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Khai mạc triển lãm các không gian sáng tạo
(Chinhphu.vn) - Ngày 30/9, triển lãm “Giới thiệu các không gian sáng tạo tại Châu Âu và Châu Á” đã được khai
mạc tại Viện Goethe Hà Nội. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Hội thảo quốc tế “Sáng tạo và
phát triển đô thị” do Viện Goethe tổ chức.

Ban Tổ chức giới thiệu nội dung Triển lãm. Ảnh: Minh Tuấn
Với mục tiêu kích thích sự sáng tạo và mở rộng tầm nhìn về phát triển đô thị, triển lãm đã giới thiệu hình ảnh của 21 không gian sáng tạo tại các nước: Anh, Đức, Myanmar,
Philippines, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam.
Trong buổi khai mạc triển lãm, khán giả đã được xem một số clip ngắn giới thiệu về các không gian sáng tạo điển hình tại các nước, trong đó có 2 địa điểm của Việt Nam là
Area 21 (Hải Phòng) và Zone 9 (Hà Nội).
Qua triển lãm lần này, các nhà tổ chức còn mong muốn nâng cao hiểu biết về tiềm năng của ngành “công nghiệp sáng tạo” trong tương lai và về những việc cần làm để khuyến
khích, thúc đẩy tiềm năng đó.

Hình ảnh một không gian sáng tạo của Malaysia tại Triển lãm. Ảnh: Minh Tuấn
Trên toàn thế giới, khuyến khích sáng tạo là một chiến lược cơ bản để phát triển kinh tế và tạo ra việc làm mới, Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Trong bối cảnh đó, những không gian sáng tạo trong các đô thị như tổ hợp các phòng tranh, quán bar, quán cà phê và các xưởng sáng tác của các nghệ sĩ sẽ thực sự thu hút
được nhiều tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Các không gian này sẽ góp một phần không nhỏ vào việc tạo ra hình ảnh của một thành phố hiện đại, thân thiện và cởi mở
trong tương lai.
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