Thiền sư Thích Nhất Hạnh
được tạc tượng tại Oakland, California, Hoa Kỳ
Thành phố Oakland vừa khánh thành Tượng Ðài Nhân Ðạo hôm Thứ Ba, với những
bức tượng đồng của 25 nhân vật nổi tiếng thế giới, trong đó có Thiền Sư Thích Nhất
Hạnh, theo một bản tin của đài truyền hình địa phương KTVU.
Tượng đài, với chi phí $8 triệu, được dựng phía Tây của Henry J. Kaiser Memorial
Park, ngay trung tâm thành phố Oakland.

Tượng Ðài Nhân Ðạo vừa được khánh thành tại Oakland. (Hình: oaklandnorth.net)
Ba trong số bốn khu vực tượng đài rộng 1,000 square feet được đặt tên “Remember
Them: Champions for Humanity,” có tượng của 25 nhân vật nổi tiếng đấu tranh cho
nhân quyền trên thế giới, từ Martin Luther King, Jr. tới Franklin Delano Roosevelt tới
Maya Angelou, Cesar Chavez và Mahatma Gandhi.
Người Việt Nam duy nhất có tượng trong tượng đài này là Thiền Sư Thích Nhất
Hạnh.
Ngoài ra, có sáu nhà hoạt động địa phương cũng được tạc tượng phía sau tượng đài,
trong đó có ông Henry J. Kaiser, cư dân Oakland, sáng lập viên công ty bảo hiểm
Kaiser Permanente.
Chi phí hoàn thành bức tượng này có được qua sự đóng góp của Phòng Thương Mại
Oakland cùng với các công ty Kaiser Permanente, AT&T và Clorox, và một số cá
nhân địa phương.
Thành phố Oakland cũng đóng góp vào tượng đài $100,000, theo ông John Ellis, phát
ngôn viên thành phố.
Tượng đài cao 21 feet, rộng 52 feet, nặng 50,000 pound này do nghệ sĩ Mario Chiodo
thực hiện. (Ð.D.)

Tượng đài Remember Them: Champions for Humanity có Thiền sư
Nhất Hạnh

Tượng đài "Remember Them: Champions for Humanity" vinh danh những
người tranh đấu cho dân quyền và nhân bản trên thế giới đã được khánh
thành tại Fox Square Park ở thành phố Oakland, California

Lễ khánh thành đã diễn ra vào trưa ngày thứ Ba 6/9/2011 với sự tham dự của
đại diện chính quyền liên bang, thành phố và các tổ chức bảo trợ. Bà dân
biểu liên bang Barbara Lee đang giới thiệu điêu khắc gia Mario Chiodo sau
khi tượng đài được mở ra

Trên tượng đài là 25 nhân vật, còn sống và đã qua đời, đã tranh đấu cho
những lý tưởng nhân bản trong đó có Mục sư Martin Luther King Jr. (thứ hai

từ bên phải) và phu nhân là bà Coretta Scott King luôn ở bên cùng nhiều
người khác như Frederick Douglass, Cesar Chavez, Maya Angelou, Rosa
Park, Elie Wiesel, Oskar Schindler...

Thánh Gandhi là một nhà tranh đấu trong tinh thần hoà bình được tạc tượng

Tổng thống Franklin Deleno Roosevelt (bên trái), Mẹ Teresa, Thiền sư Nhất
Hạnh và Tộc trưởng da đỏ Joseph

Thiền sư Nhất Hạnh được vinh danh là người vận động cho những giải pháp
hoà bình trong chiến tranh Việt Nam và sau biến cố 11/9/2001 đã thỉnh cầu
Hoa Kỳ dùng ngoại giao thay vũ khí ở Afghanistan và Iraq.

Trên 500 quan khách và cư dân thuộc đủ mọi sắc dân đã đến dự lễ khánh
thành có trình tấu của giàn nhạc giao hưởng Oakland Symphony, ban hợp ca
học sinh và phần đọc thơ của các thi sĩ. Điêu khắc gia Chiodo có ý tưởng
thực hiện tượng đài sau khi chứng kiến biến cố 11/9.

Mỹ tạc tượng thiền sư Thích Nhất
Hạnh
PSN - 7.5.2011

(nhấn vào hình xem tượng và tiểu sử của 24 vị Quán quân Nhân bản khác
của Thế giới được Mỹ vinh danh).
Đầu tháng 9 năm 2011 tới đây, tại thành phố Oakland (Bắc California) sẽ có lễ khánh
thành một công trình điêu khắc bằng đá để vinh danh và kỷ niệm 25 Vị Quán Quân
về Nhân Bản (Remember them – 25 Champions of Humanity); trong đó có Thiền sư
Nhất Hạnh, đứng chung với các nhân vật nổi tiếng như Mother Theresa, Thánh
Gandhi, Thủ tướng Churchill, Tổng thống Mandela, Martin Luther King v.v…

Oakland breaks ground for monument to world’s
great humanitarians

Sculptor Mario Chiodo speaks about the Remember Them monument planned for
downtown Oakland.
By: Ye Tian | June 21, 2011 – 9:53 am
In three months, the largest bronze monument in the western United Sates will be
standing in downtown Oakland, said Joe Haraburda, president of the Oakland
Metropolitan Chamber of Commerce during the ground-breaking ceremony for the
monument on Monday afternoon.

A rendering of what the completed monument will look like. Photo courtesy
Wordsmith Communications and Public Relations.

The monument, which will be located at Henry J. Kaiser Memorial Park, is called
“Remember Them: Champions For Humanity,” and will feature the sculptures of 25
humanitarians from around the world, including Abraham Lincoln, Nelson Mandela,
Helen Keller and Mahatma Gandhi. The four-piece statue, weighing more than 50,000
pounds, will stand 52 feet wide by 21 feet tall, taking up 1,000 square feet of the
park’s southwest corner. There will also be a wall around the bottom of the sculpture
where visually impaired people who can’t see the monument can touch the faces of
those commemorated by the sculpture.
Mario Chiodo, the lead sculptor of the monument and an Oakland native, said he
started designing the project after the September 11 terrorist attacks ten years ago to
promote peace and diversity. Chiodo said he has chosen these 25 historical figures
because they are “examples of people who did extraordinary things under the most
difficult circumstances” and represent “common threads of courage and
perseverance.”
The construction of the sculpture foundations will start this week and the installation
will be completed on September 6, said Haraburda, standing in front of a few
renderings of the monument displayed at Monday’s ceremony.
The $9 million project is funded by the Oakland Metropolitan Chamber of Commerce
Foundation and its major donors include Kaiser Permanente, AT&T and Bank of
America. Elected officials from various city departments also have been supportive of
the monument, said Chiodo. “There are very few cities who could do something like
this—the right people have to show up at the right time, no matter how difficult it has
been,” he said.
“It was easy for me to go to Kaiser and talk about how important it was for the
community to have something meaningful right here in the middle of the city,” said
Bettie Coles, the East Bay area manager for Kaiser Permanente, which contributed
more than $1 million to the project. “It took very little time for us to agree this is the
way to go,” she added.
“We unanimously supported the project, ” said Vice Mayor Desley Brooks (District
6) at the ceremony on behalf of the City Council. “This project is really representative
of Oakland,” she said, adding that the perseverance symbolized by the humanitarians
who will be depicted on the monument is what the city needs “in the midst of
challenges.”
However, the project today still has a financing gap of roughly $1.8 million, said
Chiodo. As a result, only three pieces of the monument are going to be unveiled in
September—the fourth piece, which will be the tallest, as well as the feature for the
visually impaired would be completed next year, he said.
“In a difficult economic time, it’s not easy,” Chiodo said. “We’re beating the bushes
in every direction we can.”
http://oaklandnorth.net/2011/06/21/oakland-breaks-ground-for-monument-to-worldsgreat-humanitarians/
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