
Work Room Four sắp tổ chức 
Triển lãm Nghệ thuật Đa dạng Hà Nội lần thứ IV.

Cuộc triển lãm năm nay có mô hình da dạng như năm ngoái. Chúng tôi sẽ tập hợp 
các tác phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, những nghệ sĩ mới vào nghề, cả chuyên 
nghiệp và nghiệp dư.

Buổi triển lãm là sự kiện đặc biệt trưng bày những tác phẩm nghệ thuật và thiết kế 
thuộc nhiều phương diện và phong cách như hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và in 
ấn.
Chúng tôi kêu gọi và tìm kiếm các nghệ sĩ tham dự cuộc triển lãm này. 

Mọi đối tượng đều có thể tham dự bằng cách gửi những tác phẩm đến cho chúng 
tôi tại Work Room Four Studio. Chúng tôi khuyến khích mọi người gửi các tác 
phẩm có thể được bán. Các tác phẩm sẽ được đánh giá bởi hội đồng nghệ thuật 
bao gồm các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Những tác phẩm được lựa chọn sẽ 
được xắp xếp và trưng bày bởi Giám đốc và các thành viên của Work Room Four. 
Chi tiết cụ về giải thưởng cho cuộc thi này thể sẽ được đưa ra trong buổi khai mạc. 

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 09 đến ngày 09 tháng 10 năm 2016.
Hạn cuối cho việc nộp đăng ký tham gia là thứ Hai ngày 05 Tháng 9 năm 2016. 
Những tác phẩm không được lựa chọn phải được tác giả nhận lại trước ngày 07 
tháng 9 năm 2016.
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Hướng dẫn nộp tác phẩm:

- Mỗi ứng viên được đăng ký 2 tác phẩm. Lệ phí tham dự là 50,000 VNĐ,  
 cho mỗi bài. Lệ phí sẽ không được hoàn lại.

-  Chúng tôi hoạt động theo thoả thuận: 50% giá trị tác phẩm được sẽ bán sẽ
  thuộc về Work Room Four Studio.

-  Tất cả các ứng viên phải gửi một email bao gồm:  
 [4th Opening Exhibition - Tên ứng viên], ảnh tác phẩm dung lượng tốt và 
 kèm những thông tin sau đây: 
 Tên nghệ sĩ
 Tên tác phẩm
 Chất liệu tác phẩm
 Kích thước tác phẩm 
 Ngày tác phẩm hoàn thành
 Ảnh chụp lại tác phẩm với chất lượng tốt
 Giá thành tác phẩm 
        
-  Sau khi nhận được đơn đăng kí, chúng tôi sẽ mời ứng viên mang tác phẩm  
 đến studio và kí đơn thoả thuận.

-  Tất cả các tác phẩm phải được gửi đến Work Room Four studio trước thứ 
 Hai, ngày 05 tháng 09 năm 2016.

-  Các tác phẩm tranh sơn dầu, màu acrylic có thể được đóng khung với kính.

-  Các tác phẩm tranh in, tranh vẽ và tranh màu nước phải được đóng khung
 với kính.

-  Các tác phẩm ảnh phải được đóng khung với kính hoặc đóng khung không.

-  Chúng tôi khuyến khích các ứng viên sử dụng khung đơn giản với màu   
 sắc trung tính (trắng) bằng gỗ. Khung nhựa và composite sẽ không được   
 chấp nhận. 

-  Các tác phẩm nộp sau hạn sẽ không được chấp nhận.

 



-  Mọi ứng viên từ 18 tuổi trở lên bao gồm các nghệ sĩ chính quy, nghiệp dư và  
 chuyên nghiệp, sinh viên, học sinh đều có thể tham dự cuộc thi này. Buổi  
 triển lãm dành cho những người yêu thích nghệ thuật và sự sáng tạo từ 18
 tuổi trở lên. 

- Chúng tôi sẽ chấp nhận những tác phẩm đồng tác giả nhưng mỗi ứng viên   
 chỉ được nộp tối đa là 2 bài đăng ký tham gia.

-  Kích thước tối đa cho tác phẩm đăng ký tham gia (không bao gồm 
 tác phẩm điêu khắc) là 170 x 130 cm.

-  Tranh đôi/ba không được vượt quá 170 x 130cm tổng kích thước.

-  Ứng viên có thể nộp sách kí họa, sách tự làm.

Tác phẩm phải được gửi đến Toà nhà Packexim, Tháp A, tầng 23, ngõ 15, đường 
An Dương Vương, thứ 2 đến thứ 6, từ 10:00am - 6:00pm. Gửi mail đăng kí trước 
thứ Hai ngày 05 tháng 09 năm 2016 (trường hợp ngoại lệ, làm ơn liên hệ trước với 
BTC triển lãm)         

Những ứng viên có tác phẩm được trưng bày sẽ được mời đến cùng gia đình để 
dự tiệc riêng trong đêm khai mạc.

Chúng tôi rất háo hức mong chờ đến buổi triển lãm Hà Nội Đa Dạng lần IV. 
Hy vọng các bạn cũng cảm thấy như vậy.

Hãy tạo ra những tác phẩm mới.


