
                                       
                           Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông               
       Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280 

                                                                        
Liên lạc: John Montanchez 

 (714) 741-5200 
        Ban Phục Vụ Cộng đồng 
                        

 
Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019 

  NHỮNG TRANG TRÍ NGHỆ THUẬT CHUNG QUANH KHU DOWNTOWN THÀNH PHỐ   
                  

    Dựa trên ý tưởng chương trình Reimagine Garden Grove, một số khu vực trung tâm  

thành phố Garden Grove đã được tăng cường với các tác phẩm nghệ thuật mới tạm thời và  

vĩnh viễn.  Cộng đồng có thể nhìn thấy các triển lãm nghệ thuật tại những địa điểm khác nhau  

trong trung tâm thành phố. 

   Ông Steve Jones, Thị trưởng Garden Grove chia sẻ, “Những nỗ lực của chúng tôi để xây 

dựng lại hình ảnh Garden Grove bằng cách thêm các tác phẩm nghệ thuật trong không gian.  

Chúng tôi làm việc để thay đổi khu vực downtown thành phố thành một trung tâm mới và 

sáng tạo, đồng thời tôn vinh cộng đồng và văn hóa của chúng tôi.”            

  Tại góc đường Acacia Parkway và Grove Avenue, 1,500 con bướm màu xanh và cẩm 

thạch được vẽ bằng tay được gắn vào một chuỗi hàng rào liên kết, là nhờ trí tưởng tượng 

sống động và đầy nghệ thuật.  Họa sĩ minh họa, Kira Green, đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật 

phản ánh bức tranh tường được thiết kế theo chủ đề thiên nhiên và băng ghế trong công 

viên Village Green park, tại 12732 Main Street.                        

   Từ đây đến tháng Mười 2019, cộng đồng sẽ có dịp ngắm những bức tranh tường rực 

rỡ (mural) với các thiết kế hình ảnh thiên nhiên như chim, bươm bướm và dâu tây.  Nghệ sĩ 

và họa sĩ vẽ tranh tường, Ever Galvez, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn cuối cùng của những 

bức tranh tường vào tháng 10 năm 2019. 
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   Các hình ảnh nghệ thuật mới bao gồm:       

 • Biểu ngữ kim loại (metal banners) được chỉnh để giới thiệu các địa danh nổi bật của 

Garden Grove, nằm trên bảy cột đèn dọc theo đường Euclid và Acacia Parkway, giữa Đại lộ 

Garden Grove và Đại lộ Stanford Avenue.        

 • Một câu trích dẫn của nhà triết học Plato được vẽ dọc theo công viên Village Green park, 

ở giửa bức tường ngăn cách với nhà thờ First Baptist Church.              

 • Những từ ngữ dí dỏm được dán trên các bức tường bên ngoài của Nhà hát Gem Theater, 

tọa lạc tại 12852 Main Street.          

 • Năm chiếc ghế khổng lồ (Adirondack chairs) mới được làm từ những chai nước tái chế, 

đặt tại Công viên Trung tâm Thành phố, địa chỉ 12802 Euclid Street.    

   Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban phục vụ Cộng đồng theo số (714) 

741-5200. 

 

 

 

 

 

 


