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I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CUỘC THI
1. Mục đích:
Cuộc thi nằm trong chương trình nghệ thuật cộng đồng Phố Bên Đồi 2019 chủ đề “Vào Miền Nghệ
Thuật” (Into Art Hills), nhằm chọn các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và có tính khả thi nhất đến từ
cộng đồng yêu nghệ thuật và các tài năng trẻ, để triển khai thực tế, biến những ý tưởng thành không
gian trải nghiệm thực sự, trên các mảng không gian tại vị trí Dốc Nhà Làng, tọa lạc ngay khu trung
tâm thành phố Đà Lạt.
2. Thành phần tham gia:
Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và nước ngoài trên 18 tuổi, yêu thích nghệ thuật, thiết
kế, kiến trúc, sáng tạo và mong muốn chung tay cùng cộng đồng tạo nên những không gian sống
thân thiện với môi trường, tươi mới, sống động và tràn đầy cảm hứng.
3. Ý tưởng & Phong cách:
Phản ánh tất cả các khía cạnh của đời sống, thiên nhiên, những hình ảnh văn hóa, các vấn đề của
xã hội… Ban tổ chức khuyến khích tác giả thể hiện tác phẩm qua các phong cách nghệ thuật Pop
Art, Pop Surrealism cùng các gam màu tươi tắn (colorful) theo những gợi ý sau:
Color Up Your Way (Mang Sắc Màu Vào Cuộc Sống)
● Bậc thang màu (Vibrant stairway)
● Người đua diều (The kite runner)
● Rừng mộng mơ (Enchanted forest)
● Phố sương mù (Mist path)
● Phố hoa (Flower alley)
● Mây trổ bông (Blossom cloud)
● Món ngon (Love bites)

● Vị Đà Lạt (Dalat taste)
● Nhịp sống đô thị (Contemporary living)
Tác giả có thể tự do sáng tác dựa theo chủ đề và các gợi ý về ý tưởng, phong cách cũng như màu
sắc như trên.
4. Quy định về tác phẩm:
Tác phẩm có thể sáng tác theo cách thức vẽ truyền thống hoặc trên các thiết bị kỹ thuật số (máy
tính, tablet, wacom, điện thoại…)
Với cách thức vẽ truyền thống, tác phẩm có thể được sáng tác bằng tất cả các chất liệu (màu bột,
màu nước, màu goat, màu pentel poster color, acrylic… trên giấy canson…)
Kích thước quy định nhỏ nhất của tác phẩm: khổ A3.
Lưu ý: Tác phẩm phải được thể hiện rõ ràng để đảm bảo quá trình phóng tác tác phẩm lên Tường
tại vị trí địa lí thực tế được giữ đúng với chủ ý tác giả bằng chất liệu sơn tường.
5. Quy định về ảnh chụp tác phẩm:
● Ảnh chụp tác phẩm gửi qua email được định dạng .jpeg và có kích thước tối thiểu là 3MB, yêu
cầu rõ ràng về hình và màu sắc thực tế của tác phẩm;
● Email bao gồm:
○ Ảnh chụp hoặc bản scan tác phẩm với quy cách như trên.
○ 1 File đính kèm dạng .doc hoặc .pdf bao gồm nội dung:
■ Mô tả ý tưởng sáng tác tác phẩm dự thi (khoảng 200 từ).
■ Tiểu sử tác giả (bao gồm họ tên đầy đủ của tác giả/ nghệ danh, số CMND,
địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên hệ).
*Lưu ý: Trang tiểu sử và nội dung mô tả ý tưởng tác phẩm phải được đánh máy thành văn bản
riêng, file này với định dạng .doc hoặc .pdf. Bất kì văn bản nào viết trực tiếp lên email được coi
không hợp lệ.
II- QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN & ỨNG DỤNG:
Các tác phẩm tham dự sẽ được Hội đồng Nghệ thuật Phố Bên Đồi và giám khảo khách mời từ
Urban Sketchers Việt Nam tuyển chọn.

Bài dự thi sẽ được tuyển chọn theo tiêu chí sự sáng tạo, tính khả thi, sự rõ ràng trong thuyết minh,
bản vẽ 3D, và 2D.
Ban tổ chức có quyền điều chỉnh tác phẩm được chọn và phóng tác sao cho hài hoà, phù hợp với
không gian, kích thước và bề mặt vị trí địa lí thực tế trên tổng thể dự án.
III- THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN ẢNH CHỤP TÁC PHẨM DỰ THI:
Thời gian: 10/9/2019 - 25/10/2019
Hạn chót nhận tác phẩm trước 11:59 PM - 25/10/2019
Email: info@phobendoi.art
Tiêu đề email: PBĐ 2019 - Vào miền nghệ thuật - Tên tác phẩm - Tên Tác giả
IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
*01 giải Nhất: trị giá giải thưởng 34.000.000 đ. Trong đó bao gồm: tiền mặt 10.000.000 đ, 01
voucher sử dụng dịch vụ du lịch trị giá 15.000.000 đ do Traveloka Việt Nam tài trợ & 10 voucher
mỗi voucher trị giá 900.000 đ do Biti’s Hunter tài trợ.
*01 giải Nhì: trị giá giải thưởng 19.500.000 đ. Trong đó bao gồm: tiền mặt 5.000.000 đ, 01 voucher
sử dụng dịch vụ du lịch trị giá 10.000.000 đ do Traveloka Việt Nam tài trợ, 05 voucher mỗi voucher
trị giá 900.000 đ do Biti’s Hunter tài trợ.
*01 giải Ba: trị giá giải thưởng 12.500.000 đ. Trong đó bao gồm: tiền mặt 3.000.000 đ, 01 voucher
sử dụng dịch vụ du lịch trị giá 5.000.000 đ do Traveloka Việt Nam tài trợ & 05 voucher mỗi
voucher trị giá 900.000 đ do Biti’s Hunter tài trợ.
*Giải khuyến Khích: trị giá 500.000 đ đối với các tác phẩm còn lại được chọn phóng tác lên
tường.
Ghi chú khác: các voucher trên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Tên tác giả của các tác phẩm được phóng tác lên tường sẽ được ban tổ chức ghi nhận bên dưới tác
phẩm. Đây cũng là Chứng nhận tác giả và tác phẩm tham gia dự án nghệ thuật cộng đồng Phố Bên
Đồi 2019 | Into Art Hills.

V- QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ
1. Quyền lợi:
Tác giả sẽ nhận Giấy chứng nhận và các Giải thưởng theo Cơ cấu Giải thưởng như trên.
Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh tác giả, tác phẩm để phục vụ công tác truyền thông, in
ấn, quảng bá cho sự kiện.
2. Trách nhiệm:
Tác giả phải cam kết chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm theo quy định của pháp luật.
Các tác phẩm được chọn phóng tác tại địa điểm, tác giả có trách nhiệm phối hợp với ban tổ chức
trong việc ứng dụng tác phẩm lên mảng tường, đảm bảo tinh thần và ý nghĩa tác phẩm đúng ý đồ
tác giả.
Ban tổ chức Phố Bên Đồi trân trọng mời các nghệ sĩ trẻ, sinh viên và các bạn yêu thích nghệ thuật
trên mọi miền đất nước hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Trân trọng.

