
Mỗi Ngày Những Câu Chuyện Được Họa Bằng Màu và Ánh Sáng 

(Santa Ana, CA) – Họa Sĩ người Pháp Veronica Schmitt là một họa sĩ mới nhất được trưng bày 
tại Khoảng Không Gian Đặc Trưng Cộng Đồng tại Phi Trường John Wayne. Những bức tranh mỹ 
thuật của cô được truyền cảm hứng từ các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng mà cô đã trân 
trọng trong thời gian cô rèn luyện tài năng. Dùng sơn Acrylic đã thâu tóm được ảnh chụp nhanh 
đầy màu sắc, sống động và mềm mại của đời sống địa phương trong cuộc triển lãm này. Chọn 
lựa những bức tranh từ bộ sưu tập của cô sẽ được trưng bày tại Trạm Thomas F. Riley cho đến 
ngày 18 tháng Mười, 2022. 

Veronica hoàn tất văn bằng Cao Học Mỹ Thuật tại Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Quốc Gia ( Ecole 
Nationale Superieure des Baux-Arts) tại Pháp. Là cựu Họa Đồ Viên, cô bắt đầu hành trình để trở 
thành họa sĩ mỹ thuật sau khi cô định cư tại Hoa Kỳ. Một phần khám phá môi trường mới của 
cô, cô thăm dò California đã hướng cô trở thành họa sĩ trường phái ấn tượng trong khu vực, đã 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách và bảng màu của cô. 

 

First Photo: 

Corona Del Mar 1, Sơn màu arcrylic trên gổ 

 

Second Photo: 

Cấp cứu trên biển (Lifesaver), sơn màu acrylic trên gỗ 

 

Third Photo: 

Những con chim sắt nằm nghỉ (Resting Birds), sơn màu arcylic trên khung vải. 

 

Họa sĩ cho biết bất kể chủ đề hay thể loại, anh sáng luôn luôn là yếu tố mạnh nhất trong các 
tranh họa của cô. Sự khai phá của những tác động lẫn nhau với bóng và sự phản xạ trong mối 
liên hệ đến màu sắc sống động đã tạo nên tâm trạng và sự khơi gợi cảm xúc từ người xem. Mỗi 
hình ảnh mời gọi người xem thư thả và tự hỏi về những câu chuyện của những khung cảnh bình 
thường này như vậy đã biến đổi một khung cảnh bình thường trở thành những gì rất đặc biệt.  
“Mục tiêu của tôi là bắt lấy vẻ đẹp tự nhiên của đời sống mỗi ngày. Tôi khuyến khích người xem 
thư thả và thưởng ngoạn những khoảnh khắc lướt qua của khung cảnh thường nhật. Những 
tranh vẽ của tôi là những bức ảnh chụp nhanh của đời sống.” 

Là một họa sĩ đoạt giải thưởng nổi danh, Veronica là thành viên của Hiệp Hội Họa Sĩ California 
và Tổ Chức Các Họa Sĩ Sơn Màu Arcylic Toàn Quốc. Các tranh của cô được chọn đễ trình diễn 



trong một số các cuộc triển lãm độc nhất, và đã nhận được nhiều giải thưởng và đã được đăng 
tải trên một số sách và tạp chí tại Pháp và Hoa Kỳ., kể cả tạp chí The Artist Magazine và 
Southwest Art. Phòng họa của cô tọa lạc tại Thành Phố Irvine, California, nhưng cô thường sống 
tại Thành Phố Kansas nơi cô cũng vẽ tranh. Muốn biết thêm chi tiết về họa sĩ và các tranh vẽ 
của cô có thể tìm thấy trên trang mạng veronicaschmitt.com. 

Cuộc triển lãm có thể xem được (trước khi vào khu kiểm soát an ninh) ở tầng trên nơi Khởi 
Hành gần những khu vực khám xét an ninh tại Trạm A, B, và C và tại tầng dưới nới Đến bên 
cạnh các khu vực nhận hành lý 1 và 4. 

Muốn biết thêm chi tiết về Chương Trình Nghệ Thuật Phi trường John Wayne , xin vào 
www.ocair.com/terminal/artexhibits. 
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