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Những 'ước mơ xanh' giản dị và yêu thương của phái nữ 

02/03/2022 16:08  

 

Một gia đình êm ấm, một cuộc sống yên bình, một thế giới xanh màu bình an và 

hy vọng… đó là những “Ước mơ xanh” giản dị và yêu thương mà các nữ họa sĩ gửi gắm 

qua triển lãm cùng tên nhân dịp 8-3 năm nay. 

 

 

Công chúng đến thưởng thức triển lãm "Ước mơ xanh" 

tại Hội Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH 

 

Ngày 2-3, triển lãm "Ước mơ xanh" của CLB Mỹ thuật nữ khai mạc tại Hội Mỹ 

thuật TP.HCM, quy tụ đông đảo các nữ họa sĩ và công chúng yêu hội họa đến thưởng 

lãm. 

Triển lãm trưng bày 117 tác phẩm của 87 tác giả với nhiều chất liệu đa dạng: sơn 

mài, sơn dầu, acrylic, màu nước, đồ họa, gốm, gỗ... Mỗi tác phẩm đều mang phong cách 

và dấu ấn riêng, gửi gắm tâm tư tình cảm của các nữ tác giả liên quan đến chủ đề chung 

"Ước mơ xanh".  

Đó là màu xanh của chồi non, của sự sinh sôi nảy nở, của những hy vọng về một 

cuộc sống gia đình bình yên đầm ấm, một thế giới hòa bình... - những ước vọng giản dị 

và đầy yêu thương. 
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Tác phẩm "Tốt nghiệp COVID" của tác giả Nguyễn Hoàng Diệu - Ảnh: HỮU HẠNH chụp lại 

 

Các nữ họa sĩ tham gia triển lãm thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, có 

người theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, có người chỉ hoạt động bán chuyên, nhưng tất 

cả đều có chung tình yêu và đam mê với nghệ thuật. 

Đây là hoạt động triển lãm thường niên được tổ chức nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 

8-3, là dịp hội ngộ đặc biệt để các nữ tác giả được gặp gỡ, chia sẻ cùng nhau những sáng 

tác mới, cũng là động lực để các chị em tiếp tục theo đuổi tình yêu nghệ thuật bất chấp 

đời sống thường nhật vốn bận rộn và eo hẹp thời gian sáng tác. 

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 8-3-2022 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. 
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Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền bên tác phẩm "Bình yên". Ước mơ xanh lớn nhất của 

một người phụ nữ có con như chị là được nhìn ngắm con ngủ bình yên và an toàn trong 

vòng tay ôm của mình 

 

Tác giả Trần Thảo Hiền bên tác phẩm sơn dầu "Vào mùa cúc họa mi". Với chị, Ước mơ 

xanh được gửi gắm qua hình ảnh đôi chim bình an giữa một mùa xuân ngập tràn hy 

vọng 
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Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên thưởng thức tác phẩm "Bên thềm" của tác giả Phan 

Thị Thùy Trang. Sau nhiều năm tập trung cho nghệ thuật tranh thêu, triển lãm "Ước mơ 

xanh" là dịp để chị Thùy Trang trở lại với niềm đam mê hội họa 

 

Khán giả thưởng thức tác phẩm trong triển lãm "Ước mơ xanh" 
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Bộ 5 tác phẩm sơn dầu "Ngày giãn cách" của tác giả Lê Thị Ngọc Thúy 

 

Một tác phẩm sinh hoạt mang đậm không khí mùa xuân tại triển lãm "Ước mơ xanh" 
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Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm với đề tài, chất liệu và phong cách sáng tác đa dạng 
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