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Đa số ảnh trưng bày miêu tả thiên nhiên. (Thanh Long/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Một cuộc triển lãm ảnh nghệ
thuật khai mạc vào sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Mười Hai, trưng bày hơn 60
tác phẩm của các hội viên cũng như học viên của Hội Ảnh Việt Nam
(Viet Nam Photography Club, VNPC), tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật
báo Người Việt, Westminster.
Theo ông Nguyễn Minh, hội trưởng VNPC, mục đích của sự kiện này là
giới thiệu với cộng đồng, đồng hương những tác phẩm xuất sắc mà các
hội viên đã bỏ nhiều thời gian và công sức để sáng tác, trong đó có
những tác phẩm từng đạt huy chương cao của thế giới.

“Triển lãm còn nhằm để quảng bá và phát triển phong trào nhiếp ảnh
nghệ thuật tại miền Nam California,” ông Minh cho biết thêm.
Đa số những tác phẩm được trưng bày miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên,
đặc biệt là cảnh mùa Thu. “Mùa Thu vừa qua, nhiều hội viên đã thức
cả đêm, đi dưới mưa trong cái lạnh buốt giá của những tiểu bang miền
Đông để chụp những bức ảnh này,” ông Minh cho hay.

Vợ
chồng ông Vương Hồng và bà Ái Nhân Trần thích thú ngắm phong cảnh
mùa Thu. (Thanh Long/Người Việt)
Nói về nghệ thuật nhiếp ảnh, ông Trí Nguyễn, một hội viên đã 80 tuổi
của VNPC, giải thích: “Nhiếp ảnh gia cũng giống như họa sĩ. Khi thấy
cảnh đẹp, họa sĩ thì cầm cọ và sơn để vẽ. Còn nhiếp ảnh gia thì cầm
máy để chụp. Ai mà chụp được một cảnh đẹp nào đó về trưng ra để
mọi người xem thì rất là sung sướng.”
Trong ngày khai mạc, triển lãm thu hút nhiều khách viếng thăm. Là
những người yêu thích tranh ảnh nghệ thuật, hai vợ chồng ông Vương
Hồng và bà Ái Nhân Trần đã dành buổi sáng cuối tuần để đến với sự
kiện.

“Sương Thu”- tác phẩm đạt giải nhất của VNPC. (Thanh Long/Người
Việt)
Chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh, hai vị khách ở Costa Mesa cho
biết: “Những cảnh này không có gì cao xa, mình đã từng đi qua, đã
từng trông thấy, nhưng mình không biết nắm bắt. Do đó, phải khâm
phục những nhà nhiếp ảnh là họ giữ lại được những khoảng khắc thiên
nhiên tuyệt đẹp.”
Nhân dịp triển lãm, VNPC còn trao bằng khen của hội này cũng như
của Liên Đoàn Nhiếp Ảnh Thế Giới (FIAP) và hội nhiếp ảnh Sunrise
dành cho hội viên và học viên của mình.
Triển lãm ảnh nghệ thuật 2018 của VNPC còn diễn ra đến 5 giờ chiều
Chủ Nhật, 2 Tháng Mười Hai. (Thanh Long)

