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Brampton Fire kết nối với cộng đồng thông qua nghệ thuật công cộng 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 11 tháng 1 năm 2022) - Thành Phố Brampton tự hào trưng bày một bức 
tranh mới được vẽ trên tường tại Trạm 211 của Sở Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services, BFES), một phần trong dự án nghệ thuật công cộng nhằm 
tạo ra các cơ hội kiến tạo địa điểm trong khắp thành phố. Với sự hỗ trợ của Nghệ Thuật Công Cộng 
STEPS (STEPS Public Art) (STEPS: Tư Duy Bền Vững và Thể Hiện trên Không Gian Công Cộng), một 
bức tranh tường mới đầy màu sắc và táo bạo, mô tả vùng nông thôn rộng mở, tôn vinh động vật hoang 
dã địa phương và di sản nông nghiệp của khu vực đã được lắp đặt.  

 
Việc sản xuất và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật công cộng là ưu tiên chính của Kế Hoạch Tổng 
Thể về Văn Hóa của Brampton và là phương tiện để tạo điều kiện trao đổi có ý nghĩa giữa những 
người sáng tạo đa dạng và cộng đồng của họ. Được kết hợp với những cam kết hiện tại của BFES đối 
với việc xây dựng cộng đồng, bức tranh tường này hỗ trợ sự gắn kết xã hội, kết nối với địa điểm và 
góp phần tạo ra một bản sắc độc đáo và riêng biệt cho Brampton. 

 
Đây là sáng kiến thứ ba mà Thành Phố Brampton đã làm việc với STEPS. Vào tháng 10 năm 2021, 
một dự án thí điểm nghệ thuật công cộng đã được giới thiệu ở trung tâm thành phố Brampton với 
những bức tranh tường ở mặt tiền cửa hàng và một số điểm giao thông được chọn. 
 
Giới thiệu về họa sĩ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/983


 

 

Nghệ sĩ của tác phẩm, Pam Lostracco, là một nhà vẽ tranh tường và nhà thiết kế đồ họa, sinh ra và lớn 
lên ở Brampton. Cô tốt nghiệp từ OCAD với hai học bổng, và đã làm việc tại các studio thiết kế ra các 
nhãn hiệu, sách và hình minh họa. Kinh nghiệm của Lostracco trong thiết kế và niềm đam mê của cô 
với hoạt động ngoài trời đã làm tăng thêm sự hứng thú của cô với các bức tranh tường, tạo ra các tác 
phẩm được trưng bày trên khắp Canada. Bức tranh tường tại Trạm 211 được thiết kế để hòa nhập với 
kiến trúc của phòng cứu hỏa và môi trường tự nhiên xung quanh. 

  
 
Trích dẫn 
 
“Brampton là một thành phố Đa Dạng và tiếp tục tồn tại nhờ sự cộng tác sáng tạo như thế này. 
Brampton Fire and Emergency Services được ghi nhận trong cộng đồng của chúng ta và thật tuyệt vời 
khi thấy nghệ thuật công cộng được giới thiệu tại các trạm của họ để kết nối với cư dân hơn nữa và 
làm cho nghệ thuật có thể tiếp cận được với tất cả mọi người.” 

− Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Thật tuyệt vời khi được thấy các tòa nhà công cộng trở nên sống động với nghệ thuật. Dự án thú vị 
này với Brampton Fire and Emergency Services sẽ giúp thúc đẩy sự tích cực và các mối quan hệ cộng 
đồng hơn nữa. Cảm ơn cô Pam Lostracco vì đã tạo ra tác phẩm tuyệt đẹp này. ” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp, 
Thành Phố Brampton; Thành Viên Ban Hội Thẩm Hội Đồng, Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ 
Thuật, Văn Hóa & Sáng Tạo 

 
“Dự án này với Brampton Fire and Emergency Services, nhóm Dịch Vụ Văn Hóa của chúng ta và 
STEPS đã minh họa một cách hoàn hảo cho những gì mà sự hợp tác tuyệt vời có thể mang lại cho 
cộng đồng. Những bức tranh tường này sẽ kết nối các trạm cứu hỏa của chúng ta với môi trường xung 
quanh như là những không gian an toàn, xây dựng mối quan hệ và sáng tạo, đóng góp vào cộng đồng 
sôi động của chúng ta. ” 

− David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

 
“Toàn bộ đội ngũ Brampton Fire and Emergency Services của chúng ta luôn tận tâm xây dựng mối 
quan hệ lâu dài với cộng đồng thông qua giáo dục, kết nối và an toàn. Tôi rất vui khi thấy bức tranh 
tường đầu tiên của chúng ta được công bố ngày hôm nay và biết rằng nó sẽ mang đến cho cộng đồng 
của chúng ta nhiều cơ hội hơn nữa để kết nối và tương tác với nhau. ” 

- Bill Boyes, Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa, Brampton Fire and Emergency Services 

 
"STEPS rất vui mừng được hợp tác với Thành Phố Brampton và họa sĩ Pam Lostracco để biến bức 
tranh tường mới này thành hiện thực; một sự phản ánh sáng tạo của những vùng đất nông nghiệp trù 
phú và các khu vực tự nhiên xung quanh Thành Phố Hoa."  

- Erin Glover, Giám Đốc Lâm Thời của Chương Trình, STEPS Public Art 

 
"Dự án này cực kỳ đặc biệt đối với tôi vì Brampton là quê hương của tôi, nơi tôi sống ở ranh giới giữa 
thành phố và nông thôn. Khi Trưởng Ban Phòng Cháy Chữa Cháy mô tả những chú nai đang rong 
chơi trên cánh đồng ngô phía sau trạm, tôi biết thiết kế cửa sổ phải hòa nhập với cuộc sống tự nhiên 
và cảnh quan rộng mở mà nhân viên có thể nhìn thấy từ chính những cửa sổ đó. ”  

- Pam Lostracco, Họa sĩ 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca 

 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Prabhjot Kainth 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông 
& Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
  

 

 

 
 

http://twitter/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

