
CUỘC THI KIẾN TRÚC QUỐC TẾ FUTURARC PRIZE 2018 DÀNH CHO

KIẾN TRÚC SƯ VÀ SINH VIÊN!

CHỦ ĐỀ: THIÊN NHIÊN TRONG THÀNH PHỐ

1.Tổng quan

2.Chi tiết cuộc thi

3.Cơ cấu giải thưởng

4.Truyền thông

5.Giải đáp thắc mắc



TỔNG QUAN
CUỘC THI FUTURARC PRIZE

Được tập đoàn BCI khởi xướng vào năm 2007

- Tìm kiếm những ý tưởng thiết kế sáng tạo cho khu vực Châu Á

- Thông qua trí tưởng tượng, hướng đến một tương lai bền vững

- Tạo một diễn đàn cho Kiến trúc sư và Sinh Viên - những người quan

tâm đến các vấn đề môi trường.



FUTURARC PRIZE 2018

- Chủ đề: Thiên nhiên trong thành phố (A City of Biophilic Delight)

- Biophilia là sự liên kết bẩm sinh của con người với thiên nhiên

- Yêu cầu nghiên cứu ‘thiên nhiên’ để tạo ra sự hòa hợp vào công trình

xây dựng đô thị - kết hợp giữa kiến trúc, nước và cây xanh theo những

cách mới, những hình thức mới
Vd: Ở quy mô của một tòa nhà, được thiết kế tích hợp các yếu tố tự nhiên

và các đặc tính của thiên nhiên, sẽ tạo ra cho chúng ta một môi trường

sống lành mạnh, hiệu quả đối với con người hiện đại.

TỔNG QUAN FAP 2018



FUTURARC PRIZE 2018
TỔNG QUAN FAP 2018

Thiết kế Biophilic là gì?

Tạm hiểu là thiết kế xanh, là ý tưởng sáng

tạo mới cho những nơi chúng ta sống,

làm việc và học tập, là thiết kế gần gũi với

thiên nhiên theo xu hướng hiện đại, đưa

thiên nhiên vào trong từng không gian

sống, để luôn tận hưởng được sự trong

lành và yên bình mà thiên nhiên mang lại.



FUTURARC PRIZE 2018

- Chọn 1 nơi nào đó trong vòng bán kính 1km, dân cư đông đúc, đang

cần biến đổi và thiết kế lại ngay trong thành phố của bạn,

- Thiết kế theo số dân cư hoặc du khách thực tế ở đó và giữ nguyên

các hoạt động cũng như các công trình xây dựng sẵn có,

- Thông qua việc tái thiết kế, phải thể hiện được những điều gì có khả

năng xảy ra, ảnh hưởng thế nào khi một phần của thành phố được

tái tạo với mục đích hướng thiên nhiên vào thành phố.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT



FUTURARC PRIZE 2018
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

- Mỗi bài dự thi sẽ tự tạo cho mình một tình huống rằng làm thế nào

để một thành phố châu Á có thể trở thành (như) một khu rừng, kết

nối thiên nhiên với con người, tạo ra một loại hình sinh thái đô thị

mới, phát triển bền vững.

- Chỉ chấp nhận những địa điểm dự án ở Châu Á hoặc Úc. Thí sinh

tùy ý lựa chọn, nhưng phải giải thích rõ trong bài dự thi



TÓM TẮT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1) VỀ ĐỊA ĐIỂM (SITE)

Lý giải về việc chọn 1 khu đất nhỏ trong vòng bán kính 1x1 km trong thành phố. Ở đó có sẵn những gì và

tại sao cần phải biến đổi và thiết kế lại

2) VỀ KIẾN TRÚC (ARCHITECTURE)

Chỉ ra được thiết kế Biophilic làm thay đổi từ hình thức đến chức năng của những tòa nhà trong khu vực

đó như thế nào. Giải thích chi tiết về điều này bằng cách tập trung vào sự biến đổi của 2-3 tòa nhà ở đó, 

mô tả về loại hình và trải nghiệm sử dụng mới đối với hình thức thiết kế này

3) VỀ TỔNG QUAN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ (URBAN DESIGN)

Mô tả về mạng lưới mới được thiết kế lại và mạng lưới cũ thì được thay thế như thế nào. Chỉ ra với thiết

kế biến đổi này, nhìn chung nó đáp ứng được thế nào nhu cầu của con người và nó có ảnh hưởng gì đến

các loại hình khác

4) VỀ SỰ TÁI TẠO VÀ TÁC ĐỘNG (REPLICATION & IMPACT)

Lý luận về mối liên hệ giữa thiết kế biến đổi này tác động thế nào với tổng quan thành phố. Nó giúp biến

đổi thế nào đối với 1 thành phố rộng lớn như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều nơi hơn trong thành phố

được tái thiết kế theo hình thức thiết kế Biophilic này. 



FUTURARC PRIZE 2018

- Tham gia với tư cách cá nhân: 

¤ Kiến trúc sư: Bất kỳ cá nhân nào có chứng nhận đủ tư cách kiến trúc sư do một cơ quan 

chuyên ngành được công nhận tại nước hành nghề của người đó hoặc có các bằng cấp chuyên 

môn hợp pháp ngành kiến trúc của các tổ chức ngang đại học

¤ Sinh viên: chưa tốt nghiệp, đã tốt nghiệp, đang theo học bằng tiến sĩ tại các tổ chức sở tại 

được tín nhiệm trong ngành kiến trúc, công nghệ, quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, 

môi trường

- Tham gia theo Nhóm: Mỗi Nhóm bao gồm tối đa 5 thành viên, chỉ định 1 nhóm trưởng đại

diện làm việc với Ban Tổ Chức. 

- Những đối tượng không được tham gia: gồm các thành viên, nhân viên và/hoặc người thân 

gia đình của Ban Tổ chức cuộc thi. Và các thành viên trong Hội Đồng Thẩm Định và Ban Giám 

Khảo, các đồng sự và/hoặc người thân trong gia đình.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI



FUTURARC PRIZE 2018
HƯỚNG DẪN THAM GIA

- Hình thức đăng ký: Tất cả các Cá nhân hay Nhóm dự thi phải đăng 

ký trực tuyến http://www.futurarcprize.com/index.cfm/registration/

Bước 1: ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Bước 2: HOÀN TẤT VIỆC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Bước 3: EMAIL sẽ được gởi đến địa chỉ email đã được đăng ký trực tuyến

cung cấp tài khoản (Username ID) và mật khẩu (password) truy cập.

Bước 4: ĐĂNG NHẬP ĐỂ GỞI BÀI NỘP DỰ THI

http://www.futurarcprize.com/index.cfm/registration/


FUTURARC PRIZE 2018
HƯỚNG DẪN THAM GIA

- Nộp bài: http://www.futurarcprize.com/index.cfm/submission/

Mỗi bài dự thi phải bao gồm hai phần bắt buộc THEO MẪU TRÊN LINK: 

1) Các bảng thuyết trình

2) Bài viết

Phải thể hiện rõ ID và đối tượng dự thi là Kiến trúc sư hay Sinh viên, 

địa điểm dự án trên bảng thuyết trình và Bài viết

http://www.futurarcprize.com/index.cfm/submission/


FUTURARC PRIZE 2018
LỊCH TRÌNH CUỘC THI

Hạn chót nhận đăng ký: 22/12/2017



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

FUTURARC PRIZE 2018

Ngoài tiền mặt, người thắng giải sẽ nhận được kỷ niệm chương, chứng

nhận giải thưởng, và 1-2 năm tạp chí FuturArc

Sinh viên:

• Giải nhất: 10.000 SGD

• Giải nhì: 5.000 SGD

• Giải ba: 2.000 SGD

Kiến trúc sư:

• Giải nhất: 15.000 SGD

• Giải nhì: 8.000 SGD

• Giải ba: 4.000 SGD



FUTURARC PRIZE 2017
THAM KHẢODỰ ÁN ĐẠT GIẢI 1

Hạng mục: Kiến trúc sư

DỰ ÁN ĐẠT GIẢI 2

Hạng mục: Sinh Viên



2nd PLACE – VIETNAM

FAP 2017 - Students

FUTURARC PRIZE 2017

1st PLACE – VIETNAM

FAP 2017 - Professionals



- Những người thắng giải sẽ được vinh danh trong buổi lễ trao giải

BCI Asia Awards vào ngày 25/5/2018 tại Khách sạn 5 sao –

TP.HCM

- Hình ảnh trao giải và các dự án đạt giải sẽ được đăng trên tạp chí

FuturArc cũng như trên web giải thưởng và các kênh truyền thông xã

hội khác

FUTURARC PRIZE 2018

TRUYỀN THÔNG VỀ GIẢI THƯỞNG



Email: prize@futurarc.com

Hoặc liên hệ BCI Asia ; FuturArc tại Việt Nam:

Chị Loan Nguyễn – Điều phối sự kiện

Email : loan.nguyen@bciasia.com

ĐT : (84) 28 62561010 – Ext: 130

DĐ: 0909 076 322

Questions?

mailto:prize@futurarc.com


https://www.facebook.com/Bciasiavietnam/posts/1638308436219316


