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Để phụ trợ cho việc trang trí các
phẩm vật chính, chủ đề chính của
Viện Bảo Tàng cần thiết phải có
thêm những phẩm vật, tranh ảnh,
hình ảnh minh họa cho các chủ đề
được nổi bật. Chúng tôi là những
người được duyên may tháp tùng
cùng Đức Thầy và thầy Từ Long
Ngọc nghiên cứu, quan sát, học
hỏi và thu mua những sản phẩm
gốm sứ trên thế giới từ nhiều
nguồn khác nhau trên thế giới.
Hình bên: Lẵng hoa

Các bình hình cá xuất xứ từ đồ gốm Giang Tây – Trung Quốc

Đi đến đâu cũng thấy các sản phẩm gốm sứ của Trung Quốc hiện diện. Có thể nói hàng
hóa gốm sứ của Trung Quốc có giá rẻ nhất so với các mặt hàng gốm sứ khác trên thế giới.
Giá rẻ là một chuyện, nhưng đẹp, sắc xảo và đầy tính nghệ thuật lại là chuyện khác mà
khó lòng có một quốc gia nào có thể sánh được.
Hình trái: Giá viết, đồ gốm Giang Tây
Trung Quốc.
Hình phải: Bình đựng thức ăn hình tháp.

Hình trái và phải dưới: Là những điêu khắc và chế tạo unit, có nghĩa đây là 1 sản phẩm
duy nhất, có chứng chỉ và không được sản xuất hàng loạt.

Giúp tay cho Đức Thầy trong việc chụp hình và thống kê các hiện vật để chia ra cho mổi
vị một số hình ảnh, chủ đề trong việc biên khảo tài liệu một khi Viện Bảo Tàng Văn Hóa
và Tôn Giáo Thế Giới của Vô Vi Quy Nguyên được ra đời chính thức, chúng tôi tranh
thủ giới thiệu cùng quý pháp hữu cùng chúng tôi ngắm thưởng 1 số hiện vật rất đặc sắc
nầy.
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