
Nghệ thuật kỹ thuật số mang đến một bầu 
không khí mới cho ngành du lịch 

Nico Tone, tập thể nghệ sĩ đằng sau tác phẩm sắp đặt nghệ 
thuật tuyệt đẹp do Niio cung cấp, giải thích câu chuyện về 
tác phẩm nghệ thuật được giám tuyển cho Sân bay Quốc tế 
Hồng Kông và cách nó nâng cao trải nghiệm của du khách 
trong nhà ga. 

 

Quang cảnh Giấc mơ Thực vật (Botanic Dreams 1) của Nico Tone  bên 
cạnh Vườn Thác nước (Waterfall Garden) tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông 

Du lịch không chỉ là đi từ nơi này đến nơi khác. Mỗi bước của 
chuyến đi là một trải nghiệm trong chính nó.  



Đúng vậy, có thể đóng gói và đến sân bay là một chút căng thẳng. 
Nhưng một khi bạn vượt qua trạm kiểm soát an ninh và thấy rằng 
bạn có một chút thời gian để dành trước khi chuyến bay của bạn 
cất cánh, nó giống như khám phá một thành phố mới. Các sân bay 
bây giờ cách xa các tòa nhà màu xám, hình hộp, không đặc trưng 
mà du khách phải vượt qua để đến máy bay của họ. Giờ đây, họ 
cung cấp không gian kiến trúc ngoạn mục, vô số địa điểm để mua 
sắm, ăn uống và một số điểm yên tĩnh để thư giãn, nạp năng 
lượng và sẵn sàng cho phần tiếp theo của chuyến đi. 

Một số sân bay được biết đến là đặc biệt thoải mái, hoặc cho một 
loạt các dịch vụ mà họ cung cấp. Ví dụ, sân bay Tallinn được biết 
đến với bầu không khí ấm cúng khiến người ta cảm thấy như ở 
nhà, và trên thực tế, nó đã được hành khách bình chọn là Sân 
bay tốt nhất ở châu Âu vào năm 2019. Sân bay Munich là sân 
bay bận rộn thứ hai ở Đức, phục vụ cho hành khách với hơn 150 
cửa hàng và 50 địa điểm ăn uống. Tuy nhiên, ít nơi có thể sánh 
được với không gian nội thất ngoạn mục của sân bay quốc tế 
Hồng Kông tại Chek Lap Kok. 

Sân bay quốc tế Hồng Kông, mở cửa vào năm 1998, kết nối với 
220 điểm đến trên toàn thế giới và phục vụ 71,5 triệu hành khách 
vào năm 2019. Sân bay không bao giờ ngủ đã được trao hơn 80 
giải thưởng 'Sân bay tốt nhất thế giới' và cam kết trở thành một 
trong những sân bay xanh nhất thế giới. 

Tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông, màn hình lớn cung cấp 
cho du khách môi trường ảo đắm chìm giúp nâng cao cảm 
giác đi du lịch và sự phấn khích khi đến các điểm đến mới 

Đi bộ qua các hành lang rộng rãi và không gian hình vòm rộng 
lớn tràn ngập ánh sáng là một trải nghiệm đáng nhớ, nhưng thậm 
chí còn nhiều điều để khám phá khi các tòa nhà sân bay mở rộng 
không gian vật lý với các cài đặt đa phương tiện. Màn hình lớn 
cung cấp cho du khách môi trường ảo nhập vai giúp nâng cao 
cảm giác đi du lịch và sự phấn khích khi đến các điểm đến mới. 



 Trải nghiệm đa phương tiện bắt đầu với  Waterfall Gardens,  
được phát triển với sự hợp tác của Moment Factory, để tạo ra 
một bầu không khí thư giãn và tuyệt đẹp kỳ diệu trong nhà ga. 
Việc lắp đặt mô phỏng một thác nước rơi xuống sông với đá. Du 
khách được mời đi bộ dọc theo dòng sông và chạm vào mặt 
nước trên màn hình, cảm giác được đưa đến một vùng đất xa xôi 
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Cạnh Waterfall Gardens, là công trình sáng tạo mới nhất của sân 
bay do Niio cung cấp. Một màn hình khổng lồ lưu trữ các tác phẩm 
nghệ thuật Botanic Dreams, Awakening Garden và Ikebana 
Dreams # 1 của Nico Tone, một nhóm đa ngành được thành lập 
bởi các nhà sáng tạo từ các quốc tịch khác nhau, những người 
làm việc cùng nhau trong các dự án nghệ thuật và công nghệ.   

 

Nico Tone, Khu vườn thức tỉnh (Awakening Garden), 2019 

Nghệ sĩ cấp cao và đồng sáng lập của Nico Tone, Tal Keren giải 
thích quá trình đằng sau việc hình thành một tác phẩm nghệ thuật 
cho khung cảnh ngoạn mục này. Thách thức ban đầu của nhóm 
nghệ sĩ là tạo ra thứ gì đó thu hút sự chú ý của người qua đường 
trong một môi trường bão hòa với thông điệp hình ảnh. Keren nói: 

https://experience.hongkongairport.com/en/
https://www.hongkongairport.com/en/relax-fun/entertainment-events/waterfall-garden-south
https://www.niio.com/nico.tone/main


"Chúng tôi phải đối mặt hàng ngày với nhiều hình ảnh và video, và 
không có gì thực sự xâm nhập vào chúng tôi hoặc chạm vào 
chúng tôi nữa. Tôi tin rằng nếu bạn dành thời gian và nhìn vào một 
tác phẩm nghệ thuật, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận và cảm nhận được 
sức mạnh của nó. Đây là những gì chúng tôi cố gắng đạt được".  

 

Giai điệu Nico, Giấc mơ Ikebana # 1 (Ikebana Dreams), 2019 

Thiên nhiên được nghệ sĩ lựa chọn làm chủ đề để truyền tải 
thông điệp tích cực vươn ra khắp các nền văn hóa và bản sắc 

Tập thể các nghệ sĩ tạo ra một không gian hình ảnh hấp dẫn cho 
phép chiêm ngưỡng thoải mái hơn, quan sát từng chi tiết trong 
cảnh và nhận thấy những thay đổi tinh tế thỉnh thoảng xảy ra. Trái 
ngược với tác động nhanh chóng được tìm kiếm bởi nội dung 
quảng cáo, bắt mắt và truyền tải thông điệp của nó trong một phần 
của giây, những tác phẩm này mời người xem dành thời gian của 
họ. Các tác phẩm được tạo ra bởi các nghệ sĩ, theo đó, là những 
mô tả về thiên nhiên và phong cảnh yên bình chứa đựng bên trong 
họ vô số sự kiện nhỏ, xảy ra vào những thời điểm khác nhau, để 
hình ảnh dường như tràn đầy sức sống của riêng nó. 



Thiên nhiên được các nghệ sĩ chọn làm chủ đề để truyền tải một 
thông điệp tích cực tiếp cận giữa các nền văn hóa và bản sắc: 
"Chúng tôi không muốn người xem liên hệ một tác phẩm nghệ 
thuật với một nền văn hóa hoặc một ngôn ngữ," Keren nhấn 
mạnh, "mà thay vào đó mong muốn mỗi người xem có cái nhìn và 
nhận thức riêng về tác phẩm nghệ thuật." 

 

Giai điệu Nico, Giấc mơ thực vật 1 (Botanic Dreams 1), 2020 

Làm việc trên màn hình lớn của bản cài đặt này là một thách thức 
thú vị đối với Nico Tone. Như Tal đã đề cập: "Trên màn hình rất 
lớn, mọi chi tiết đều được nhìn thấy và xem xét kỹ lưỡng. Mọi thứ 
cần phải tỉ mỉ và có ý nghĩa. Chúng ta phải đồng thời xem xét cả 
người xem nhìn vào màn hình khổng lồ từ rất gần và một người 
nhìn từ xa. Chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp hoặc câu 
chuyện của tác phẩm nghệ thuật cho cả hai đối tượng người xem 
này". Cô kết luận bằng cách thú nhận rằng "thật đáng sợ và cực 
kỳ thỏa mãn khi trình bày các tác phẩm của chúng tôi trên những 
màn hình khổng lồ này." 

 


