
Sân bay John Wayne Công bố Triển lãm Tranh Đương đại Mới:  

4X4X15 tại Phòng Triển lãm Vi Smith 

 
(SANTA ANA, CA) – Năm ngoái, Sân bay John Wayne (JWA) đã mời các nghệ sĩ 

khắp Nam California gửi các bức tranh nguyên bản theo phong cách đương đại tới 

để tham gia một cuộc triển lãm tranh trừu tượng, phi đại diện. Triển lãm này được 

tổ chức tại Phòng Triển lãm Vi Smith  và mở cửa từ Tháng 5 năm 2022 đến Tháng 

3 năm 2023. 

“Với hàng triệu du khách di chuyển qua mỗi năm, Sân bay John Wayne là địa 

điểm vô cùng độc đáo, không giống bất kỳ nơi nào khác để giới thiệu các tác 

phẩm sáng tạo của các nghệ sĩ trong khu vực. Đây sẽ là nền tảng nghệ thuật để 

giới thiệu về các họa sĩ này, đồng thời đem đến trải nghiệm thú vị dành cho tất cả 

các vị khách ghé thăm Nhà ga Thomas F. Riley,” Charlene Reynolds, Giám đốc 

Sân bay cho biết. 

Các họa sĩ sống tại bất kỳ quận nào trong số 8 quận Nam California, bao gồm 

Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, Santa Barbara, San Bernardino, 

San Diego hoặc Ventura đều được quyền đăng ký tham gia triển lãm này. Ủy ban 

Nghệ thuật Sân bay John Wayne đã chọn ra các bức tranh của 15 nghệ sĩ khác 

nhau đại diện cho Nam California. Mỗi Ủy viên Ban Nghệ thuật đều đem đến một 

góc nhìn riêng cho quá trình đánh giá và lựa chọn dựa trên các tiêu chí hình ảnh, 

màu sắc, cách phối cảnh và kết cấu tranh. 

Các bức tranh được trưng bày trong tủ trưng bày ở Nhà ga A trên tầng khởi hành 

(sau cửa kiểm tra an ninh) từ cổng 2 đến cổng 5 và tại Nhà ga C, từ cổng 18 đến 

cổng 21. 

Chương trình Sáng tác Hội họa Sân bay John Wayne là chương trình hội họa đẳng 

cấp thế giới dành cho khách doanh nhân và khách du lịch. Nhấp vào đây để tìm 

hiểu thêm thông tin về chương trình. Để biết thêm thông tin về triển lãm này, vui 

lòng liên hệ với Jeffrey Frisch, Điều phối viên Chương trình Sáng tác Hội họa Sân 

bay John Wayne tại địa chỉ Jfrisch@ocair.com. 
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