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Triển Lãm Nghệ Thuật
Nhân dịp Hội Hoa Lan Newport Harbor tổ chức Hội Chợ Hoa Lan và Cây Cảnh, Hội Hoa
Lan Việt Nam cũng tổ chức một cuộc Triển Lãm Nghệ Thuật tại lầu 2 thương xá Westminster,
gần J.C. Penney vào 3 ngày 7-8-9 thang 8 năm 2015.
Đây là một cuộc triển lãm phối hợp đa dạng có thế nói là hiếm có và hoàn mỹ hơn hẳn
những năm vừa qua, với khoảng 50 nghệ sĩ thuộc các bô môn: Bonsai, Hội Hoạ, Nhiếp ảnh, Cắm
hoa, Điêu khắc và Hoa lan tham dự với gần 200 tác phẩm.
Phòng triển lãm là một gian phòng trên 5000 sqft cao ráo, sáng sủa, rộng rãi, thoáng mát.
Điều đáng nói là Ban Tổ Chức chỉ được biết địa điểm cũng như kích thước của phòng triển lãm
này 2 tuần lễ trước để chuẩn bị và được Hội Hoa Lan Newport Harbor cho mượn mà không phải
trả một lệ phí nào cả.
Bước vào cửa chúng ta sẽ thấy khoảng 50 tác phẩm Bonsai của các hội viên Hội Bonsai
và Cây Cảnh có những cây khoảng 700-800 năm tuổi trưng bầy trên 20 chiếc bàn dài ở giữa
phòng và bên tay phải. Điều đặc biệt của những cây Bonsai phần lớn được đào từ rừng núi và
mang về uốn nắn và thuần dưỡng cả mấy năm trời.

Bên tay trái cửa vào là bàn triển lãm của Hôi Hoa lan VN với những cây lan hiếm lạ ít
thấy trên thị trường. Tuy vào giữa mùa hè, hoa lan ít khi có hoa, nhưng người ành điệu sẽ thấy
ngay cây lan thân thương của quê nhà: Hoàng Thảo Thuỷ Tiên (Den. amabile) to lớn vói 3 chùm
hoa thực lớn dài tới 40 phân, bên cạnh đó là cây Vanda tricolor danh tiếng của Phi luật tân và
cây Encyclia alata với nhưng chùm hoa nâu vàng thơm ngát hương cau, mọc suốt từ Mexico đến
Costa Rica và còn nhiều cây khác nữa. Xin mời các bạn yêu lan hãy đến thưởng lãm.
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Bên cạnh đó là khu triển lãm những tác phẩm điêu khắc trên các thân cây phần lớn là loại
Thiết Mộc (Iron wood) cứng rắn như sắt, tinh mắt lắm mới thấy hình con rồng, con phượng hay
con rùa mà tác giả đã tạo hình, ẩn mình trong đám cành cây hay rễ cây uốn éo rất mỹ thuật.

Trên bức tường bên trái chạy dài cuối phòng là những tác phẩm mới lạ của các nhiếp ảnh
gia tên tuổi rất quen thuôc với cộng đồng người Việt vói các bức ảnh hoa lan hay cảnh vật của
quê hương cũ cũng như quê hương mới.
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Bức tường bên tay là các họa phẩm của nhiều trường phái khác nhau, đặc biệt có 2 bức có
tựa đề: Hoa lan Thái Nguyên và Hoa Lan Bắc Kạn đem lại cho khách thưởng ngoạn một cảm
giác êm đềm của chốn quê hương đã ngàn trùng xa cách.

Xen lẫn với hôi họa là các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật với những bông hoa chẳng mấy
xa lạ, nhưng lối cắm khác thường và bình hoa tự tay tác giả làm lấy, thực là đáng thán phục.

Kèm theo đó là một máy chiếu hình liên tục trình bầy các loài lan lạ trên thế giới và của
quê hương với tên khoa học và các sinh hoạt của Hội Hoa Lan trong 11 năm qua.
Những lời tường thuật thô thiển này không thể nào nói lên hết các đặc điểm hay tác
phẩm của cuộc triển lãm này được, kính mời quý vi và các bạn hãy bớt chút thi giờ tới dự. Xin
vào bằng cửa chính, phía sau giữa Macy’s và J.C Penny hay xuyên qua lầu 2 của J.C Penney.
Chỗ đậu xe rộng thênh thang và vào cửa hoàn toàn miễn phí.
Kính mời
Nguyễn Dzũng

