
 
Triển lãm Nghệ sĩ Trẻ tuổi Năm 2023: Hy vọng trong Kỷ nguyên 
mới: Nghệ thuật và Sáng tạo trong Thời đại của Chúng ta 
Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara công bố Buổi giới thiệu Nghệ sĩ Trẻ tuổi Năm 2023. Buổi giới thiệu này là dành cho 
học sinh trường công lập, từ Mầm non đến lớp 12, ở Hạt Santa Clara. Tác phẩm nghệ thuật của một số học sinh sẽ được 
đưa vào nơi triển lãm tác phẩm nghệ thuật của học sinh từ các trường học SCCOE và được trưng bày tại Lễ Giới thiệu 
Nghệ sĩ Trẻ tuổi trên mạng vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 để kỷ niệm Tháng Giáo dục Nghệ thuật ở California.  

Chủ đề - Hy vọng trong Kỷ nguyên mới 
Chủ đề tác phẩm nghệ thuật năm nay, ‘Hy vọng trong Kỷ nguyên mới’, khuyến khích giới trẻ hình dung lại, thông 
qua nghệ thuật và trí sáng tạo, một kỷ nguyên mới của sự tự do và biểu hiện trí sáng tạo. Không gian mới này có thể 
bao gồm cách suy nghĩ, học tập và tương tác mới với những khả năng mới và những kiểu mới hoặc củng cố những 
cách có ý nghĩa để tham gia với bạn bè, gia đình, sở làm việc, trường học, không gian cộng đồng và môi trường tự 
nhiên của chúng ta.  
 
 

Tiêu chuẩn để tác phẩm được nhận: 
 Tác phẩm nghệ thuật sẽ được nhận theo bốn (4) loại:  

● Nghệ thuật Thị giác 2D: Trưng bày các bức tranh, bản vẽ, bản in, tác phẩm trên giấy, vải, gỗ, bìa cứng, thể loại 
nghệ thuật hỗn hợp, phim ảnh/nhếp ảnh tương tự. Bất cứ thứ gì trên một bề mặt phẳng.  

● Nghệ thuật Thị giác 3D: Trưng bày công trình điêu khắc, đồ lắp đặt, thủy tinh, kim loại, gốm sứ, các thể loại nghệ thuật 
hỗn hợp với các vật liệu từ giấy, v.v. Bất cứ những món đồ có ba chiều.  

● Nghệ thuật truyền thông 4D: Tạo phương tiện truyền thông mới (podcast, video, hoạt hình, đồ họa thông tin) nhiếp 
ảnh kỹ thuật số, minh họa, thiết kế đồ họa, hình ảnh đã chỉnh sửa. Bất cứ thứ gì được tạo trên máy tính, máy ảnh 
kỹ thuật số hoặc màn hình.  

● Âm nhạc, Khiêu vũ, Nghệ thuật Nhà hát: Biểu diễn, quay và gửi qua YouTube hoặc Vimeo. Tác phẩm không được dài quá 
hai phút.  
*Lưu ý: Tác phẩm nghệ thuật có thể được thực hiện một mình, với một đối tác hoặc với một nhóm bạn học - vui lòng cho 

biết tên của tất cả các nghệ sĩ.  
 

Học sinh  

● Giáo viên lớp Mầm non đến lớp 12 nên gửi tác phẩm nghệ thuật của các học sinh để được chọn vào bộ sưu tập của 
SCCOE. Giáo viên chỉ được gửi một tác phẩm nghệ thuật cho mỗi học sinh.  
● Tất cả các trường công lập/bán công của Hạt Santa Clara, các chương trình mầm non công lập và các chương trình công 
lập sau giờ học đều đủ điều kiện tham gia. 
 

 



Điều kiện cho việc gửi tác phẩm nghệ thuật  
● Tác phẩm nghệ thuật của lớp Mầm non đến lớp 12 sẽ được trao cho SCCOE thông qua mẫu đơn gửi trực tuyến. Chỉ một tác 

phẩm nghệ thuật của mỗi học sinh được chấp nhận.  
● Xin gửi tác phẩm dùng mẫu đơn Young Artist Showcase Submission Form tại www.sccoe.org/arts/yas. 
● Chúng tôi sẽ nhận tác phẩm được gửi bằng điện tử và xem duyệt ngay khi nhận được từ ngày 17 tháng 10 năm 
2022 đến ngày 3 tháng 4 năm 2023. 
● Các tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày trực tuyến và tại địa điểm Ridder Park của SCCOE bắt đầu vào tháng Năm để kỷ 
niệm Tháng Nghệ thuật Thanh thiếu niên. 
● Mỗi nghệ sĩ cần có lời tuyên bố đi kèm với tác phẩm. Học sinh nên hoàn thành tờ cung cấp thông tin "YAS 2023 Student 
Worksheet” để biết cách trả lời các câu hỏi trong mẫu đơn nộp tác phẩm. Hồ sơ sẽ được coi là không đầy đủ nếu không có lời 
tuyên bố của nghệ sĩ trong bản gửi tác phẩm nghệ thuật. 
 

Đề nghị về cách chụp ảnh và định dạng tác phẩm nghệ thuật để đáp ứng quy định gửi tác 
phẩm:  

Cách chụp ảnh tác phẩm nghệ thuật của bạn để gửi trực tuyến:  Cách chụp ảnh tác phẩm 
nghệ thuật của bạn để gửi trực tuyến 

 
Quy định: 
● Tất cả hình ảnh phải ở dạng jpeg hoặc tiff, có kích cỡ từ 1000 đến 2000 pixel và  
● Có độ phân giải 300 dpi. Tệp không được vượt quá kích thước 3 MB.  
● Hướng dẫn chụp ảnh và thay đổi kích thước tác phẩm nghệ thuật của bạn  

○  Phần mềm miễn phí như www.resize-photos.com hoặc  
○ Hướng dẫn về iPhoto https://www.wikihow.com/Shrink-a-Picture  

● Tạo một nền trung lập cho tác phẩm nghệ thuật của bạn dùng tờ giấy hoặc bề mặt trống. 
Đừng để đồ vật nào khác trong khung hình tác phẩm của bạn.  

● Đối với tác phẩm 3D, hãy nghĩ xem bạn muốn bức tượng quay về phía nào. Bạn có thể 
cho 2 ảnh vào cùng một tệp để hiển thị góc nhìn khác về tác phẩm. Vui lòng kết hợp các 
hình ảnh thành một tệp dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Bạn có thể gửi thêm ảnh qua 
email, nếu cần.  

● Ánh sáng thích hợp sẽ làm toát lên vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật – hãy thận trọng 
với đèn flash hoặc ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào tác phẩm.  

● Chú tâm cẩn thận để gửi hình ảnh đẹp nhất về tác phẩm.  
● Xin đừng sử dụng Instagram hoặc các bộ lọc khác để chỉnh sửa tác phẩm của bạn – hình 

ảnh màu từ đó có thể không còn nhìn giống tác phẩm thực tế.  
● Đối với tác phẩm 4D, nếu tệp của bạn quá lớn, bạn có thể chia sẻ liên kết vào Google 

File hoặc YouTube. Chèn thông tin này vào phần "comments" trong mẫu đơn nộp. 

Gợi ý về cách thu âm hoặc quay video phần trình diễn của bạn để đáp ứng quy định gửi tác 
phẩm  

Ghi lại phần trình diễn của bạn: Hướng dẫn cách làm:  Ghi lại phần trình diễn | Hướng dẫn cách làm 

 

http://www.sccoe.org/arts/yas
https://www.youtube.com/watch?v=xu3YpabQviM
https://www.youtube.com/watch?v=xu3YpabQviM
https://www.youtube.com/watch?v=b5xDaGu9RKY


Lựa chọn tác phẩm nghệ thuật  
 

Tiêu chí tuyển chọn tác phẩm đưa vào bộ sưu tập vĩnh viễn. Các tác phẩm sẽ được đánh giá dựa trên 
những điều sau đây (không theo thứ tự ưu tiên):   

        1.  Biểu hiện - truyền đạt chủ đề, ý tưởng hoặc cảm xúc  
                       2. Trí tưởng tượng và sáng tạo  
                       3. Sử dụng hiệu quả chất pha màu liên quan đến nội dung  
                       4. Tác động trực quan (toát ra nét gì?) (ví dụ: táo bạo, mạnh mẽ)  

5. Tính nguyên bản (chắc chắn không bắt nguồn từ hình ảnh khác, truyện tranh, phim ảnh 
                             hoặc các phương tiện truyền thông khác.)  

                6. Kỹ năng sử dụng chất pha màu và kỹ thuật (sử dụng màu nước, bút sáp màu, bút chì, mực, 
video, công nghệ kỹ thuật số)  

                       7. Cách bố trí:  
a. Sử dụng hiệu quả các yếu tố nghệ thuật  
b. Sử dụng hiệu quả các nguyên tắc thiết kế 
c. Sử dụng hiệu quả kỹ thuật sáng tác/biểu diễn 

 
Giải thưởng People 's Choice Awards sẽ được công bố trực tuyến vào ngày 1 tháng 5 năm 2023. Người lãnh giải sẽ có quyền 
quyết định đưa tác phẩm gốc hoặc bản sao vào bộ sưu tập vĩnh viễn. Nếu một tác phẩm của học sinh được tuyển vào bộ sưu tập 
Giới thiệu Nghệ sĩ Trẻ tuổi, tác phẩm đó có thể được đưa đến Phòng Giáo dục Hạt Santa Clara để đóng khung hoặc chụp ảnh.  

Ngày quan trọng  
QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN NGHỆ SĨ TRẺ TUỔI NIÊN KHÓA 2021-22:  

● Ngày 17 tháng 10 năm 2022 – ngày 3 tháng 4 năm 2023 | Nộp tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm biểu 
diễn của học sinh từ lớp mầm non đến lớp 12   

● Tuần ngày 10 tháng 4 năm 2023 | Quyết định về giải People’s Choice Awards  
● Ngày 17-18 tháng 4 năm 2023 | Đưa tác phẩm nghệ thuật gốc đến địa điểm Ridder Park 
● Ngày 1 tháng 5 năm 2023 | Phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật học sinh trực tuyến, Tháng Nghệ thuật 

Thanh thiếu niên năm 2023  
● Ngày 9 tháng 5 năm 2023 | Cuộc Triển lãm Nghệ sĩ Trẻ tuổi trực tuyến cho tất cả các lớp: 4:00 chiều  

Bản hướng dẫn, bản câu hỏi và mẫu đơn gửi đến cuộc Giới thiệu Nghệ sĩ Trẻ tuổi năm 2023 có tại đây: www.sccoe.org/arts/yas 

Vui lòng chia sẻ thông tin này với giáo viên, quản trị viên của trường và các đồng nghiệp khác quan tâm về điều này. Để biết thêm chi 
tiết, vui lòng liên hệ Linda Covello hoặc Sofia Fojas tại artspirationsocialmedia@sccoe.org hoặc truy cập www.artspiration.sccoe.org. 

http://www.sccoe.org/arts/yas
mailto:artspirationsocialmedia@sccoe.org

