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67 nghệ sĩ học sinh từ PPS thắng giải thưởng hàng 
đầu, các tác phẩm được trưng bày  

Các tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo bởi 67 học sinh từ Sở Học Chánh Portland đang được 
trưng bày tại Đại học Nghệ thuật Tây Bắc Thái Bình Dương sau khi họ thắng giải chiều khóa vàng 
trong Giải thưởng Nghệ thuật Portland Metro Scholastic Art Awards. 

Cuộc thi dành cho các học sinh lớp 7-12 ở các quận Multnomah, Clackamas và Washington, 
được tổ chức bởi Alliance for Young Writers and Artists (Hội Liên Minh Các Nhà Văn và Nghệ Sĩ 
Trẻ). Tổng cộng, 336 tác phẩm dự thi từ PPS đã được khen ngợi bằng giải thưởng chìa khóa vàng 
hoặc bạc, hoặc đề cập danh dự.  

Những người thắng giải thưởng chìa khóa vàng có tác phẩm của họ được trưng bày tại Trung 
tâm Nghệ thuật và Thiết kế displayed at the PNCA's Arlene and Harold Schnitzer Center for Art 
and Design, tại 511 NW Broadway, cho đến Ngày 21 Tháng 2. Giờ mở cửa là 9 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều, Thứ Hai đến Thứ Bảy. 

Các nghệ sĩ PPS nhận được giải thưởng trong nhiều danh mục, trong tất cả mọi thứ, từ điêu khắc 
đến nghệ thuật kỹ thuật số, với một số nhận giải thưởng chìa khóa vàng trong nhiều danh mục. 
Các giải thưởng phản ánh sự cam kết về nghệ thuật trong PPS và tác động của Thuế nghệ thuật 
Portland, ngân quỹ tài trợ cho các giáo viên nghệ thuật PPS giảng dạy các học sinh từ mẫu giáo 
đến lớp năm. Công việc đang tiếp tục Work is continuing phát triển Kế hoạch Giáo dục Nghệ 
thuật Tổng thể cho PPS bởi nhóm Nghệ thuật Thị giác và Nghệ thuật Biểu diễn của sở học chánh, 
và quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình bằng cách tham gia khảo sát ý kiến MAEP 
survey. 

Những người thắng chìa khóa vàng tiến đến cuộc thi quốc gia vào cuối năm nay. Những người 
PPS thắng là: 

Trường Trung Học Benson: Elijah Donovan (phương tiện truyền thông hỗn hợp), Kalynn Lam 
(nghệ thuật kỹ thuật số). Giáo viên - Joe Rozewski. 

Trường Trung Cấp da Vinci: Ethan Bates (điêu khắc), Aiden Bradfield (vẽ & minh họa), Eli Fenner 
(nhiếp ảnh), Natasha Korbich (truyền thông hỗn hợp, điêu khắc), Benati Louvouezo (điêu khắc). 
Giáo viên - Kelda Van Patten. 
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Trường Trung Học Grant: Emma Ficker (nhiếp ảnh), Peyton Myers (nhiếp ảnh), Isabella 
Stockwell (nhiếp ảnh), Sasha Colon (vẽ & minh họa), Grace Emmite (vẽ & minh họa), Amanda 
Hunt (vẽ & minh họa), Sabine Kenney (vẽ & minh họa), Florence Oakley (nhiếp ảnh), Macy 
Olivier (vẽ & minh họa), Vivian Rush (vẽ tranh), Sophie Tenkhoff (nhiếp ảnh), Arwen Thomas 
(nhiếp ảnh), Edith Allen (vẽ tranh, bộ ảnh nghệ thuật), Henry Backus (vẽ & minh họa), Claire 
Chasse (bộ ảnh nghệ thuật), Zoe De Blocation (nhiếp ảnh), Marin Jurgens (bộ ảnh nghệ thuật), 
Jade Mervar (nhiếp ảnh), Ada Swartley (gốm & thủy tinh), Kian Doughty (phim & hoạt hình). Các 
Giáo viên – Paige Battle, Cristy McCarty, Melody Rockwell, Jamin London Tinsel. 

Trường Trung Cấp Jackson: Sula Dunwoody (phương tiện truyền thông hỗn hợp). Giáo viên - 
Jessica Hickey. 

Trường Trung Học Jefferson: Anneka Root (nhiếp ảnh), Aries Brock (vẽ & minh họa), Samuel 
Densmore (phương tiện truyền thông hỗn hợp), Uma Pacioretty (vẽ tranh), Megan Moore 
(nhiếp ảnh). Giáo viên - Amy Hargrave. 

Trường Trung Học Lincoln: Addison Ferriday (nhiếp ảnh), Emma Howard (nhiếp ảnh, nghệ thuật 
kỹ thuật số), Emily Prince (nhiếp ảnh), Tasneem Sarkez (bộ ảnh nghệ thuật, phương tiện truyền 
thông hỗn hợp, vẽ tranh), Chloe Romo (nhiếp ảnh), Madeleine Moreland (điêu khắc), Chloe 
Berton (vẽ & minh họa), Jinjin Zhang (vẽ tranh, vẽ & minh họa), Emma Brauser (nhiếp ảnh), 
Emma Howard (in ấn, nghệ thuật kỹ thuật số), Isabella Ruppelt (in ấn). Các Giáo viên - Nancy 
Abens, Coren Rau, Lily Windle. 

Trường Trung Cấp Mt. Tabor: Hillary Kuhns (vẽ & minh họa). Giáo viên - Molly Renauer. 

Trường Trung Học Roosevelt: Quinn Humphreys (vẽ & minh họa), Dylan Powell (vẽ & minh 
họa). Giáo viên - Kellie May. 

Trường Trung Cấp West Sylvan: Biancastella Bleiler (in ấn), Daria Borcea (vẽ tranh), Rose 
Kwiecien-Roick (phương tiện truyền thông hỗn hợp), Paula MacMillan (phương tiện truyền 
thông hỗn hợp), Isménie Weil (phương tiện truyền thông hỗn hợp). Giáo viên - Anne Larsen. 

Trường Trung Học Wilson: Isaac Soto (bộ ảnh nghệ thuật), Claire Catalan (nhiếp ảnh), Adam 
Dowling (nhiếp ảnh), Makenzie Lee (nghệ thuật kỹ thuật số), Ari Lohr (nhiếp ảnh), Zola 
Lungerhausen (nhiếp ảnh), Virginia Boutwell (vẽ tranh), Georgia Feld -Denae (vẽ & minh họa, 
nghệ thuật kỹ thuật số), Lucy Grimm (vẽ tranh), Lucy Quinn (vẽ & minh họa), Kylie Robinson (vẽ 
tranh), Ezra Scriven (vẽ tranh), Isaac Soto (bộ ảnh nghệ thuật, vẽ & minh họa), Cassidy 
Stevenson (vẽ & minh họa), Owen Van Horn (nghệ thuật kỹ thuật số). Các Giáo viên - Andrew 
Butterfield, Matt Carlson, Marie Pearson. 
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