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Ipinakita sa Long Beach Airport ang
Pandemic-Inspired Art Exhibit
Long Beach, CA – Isang bagong eksibit na may temang pandemik ay ipinakita sa Long
Beach Airport (LGB). Ang eksibisyon ng mga lokal na kababaihang artista ay
kinomisyon ng isang pakikipagsosyo sa pagitan ng Paliparan ng Long Beach at ng
Arts Council for Long Beach (ARTSLB), ito ay sumasailalim ng nakapagpapasigla at
may pag-asang mensahe na nauugnay sa pandemyang Covid-19.
“Ang Long Beach ay may isang nakakaakit na balon ng talento sa sining,” sinabi ni
Alkalde Robert Garcia. “Ang bago at nauugnay na eksibit na ito sa paliparan ng Long
Beach ay magbibigay inspirasyon sa mga manlalakbay at maipakita ang aming
umuunlad na pamayanan ng sining.”

Ang Eksibit ay pinamagatang, “We Got This: Art in the Time of the Pandemic,” 20 piraso
ang napili para ipakita at kasama ang mga artista na tumatanggap ng $500 na
honorarium para sa bawat piraso na napili ng isang panel na binubuo ng mga
kinatawan mula sa LGB at ARTSLB. Ang napiling mga gawa ay nagpapahayag ng
pag-asa, nakabahaging pamayanan, paggalang sa mga front-line na mga manggagawa
at pagkilala sa mga hamon sa hinaharap. Ang pamagat ng eksibit ay nagmula sa isang
piraso na isinumite ng artist na kilala bilang Ms. Yellow (Nuria Ortiz) na nagsisiyasat ng
pisikal at emosyonal na distansya sa panahon ng pandemya.
Ang likhang-sining ay nailimbag sa mga malalaking halang sa konstruksyon sa publiko,
sa mga lugar na lubhang mataas ang trapiko sa may paliparan at magtatagal na ipakita
ng hanggang anim na buwan. Magagamit ang isang online na bersyon ng eksibit here.

“Kami ay nalulugod na ipakita ang kamang-hamanghang hanay ng sining sa LGB para
sa mga manlalakbay at publiko, Ayon kay Direktor ng Paliparan na si Cynthia Guidry.
“Napakagandang pagkakataon na ipakita ang aming suporta para sa lokal na
komunidad ng sining, habanag pinapalaganap ang pagasa at may isang diwa ng
optimismo kasama ang aming mga manlalakbay at publiko.”
Ang pagtuon sa mga artista na kababaihan ay bahagi ng pakikipagtulungan sa
komunidad ng LB Suffrage 100 sa paggunita ng ika 100 taong anibersaryo ng ika 19 na
Susog, na nagbigay ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. Ang pagpopondo
para sa proyekto ay ibinigay ng paliparan ng porsyento para sa Programang City’s
Percent for the Arts, na nagtatabi na isang pondo para sa kapital na konstruksyon para
sa sining. Sa koordinasyon ng Programang Keep Arts Working ng ARSLB, and eksibito
na ito ay nagha-highlight ng mga epekto ng Covid-19 sa komunidad ng sining.
“Labis kaming nagpapasalamt sa Long Beach Airport para sa pakikipagsosyo sa amin,
upang ma-komisyon ang naturang napapanahong eksibit at itaguyod ang mga lokal na
kababaihang artista sinabi ni, Griselda Suarez, Ehekutibo Direktor para sa Arts Council
sa lungsod ng Long Beach. “Ang mga artista na ito ay ipinagmamalaki na representante
ng ating lungsod, at ang akda ay mahigpit na ipinakita ng aming pamayanan sa
pandemiyang ito at umaasa sa hinaharap.”
Ang LGB ay nagsimula ng isang bilang ng mga hakbang upang mapahusay ang
kaligtasan ng pasahero, kabilang ang paglayo ng pisikal, mga bagong protokol ng
pag-disimpekta at mga kinakailangang pantakip ng mukha. Read more tungkol sa mga
kadaliang ito, at suriin ang video ng kung paano ito lumipad sa pamamagitan ng LGB
na may kasalukuyang pag iingat. Ipinagmamalaki ng paliparan ang isa sa ilang mga
panlabas na kalipunan sa bansa, na nag-aalok ng mga pagkakataon na tangkilikin ang
sariwang hangin habang hinihintay nila ang kanilang paglipad.

Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na
katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may
katuturan ng indibidwal at magkakaibang kaptibahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga museo at

sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan, Long Beach
Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding respetadong mga
unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf
courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at mga daanan ng
bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bisitahin ang
http://longbeach.gov/. Sudnan kami sa sosyal midia para sa mga bagong balita:
Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
Tungkol sa Long Beach Airport
Itinatag noong 1923, ang Long Beach Airport (LGB) ay ang pinakalumang paliparan sa
California. Kabilang sa maraming mga kamangha-manghang mga premyo, ang LGB ay
tinanghal na isang Nangungunang 10 Paliparan sa California sa 2020 USA Today sa 10
Paliparan. Nag-aalok ang LGB ng non-stop sa serbisyo sa 16 na mga Lungsod sa U.S.
habang sinusuportahan ang isang malusog na komunidad ng abyasyon na may higit sa
300,000 daang libong taunang mga operasyon. Ang paliparan ay mapagkukunan din
ng malaking aktibidad na pang ekonomiya at trabaho kasamand LGB Aviation Compex
na bumubuo ng $8.6 bilyong dolyar sa pang-ekonomiyang epekto at pagsuporta sa
46,000 na libong mga trabaho. Ang LGB ay isang sumusuporta sa sarili na negosyo ng
Lungsod ng Long Beach at hindi tumatanggap ng mga lokal na dolyar sa buwis.
Ipinagmamalaki ng paliparan ang sarili nitiong pinangangalagaang itinuturing na
makasaysayang legado at pinapanatili ang operasyon na may isang ligtas at
responsableng kapaligiran.
Sundan kami sa Facebook, Instagram and Twitter
@LGBAirport.
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