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HỘI ĐỒNG ANH VÀ LUX
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI
VÀ PHÁT TRIỂN
DÀNH CHO GIÁM TUYỂN HÌNH ẢNH ĐỘNG

MỜI NỘP HỒ SƠ
Chương trình trao đổi và hội thảo tại London, Vương quốc Anh
Từ 4 đến 9 tháng Mười, 2017
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Mời các giám tuyển nghệ thuật hình ảnh động (moving image curators) nộp hồ sơ tham dự chương trình
phát triển và trao đổi thử nghiệm do Hội đồng Anh và LUX, Vương quốc Anh tổ chức.
Chúng tôi đang tìm kiếm các giám tuyển nổi bật của Việt Nam có kinh nghiệm làm việc với hình ảnh động
để tham dự một chương trình trao đổi tại London vào Tháng Mười năm 2017. Tham gia chương trình,
người tham dự có thể tiếp cận dành cho các nghệ sỹ của Liên hoan phim London và Hội chợ Nghệ thuật
Frieze, tham dự các buổi hội thảo cũng như trò chuyện và có cơ hội giới thiệu những tác phẩm của mình
trong một hội nghị chuyên đề hợp tác với Trường Đại học Westminister. Chương trình cũng mang đến cơ
hội mở rộng kiến thức về nghệ thuật đương đại cũng như ngành điện ảnh của Vương quốc Anh, chia sẻ
các kỹ năng và kết nối với Vương quốc Anh và các nước khác có cùng mục tiêu trao đổi và hợp tác trong
tương lai. Chương trình được tổ chức tại Vương quốc Anh bởi LUX, đơn vị của Vương quốc Anh hỗ trợ và
quảng bá hoạt động của các nghệ sỹ làm việc với hình ảnh động.
Ứng viên được lựa chọn cần có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, và sẽ được đài thọ toàn bộ chi
phí cho chuyến đi kéo dài một tuần tới London, Vương quốc Anh từ 4-9 Tháng Mười năm 2017. Việc tài
trợ này còn tùy thuộc vào khả năng ứng viên có thể xin được thị thực vào Vương quốc Anh hay không.
Vui lòng nộp hồ sơ qua email vnarts@britishcouncil.org.vn trước 24 tháng Tám năm 2017. Kết quả lựa
chọn sẽ được thông báo trước ngày 1 tháng 9 năm 2017.
Hồ sơ bằng tiếng Anh bao gồm
- sơ yếu lý lịch (CV)
- thư tự giới thiệu nói rõ vì sao bạn mong muốn tham dự chương trình cũng như những mong đợi, bao gồm
phần tóm tắt ngắn dự định bạn sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thu thập được sau chuyến đi như thế nào (độ
dài tối đa là một trang giấy A4)
- đường dẫn tới các tác phẩm mà bạn dự định sẽ trình chiếu trong phần chuyên đề
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Về Hội đồng Anh
Hội đồng Anh là tổ chức văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh. Chúng tôi kiến tạo và thúc
đẩy hiểu biết thân thiện giữa người dân tại Vương quốc Anh và trên thế giới. Từ nguồn tài nguyên văn
hóa của Vương quốc Anh, chúng tôi có những đóng góp tích cực tại mỗi quốc gia nơi chúng tôi hoạt
động và hợp tác – thay đổi cuộc sống thông qua việc kiến tạo cơ hội, xây dựng quan hệ và củng cố
niềm tin.
Chúng tôi hợp tác với hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, tiếng
Anh, giáo dục và xã hội dân sự. Mỗi năm, Hội đồng Anh làm việc và tương tác trực tiếp với hơn 20 triệu
người, tương tác qua mạng, qua sóng phát thanh, truyền hình và ấn phẩm in với trên 500 triệu người.
Được thành lập vào năm 1934, Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện hoạt động theo Hiến chương Anh
và là một tổ chức công của Vương quốc Anh. Phần lớn nguồn thu của Hội đồng Anh đến từ việc thực
hiện các dự án và hợp đồng giảng dạy tiếng Anh và thi cử, các hợp đồng giáo dục và phát triển, và các
hoạt động hợp tác đối tác với các tổ chức công tư. Tài trợ đến từ Chính phủ Anh chiếm 18% ngân sách
hoạt động của chúng tôi.
Hoạt động Nghệ thuật của Hội đồng Anh Việt Nam https://www.britishcouncil.vn/en/programmes/arts

____________________________________________________________________________
Về LUX, Vương quốc Anh
LUX là một tổ chức nghệ thuật quốc tế hỗ trợ và quảng bá hoạt động của các nghệ sỹ thực hành hình ảnh
động và các ý tưởng có liên quan. Được thành lập năm 2002 với tư cách là một tổ chức từ thiện và công
ty không vì lợi nhuận, tổ chức được thành lập dựa trên các tổ chức tiền nhiệm từ những năm 1960 (Liên
minh các nhà làm phim London, London Video Arts và Trung tâm Lux).
Là tổ chức duy nhất trong lĩnh vực hình ảnh động tại Vương quốc Anh, LUX cũng đại diện lưu giữ những
bộ sưu tập phim và video của các nghệ sỹ và là nhà phân phối lớn nhất của những tác phẩm nghệ thuật
này ở Châu Âu. LUX làm việc với nhiều viện nghiên cứu uy tín như các bảo tàng, phòng trưng bày, các liên
hoan nghệ thuật, tổ chức giáo dục cũng như kết nối trực tiếp với nghệ sỹ và công chúng. Hoạt động chính
của LUX bao gồm phân phối, triển lãm, phát hành, giáo dục, nghiên cứu và hỗ trợ chuyên môn cho nghệ
sỹ.
https://lux.org.uk/
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ
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