
 

Portland Public Schools là chủ sử dụng lao động không phân biệt đối xử, hành động tích cực và mang lại cơ hội bình 
đẳng. 

Học sinh Benson tạo ra tác phẩm nghệ thuật sẽ làm 
đẹp cho Quận Lloyd 

Benson Polytechnic High School là một trường học lân cận lâu đời của Quận Lloyd ở Portland. 
Giống như những người hàng xóm tốt bụng, một số học sinh của Benson đã nhiệt tình tham gia 
để cải thiện khả năng đáng sống của khu vực này. 

Các học sinh trong lớp học thiết kế phương tiện của giáo viên Steve Curley đã tạo ra tác phẩm 
nghệ thuật mà sẽ được dùng để trang trí thùng chứa rác trong khắp khu vực lân cận Lloyd. Sau 
nhiều tháng làm việc cho dự án, các sản phẩm hoàn chỉnh đã được thẩm định bởi Paul Comery 
thuộc Go Lloyd, một tổ chức phi lợi nhuận đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở Quận 
Lloyd. 

“Tác phẩm nghệ thuật này đã vượt quá mong đợi của tôi, các học sinh này là những nghệ sĩ 
tuyệt vời”, Comery cho biết. “Các học sinh đã thực hiện một công việc tuyệt vời kết hợp giữa các 
chủ đề và phản hồi mà chúng tôi đưa ra, và tác phẩm cuối cùng sẽ là nét chấm phá bổ sung đáng 
kinh ngạc cho khu vực công cộng này tại Lloyd.” 

Các học sinh đã phác thảo các thiết kế mẫu của mình trên giấy, sau đó tạo chúng trên máy tính, 
sử dụng Adobe Photoshop hoặc Adobe Illustrator. Trong suốt quá trình sáng tạo, các em đã 
nhận được phản hồi và hướng dẫn từ các nhân viên tại Instrument, một cơ quan sáng tạo kỹ 
thuật số có trụ sở tại Portland, cũng như Go Lloyd. 

“Các em đã có thể làm việc cùng với hai đội ngũ chuyên nghiệp, cả hai đều đối xử với các học 
sinh của chúng tôi một cách tôn trọng và đàng hoàng theo mối quan hệ chuyên môn,” Curley 
nói. “Các em đã có nhiều buổi phản hồi trong đó tác phẩm của các em đã được thảo luận, đưa 
ra phản hồi và thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.” 

Khoảng 30 panel nghệ thuật sẽ được gửi đi sản xuất vào tháng 3 và các thùng chứa này sẽ được 
lắp đặt trên khắp khu vực lân cận vào tháng 7. 

“Làm việc cùng với các học sinh Benson trong những dự án kiến tạo nơi chốn ở Lloyd đã và đang 
là mục tiêu của Go Lloyd trong nhiều năm qua” Comery chia sẻ. “Tôi cảm thấy vui mừng khi 
chúng tôi đã có thể hợp tác trong một dự án nhằm đưa nghệ thuật của học sinh vào khu vực 
công cộng cũng như tăng cường sự sạch sẽ cho vỉa hè của chúng ta. Hy vọng của chúng tôi là dự 
án này có thể trở thành nguồn tự hào cho tất cả học sinh tại Benson cũng như nâng cao ý thức 
làm chủ và hòa nhập tại khu vực lân cận Lloyd. 

Đối với Curley, dự án đã mang đến cho các học sinh của ông một thử thách về thiết kế trong đời 
thực mà các em có thể đảm nhận. 

http://www.golloyd.org/
https://www.instrument.com/
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“Chuyện tác phẩm này sẽ được lắp đặt để cho công chúng đánh giá lâu dài cũng gặp khá nhiều 
may mắn,” Curley nói. “Các em đã được ủng hộ rất nhiệt tình.” 
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