
Untuk menghargai pentingnya Gedung Crane, Korporasi Perkembangan Chinatown di 

Philadelphia untuk Gedung Crane, Seni Lukisan dinding di Philadelphia, dan PHDC sudah 

menugaskan 4 pelukis Asia untuk menciptakan lukisan dinding didalam dan diluar 

gedung. Tema seni lukis ini akan diberi nama “Masa Lalu Mendukung Masa Depan.”

Para pelukis sangat mengharapkan untuk berbahas dengan siapa saja yang terhubung 

dengan komunitas di Chinatown. Mari berbagi berbagai sejarah dan ide, cerita dan 

pengalaman anda. Anda akan membantu memberikan kami berbagai ide untuk proyek 

seni lukis ini. Selanjutnya dalam proses ini, akan ada kesempatan untuk membantu 

membuat lukisan dinding di luar gedung. Semua orang Asia-Amerika di Philadelphia, dan 

terutama di komunitas Chinatown, akan diundang untuk bergabung dalam ramah-tamah. 

Dalam beberapa bulan mendatang, para pelukis akan mengundang publik untuk 

berpartisipasi dalam:

- Berbagai sesi curah pendapat

- Lokakarya untuk mengajar anda bagaimana caranya membuat rekaman video 

dengan para keluarga dan teman.

- Berbagai lokakarya melukis

Karena adanya Covid-19 kami akan mengadakan sebagian banyak lokakarya dan 

wawancara melalui internet. Kita akan menggunakan Zoom, WeChat, Facebook, 

Instagram, Facetime dan program parpol lainnya.

Beberapa hal yang kami harapkan untuk dibahas:

- Sejarah Chinatown

- Pengalaman sebagai orang Asia-Amerika di Amerika dan Philadelphia

- Pengalaman sebagai pendatang di Amerika

- Pengalaman sebagai orang Asia-Amerika yang lahir di Amerika

- Harapan untuk masa depan

- Hubungan dengan negara asal

- Apa artinya untuk mengerti sejarah Chinatown di Philadelphia, dan bagaimana 

hubungannya dengan lingkungan Asia-Amerika baru lainnya, (seperti: Komunitas 

Vietnam di Philadelphia Selatan)

Apakah anda tertarik menjadi peserta dalam proyek penting ini? Silahkan menghubungi 

Tim Seni Lukis Dinding Chinatown Crane di chinatowncranemural@gmail.com.

Sebagai tanda terimakasih atas partisipasi anda, kami akan menawarkan peserta proyek 

ini hadiah kartu sertifikat dari berbagai tempat bisnis di Chinatown yang dimiliki orang 

Asia ( selama persediaan ada).

This project is being supported by Mural Arts Philadelphia, the Philadelphia Chinatown Development Corporation, and the 
Philadelphia Redevelopment Authority's Percent for Art Program.

Chinatown adalah pusat penting untuk kehidupan dan 
budaya Asia di Philadelphia. Selama bertahun-tahun, 

kebutuhan rekreasi, perumahan, dan pelayanan 
sosial yang sudah disediakan, tidak lagi 
mencukupi di lingkungan yang sudah 

ada. Korporasi Pengembangan 
Chinatown di Philadelphia telah bekerja 

sama dengan komunitas untuk membuat rencana 
besar bagi Pusat komunitas yang serba-guna untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut. 

Gedung Crane Chinatown berada di Jalan 10th dan 
Jalan Vine ini adalah pusat serba-guna menyediakan:
- Program Keluarga
- Program manula dan remaja
- Pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Acara-acara sosial, rekreasi dan budaya
- Tempat tinggal
- Tempat usaha

Gedung ini telah memulihkan kualitas lingkungan dan 
akan membantu komunitas Chinatown untuk meluas 
ke arah jalan Vine bagian utara. Itu akan menyediakan 
tempat tinggal yang berkualitas untuk pensiunan yang 
mencari tempat tinggal di hari tua, pendatang baru 
untuk mencari tempat tinggal yang nyaman seperti 
rumah sendiri, dan para pekerja profesional di pusat 
kota.

Setelah beberapa dekade perencanaan, Gedung 
Crane ini adalah prestasi yang penting, meskipun di 
tengah-tengah tekanan dalam pembangunan kembali 
terakhir ini dan gentrifikasi dari lingkungan sekitar. 
Crane Chinatown adalah pusat yang disukai dalam 
komunitas yang melambangkan kekuatan dan 
vitalitas.

Tekan DISINI untuk informasi lebih jauh

Situs web ini masih dalam proses. Kami akan 
menambahkan informasi lebih sejalan dengan 
perkembangan proyek.

Tentang Proyek

Seni Umum di Gedung Crane “Masa Lalu Mendukung Masa Depan”

https://www.facebook.com/groups/449615396407827
https://www.instagram.com/phillychinatowncranemurals/



