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VAALA Tổ Chức Triển Lãm Trang Sức Hành Trình Của Viên Ngọc Trai Do Chí Huỳnh Thiết
Kế
WESTMINTER - Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức một cuộc triển lãm kéo dài ba
ngày mang chủ đề "Hành Trình Của Viên Ngọc Trai", giới thiệu trang sức do Chí Huỳnh thiết kế. Tiếp
tân khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7:00 giờ tối ngày thứ Sáu, 18 tháng Giêng, năm 2013. Cuộc triển
lãm sẽ kéo dài cho đến Chú Nhật, 20 tháng Giêng tại Việt Báo Gallery, số 14841 đường Moran,
thành phố Westminster. Giờ mở cửa phòng triển lãm: Thứ Sáu, 18 tháng Giêng: 7:00pm-9:30pm;
thứ Bảy và Chủ Nhật 19 và 20 tháng Giêng: 11:00am-5:00pm. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn
phí.
"Khi người họa sĩ vắt tim óc vào bức tranh, ông sẽ có một sáng tác để đời. Khi Chí Huỳnh đưa
sự sáng tạo vào công việc thiết kế trang sức, anh làm cho những vật trang sức trở thành những tác
phẩm điêu khắc nhỏ bé," họa sĩ Ann Phong nói. "Qua những trang sức do Chí Huỳnh thiết kế, người
thưởng ngoạn sẽ thấy trùng trùng lớp lớp màu sắc, từ màu trắng ngọc trai cho đến sắc xanh ẩn sâu
phía trong. Hình thù, đường nét của mẫu trang sức quyện vào nhau rất hài hòa."
Nhà
thiết kế trang sức Chí Huỳnh.
Chí Huỳnh (Huỳnh Thượng Chí) sinh năm 1968 tại Sóc Trăng
trong một gia đình có nghề làm trang sức lâu đời. Vượt biển cùng gia đình và định cư tại Hoa Kỳ
năm 1980, Chí Huỳnh quyết tâm theo đuổi nghề truyền thống của gia đình. Với sự tìm hiểu và sáng
tạo không ngừng, Chí đã tìm ra cách "cấy" một viên kim cương nhỏ trong con sò trai và tạo nên loại
ngọc trai độc nhất vô nhị. Khám phá này hiện được Chí Huỳnh giữ bản quyền: Galatea Pearl (Đá quý
trong ngọc trai). Ngọc trai ông sử dụng được lấy từ Tahiti và biển Nam Hải. Hiệp hội ngọc trai của
Tahiti thoạt đầu không chấp nhận sự sáng tạo của Chí Huỳnh. Tuy nhiên, 5 năm sau họ đã bị chinh
phục bởi nét đẹp hài hòa, quyến rũ của những mẫu thiết kế của Chí và chấp nhận ông vào làm
thành viên của hội và đưa sáng tạo của ông vào các tài liệu chính thức do hội xuất bản. Năm 1994,
Chí Huỳnh sáng lập nhà trang sức GALATEA, bán những trang sức do ông thiết kế.
Tắm-trăng: Nhẫn mang tên "Tắm Trăng" do Chí Huỳnh thiết kế.
"Đối với tôi đây là một cuộc
triển lãm rất đặc biệt. Suốt 18 năm trong nghề, tôi đã từng thực hiện rất nhiều cuộc triển lãm trang
sức tại Hoa Kỳ và quốc tế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mở triển lãm trong cộng đồng Việt Nam,"
Chí Huỳnh cho biết. "Hơn trăm năm trước người Nhật đã đi tiên phong trong kỹ nghệ nuôi, cấy ngọc
trai. Mục tiêu của tôi vẫn là tạo một loại (category) ngọc trai mới, và tôi đã thực hiện được điều này
với ngọc trai Galatea."
Chung-Thuy: Vòng đeo cổ hạt trai mang tên "Chung Thủy" do
Chí Huỳnh thiết kế.
Chí Huỳnh từng đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế cho những mẫu thiết
kế trang sức bằng ngọc trai. Điển hình như chiếc nhẫn mang tên "Tắm Trăng" đoại giải thưởng của
Hội Ngọc Trai Hoa Kỳ vào tháng 11 năm nay. Hội các nhà trang sức Hoa Kỳ đã bình chọn Chí Huỳnh
là nhà thiết kế trong năm với chiếc vòng đeo cổ gồm 10 viên ngọc trai chạm khắc tinh vi mang tên
"Chung Thủy".
Ngoài công việc thiết kế trang sức, Chí Huỳnh còn là một họa sĩ và đã từng thực
hiện nhiều cuộc triển lãm cá nhân và tập thể. Ông đã từng là thành viên trong hội đồng quản trị của
VAALA nhiệm kỳ năm 2000-2002. Ông hiện sống cùng gia đình tại Nam California.
Giá của
các trang sức trưng bày tại cuộc triển lãm từ $250 đến $5,000. Năm mươi phần trăm tiền bán trang
sức tại cuộc triển lãm sẽ được Chí Huỳnh dành tặng cho Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA),
nhằm giúp hội phát triển những chương trình văn học nghệ thuật trong cộng đồng. Mọi chi tiết về
cuộc triển lãm "Hành Trình Của Viên Ngọc Trai," xin liên lạc điện thoại (714) 312-9974 hoặc (714)
893-6145.
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