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Tác phẩm nghệ thuật học sinh trang trí các bức 
tường của văn phòng trung tâm sở học chánh 
Các khách đi vào Trung tâm Dịch vụ Giáo dục Blanchard (Blanchard Education Service Center) có 
thể vội vàng để đến một cuộc họp hoặc có một số việc mà họ muốn tham dự ngay lập tức. 
Nhưng chúng tôi khuyến khích bất cứ ai đến thăm văn phòng trung tâm Sở học chánh Portland, 
tạm dừng và nhìn vào các bức tường. 

Ở đó quý vị sẽ thấy một số tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời được sáng tạo bởi các học sinh PPS, từ 
mọi cấp lớp và mọi lứa tuổi. 

Tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong sảnh chính, và trên lầu trong các hành lang dẫn đến 
văn phòng hành chính và nhân sự. Các tác phẩm nghệ thuật được luân chuyển nhiều lần trong 
năm. 

Mỗi tác phẩm có một bảng áp phích xác định tên học sinh-nghệ sĩ, tên của tác phẩm, trường, lớp 
và giáo viên. Ngoài ra còn có một lời giải thích ngắn gọn, thường được viết bởi giáo viên, về tác 
phẩm là gì và nó được sáng tạo ra như thế nào. 

Thí dụ, tác phẩm có tựa đề “Citrus Gothic”, của học sinh năm thứ tư Trường Trung Học Grant, 
Natalia Peterson, áp phích bởi giáo viên Melody Rockwell giải thích: 

“Những tác phẩm này dựa trên việc sử dụng hình ảnh văn hóa đại chúng theo cách 
tưởng tượng hoặc mơ mộng và là một dự án minh họa bằng mực. Văn hóa Siêu thực là 
một phong trào hiện đại bắt nguồn từ văn hóa Low-Brow miền Nam California từ những 
năm 70 và 80. Nghệ thuật này nhằm tạo ra một phản ứng cảm xúc mạnh mẽ. Dự án 
cũng tập trung bố cục vào việc sử dụng các đường, hình dạng và màu sắc để tạo ra một 
tác phẩm cân bằng trực quan.” 

Độ tuổi của các nghệ sĩ cho thấy sự đa dạng trong phát triển nghệ thuật và một số tác phẩm nổi 
bật nhất được sáng tạo bởi các nghệ sĩ trẻ nhất. Chẳng hạn, tác phẩm “Winter Bird” của học sinh 
lớp hai Amiayah Lambert. Từ tấm bảng áp phích của giáo viên Hanne Duncan: 

“Các học sinh sáng tạo ra dự án truyền thông hỗn hợp này bằng cách sử dụng sơn màu 
đen để tạo ra một rừng cây bạch dương bằng cách dùng thẻ nhựa để bôi sơn lên giấy. 
Sau đó, họ sử dụng phấn màu để tạo ra kết cấu ngụ ý cho cơ thể của con chim, cánh, 
đầu và đuôi, và sơn màu nước. Các học sinh đã hợp tác làm việc với nhau để tạo ra một 
con chim trong một rừng cây bạch dương mùa đông.” 

Nếu quý vị muốn xem các thí dụ về nghệ thuật được trưng bày, trang Facebook PPS có các tác 
phẩm mẫu của các học sinh tiểu học (elementary students) và các học sinh Trường Trung Học 
Grant (Grant High School). Hoặc tốt hơn nữa, lần tới khi quý vị có công việc tại BESC, hãy đến 
sớm hoặc dành thời gian sau khi xong công việc, và xem xét cách Thuế Giáo dục Nghệ thuật và 
Thu nhập Thành phố Portland (Arts Education and Access Income Tax) đã giúp phát triển các 
nghệ sĩ trẻ của thành phố. 

https://cse.google.com/cse?cx=018342302013277717360:zcdr8tuajjq&ie=UTF-8&q=blanchard%20education%20service%20center
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2156094414421389/2156092114421619/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pps.homepage/photos/pcb.2156094414421389/2156091467755017/?type=3&theater
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