Thể lệ chương trình “Tự Lập Young Tatent” 2017
Lịch hoạt động:
-

Ngày 16/12/2016: Hạn cuối cùng nộp đơn cho chương trình 2016

-

Tháng 12/2016: Họa sĩ Phạm Huy Thông, với sự tư vấn của các đồng nghiệp,
sẽ lựa chọn ra những ứng viên sáng giá nhất. Việc tuyển lựa có thể bao gồm cả
việc phỏng vấn và đi thăm nơi làm việc của các ứng viên.

-

Tháng 1/1/2017: Công bố Ứng Viên Được Mời Đồng Hành (viết tắt là W).

-

Trong trường hợp Chương trình “Tự Lập Young Talent” kêu gọi thêm được
nguồn tài trợ, W sẽ phải tham gia một lớp Anh Ngữ để bồi dưỡng thêm trình độ.

-

11/1/2017 – 16/1/2017: W và họa sĩ Phạm Huy Thông sẽ đến Singapore tham
quan Art Stage Singapore 2016 và tham dự những sự kiện nghệ thuật khác trên
đất Singapore.

-

Năm 2017: W sẽ có tối đa 1 tháng cư trú sáng tác nghệ thuật tại đảo Penang –
Malaysia dưới sự tổ chức của Quỹ nghệ thuật Asiarta.

Đối tượng tham dự cần thỏa mãn những điều kiện sau:
1.1.

Sinh trong hoặc sau năm 1989.

1.2.

Là sinh viên mỹ thuật các trường có đào tạo chuyên ngành mỹ thuật, sư phạm
mỹ thuật, thiết kế mỹ thuật… hoặc các họa sĩ tốt nghiệp từ các trường này.

1.3.

Không sử dụng các chất ma túy hay các chất gây nghiện bị cấm.

1.4.

Không có tiền sử hoặc đang mắc các chứng bệnh về tâm thần hoặc tim mạch,
hen suyễn.

1.5.

Không bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh, không bị cấm nhập cảnh vào
Singapore và Malaysia
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Tuần đi thăm Singapore:

Với W, chương trình “Tự Lập Young Talent” sẽ cung cấp:
Vé máy bay khứ hồi Singapore (tài trợ bởi Nguyễn Bách Lam), đi ngày 11/1/2017,
về ngày 16/1/2016. Nếu W cư trú ở Miền Bắc, nơi xuất phát của chuyến đi là Hà Nội.
Nếu W cư trú ở Miền Nam, nơi xuất phát của chuyến đi là thành phố Hồ Chí Minh. Nếu
không sống ở một trong hai thành phố trên, W sẽ phải tự lo chi phí di chuyển từ nơi cư
trú của mình vào thành phố, tự lo tiền khách sạn ở Hà Nội hoặc tp Hồ Chí Minh trước
chuyến đi, để đảm bảo có mặt ở sân bay đúng giờ xuất phát.
Chi phí phòng trọ ở Singapore trong suốt thời gian diễn ra chương trình. W sẽ ngủ tại
phòng trọ (dạng dorm, một phòng có 8 giường, chia khoang) tại khách sạn Hangout at
Mount Emilly. Khách sạn nằm trên đồi Emilly, không xa phủ Chủ Tịch Singapore, có vị
trí tương đối trung tâm, gần Bảo tàng Nghệ thuật Singapore và các ga Litte India,
Dobby Gauth. (Giá cho mỗi đêm tại phòng dorm vào khoảng 40 đô la Singapore (SGD).
Khách sạn có bữa sáng, wifi miễn phí, phòng máy tính, phòng sinh hoạt chung cung
cấp trà, cà phê 24/24… cho khách trọ). Khách sạn HangOut có 2 phòng dorm unisex
cho nam-nữ và 1 phòng female cho riêng các khách nữ. Link tham khảo:
http://www.hangouthotels.com/en/
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Một sim card Singapore đã được nạp tiền theo gói cơ bản 51 SGD cho khách du lịch.
W nếu sử dụng hết gói cơ bản trên sẽ phải tự chịu trách nhiệm nạp tiền cho sim card
để tiện liên lạc.
Kinh phí tiêu dùng 200 SGD dành cho việc ăn uống và đi lại. Họa sĩ Phạm Huy Thông
sẽ cùng hoặc sẽ hướng dẫn W những nơi ăn bình dân và cách thức đi lại tiết kiệm.
Trong trường hợp W và họa sĩ Phạm Huy Thông, vì lý do công việc, phải tham gia các
bữa tiệc ăn, tiệc uống đắt tiền, họa sĩ Phạm Huy Thông sẽ giúp thanh toán chi phí cho
các bữa tiệc đó.
Vé vào cửa Art Stage, dạng VIP, có thể ra vào Art Stage nhiều lần trong nhiều ngày
và được tặng kèm catalogue. Vé vào cửa này có giá trị khoảng 64 SGD và được tài trợ
bởi một đối tác ở Singapore.
Một gói bảo hiểm du lịch Travel Care (hạng Executive) của hãng bảo hiểm Liberty
Insurance trị giá 252.000đồng cho thời gian 6 ngày ở Singapore. Tham khảo:
http://www.libertyinsurance.com.vn/bao-hiem-ca-nhan/bao-hiem-du-lich-travelcare

Trách nhiệm của W (ứng viên được mời đồng hành):
Gửi tặng chương trình “Tự Lập Young Talent” hai ký họa, phác thảo hay tác phẩm
tranh với khổ không quá lớn (đối với W sáng tác hội họa) hoặc hai phác thảo hay một
tác phẩm không lớn hơn 25 cm mỗi chiều (đối với W sáng tác điêu khắc). Phác thảo
hoặc tác phẩm này sẽ dùng để ghi dấu sự tham gia của W vào chương trình và sẽ trở
thành tài sản của họa sĩ Phạm Huy Thông và tặng cho các nhà tài trợ. Chương trình
“Tự Lập Young Talent” có quyền sử dụng hình ảnh của các tác phẩm hoặc phác thảo
này để phục vụ cho các hoạt động quảng bá phi lợi nhuận cho chương trình. “Tự Lập
Young Talent” hy vọng W sẽ trao tặng phác thảo hoặc tác phẩm tốt mang tính đại diện
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cho W hoặc đại diện cho một giai đoạn nghệ thuật mà W đã hoặc đang làm. Tác phẩm
hay phác thảo này sẽ phải được trao cho “Tự Lập Young Talent” trước tháng 11 năm
2017.
Đảm bảo sức khỏe để tham dự toàn bộ chương trình diễn ra ở Singapore. Lưu ý, để
xem và tham dự hết các chương trình chọn lọc của Art Stage và các sự kiện xung
quanh Art Stage, cần phải có một sức khỏe tốt.
Đảm bảo có hộ chiếu còn hạn dùng đến trước tháng 8.2017.
Độc lập hoặc hợp tác với họa sĩ Phạm Huy Thông để viết một bài thu hoạch, cảm
nhận về chuyến đi. Bài viết này sẽ được dùng để đăng tải trên Facebook, blog hoặc các
trang web, diễn đàn về nghệ thuật. Bài viết phải được hoàn thành không muộn hơn 2
tuần sau khi kết thúc Art Stage. Bài viết sẽ trở thành tài sản của chương trình Tự Lập
Young Talent.

Các trường hợp không theo ý muốn xảy ra:
Cả hai bên W và Phạm Huy Thông đều cố gắng hết sức để tham dự đầy đủ toàn bộ
chương trình đặt ra.
Trong trường hợp bất khả kháng mà họa sĩ Phạm Huy Thông không thể hoặc không
tiếp tục đồng hành cùng W đi Singapore, chương trình “Tự Lập Young Talent” cam kết
sẽ trao toàn bộ chi phí như đã hứa để ứng viên tiếp tục hành trình. Và họa sĩ Phạm Huy
Thông sẽ đưa ra những hướng dẫn tốt nhất để W thăm Singapore một cách thuận lợi
theo kế hoạch.
Trong trường hợp bất khả kháng mà W không thể hoặc không tiếp tục đồng hành cùng
họa sĩ Phạm Huy Thông, những chi phí mà “Tự Lập Young Talent” đã chi cho W sẽ
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không phải bồi hoàn lại. Tuy nhiên những chi phí phát sinh do việc ứng viên bỏ cuộc
(chi phí khách sạn những ngày còn lại hoặc chi phí vé máy bay về sớm..vv...) sẽ được
W tự thanh toán.
W sẽ tự chịu trách nhiệm về những chi phí trong các trường hợp xảy ra ốm đau hoặc
tai nạn trong suốt chuyến đi. “Tự Lập Young Talent” sẽ cố gắng hết mức có thể để hỗ
trợ W chi trả những chi phí này, tuy nhiên đó sẽ là một khoản vay, W sẽ phải hoàn trả
lại cho “Tự Lập Young Talent” sớm nhất khi có thể, hoặc khi có được nguồn hỗ trợ tài
chính từ phía khác, hoặc khi được hãng bảo hiểm thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm
đã mua.
Vì bất cứ lý do gì, nếu W đến trễ chuyến bay để đi Singapore, hoặc trễ chuyến bay trở
về Việt Nam, W sẽ phải tự chi trả các chi phí liên quan để tiếp tục theo kịp chương trình
hoặc chương trình được coi như bị hủy bỏ.

Tháng cư trú ở Penang:

Quỹ nghệ thuật Asiarta (đối tác liên kết của “Tự Lập Young Talent”) sẽ đài thọ tháng cư
trú ở đảo Penang - Malaysia cho ứng viên được chọn.
Quãng thời gian tối thiểu là 10 ngày và tối đa là 30 ngày, tùy thuộc vào yêu cầu và mục
đích sáng tác của W, và sau khi bàn bạc và được sự đồng thuận của quỹ Asiarta.
Nằm ở rìa của George Town – nơi được UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản thế giới,
không gian sáng tác ở đảo Penang của Quỹ Asiarta là không gian tư nhân với kiến trúc
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hiện đại và rộng rãi. Cơ sở này có cả không gian làm việc trong nhà và không gian
sáng tác ngoài trời.
(Lưu ý: Họa sĩ Phạm Huy Thông sẽ có hoặc sẽ không đồng hành cùng W trong tháng
lưu trú này. Người đại diện của Asiarta có thể sẽ không luôn luôn có mặt ở đảo Penang
trong tháng lưu trú. Như vậy, có thể sẽ có những quãng thời gian W sống và làm việc
một mình trong không gian sáng tác của Asiarta Foundation). Để biết thêm về đơn vị tổ
chức đợt lưu trú sáng tác này, nhấn vào link http://www.asiarta.org/

Quỹ Asiarta sẽ cung cấp:
Vé máy bay khứ hồi để tới được Penang-Malaysia từ Việt Nam. Nếu W cư trú ở
Miền Bắc, nơi xuất phát của chuyến đi là Hà Nội. Nếu W cư trú ở Miền Nam, nơi xuất
phát của chuyến đi là thành phố Hồ Chí Minh. W nếu không sống ở một trong hai thành
phố trên, sẽ phải tự lo chi phí di chuyển từ nơi cư trú của mình vào thành phố, tự lo tiền
khách sạn ở Hà Nội hoặc tp Hồ Chí Minh trước chuyến đi, để đảm bảo có mặt ở sân
bay đúng giờ xuất phát.
Không có chuyến bay trực tiếp từ Hà Nội đi Penang. Đường bay từ Hà Nội sẽ phải quá
cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur, Singapore hay Bangkok, tùy thuộc
vào ngày bay. Quỹ Asiarta sẽ đặt và thanh toán tiền vé. W có trách nhiệm đảm bảo
không bị lỡ chuyến bay và lỡ chuyến quá cảnh. Bất cứ sự chậm trễ nào xảy ra, W có
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trách nhiệm tự thanh toán cho những vé máy bay thay thế. W sẽ được đón tại sân bay
Penang khi đến và được tiễn ra sân bay Penang khi về.
Chỗ ở, chỗ làm việc: Phòng ở riêng của W có điều hòa nhiệt độ giường ngủ, bàn viết,
tủ đựng đồ, phòng tắm riêng biệt. Wifi Internet cũng được cung cấp. Không gian làm
việc ngoài trời thoáng đãng và không gian làm việc trong nhà được lắp đặt điều hòa
nhiệt độ. Có khu vực giặt đồ, phơi đồ chung. W được sử dụng bể bơi ở ban công hoặc
bể bơi lớn của chung tòa nhà. W cũng được sử dụng phòng tập gym, phòng xông hơi
mở cửa 24/24.
Một khoản kinh phí nhất định đủ dùng cho thức ăn và chi tiêu cơ bản. W sẽ phải lo
liệu những chi phí cá nhân khác.
Một SIM điện thoại đầu số Malaysia sẽ được cung cấp với tiền nạp hợp lý cho các
cuộc gọi nội địa Malayisa và dung lượng 3G internet vừa đủ cho thời gian lưu trú. Để
gọi về Việt Nam, W nên dùng Skype, Viber, Zalo... hay các hình thức liên lạc khác sử
dụng kết nối wifi.
Nguyên vật liệu đủ để làm tác phẩm: Lưu ý, Quỹ Asiarta chỉ cung cấp các nguyên
liệu cho hội họa và là các chất liệu hội họa Tây Âu như sơn dầu, mầu nước, acrylic,
phấn mầu, toan, chì, than, giấy... Các chất liệu không sẵn có ở Malaysia như sơn mài,
lụa.. sẽ không được cung cấp. W có thể tự mang lụa của mình từ Việt Nam, khung
căng lụa có thể được đặt làm ở Penang với sự sắp xếp trước của W và Quỹ Asiarta.
Các loại mực vẽ, mầu nước dùng cho tranh lụa phổ thông có thể mua được ở Penang.
Nếu W muốn làm điêu khắc, các yêu cầu về nguyên vật liệu phải được yêu cầu trước
với Quỹ Asiarta để phòng trường hợp nguồn cung cấp nguyên vật liệu ở Penang không
sẵn có. W tự lo liệu các công cụ làm điêu khắc cho mình.
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Trách nhiệm của Ứng viên được chọn:
W được mong đợi sẽ làm việc siêng năng, tập trung và chuyên nghiệp trong suốt
thời gian lưu trú ở Penang, không sử dụng thời gian này như một kỳ nghỉ dưỡng. W
cũng được mong đợi sẽ tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, mở rộng quan hệ
nghề nghiệp với giới hoạt động nghệ thuật ở địa phương. Sẽ có những khoảng thời
gian để W tham quan ngắm cảnh và thăm các gallery ở Penang nhưng sẽ phải được
sắp xếp cho phù hợp với lịch làm việc. Nếu W không thực hiện được những mong đợi
trên, Quỹ Asiarta sẽ hủy bỏ chương trình trước thời hạn. Trong thời gian lưu trú, W phải
hoàn thành ít nhất 1 tác phẩm.
Tự chủ động chăm lo cho sức khỏe bản thân. Sống trong khuôn khổ pháp luật và cư
xử phù hợp với văn hóa của nước sở tại.
Đảm bảo hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày kết thúc đợt cư trú.
Tặng lại cho Quỹ nghệ thuật Asiarta ít nhất 1 tác phẩm: Quỹ Asiarta sẽ lựa chọn
một trong số các tác phẩm mà W sáng tác tại đây. Tác phẩm này sẽ thành tài sản của
Quỹ Asiarta. Quỹ nghệ thuật có toàn quyền sử dụng tác phẩm cũng như hình ảnh tác
phẩm cho các hoạt động quảng bá. Quỹ nghệ thuật Asiarta có quyền cung cấp cho các
đối tác khác sử dụng hình ảnh của tác phẩm cho các hoạt động quảng bá.
Với những tác phẩm còn lại, nếu Asiarta không mua hoặc không có thỏa thuận bổ sung
nào, ứng viên sẽ tự mang tác phẩm về nước.
Các bạn có thể tải đơn đăng ký dự thi trong đường link:
http://phamhuythong.net/home/publication?lang=vi
Chúc các bạn thành công.
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Chương trình được tài trợ bởi:
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