
Sàn Art, được thành lập vào năm 2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là  một không 
gian nghệ thuật phi lợi nhuận, do nghệ sĩ khởi xướng, và là một tổ chức nghệ 
thuật hàng đầu với mong muốn nuôi dưỡng và thử thách các phương thức xem và 
suy nghĩ về nghệ thuật thị giác thông qua triển lãm, các buổi phê bình, các 
hoạt động giáo dục và các chương trình lưu trú.

Sàn Art Studio
một lưu trú 6 tuần  

Với nhiều chương trình lưu trú và trao đổi bị ngưng lại 
trong đợt dịch Covid, Sàn Art Studio là một chương trình 
lưu trú nhỏ với hy vọng phát triển, nuôi dưỡng hoạt động 
văn hóa của thành phố. Nghệ sĩ được chọn sẽ có thể sử 
dụng phòng trưng bày của chúng tôi làm không gian sống 
và xưởng nghệ sĩ trong suốt thời gian cư trú, đồng thời 
nhận quỹ sản xuất và hỗ trợ giám tuyển để phát triển dự án 
của mình. Trên tinh thần giao lưu cộng đồng, nghệ sĩ cũng 
sẽ chia sẻ một chút về thực hành của họ trong suốt thời 
gian lưu trú bằng cách đồng tổ chức các sự kiện hàng tuần 
cho công chúng như chiếu phim, nhóm đọc, workshop, v.v.

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ

- Lên đến 2.600.000 VND cho việc đi lại
- Tổng cộng 4.500.000 VND cho chi phí hàng ngày 
- Tổng cộng 7.200.000 VND để tổ chức các hoạt động cộng 
đồng
- 20.000.000 VNĐ quỹ sản xuất để phát triển dự án cá nhân
- hỗ trợ giám tuyển ; 
- quyền sử dụng phòng trưng bày của Sàn Art ; 
- hỗ trợ mở xưởng
- phiên phê bình cá nhân vào cuối lưu trú.

Thời gian (8 tháng 6 - 20 tháng 7 năm 2021)

Tuần 1: 8-15 tháng 6: Kỳ lưu trú bắt đầu & buổi nói chuyện giới 
thiệu 
Tuần 2-5: 16 tháng 6 - 12 tháng 7: Lịch trình linh hoạt để phát 
triển dự án cá nhân bên cạnh 1 hoạt động cộng đồng mỗi tuần
Tuần 6: 13-20 tháng 7: Mở xưởng và phiên phê bình sau khi lưu trú 
kết thúc.

Chúng tôi hoan nghênh các ngành sau: nghệ thuật thị giác, phim & 
hình ảnh chuyển động, nghệ thuật âm thanh, nghệ thuật trình diễn.

Cuộc gọi mở này được giới hạn cho các công dân Việt Nam hiện đang 
cư trú tại Việt Nam. Lưu trú không diễn ra online.

Chúng tôi đang tìm kiếm 3 điều sau:

- những ứng viên có dự án cá nhân, sáng tạo mà họ muốn phát triển
- các ứng viên có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ và phản hồi của giám 
tuyển để phát triển dự án 
- những người thực hành mong muốn hoạt động tiếp cận cộng đồng

Thư cần phải:
- giới thiệu bản thân và thực hành của bạn
- trình bày dự án cá nhân, sáng tạo mà bạn đang thực hiện
- giải thích cách lưu trú và hỗ trợ giám tuyển có thể hữu ích cho 
thực hành của bạn
- giải thích ngắn gọn cách bạn muốn kết hợp thực tiễn cá nhân của 
mình với các hoạt động tập trung vào cộng đồng

Đúng. Sàn Art studio nhằm mục đích hỗ trợ dự án cá nhân của bạn 
trong vòng 6 tuần. Đội ngũ giám tuyển và không gian sẽ sẵn sàng 
giúp bạn phát triển công việc của mình. Tuy nhiên, đây cũng là cơ 
hội để các ứng viên chia sẻ với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tổ chức 
một buổi nói chuyện giới thiệu về dự án của bạn trong Tuần 1 và 
một buổi mở xưởng, kèm theo các phiên phê bình, để chuẩn bị giới 
thiệu tác phẩm của bạn trước công chúng vào Tuần 6. Bạn sẽ phải tổ 
chức các hoạt động cộng đồng cho Tuần 2, 3, 4 và 5.

Các hoạt động có thể là, nhưng không giới hạn ở: chiếu phim, work-
shop, các hoạt động giới thiệu âm thanh, nhiếp ảnh, chia sẻ về tiến 
trình công việc của bạn, nhóm đọc, trình diễn cho công chúng,... 
bất cứ hoạt động nào liên quan đến với thực hành của bạn và có thể 
được chia sẻ với khán giả.

Có, các hoạt động và ngày tháng có thể linh hoạt, miễn là vẫn giữ 
nguyên bài nói chuyện mở đầu và buổi mở xưởng trong xưởng ở Tuần 
1 và 6. Các hoạt động cho các tuần khác sẽ phải được lên kế hoạch 
trước một tuần.

Sẽ có một buổi mở xưởng kết thúc, kèm phiên phê bình, trong Tuần 
thứ 6 của kỳ lưu trú. Mở xưởng có thể trình bày tác phẩm tại phòng 
trưng bày, hoặc một buổi trình diễn tùy thuộc vào phương tiện bạn 

- Nếu bạn sống ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí đi lại sẽ được 
hoàn trả sau khi bạn mua vé, trong giới hạn ngân sách được phân bổ
- Phụ cấp sẽ được cung cấp khi bắt đầu cư trú
- Phí sản xuất sẽ được đưa ra khi bắt đầu cư trú
- Ngân sách cho các hoạt động cộng đồng sẽ được phân bổ hàng tuần

Lý tưởng nhất là có. Phòng trưng bày của chúng tôi sẽ được trang bị 
đầy đủ - bạn có thể tận dụng tối đa không gian để ở và làm việc.

Lưu trú này được thực hiện với sự tài trợ của Hội đồng Anh Việt Nam thông qua chương trình Không gian Văn hóa 

và Sáng tạo Việt Nam (CHV), 2018-2021, một dự án do Hội đồng Anh và Liên minh Châu  u đồng tài trợ và do Hội 

đồng Anh Việt Nam phối hợp với VICAS tổ chức.

Còn câu hỏi nào nữa không?

Gửi email cho chúng tôi tại hello@san-art.org

1) Ai có thể nộp đơn?

2) Dự án của tôi có phù hợp với cuộc gọi mở không?

3) Đề xuất hoặc thư trình bày quan tâm của tôi nên bao gồm những 
gì?

4) Dự án cá nhân của tôi không tập trung vào cộng đồng. 
Tôi vẫn có thể nộp đơn?

5) Tôi có thể thay đổi lịch trình hoạt động cộng đồng trong 
thời gian cư trú của mình không?

6) Điều gì mong đợi ở tôi khi kết thúc thời gian cư trú?

7) Ngân sách sẽ được phân phối như thế nào?

8) Tôi sẽ sống và làm việc tại phòng trưng bày?

HỒ SƠ BAO GỒM

- CV (pdf / tối đa 2 trang)
- Portfolio trình bày tác phẩm (pdf / tối đa 10 trang)
- Đề xuất - bày tỏ quan tâm tới dự án (doc hoặc pdf / tối 
đa 1 trang)
- Lịch trình dự kiến   với ít nhất một hoạt động tập trung 
vào cộng đồng mỗi tuần (doc hoặc pdf / tối đa 1 trang)
- Có thể nộp hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

hạn chót 
30/04/2021 
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ỨNG TUYỂN

FAQs


