
TÁI HIỆN THỜI PHỤC HƯNG: ‘ART BENGALURU 2014’ ĐƯA CUỘC 
SỐNG TRỞ LẠI THỜI PHỤC HƯNG 
 
TTXVN (Bangalore, Ấn Độ 20/8/2014)/PR Newswire-AsiaNet/-- 
 
Lễ hội lần thứ năm này sẽ được tổ chức tại Bangalore, Ấn Độ từ 21 đến 
30/8/2014. 
 
Mọi thứ đã sẵn sàng cho “Art Bengalore 2014 [http://www.artbengaluru.in 
]’, một trong những Lễ hội Nghệ thuật Quốc gia nổi tiếng nhất Ấn Độ. Lễ 
hội lần thứ 5 này sẽ làm sống lại Thời kỳ Phục hưng với chủ đề Lịch sử 
Nghệ thuật châu Âu. Một sự kiện độc quyền được tổ chức hàng năm, The 
Collection at UB City & Sublime Galleria, Art Bengaluru, đã khởi động từ 
năm 2010, kết hợp những nghệ sỹ và những tác phẩm nghệ thuật quốc gia và 
quốc tế dưới cùng một mái nhà chung. Sự kiện này sẽ được tổ chức trong 
thời gian từ 21/8 đến 30/8/2014. 
 
(Ảnh: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140820/702554 ) 
 
Để xem Thông cáo Báo chí, vào trang web: 
    
http://www.multivu.com/players/English/7276257-art-bengaluru-
renaissance-period 
 
Mọi năm, đây là lễ hội nghệ thuật lớn nhất Nam Ấn Độ nhưng sự kiện năm 
nay hoàn toàn mang tầm vóc quốc tế. Lễ hội sẽ giới thiệu 13 phòng triển lãm 
hàng đầu, gồm cả một phòng triển lãm của New York và một phòng của 
Việt Nam. Sự kiện cũng sẽ tôn vinh một trong những nghệ sỹ nổi tiếng nhất 
Trung Quốc, Liu Bolin và tác phẩm của anh, lần đầu tiên tại Ấn Độ. Nổi 
tiếng với tên gọi: “Người tàng hình”, Bolin sẽ trưng bày loạt tác phẩm huyền 
thoại “Ẩn mình trong thành phố” cũng như công bố một sáng tác độc quyền 
dành riêng cho Art Bengaluru. 
 
Tại Lễ hội sẽ diễn ra một buổi biểu diễn âm nhạc đặc biệt tại Santoor của 
Padma Shri Pandi Shiv Kumar Sharma vào Chủ nhật 24/8/2014. 
 
Một phần nữa của lễ hội là Berserk, một hội thảo về nghệ thuật dành riêng 
cho trẻ em được tổ chức năm thứ 2, do các nhà tổ chức của Art Bengaluru 
sáng lập. Phần cuối hoành tráng của sự kiện sẽ diễn ra vào Thứ Tư 
27/8/2014. 



 
Nhà ý tưởng đồng thời là nhà tổ chức của Art Bengaluru, Uzma Irfan 
[http://www.prestigeconstructions.com/about-us/ed/uzma-irfan.php ] nói, 
“Thời kỳ Phục hưng nổi tiếng với sự hồi sinh của nghệ thuật kinh điển. Suốt 
4 năm qua, Art Bengaluru đã cố gắng nâng cao nhận thức về nghệ thuật tại 
thành phố này và khuyến khích những ý tưởng lạ, những tư tưởng mới gắn 
với nghệ thuật và cách thức sáng tạo. Sự kiện này nhằm khắc họa Bangalore 
trên bản đồ thế giới về Nghệ thuật và sự Xa hoa. Hành trình cùng với Art 
Bengaluru năm nay sẽ là cả tri thức và sự phấn khích trong cảm nhận.” 
 
Đêm khai mạc: 
“Art Bengaluru 2014’ sẽ bắt đầu với một Đêm khai mạc hoành tráng nổi bật 
với những tác phẩm của nghệ sỹ nổi tiếng Liu Blin và nghệ sỹ trứ danh Bose 
Krishnamachari. 
 
Các phòng trưng bày tại ‘Art Bengaluru 2014’: 
Một số phòng tranh nghệ thuật trong nước và quốc tế tham gia vào lễ hội 
năm nay, gồm Klein Sun Gallery (New York), Vietnamese  
Art House (Vietnam), Nature Morte (New Delhi), Latitude 28 (New Delhi),  
Progressive Art Gallery (New Delhi), Gurukala Kutir (New Delhi), The Art 
Salon (New Delhi), Art Houz (Chennai), Christel House (Bangalore), 
Rangkunchala Art's (Bangalore), Sacred Geometry India (Bangalore), 
iSpace Art Gallery (Bangalore), The Purple Turtles (Bangalore) và Sublime 
Galleria (Bangalore). 
 
Để biết thêm thông tin về 'Art Bengaluru 2014', vào trang web 
http://www.artbengaluru.in. 
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