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DÒNG S� N PH� M Đá c�n xà c�

V�i kh�u hi�u “Mang theo tâm h�n Vi�t”, VietAnArt 
không nh�ng th� hi�n ���c tài hoa mà còn g�i g�m c� cái 
tâm, cái tình c�a ng��i h!a s" qua t#ng tác ph�m c�a mình. 
M$i hoa v%n trên s�n ph�m c�a h! �&u th� hi�n ���c cái 
“th'n” c�a nh�ng nét bút �iêu luy�n, c�a tài hoa ���c 
hun �úc qua nh�ng n%m tháng h!c h(i, sáng t)o và c� cái 
tình �*i v�i ngh� thu+t, �*i v�i quê h�-ng - n-i �ã �em 
�0n cho h! ngu�n c�m h1ng d)t dào, sâu l�ng. Cái mà 
VietAnArt mang �0n cho chúng ta không ch2 là ngh� thu+t 
mà h-n c� là v%n hóa. Nh�ng c�nh sinh ho)t bình d3 bên 
gi0ng n��c, g*c �a, nh�ng danh lam th�ng c�nh c�a Vi�t 
Nam và c� nh�ng v4 �5p ti&m �n c�a ng��i thi0u n� �&u 
���c VietAnArt  tái hi�n l)i nh� nh�ng giá tr3 v%n hóa �áng 
���c trân tr!ng và gìn gi�.

Đá c�n xà c# v�i b6 ba Ph��c - L6c - Th! là l�i chúc phúc 
ý ngh"a mà VietAnArt �em �0n cho m$i ngôi nhà Vi�t.

Nh�ng trái b'u có th� dùng �� �7ng 
n��c, ch1a r��u, qu� r#ng, ���c 
mang lên n�-ng, xu*ng r8y trong 

sinh ho)t c�a ng��i Tây Nguyên. Nh�ng 
n%m tháng th�i sinh viên s*ng trên m�nh 
�9t Tây Nguyên, anh T3nh �ã r9t thích thú v�i 
hình �nh nh�ng qu� b'u v�i hàng tr%m hình 
dáng ng6 ngh"nh. R�i vi�c ��a nh�ng hoa 
v%n, hình v: lên trên trái b'u ch�t lóe sáng 
trong suy ngh" c�a anh. Và ý t��ng �ó m� 
�'u cho nh�ng dòng s�n ph�m �6c �áo c�a 
VietAnArt.

Ngoài nh�ng trái b'u có hình dáng ng6 
ngh"nh thì �á �en (Di�p Th)ch) c=ng là ch9t 
li�u ���c anh và VietAnArt th� nh�ng nét 
bút th+t phóng khoáng vào �ó, t)o thành 
nh�ng tác ph�m có giá tr3 lâu b&n. 
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DÒNG S� N PH� M S�n mài trên �á
S-n mài t# lâu �ã tr� thành m6t lo)i hình ngh� thu+t �@c s�c c�a Vi�t Nam 
v�i nh�ng kB thu+t th+t tinh x�o. Tuy nhiên, VietAnArt mang �0n cho nh�ng 
ng��i yêu cái �5p s7 m�i l) trong ch9t li�u �� th� hi�n nó, �ó là Di�p Th)ch. 
Không qua giai �o)n mài gi=a nh�ng m$i viên �á t7 b�n thân �ã có v4 �5p 
�em �0n cho ng��i h!a s" nhi&u c�m h1ng �� ch!n nh�ng ch� �& khác nhau 
cho phù h�p v�i t#ng b& m@t �á.

S-n mài trên �á �)t �0n �6 bi�u c�m cao nh� vào tài hoa c�a ng��i h!a 
s" khi h! t)o nên nh�ng s�c màu bi0n �o linh �6ng, ch9t li�u lúc chìm lúc nFi 
�� nâng t'm v4 �5p c�a tác ph�m.
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DÒNG S� N PH� M Đá c�n v tr�ng

Trong dòng s�n ph�m �á Di�p Th)ch, các h!a s" � VietAnArt còn sJ dQng v( tr1ng 
�� t)o thành nh�ng hoa v%n cho s�n ph�m. Màu vàng ngà c�a v( tr1ng ���c cán 
nhuyWn r�i c�n lên nh�ng viên �á �en tuy&n �ã t)o nên s7 t�-ng ph�n cao, �em 
�0n v4 �5p hoàn h�o và nFi b+t cho tác ph�m.

V�i dòng s�n ph�m �á c�n tr1ng, VietAnArt là “b�n hòa t9u” gi�a tài hoa c�a 
ng��i ngh� s" và tinh hoa c�a �9t tr�i, c�a nh�ng ch9t li�u thiên nhiên mà t)o hóa 
�ã ban t@ng cho con ng��i.
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NHÀ TH� Đ�C BÀ V�N ĐÃ ĐZP V� M[T KI�N TRÚC, V\N HÓA

NAY L]I CÀNG GIÁ TR^, B�N V�NG H_N TRONG S` SÁNG T]O C	A CÁC HfA S VIETANART.
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DÒNG S� N PH� M Tranh s�n mài trên b�u

S-n mài x�a, lâu ��i nh�ng không l$i th�i b�i v4 �5p c�a nó là s7 k0t h�p 
tinh t0 gi�a tài hoa và s7 kiên nh8n c�a h!a s". Các thao tác t# s-n và mài, 
d7ng hình, can hình, nh9t là trên nh�ng ���ng cong c�a qu� b'u �òi h(i 
s7 �iêu luy�n c�a ng��i h!a s". Nh�ng nét v: non tay tuy�t nhiên s: không 
th� hi�n ���c cái h�n c�a tác ph�m.

Đi&u ng)c nhiên và �@c s�c c�a s�n ph�m s-n mài không ph�i ch2 � n��c 
s-n Phú Th!, m6t lo)i s-n ���c xem là “vua c�a các lo)i màu” mà còn � 
nh�ng m�ng vàng, b)c dát m(ng ���c k0t h�p thêm v( tr1ng ho@c xà c#. 
Đ� tôn thêm v4 �5p thiên nhiên, ng��i h!a s" ph�i �'u t� nhi&u tâm huy0t 
�� t)o tác, hi�n th7c hóa nh�ng ý t��ng trên qu� b'u.
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DÒNG S� N PH� M Đá kh�c

V�i ch9t li�u �á �en ���c khai thác d��i sông sâu � vài n-i trên 
�9t n��c Vi�t Nam, VietAnArt mang �0n m6t t)o tác c=ng khá thú 
v3 �ó là �á kh�c. Tuj thu6c vào th0 dáng c�a �á mà ho) s" ch!n 
nh�ng hình �nh thích h�p �� ��a vào kh�c. Sau �ó hoàn ch2nh 
bwng cách �i�m xuy0t, nh9n nhá th� công nhwm t)o s7 hoàn h�o 
cho tác ph�m.

M$i viên �á l)i ���c g�n v�i m6t ki�u �0 khác nhau, ���c làm 
bwng g$ l=a t)o thêm nét hoàn h�o cho s�n ph�m.
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DÒNG S� N PH� M B�u kh�c nung

V�i VietAnArt, ngh� thu+t kh�c nung �ã ���c ��y lên m6t t'm cao h-n b�i giá tr3 c�a s7 sáng 
t)o trên ch9t li�u th� hi�n. Nh�ng trái b'u c�a ng��i vùng cao ���c ph-i khô, ngâm � trong 
kho�ng th�i gian dài �� t)o nên �6 r�n ch�n r�i ���c các h!a s" v: phác th�o trên 9y và cu*i 
cùng �em nung. H-i nóng trong quá trình nung �ã t)o nên �6 �+m nh)t cho hình �nh, �em 
�0n s7 cu*n hút trong ch� �& c�a nh�ng b1c v: mà h!a s" �ã th� hi�n. 

C�nh h1ng d#a, �ánh ghen, �ám c��i chu6t… là ch� �& l9y t# dòng tranh Đông H�, �ã 
���c các h!a s" VietAnArt thFi vào h-i th� m�i �� t)o ra m6t cái h�n riêng, �5p và giá tr3 
không thua gì nguyên b�n c�a nó.
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DÒNG S� N PH� M Tranh �á kh�c

Giá tr3 ngh� thu+t luôn v"nh hwng nh�ng ch9t li�u c�a 
tác ph�m ngh� thu+t r�i s: mai m6t v�i th�i gian. Hi�u 
rõ ���c �i&u �ó nên nhi0p �nh gia Thái Phiên r9t ph9n 
kh�i khi bi0t VietAnArt có nhã ý ��a nh�ng tác ph�m 
c�a mình lên trên ch9t li�u �á r�n r(i làm nên m6t t)o 
ph�m mang giá tr3 lâu b&n, thách th1c th�i gian.

Và dòng tranh �á kh�c c�a VietAnArt s: luôn �5p 
mãi v�i th�i gian, v8n s: “tr- gan cùng tu0 nguy�t” 
nh� v: �5p “Xuân Thì” mà Thái Phiên �ã góp thêm 
cho VietAnArt, cho ��i và cho ngh� thu+t.
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DÒNG S� N PH� M Tranh �á s�n mài

T# nh�ng viên �á s-n mài, VietAnArt �ã sáng t)o thêm 
m6t dòng s�n ph�m m�i �� �áp 1ng nhu c'u �a d)ng 
c�a con ng��i trong vi�c trang trí cho không gian s*ng, 
không gian ngh� thu+t c�a mình bwng tranh �á s-n mài.

Nh�ng viên �á s-n mài ���c c�t �ôi và �óng khung 
theo chi&u ngang, d!c khác nhau tùy vào th0 �á �em 
�0n nh�ng b1c tranh th+t sinh �6ng, chuy�n t�i nh�ng 
ý ngh"a nhân sinh hay �-n gi�n là l�u gi� m6t góc ký 1c 
v%n hóa dân t6c.

B6 tranh �á s-n mài v�i ch� �& T* N� mang v4 �5p v%n 
hóa dân gian c�a ng��i Vi�t, v4 h�n h+u r9t g'n g=i c�a 
truy&n th*ng vào cu6c s*ng hi�n �)i.
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B6 
tranh �á s-n 

mài v�i ch� �& 
T* N� là m6t trong 

nh�ng �& tài dân 
gian mang v4 
�5p v%n hoá 

R{A CHÚT B|I TR}N Đ� C?M TH| CÁI ĐZP C	A “XUÂN THÌ”

MÀ THÁI PHIÊN ĐEM Đ�N CHO DÒNG TRANH ĐÁ KH~C C	A VIETANART
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