Chú chó Mậu Tuất trên tà áo dài
05/02/2018 - NGUỒN: tuoitre online

TTO - Đón năm Mậu Tuất, họa sĩ trẻ Trần Hữu Nhật ở thành phố Huế đã tạo nên bộ sưu
tập áo dài với những chú chó mang đủ các sắc thái rất đáng yêu.

Họa sĩ Trần Hữu Nhật với bộ áo dài Mậu Tuất của mình - Ảnh: QUỲNH NHI

Trên nền vải lụa gấm cao cấp, họa sĩ Trần Hữu Nhật đã vẽ lên những chú chó lấy
cảm hứng từ các tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh), làng Sình (Huế) kết hợp cùng
phong cách của hội họa lập thể với bố cục ngẫu biến nhưng cân bằng, hài hòa, gợi
nhiều suy tưởng.
Họa sĩ Nhật cho biết chó là loài vật gần gũi với con người, nhưng để thể hiện nó
trên áo dài lại là việc không dễ.

Nhật đã dùng bảng màu ngũũ sắ
sắc Kim (trắng), Mộc (xanh), Thủy
ủy (đen),
(đ
Hỏa (đỏ),
Thổ (vàng) để thể hiện âm dươ
ương hòa hợp với niềm hoan ca của
ủa mùa
m xuân.
Sau khi hoàn thành bộ sưu tập
ập nnày, họa sỹ Trần Hữu Nhật dự
ự định sẽ trình diễn bộ
áo dài Mậu Tuất trong dịp
ị Tết
ết Nguy
Nguyên đán ở phố đi bộ Huế, để đư
ưa vẻ đẹp áo dài
Huế cũng như hình ảnh con giáp M
Mậu Tuất đến du khách gần xa.

Họa sĩ Trần Hữu
ữ Nhật
ật vớ
với bộ áo dài Mậu Tuất của mình - Ảnh: QUỲNH
ỲNH NHI
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Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất
08/02/2018 - NGUỒN: tuoitre online

TTO - Những con chó qua góc nhìn của họa sĩ Huế vừa tình, vừa hài hước, vừa dí dỏm

Nhiều người tham quan triển lãm "Cờ hó ngó cờ tây" cùng chụp ảnh lưu niệm bên những bức tranh chó ngộ
nghĩnh - Ảnh: MINH AN

Những sân chơi hội họa Mậu Tuất của họa sĩ Huế vừa khai mạc chiều 8-2.
Như mọi năm, phòng tranh Art Gallery Sông Như của họa sĩ Đặng Mậu Tựu nằm bên trong kiệt
7 đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế, lại mở cửa chào đón người yêu tranh con giáp.
Năm con gì thì vẽ con đó, và con chó là chủ đề của năm Mậu Tuất cận kề đã được họa sĩ Tựu
cùng những bạn vẽ của mình thể hiện trong thời gian ngắn trước khi trình làng.
Người xem được thấy lại thêm lần nữa nét thân thương của loài vật gần gũi nhất với con người.
Với chủ đề "Cờ hó ngó cờ tây", một cách chơi chữ "chó", triển lãm đã khai mạc chiều 8-2 thu
hút đông đảo người xem.

Ở đó, 26 tác phẩm của 15 tác giả đã khắc họa hình tượng con chó dưới góc nhìn vô cùng thú vị
trên nền các chất liệu như sơn mài, acrylic, nghệ thuật trúc chỉ...
Mỗi góc nhìn về con chó Mậu Tuất ẩn chứa sự đa dạng và cảm xúc. Có khi uy nghiêm, nhưng
cũng lắm lúc dữ tợn, hay đơn thuần là con chó đá ven đường...
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu, cho biết đây là triển lãm con giáp lần thứ 14 được ông và nhiều bạn vẽ
duy trì thực hiện như là cách đón Tết riêng và chia sẻ đến người yêu nghệ thuật mỗi độ tết đến
xuân về.
"Vẽ tranh con giáp dịp cuối năm giờ đây như một món ăn tinh thần, thiếu là không chịu được",
ông Tựu chia sẻ. Triển lãm mở cửa đón người xem đến hết ngày 2-3 (15 tháng Giêng năm Mậu
Tuất).

Xem một số bức tranh tại triển lãm:

Tác phẩm "Gia đình" của họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Ảnh: MINH AN

Tác phẩm Vườn cấm của Lê Hòa - Ảnh: MINH AN

Tác phẩm Sống cùng trời đất của Đặng Mậu Tựu - Ảnh: MINH AN

Một người yêu tranh chăm chú xem bức tranh chó Mậu Tuất - Ảnh: MINH AN

Tác phẩm "Ban mai" của Đặng Thu An - Ảnh: MINH AN

Tác phẩm "Chó đá" của tác giả Nguyễn Quốc Sơn - Ảnh: MINH AN

Cùng chiều 8-2 tại tòa soạn tạp chí Sông Hương (9 Phạm Hồng Thái, TP Huế) cũng đã diễn ra
triển lãm "Mừng xuân Mậu Tuất 2018" do Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.
Có 33 bức tranh vẽ bằng nhiều chất liệu như acrylic, màu nước, hoa lá ép, sơn mài, tổng hợp…
được trưng bày lại triển lãm.
Những bức tranh chủ yếu thể hiện tình yêu của con người và mùa xuân, giữa con người và con
người, trong đó, đáng chú ý có nhiều bức tranh vẽ về chó - con giáp của năm được nhiều người
trầm trồ khen ngợi.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23-2.

Tác phẩm "Bin của tôi" của Dương Văn Kính - Ảnh: MINH AN

Tác phẩm "Tuất" của Phạm Quang Trinh - Ảnh: MINH AN

Năm Tuất, họa sĩ vẽ tranh chó
11/02/2018 - NGUỒN: tuoitre online

TTO - Đỗ Phấn cho biết ông vẽ tranh giáp đều đặn từ hàng chục năm qua, mỗi mùa giáp
tết

Tranh giáp Mậu Tuất của Đỗ Phấn (Hà Nội) - Ảnh: THÁI LỘC

"Năm nay tôi vẽ hơn 70 "con", đã tặng gần hết, chỉ còn 6-7 con mà bạn bè cũng sắp đến lấy nốt.
Nói kết thúc nhưng cũng chưa chắc, vì có khi có thêm người bạn nhắc hoặc nhớ ra thêm một
người cần tặng, thế là hí hoáy vẽ thêm!".
Họa sĩ chuyên vẽ tranh con giáp Đỗ Phấn chia sẻ như vậy, khi chúng tôi ghé thăm ông trong
một ngày se lạnh cuối năm.
Đủ đầy, vui nhộn
Ban đầu Đỗ Phấn vẽ dăm bảy bức, chỉ để tặng, về sau trở thành chuyên nghiệp vẽ giáp, không
chỉ để tặng mà còn để các đơn vị xin in lịch và làm bìa nhiều báo tết.

"Cứ đến những tháng cuối năm, bạn bè cứ hỏi đã vẽ con giáp chưa. Thế là tôi nghĩ dành hẳn vài
tuần vẽ tranh giáp cho đủ số tặng các ông. Và cũng hay ở chỗ vẽ tranh giáp cũng là lúc nghĩ về
những người bạn thân thiết, gắn bó với mình. Năm nay cũng có khuyết đi một vài người, già cả
thì phải mất thôi!" - ông nói...
So với mọi năm, tranh chó Mậu Tuất năm nay của Đỗ Phấn vui nhộn hẳn, với rất nhiều chó con
nhí nhảnh, nghịch, rộn ràng, mà theo ông một phần nhờ những tin tức lạc quan cuối năm Đinh
Dậu với công cuộc phòng chống tham nhũng, kết quả á quân châu Á của đội bóng U23 Việt
Nam.
Cũng trong những ngày cuối năm này, rất nhiều du khách đến phố cổ Hà Nội cảm thấy thích thú
khi bước vào triển lãm Tuất dome ở chợ Hàng Da. Người xem đặc biệt chú ý đến hàng loạt
tranh chó trên đĩa gốm của họa sĩ Lê Thiết Cương.
Rất kiệm nét và kiệm màu, người họa sĩ "ngoáy" những nét khoáng đạt và đơn sắc thành ra
những chú chó đặc biệt, giàu cảm xúc, ý tứ tràn trề, chứng tỏ nội lực cao của một cây cọ tài
hoa...

Một bức tranh chó của Đỗ Trung Quân

Tranh chó và... áo ấm
Tại TP.HCM, nhà thơ - họa sĩ Đỗ Trung Quân cười sảng khoái khi nhà báo Lê Đức Dục báo tin
thông qua đấu giá, bức tranh chó của anh mang lại 36,2 triệu đồng, góp phần vào số 427 chiếc
áo ấm tặng học sinh của xã miền núi Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Thế là con
chó trong tranh của anh đã đem lại chút hơi ấm...
Một chiều cuối năm, tại họa thất của mình ở quận Phú Nhuận, anh đã thở phào hoàn thành
nhiệm vụ với bạn bè qua cả trăm bức tranh chó Mậu Tuất. Anh chỉ giữ lại con chó trên một
mảng gốm nặng cả chục ký, vừa để "giữ nhà" vừa để đón tết năm nó được cầm tinh.
Tranh chó của anh năm nay mang một môtip rất riêng, cõng trên lưng mình những nhà cửa, tài
sản của chủ nhân, kèm theo mỗi biểu tượng âm dương.
Ngoài việc mang một vẻ vui nhộn của sự pha sắc màu rất... nên thơ, nhưng con chó tranh anh
cũng thủ thân thủ phận, lo canh những khối tài sản của chủ nhân trong một khối trách nhiệm
tràn trề.
"Khi vẽ, tôi nghĩ đến tính cách, đến cái tình của con chó, trung thành, tận tụy với gia chủ. Vì
vậy, tôi mới đưa vào tranh biểu tượng âm dương, khái quát lên thành biểu tượng triết học để nói
lên mối tương quan giữa con vật với con người" - họa sĩ Đỗ Trung Quân chia sẻ.

Tranh chó trên đĩa gốm của Lê Thiết Cương - Ảnh: THÁI LỘC

Du xuân - tác phẩm của Hoàng Phi Hùng (Huế) - Ảnh: THÁI LỘC

'Tuất Dome 2018' triển lãm con giáp thứ 11 nhân năm Mậu Tuất
30/01/2018 - NGUỒN: tuoitre online

Nhóm các nghệ sĩ của G39 đều là những người yêu nước Nga nên quyết định đặt tên triển lãm
lần này là Tuất Dome 2018. "Dome" theo tiếng Nga tức là "nhà".
Đây là năm thứ tư liên tiếp nhóm G39 triển lãm vẽ con giáp
Trong "ngôi nhà" này sẽ triển lãm các tác phẩm trên nhiều chất liệu.
Bên cạnh tranh vẽ (chất liệu tổng hợp, bột màu, sơn dầu, acrylic, xé giấy) còn kết hợp các tác
phẩm tượng, đĩa gốm vuốt tay và vẽ độc bản trực tiếp tại hai làng gốm có lịch sử lâu đời Hương
Canh, Bát Tràng.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Quốc Thái.

Những nghệ sĩ muốn tạo ra một không gian nghệ thuật tràn đầy niềm hân hoan, rạo rực của mùa
xuân qua những bức họa xuân, và sự ấm áp, thân thiện thông qua các tác phẩm về loài chó, con
giáp tượng trưng cho năm 2018.

Tại lễ khai mạc, các họa sĩ sẽ trực tiếp vẽ tranh, ngoài ra ban nhạc G39 sẽ dành tặng khán giả
những màn trình diễn đặc biệt.
Triển lãm còn bày bán các sản phẩm giỏ hoa mây, phong bao lì xì, mây tre đan trang trí do các
học viên nhí thực hiện.
Triển lãm do Gallery 39 phối hợp với Trung tâm thương mại Hàng Da thực hiện sẽ khai mạc
lúc 16h ngày 2-2 tại sảnh tầng 1, Hàng Da Galleria, số 1 phố Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thời gian triển lãm từ 2-2 đến 12-2-2018.

Tác phẩm gốm của Trịnh Vũ Hiếu

Tác phẩm của họa sĩ Trần Gia Tùng

Tác phẩm của họa sĩ Tào Linh.

Tác phẩm của họa sĩ Đỗ Dung.

Tác phẩm của họa sĩ Phương Bình.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tất Long.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng.

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Trần Quân

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Minh Hiếu.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hồng Quang.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyên Minh.

Tĩnh vật của họa sĩ Nguyễn Hồng Phương.

Đĩa gốm của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Tĩnh vật của Bình Nhi.

