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Naghahanap ang Long Beach Airport ng Mga Lokal na
Pintor para sa Pandemic-Inspirado na Eksibit
Mga Pintor Hinihikayat na Mag-aplay bago mag Nob. 14
Long Beach, CA - Ang Long Beach Airport (LGB), sa pakikipagsosyo sa Arts Council
para sa Long Beach (ACLB), ay naghahanap ng mga pagsusumite mula sa mga lokal
na pintor na kababaihan para sa isang eksibit na may temang pandemya. Ang mga
naisumite ay dapat na sumasalamin ng nakakasigla at may pag-asang mga mensahe
na nauugnay sa pandemya.
"Ang arts nagpapakita ng kung sino tayo bilang isang lungsod," sabi ni Mayor Robert
Garcia. "Inaasahan ko ang magbahagi ng higit pa rito sa mga taong naglalakbay sa
aming dakilang lungsod."
Dapat mag-upload ang mga pintor ng mga digital na file sa website ng ACLB bago ang
Sabado, Nobyembre 14. Ang mga piling piraso ng sining ay mapi-print at ilalagay sa
malalaking barikada sa konstruksyon sa mga lugar na marami na trapiko, mga lugar na
naa-access ng publiko sa paliparan para sa isang minimum na anim na buwan. Halos
20 piraso ang pipiliin para ipakita, at ang mga pintor ay makakatanggap ng isang $500
honoraryum para sa bawat piraso na pinili ng panel.
"Ang pandemya ay nakaapekto sa industriya ng aviation ng matindi," sabi ng Direktor
ng Airport na si Cynthia Guidry. "Nasasabik kaming suportahan ang aming lokal na
komunidad ng sining at ipakita ang likhang sining na napapanahon at nauugnay para sa
aming mga manlalakbay at sa pangkalahatang publiko."
Ang pokus sa mga pintor na kababaihan ay bahagi ng National Endowment for the Arts
Grant ng ACLB bilang paggunita sa sentenaryong anibersaryo ng ika-19 na Susog, na

nagbigay sa mga kababaihan ng karapatang bumoto. Ang pagpopondo para sa
proyekto ay ibinibigay ng Percent for the Arts na Programa ng Lungsod, na naglalaan
ng isang porsyento ng mga kapital na pagbuo ng proyekto sa sining, sa koordinasyon
sa programa ng Keep Arts Working ng ACLB, na kinikilala ang epekto ng COVID-19 sa
komunidad ng sining.
"Ang pakikipagsosyo sa Long Beach Airport sa panahon ng isang pandemya at isang
pambansang pakikibaka para sa hustisya sa lahi ay napaka-importante," sabi ni
Griselda Suarez, Executive Direckor para sa Arts Council para sa Long Beach. "Ang
Long Beach Airport ay nagbibigay ng lugar para sa mga pintor na nagpapakilala bilang
mga kababaihan upang ipahayag ang kanilang sarili. Kami ay nagpapasalamat para sa
pagkakataong ito para sa visual art upang maging isang paraan upang maliwanagan
ang aming buhay at mabawasan din ang aming pagkapagod. "
Kilala para sa kadalian at kaginhawaan nito, ang LGB ay gumawa ng maraming mga
hakbang upang mapabuti ang kalusugan at kaligtasan, tulad ng pinahusay na mga
protokol sa paglilinis, pag-install ng mga pisikal na hadlang at karagdagang mga
istasyon ng sanitizer ng kamay, pangangailangan ng pisikal na pagdistansya at panakip
ng mukha para sa lahat ng mga empleyado at bisita. Ipinagmamalaki ng paliparan ang
isa sa ilang mga panlabas na concourse sa bansa, na nag-aalok ng mga manlalakbay
ng pagkakataon na tangkilikin ang sariwang hangin habang hinihintay para sa kanilang
paglipad.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga
residente, bumisita sa longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
mga amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng
isang pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of
Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng

lungsod, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171
parke, milya ng mga beach, mga marina, at mga landas ng bisikleta.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
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 parangal nito, ang LGB ay pinangalanang isa sa
Top 10 na paliparan sa 2020 USA Today 10Best Reader’s Choice travel award contest
para sa Best Small Airport. Ang LGB ay nag-aalok ng walang tigil na serbisyo sa
maraming lungsod ng U.S. habang sinusuportahan ang isang malusog na
pangkalahatang paglipad sa komunidad na may higit sa 300,000 taunang operasyon.
Ang paliparan ay isa ring malaking mapagkukunan ng aktibidad pang-ekonomiya at
trabaho, kasama ang LGB Aviation Complex na bumubuo ng $8.6 bilyon na epektong
pang-ekonomiya at pagsuporta sa 46,000 na trabaho. Ang LGB ay isang enterprise ng
Lungsod ng Long Beach na sumusuporta sa kanilang sarili at hindi tumatanggap ng
mga lokal na dolyar ng buwis. Ipinagmamalaki ng Paliparan ang sarili sa pag-preserba
ng pinapahalagang makaysaysayang pamana at pagpapanatili ng isang ligtas,
sustainable, at responsableng operasyon sa kapaligiran. Sundan kami sa Facebook
Instagram at Twitter @LGBAirport.
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