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Các tác phẩm của các giáo viên nghệ thuật PPS 
được chọn làm triển lãm  

Các giáo viên nghệ thuật trong Sở Học Chánh Portland không những chỉ dạy học - nhiều người 
còn là nghệ sĩ. Bốn giáo viên PPS nằm trong số 30 nhà giáo dục từ Oregon được chọn để trưng 
bày tác phẩm của họ tại triển lãm “Giáo viên với tư cách Nghệ sĩ - Sau khi trình diễn” hiện đang 
được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Maryhill ở Goldendale, Wash. 

Cuộc triển lãm, được trình bày trong sự hợp tác với Hiệp hội Giáo dục Nghệ thuật Oregon, được 
chọn lọc – có nghĩa là các giáo viên phải nộp đơn và được chọn - bởi Dana Carlyle-Kletchka, Giáo 
sư về Giáo dục Bảo tàng Nghệ thuật tại Đại học Ohio State. 

Cô Jill Mitchell của Trường Tiểu Học Rieke đã được trao giải thưởng đáng chú ý cho tác phẩm 
của mình, “Succulent Study #2.” Cô Mitchell cũng có một tác phẩm khác, “Perfect Fruit,”trong 
cuộc triển lãm. 

Cô Jamin London-Tinsel của Trường Trung Học Grant được trao giải Curator's Choice cho tác 
phẩm của cô, “Repair.” Đây là vinh dự thứ hai liên quan đến OAEA mà Cô London-Tinsel đã nhận 
được trong năm, cùng với giải thưởng Giáo viên Nghệ thuật Trung học Xuất sắc của Năm named 
Secondary Art Teacher of the Year.. 

Hai giáo viên PPS khác đã có hai tác phẩm được chọn để trưng bày: Cô Marie Pearson của 
Trường Trung Học Wilson, “The Trees of Eagle Creek”” và “Me & Bee”và Cô Anna Mafchir của 
Trương Tiểu Học Vernon, “On a Walk in an Unforgettable Land,” và “Once Upon a Time.” 

Cuộc triển lãm, được mở vào Ngày 1 Tháng 10, sẽ vẫn được trưng bày cho đến Ngày 15 Tháng 
11. Xem trang web của Bảo Tàng viện Maryhill Museum website để biết giờ mở cửa và thông tin 
về vé vô cửa. 
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