THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ LỄ RA MẮT CỦA

VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT
Ngày 14/10/2019, tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh , Viện Nghiên cứu Trang phục Việt
chính thức tổ chức lễ ra mắt. Đây là sự kiện quan trọng đầu tiên của Viện, cũng là sự kiện
được các nhà giàu tâm huyết với quá trình tìm hiểu về văn hóa trang phục của cộng đồng 54
dân tộc anh em cùng chung sống trên lãnh thổ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Chương trình lễ
ra mắt Viện Trang phục Việt sẽ gồn hai phần riêng biệt nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau.
I – TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỀ TRANG PHỤC XỨ ĐÀNG TRONG
Đây là cuộc tọa đàm lần thứ nhất, được tổ chức vào sáng ngày 14/10/2019 tại khách sạn
Mường Thanh, số 8A đường Mạc Đĩnh Chi, quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Do là lần thứ nhất
nên lãnh đạo Viện chủ trương chỉ mời 4 tác giả viết báo cáo. Gồm :
- Tiến sĩ Bá Trung Phụ, người dân tộc Chăm, từng nghiên cứu về trang phục Chăm trong
quá trình giao thoa với trang phục các dân tộc anh em.
- Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Xinh, nhà nghiên cứu từng có nhiều năm tìm hiểu về văn hóa
trang phục của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.
- Tiến sĩ Hồ Văn Tường, một chuyên gia nghiên cứu văn hóa có hiểu biết rất phong phú về
trang phục của đồng bào Khmer ở Nam Bộ.
- Thạc sĩ,Hoạ sĩ, Nhà Thiết kế Lê Sĩ Hoàng, người có công khai sinh ra Bảo tàng Áo Dài và là
một trong những Nhà Thiết kế Áo Dài nổi tiếng. Ông cũng chính là Chủ tịch của Hội đồng
Viện Ngiên cứu Trang phục Việt.
Tất cả năm báo cáo được trân trọng in thành kỷ yếu và giới thiệu trên Website đồng thời
được lưu giữ cẩn thận trong kho tư liệu của Viện. Tác giả các báo cáo này chỉ trình bày kết quả
rất ngắn gọn, ưu tiên dành phần lớn thời gian cho cuộc trao đổi chân thành và hữu ích của các
thành viên tham dự tọa đàm.
Viện Nghiên cứu Trang phục Việt coi cuộc tọa đàm này là hoạt động có giá trị mở đầu tốt đẹp
cho quá trình tổ chức nghiên cứu lâu dài của mình. Trong tương lai, lực lượng, đề tài, phạm vi
và nội dung nghiên cứu nhất định sẽ được mở rộng hơn.

II – LỄ RA MẮT BAN LÃNH ĐẠO VIỆN VÀ SỰ KIỆN QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN
Toàn bộ phần thứ hai của chương trình lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Trang phục Việt sẽ được
trang trọng tổ chức tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, 65 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố
Hồ Chí Minh, từ lúc 19 giờ đến 22 giờ tối 14/10/2019 với khoảng 200 khách mời. Phần thứ hai
của chương trình sẽ có hai nội dung khác hhau.
1. Ra mắt Ban lãnh đạo Viện
Lãnh đạo Viện công bố :
- Quyết định thành lập Viện
- Địa chỉ, website và các phương tiện liên lạc với Viện
- Giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của Viện, gồm :
+ Chủ tịch Hội đồng Viện
+ Viện trưởng
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+ Phó Viện trưởng
+ Các Trưởng phòng và Trưởng ban của Viện
2. Sự kiện quan trọng đầu tiên
Ngay trong lễ ra mắt, Viện trân trọng giới thiệu tác phẩm ÁO DÀI LEMUR VÀ BỐI CẢNH
PHONG HOÁ & NGÀY NAY của nữ trí thức Việt kiều là Tiến sĩ Phạm Thảo Nguyên đang định cư
tại Mỹ. Đây là công trình khảo cứu công phu với nguồn tư liệu rất quý do ông Nguyễn Trọng
Hiền cung cấp. Ông là con trai Nhà Thiết kế lừng danh sống ở nửa đầu thế kỷ XX tại Hà Nội là
họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường. Hình ảnh Lemur Nguyễn Cát Tường được trình bày sinh động
không phải chỉ bằng những trang sách, độc đáo hơn thế nữa, còn có những tấm áo dài được
phục chế rất công phu và tài hoa do Thạc sĩ Họa sĩ Nhà Thiết kế Lê Sĩ Hoàng đảm trách.
Từ Lemur Nguyễn Cát Tường và trên cơ sở ngai vàng cõi đẹp của Lemur Nguyễn Cát Tường
trong nửa đầu thế kỷ XX, Thạc sĩ Họa sĩ Nhà Thiết kế Lê Sĩ Hoàng đã hân hạnh giới thiệu
những mẫu áo dài vừa có giá trị kế thừa di sản Lemur Nguyễn Cát Tường, vừa phản ánh rất rõ
quá trình không ngừng tìm kiếm sự canh tân. Cũng cần nói thêm, đây cũng chính là dịp kỷ niệm
30 năm ngày Thạc sĩ Họa sĩ Lê Sĩ Hoàng tham gia hoạt động Thiết kế trang phục (1989-2019).
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Trang phục Việt coi sự kiện quan trọng đầu tiên này là món quà
đặc biệt, kính tặng ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) – hai
lực lượng gắn bó và quan tâm sâu sắc đến các loại hình trang phục.
Từ nay, quý khách khắp bốn phương nếu có những vấn đề cần quan tâm đều có thể dễ dàng
liên hệ với Viện Nghiên cứu Trang phục Việt qua mấy cách sau đây :
- Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Viện qua địa chỉ
29/9 Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Bến Nghé quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
- Liện hệ bằng điện thoại để bàn số 028 2253 9438
- Liên hệ qua điện thoại di động của Chánh Văn phòng : 0938 391 208
- Liên hệ bằng emai qua địa chỉ vanphong@vientrangphucviet.com
- Theo dõi mọi thông tin liên quan đến Viện qua Website vientrangphucviet.com

Chúng tôi sẽ rất hân hạnh khi nhận được sự hợp tác chân thành và đầy hiệu quả tốt đẹp của
tất cả quý vị gần xa, từ các Nhà Thiết kế trang phục đến các Chủ thương hiệu, các Nhà chế tác
nữ trang đến các chuyên gia sản xuất dày dép, mũ nón và túi xách, từ các Thẩm mỹ viện đến
những người thợ làm tóc chuyên nghiệp và những cửa hiệu buôn bán thiết bị gắn bó chặt chẽ
với phong cách tạo dáng riêng của mỗi người…Chúng ta đã và đang tham gia vào quá trình
làm đẹp cho cả xã hội, vì vậy hãy hợp tác với Viện Nghiên cứu Trang phục Việt, cơ quan đang
đảm nhận sứ mệnh cao cả là Tôn vinh Truyền thống và Tinh hoa Trangh phục Việt.
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