 20 cây cọ nữ.

  

Lần này, các nữ họa sĩ thuộc nhiều thế  hệ (từ U.30 - U.80) đã hòa nhịp cảm hứng sáng tác,
cùng cho ra mắt một phòng tranh đa dạng từ chất liệu (tranh sơn dầu, acrylic, tranh dán giấy)
cho đến hình thức diễn đạt (tả thực, cách điệu, siêu thực, ngây ngô). Nhìn chung, các nữ họa sĩ
thường dựa vào cảnh đẹp lãng mạn của thiên nhiên hay tĩnh vật để thể hiện sắc màu tâm trạng
vui, buồn, bay bổng hoặc trầm lắng của mình trong tranh vẽ như Chợ quê (Nguyễn Thị Tâm); 
Bến xưa, Vườn xanh 
(Hồng Lĩnh)
; Ký ức
(Lê Thị Kim); 
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Ngân Hà 
(Phương Mai); 
Phong cảnh 2, 3
(Bạch Thị Thanh Thủy); 
Hoa dại, Hoa tím
(Thúy Hồng); 
Quạt nan 
(Nguyệt Quế);

  

  

Sơn lâm (Đỗ Thiên Hương); 

  

Sau cơn mưa (Minh Minh); Sương sớm (Thái Thu); Khoe sắc (Nguyễn Thị Hiền); Cảm hứng
(Ánh Hồng); 
Động 
(Trang Nguyễn); 
Tĩnh vật 
(Thu Phong); 
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Tĩnh vật 1, 2, 3
(Yên Trúc);
 

  

  

Nỗi niềm - Sơn dầu (Kim Lê)

  

Dốc tím, Thác mơ (Duyên Trần); Xuân thì, Nhạc khúc (Trác Phiêu); Vũ điệu mùa thu (Thanh
Thảo);  Một
thoáng Hà Giang, Tác phẩm của Thượng Đế
(Ngọc Uyển).

  

Đến với Nhịp cầu xanh 2012, khán giả không chỉ được thưởng thức một không gian art của
CLB Họa sĩ nữ Ngân Hà mà có thể giao lưu, tìm hiểu kinh nghiệm sáng tác với các nữ họa sĩ
trong đợt triển lãm tranh nghệ thuật này".

  

P.V
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