
  

 

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ 

WORKSHOP ĐỒ HOẠ TRANH IN KỶ NIỆM 46 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH ĐỒ HOẠ  

 

1. HỌ VÀ TÊN:     

 

2. THÔNG TIN LIÊN LẠC:  

Số điện thoại.: ……………………………………………………………………………… 

Email:   ……………………………………………………………………………… 

 

3. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

 

Chất liệu tự chọn: 

   £  In gỗ                        £  In lưới                            £  In độc bản 

      £  In nhôm mài           £  In Đồng                         £  Nhôm Offset 

      £  In cảm quang (Cyanotype) 

Các tác giả vui lòng đăng ký chọn 1 chất liệu thể hiện phía trên.  

ĐỊA ĐIỂM WORKSHOP 

Phòng thực hành - Xưởng in Đồ hoạ - (Phòng 105- Trường Đh Mỹ thuật Tp.HCM- Số 5, 

Đường Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM) 

4. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SIZE ÁO: 

£ Size S                          £ Size M                                         

£ Size L                         £ Size XL                               

Vui lòng chọn đúng size áo phù hợp vào ô phía trên. 

Lưu ý: 

1. Vui lòng gửi Ảnh chân dung gần đây nhất của bạn (Ban tổ chức thiết kế thẻ đeo cá nhân). 

Chất lượng ảnh tối đa phải là 5 Mega Pixel. 

2. Vui lòng chỉ định các thể loại chất liệu mà bạn muốn tham gia trong chương trình. 

3. Phí tham gia Workshop là 300.000 đồng/người bao gồm các chi phí vật tư phù hợp với 

các chất liệu đã chọn như ván MDF, Đồng, khung lụa, bản phim, Aluminum, mực in, 

Giấy in,... 

Đối với các chất liệu in gỗ, in lưới, in litho, in độc bản, tác giả chỉ cần chuẩn bị các dụng 

cụ cơ bản. Nếu bạn muốn sử dụng các vật liệu đặc biệt, vui lòng mang chúng theo. 



Các tác giả tham gia vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi về email cho chương 

trình và phí tham gia Workshop bằng hình thức như sau: 

Gửi qua số tài khoản: 105868953772 - Nguyễn Phạm Như Ngọc – Ngân hàng 

Vietinbank Chi nhánh7 - TPHCM – PGD  CAU SON.  

Nội dung:  “Ho va ten – workshopDohoa462022” 

Trong trường hợp cần biết thêm thông tin cụ thể và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ : 

Ông Lê Phi Hùng – Quản lý Ngành Đồ hoạ Tạo hình -  Trưởng ban tổ chức  

Số điện thoại:  0918. 386. 876 

** Vui lòng trả lời thư mời đến hết Ngày 10 tháng 5 năm 2022 và điền chi tiết các yêu cầu phía 

trên bằng File Microsoft Word. 

Emai WORKSHOP: printmaking46workshop@gmail.com 
 

QUY ĐỊNH CHUNG:  

- Các tác giả tham dự Workshop vui lòng gửi tặng 2 tác phẩm in hoàn thiện để nhà trường 

lưu giữ làm tư liệu cho chuyên ngành tranh in. Trường đại học Mỹ thuật Tp.hcm có quyền 

sử dụng tất cả các tác phẩm nghệ thuật để thực hiện bất kỳ hoạt động thích hợp và có lợi 

cho giáo dục.  

- Tác giả có thể chuẩn bị các ý tưởng phác thảo phù hợp với chất liệu đã chọn, khi tham 

gia workshop sẽ tiến hành in tại xưởng dưới sự hỗ trợ của các thành viên trong ban tổ 

chức. 

- Thực hành tại xưởng in đồ hoạ - phòng 105 – đh mỹ thuật tp.hcm vào thứ 7 và chủ nhật 

hàng tuần. 
 

Lịch trình diễn ra Workshop: 

Thời gian: Bắt đầu Ngày 14/05/2022 đến 25/09/2022. 

1. Ngày 14/ 05: Khai mạc Workshop và tiến hành tham quan xưởng in, giới thiệu các 

chất liệu thực hiện trong workshop.  

Tác giả nhận vật tư, thẻ đeo workshop, tạp dề, áo...  

2. Ngày 15/05: Bắt đầu workshop. 

3. Đối tượng tham gia: 
- Giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM 
- Hoạ sĩ - Thành viên câu lạc bộ đồ hoạ 
- Học viên cao học – Nghiên cứu sinh 
- Sinh Viên Mỹ thuật (Các sinh viên đang theo học tại trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM) 
- Cựu sinh viên Mỹ thuật (Không giới hạn chuyên ngành tranh in). 
 


