
  

 
[Vietnamese below] 
 

Open Call - “Italy through the lens of Vietnamese contemporary artists” 
 
 

On the occasion of the XVI edition of the “Giornata del Contemporaneo”, which promotes 
Italian contemporary art in the world, the Embassy of Italy to Vietnam, in cooperation 
with the Vietnam National Institute of Culture and Art Studies (VICAS), is pleased to 
launch the art contest: “Italy through the lens of Vietnamese contemporary artists”. 
 
The initiative aims at both promoting Italian contemporary culture in Vietnam and 
supporting emerging Vietnamese artists in their careers by offering them the opportunity 
to present their artistic productions to an international audience. 
 

How to participate 
 
Candidates are invited to carefully read the following information: 
 

 Content: production of an original contemporary visual artwork (painting or 
sculpture) inspired by Italy. The artist can choose any technique he/she prefers.  
 

 Eligibility: candidates must be Vietnamese citizens aged over 16. 
 

 Documents to be submitted: candidates must send to the e-mail address 
culturale.hanoi@esteri.it, no later than 17:00 on 15 November 2020, the following 
documents: most updated CV, 2 copies of Vietnamese ID, 5 photos of the artwork 
taken from different angles and written consent granting Embassy of Italy to 
Vietnam and Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies to use the 
photos for communication purposes, explanation of the artwork (max 600 words). 
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 Submission of the artwork: all artworks must be delivered to the Vietnam National 
Institute of Culture and Art Studies (VICAS) (Mr. Duy Quang, 0392264166) at the 
address: 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội no later than 17:00 on 15 November 2020. 

 

 Selection Committee: The Committee will be composed of 3 members: one Italian 
expert of contemporary art, one member of the Embassy of Italy to Vietnam and 
one member of the Vietnam National Institute of Culture and Art Studies (VICAS). 
 

 Award criteria: the selection will be based on the following criteria: originality and 
creativity in interpreting the theme of the contest, ability to transmit emotions, 
technical quality, aesthetic value, innovative reasoning in the interpretation of the 
theme of the contest.  

 
Prize 

 
The result of the contest will be announced on 1 December 2020. 
 
All cost sustained by participants for the participation in the contest will not be refunded. 
 
The winner will receive a prize of 50,000,000 VND (included all tax might applied by 
Vietnam law)  
 
The artwork produced by the winner will be property of the Embassy of Italy to Vietnam 
and will be exhibited at the premises of the Embassy or the Ambassador’s Residence with 
the mention of the artist’s name and award.  
 
All artworks produced for the contest will be displayed in an exhibition which will take 
place at the Vietnam National Institute of Culture and Art Studies (VICAS) to celebrate the 
XVI edition of the “Giornata del Contemporaneo”. With the exception of the winner all 
participating artworks will remain property of the respective artist. 
 
 

Information 
 
For any further information, please contact the Cultural Office of the Embassy at the 
following e-mail address: culturale.hanoi@esteri.it  
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Mời tham gia dự án - “Nước Ý qua góc nhìn của nghệ sỹ Việt Nam” 
 

Nhân kỷ niệm lần thứ 16 của sự kiện “Giornata del Contemporaneo” – “Nghệ thuật đương 
đại Ý” quảng bá nghệ thuật đương đại Ý trên toàn thế giới, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam 
phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) rất vui mừng được ra 
mắt cuộc thi “Nước Ý qua góc nhìn của nghệ sỹ Việt Nam”. 
Sáng kiến này nhằm thức đẩy văn hóa đương đại Ý ở Việt Nam và đồng thời, hỗ trợ sự 
phát triển của các nghệ sỹ trẻ Việt Nam với cơ hội giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật 
của mình với khán giả quốc tế.  
 

Cách thức tham gia 
 
Ứng viên được yêu cầu đọc kỹ các thông tin sau đây: 
 

 Nội dung: sang tác một tác phẩm nghệ thuật thị giác (tranh hoặc tượng) lấy cảm 
hứng từ nước Ý. Nghệ sỹ có thể lựa chọn bất kỳ kỹ thuật nào theo mong muốn của 
mình.  
 

 Tiêu chí phù hợp: ứng viên phải là công dân Việt Nam trên 16 tuổi. 
 

 Văn bản cần nộp: ứng viên phải gửi về địa chỉ email culturale.hanoi@esteri.it, 
trước 17:00 ngày 15.11.2020 các văn bản sau: Sơ yếu lý lịch cập nhật nhất, hai (02) 
bản sao của CMND/CCCD, năm (05) ảnh tác phẩm chụp từ nhiều góc độ khác nhau, 
một biên bản viết tay cho phép đơn vị tổ chức là Đại sứ quán Ý tại Việt Nam và 
VICAS sử dụng hình ảnh của tác giả cho mục đích truyền thông dự án, một bản 
miêu tả về tác phẩm (tối đa 600 từ). 

 

 Cách thức nộp tác phẩm: mọi tác phẩm phải được gửi về Viện Văn hóa Nghệ thuật 
quốc gia Việt Nam (VICAS), địa chỉ tại 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội cho Mr. Duy 
Quang (0392264166) trước 17:00 ngày 15.11.2020. 

 Ban giám khảo: Ban giám khảo bao gồm 3 thành viên: một chuyên gia về nghệ thuật 
đương đại Ý, một thành viên của Đại sứ quán Ý tại Việt Nam và một thành viên của 
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS). 

 Tiêu chí chấm giải: Việc chấm giải sẽ được dựa trên những tiêu chí sau: tính nguyên 
bản và sáng tạo trong việc thể hiện chủ đề của cuộc thi, năng lực truyền tải cảm 
xúc, chất lượng về mặt kỹ thuật, giá trị thẩm mỹ, diễn giải có tính đổi mới về chủ 
đề của cuộc thi.  

 
Giải thưởng 
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Kết quả của cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 1.12.2020. 
Mọi chi phí có liên quan tới việc ứng viên tham gia cuộc thi sẽ không được hoàn trả bởi 
Ban tổ chức. 
Người thắng giải cuộc thi sẽ nhận được Giải thưởng tiền mặt 50,000,000 VND (đã bao 
gồm mọi loại thuế theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam) 
Tác phẩm sáng tác bởi người thắng giải cuộc thi này sẽ trở thành tài sản của Đại sứ quán 
Ý tại Việt Nam và sẽ được trưng bày tại Đại sứ quán hoặc Dinh thự Italia của Đại sứ với 
đầy đủ thông tin về tên nghệ sỹ và giải thưởng nghệ sỹ đạt được. 
Mọi tác phẩm gửi tham gia cuộc thi sẽ được trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm “Nước 
Ý qua góc nhìn của nghệ sỹ Việt Nam”, dự kiến được tổ chức tại Viện Văn hóa Nghệ thuật 
quốc gia Việt Nam (VICAS) hoặc tại Đại sứ quán Ý tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 
16 của sự kiện “Nghệ thuật đương đại Ý”. Ngoại trừ tác phẩm của người thắng giải cuộc 
thi, mọi tác phẩm khác tham gia triển lãm đều thuộc sở hữu của các tác giả. 
  
 

Thông tin liên lạc 
 
Để tìm hiểu thêm thông tin, xin liên hệ với: 
Phòng Văn hóa, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam theo địa chỉ email: culturale.hanoi@esteri.it 
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