
TweetTweet 0 0

Hội KTSVN
Giới thiệu Hội
Lịch sử Hội
Điều lệ Hội
Gia nhập Hội
Danh bạ hội viên
Tin hoạt động Hội

Tin tức
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Sự kiện
Công trình - Tác phẩm

Kiến trúc
Nội thất
Nhà đẹp
Quy hoạch - Thiết kế đô thị
Cảnh quan

Cuộc thi - Giải thưởng
Thi trong nước
Thi quốc tế
Giải thưởng

Góc nhìn - Xu hướng
Quan điểm
Du lịch kiến trúc
Trang Kiến trúc đen

Hành nghề
Khởi nghiệp
Gương mặt hành nghề
Văn bản pháp luật
Công nghệ - Vật liệu
Tổ chức tư vấn xây dựng
Nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Tuyển dụng - Đào tạo
Tin tuyển dụng
Tin đào tạo
Cơ sở đào tạo

ArchTV
Liên hệ

Chuyên đề »
Danh bạ sản phầm
Danh bạ công ty
Giới thiệu sách
Diễn đàn

Trang chủ / Tin trong nước / Tin tức

Kien Viet 02-10-2014, 08:00 #

Sáng tạo và phát triển đô thị: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Kienviet.net – Sáng 1/10 tại Viện Goethe Hà Nội, Hội đồng Anh kết hợp với Viện Goethe; Bộ văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam; UNESCO tổ chức Hội thảo “Sáng tạo và
phát triển đô thị: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết về các không gian sáng tạo trong phát triển đô thị Việt Nam
trong tương lai và về những việc cần làm để khuyến khích, thúc đẩy tiềm năng đó.
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Tham dự Hội thảo, về phía Hội đồng Anh có bà Lê Anh Thơ – Trưởng ban nghệ thuật, Hội đồng Anh Việt Nam, đại diện UNESCO là bà Dương Bích Hạnh – Trưởng ban văn hoá,
UNESCO Việt Nam, cùng các diễn giả tham gia diễn thuyết, các nhà hoạch định chính sách và quản lý trên phạm vi vĩ mô, doanh nghiệp, các tổ chức trong ngành kinh tế sáng tạo, đại
diện các tổ chức phi chính phủ, các văn phòng kiến trúc và quy hoạch đô thị cũng như công chúng quan tâm đến vấn đề này.

Hội thảo được minh hoạ bởi một triển lãm poster tái hiện bằng hình ảnh những không gian sáng taọ đô thị tại khu vực Châu Âu, Đông và Nam Á. Ở đây, BTC muốn nhấn mạnh
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 phòng tranh, nhà xưởng, văn phòng thiết kế, quán bar, quán cà phê và các xưởng sáng tác của các nghệ sĩ cho thấy một tổng thể sinh động và hấp dẫn với rất nhiều cơ hội.
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Tiến sĩ Michael Waibel  – Đại học Hamburg nói: “Không gian sáng tạo là những không gian công cộng mà ở đó có những đặc điểm, đặc thù duy nhất. Nó có sự phát triển mạnh mẽ,
tạo xúc tác cho sự thay đổi các khu vực xung quanh. Câu hỏi đặt ra cho chúng là hiện nay là Làm thế nào để duy trì được những không gian sáng tạo đó?

Nơi đây các không gian sáng tạo có thể có một vai trò quan trọng trong việc thương mại hoá đô thị, bởi chúng có thể có những đóng góp vào việc tạo ra hình ảnh của một thành phố
hiện đại và cởi mở trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt giữa các đô thị. Đem lại những giá trị về mặt xã hội, kết nối con người lại với nhau góp phần thúc đẩy sự
phát triển của xã hội và là điểm đến cho khách du lịch và là hình ảnh của một thành phố, một quốc gia.

Sáng tạo và phát triển đô thị: Cơ hội và thách thức đối với Vi... http://kienviet.net/2014/10/02/sang-tao-va-phat-trien-do-thi-c...

3 von 6 13.10.14 15:57



← Bài cũ hơn Bài mới hơn →

Hiện nay ở Việt Nam, chúng ta có thể kể đến Khu 21 Hải Phòng hay Zone 9 một thời là khu tổ hợp dịch vụ nghệ thuật độc đáo, mới lạ bậc nhất dành cho giới trẻ. Những khu sáng tạo
này mang một nét rất riêng, để lại dấu ấn cho những người đã từng đặt chân tới đây.

Các chuyên gia tại hội thảo khẳng định: “Hà Nội, Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng những không gian sáng tạo đem lại những giá trị về xã hội và cuộc sống”.

Trước đó, Triển lãm được khai mạc vào tối 30.9.2014 kèm theo giới thiệu một số hình ảnh tư liệu, trao đổi cùng tác giả và công chúng về khả năng phát triển  các không gian sáng tạo
tại các đô thị Việt Nam.

Bài: Quỳnh Nga – Kienviet.net

Ảnh: Hoàng Mạnh Nguyên & sưu tầm
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Bộ Xây dựng đề xuất ghi cả 2 loại diện
tích vào sổ đỏ
1 bình luận • một tháng trước

kudovn — sổ đỏ của các hộ không ở
chung cư thì sao ?

Đồ án: Bảo tàng lịch sử – văn hoá biển
đảo Việt Nam / Bùi Viết Huy …
2 bình luận • 10 giờ trước

Conma Baodoi — cho 1 like nào...

Những địa danh nổi tiếng in trên tờ tiền
Việt Nam
1 bình luận • 19 ngày trước

Conma Baodoi — còn tờ 2000vnd?

Người dân sẽ được tư vấn thiết kế
kiến trúc miễn phí
1 bình luận • một tháng trước

Hoa cỏ — Mình thấy miến phí như thế này
không biết có hay không nữa? Nếu muốn
thiết kế một ngôi …

CŨNG TRÊN KIẾN VIỆT

0 Bình Luận Kiến Việt Đăng nhập!

Sắp xếp theo bình luận hay nhất Chia sẻ ⤤

Bạn nghĩ sao về bài viết này?

CÁI NÀY LÀ GÌ?

Theo dõi✉ Thêm Disqus vào trong trang của bạnd Privacy%

Yêu thích ★
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Hồn Sài Gòn là gì?
Câu hỏi mà ai cũng tưởng như dễ dàng trả
lời này hóa ra lại không dễ chút nào. Với
người đã bạc tóc ở Sài Gòn thì một gốc
me cũng có thể gợi nhớ thời ấu thơ nắm
áo mẹ đi mua sách, nụ hôn đầu đời, một
đêm chia tay hay bước chân chập chững
đầu tiên của con mình… Với người Sài
Gòn đi xa thì còn mãnh liệt hơn nữa: mọi
ký ức đều được thận trọng đóng băng
trong không gian cũ để nó mãi mãi không
bị bạc màu bởi thời gian.
http://kienviet.net/2014/10/13/hon-
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