Kêu gọi tham gia Dự án “VẼ TRANG TRÍ GẤU BUDDY”
nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức

Bối cảnh: Những chú gấu Buddy được ra đời trong khuôn khổ một dự án nghệ thuật vào
năm 2001 và được coi là những Đại sứ không chính thức của nước Đức cũng như biểu
tượng của thủ đô Berlin. Những chú gấu Buddy nổi tiếng không chỉ được trưng bày tại nhiều
nơi vượt qua phạm vi thủ đô Berlin và cả tại nhiều cơ quan ngoại giao của Đức ở nước
ngoài. Những chú gấu Liên hợp quốc "United Buddy Bears" được hình thành vào năm 2002.
Triển lãm với gần 140 chú gấu Buddy là các Đại sứ của các quốc gia được Liên hợp quốc
công nhận được luân phiên tổ chức ở nhiều nơi trên toàn thế giới và qua đó góp phần thắt
chặt quan hệ giữa các dân tộc, văn hóa và các nền tôn giáo.
Dự án “Vẽ trang trí gấu Buddy” do Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ
thuật quốc gia Việt Nam đồng tổ chức nhằm đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam
- Đức
Đối tượng: Các nghệ sĩ trong các lĩnh vực truyền thông thị giác, nghệ thuật tạo hình.
Quyền lợi tham gia:
●
●
●
●

Giải thưởng (tiền mặt) dành cho ba ý tưởng xuất sắc nhất GIẢI NHẤT 15 TRIỆU
VNĐ, GIẢI NHÌ 10 TRIỆU VNĐ, GIẢI BA 5 TRIỆU ĐỒNG
Một số phác họa được lựa chọn sẽ được giới thiệu lần lượt trên các trang mạng xã
hội và website của Đại sứ quán Đức
Đại sứ quán sẽ hỗ trợ chi phí cho các vật liệu, chất liệu vẽ cần thiết để ba nghệ sỹ có
ý tưởng xuất sắc nhất được lựa chọn thực hiện dự án
Triển lãm tại Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại (VICAS Art Studio)
(Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)

Quy trình lựa chọn:
● Tiếp nhận hồ sơ ý tưởng: trước ngày 15.4.2020
● Ban tổ chức tiến hành bình chọn và công bố 03 ý tưởng xuất sắc nhất (khoảng tháng
6/2020)
● Triển khai vẽ các phác họa được lựa chọn trên 3 chú gấu Buddy tại xưởng của
Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại (VICAS Art Studio) (khoảng
tháng 7-8/2020)

●

Triển lãm 10 ngày tại Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại (VICAS
Art Studio) (khoảng tháng 9/2020)

Yêu cầu về hồ sơ tham gia:
Các ý tưởng tham gia Dự án “VẼ TRANG TRÍ GẤU BUDDY” phải thể hiện được các chủ đề
chủ đạo của quan hệ Việt - Đức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Các ý tưởng tham gia Dự án “VẼ TRANG TRÍ GẤU BUDDY” phải thể hiện được các chủ đề
chủ đạo của quan hệ Việt - Đức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Các nghệ sĩ quan tâm có thể gửi đề án (cá nhân hoặc theo nhóm) gồm:
----***---- Trình bày về ý tưởng (không quá 200 từ)
----***---- Bản vẽ phác thảo (cho cả mặt trước và mặt sau của hình gấu Buddy Mini)
----***---- Mô tả sơ lược và danh sách các dụng cụ, màu vẽ cần thiết để chuyển thể bản vẽ
phác thảo lên tượng gấu trước ngày 15.4.2020 tới địa chỉ email dưới đây của Đại sứ
quán Đức: kultbot@gmail.com hoặc VICAS: vicasartstudio@gmail.com
Ghi chú:
Kích thước tượng gấu Buddy mini “Vũ công”: Khổ: 100cm chiều cao x 60cm chiều ngang.
Trọng lượng: khoảng 10kg. Chất liệu: Nhựa cốt sợi thủy tinh (Glass Fiber Reinforced Plastic
– GFRP)

