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Sinh viên Kiến trúc văn Lang đoạt giải 
Merit award cuộc thi Kiến trúc quốc tế 

archiprix Sea 2012
Nguyễn Liên

Nhóm sinh viên Kiến trúc trường ĐHDL Văn 
Lang đã đoạt giải Merit Award tại cuộc thi kiến 
trúc quốc tế - ArchiprixSEA 2012 được tổ chức 
tại Singapore, từ ngày 9-11/12/2012. Trường 
ĐHDL Văn Lang là đại diện duy nhất của Việt 
Nam đoạt giải tại cuộc thi này. 

ArchiprixSEA 2012 là cuộc thi quốc tế về đồ 
án tốt nghiệp dành cho sinh viên các trường 
có đào tạo kiến trúc khu vực Đông Nam Á, do 
Đại học Quốc gia Singapore tổ chức, với chủ 
đề phát triển bền vững trong tiến trình đô thị 
hóa. Đội đạt giải nhất sẽ giành quyền tham gia 
Archiprix International 2013 tổ chức tại Nga. 

Với 50 đồ án của sinh viên 10 nước trong 
khu vực Đông Nam Á gửi dự thi, ArchiprixSEA 
2012 đã chọn ra 14 đồ án xuất sắc nhất vào 
vòng chung kết, trong đó có 3 đồ án của sinh 
viên Việt Nam: một đồ án của trường ĐH Kiến 
trúc Tp. Hồ Chí Minh, một đồ án của trường 
ĐH Kiến trúc Hà Nội và một đồ án của trường 
ĐHDL Văn Lang. 

“Di sản của nước” (Heritage of Water) là đề 
tài của nhóm sinh viên Kiến trúc trường ĐHDL 
Văn Lang dự thi. Tác giả của đồ án là bốn sinh 
viên: Nguyễn Đình Cường (MSSV: A086672), 
Hoàng Duy (MSSV: A091537); Nguyễn Quang 
Tuyên (MSSV: A091436) và Tiêu Đông Phương 
(MSSV: A097342), được thực hiện trong thời 
gian 3 tháng. Người hướng dẫn là ThS. KTS. 
Trương Nguyễn Hồng Quang – Giảng viên 
Khoa Kiến trúc trường ĐHDL Văn Lang. 

Trường ĐHDL Văn Lang và trường Đại 
học Quốc gia Singapore cùng đoạt giải Merit 
Award (đồng hạng Tư).

Trường ĐHDL Văn Lang là đại diện duy 
nhất của Việt Nam đoạt giải tại cuộc thi này. 
Đây là niềm vinh dự không chỉ của mà nhóm 
sinh viên khoa Kiến trúc mà còn là niềm vui 
chung của trường ĐHDL Văn Lang.

Nguyễn Liên

Ông Andrew Lee (ngoài cùng, bên phải), đại diện của Hunter Douglas khu vực Châu 
Á (Nhà tại trợ chính của cuộc thi) trao giải thưởng cho Đoàn Văn Lang tại cuộc thi  
ArchiprixSEA 2012. 

Từ trái qua: SV Hoàng Duy, SV Nguyễn Đình 
Cường, SV Nguyễn Quang Tuyên, SV Tiêu 
Đông Phương và ThS. KTS. Trương Nguyễn 
Hồng Quang – Giảng viên khoa Kiến trúc Xây 
dựng trường DHDL Văn Lang
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"Sài Gòn, 300 năm tuổi gắn bó với sông rạch, gắn lòng mình với “Trên bến dưới thuyền”, với những sinh 

hoạt cộng đồng.  Cuộc sống của người dân nơi đây không giống với bất kì nơi đâu: không có biên giới 

giữa đất và nước, giữa người bán và kẻ mua... Tất cả  những điều này tạo nên nét đặc trưng riêng cho 

văn hóa Sài Gòn. Và chúng tôi gọi đó là “Sài Gòn rất Sài Gòn”. Thế nhưng, với guồng quay không ngừng 

của cuộc sống hiện đại, sự phát triển không ngừng của đô thị, liệu rằng có hay không sự cùng tồn tại của 

“những ngôi nhà nổi” và “những “khu ổ chuột”? liệu rằng có còn hay không cuộc sống của những con 

người mưu sinh dựa vào dòng sông? khi môi trường cũng như không gian sống của họ ngày càng gặp 

khó khăn, họ phải đối mặt với sự ô nhiễm, sự thiếu thốn những “Không gian xanh” cần thiết và cả những 

xuống cấp ngày một trầm trọng của hạ tầng đô thị…  Có thể điều đó là “bẩn” trong mắt đô thị, có thể là 

“nhọc nhằn” trong cuộc sống con người nơi đó. Hơi lộn xộn một chút, nhưng đó là bản sắc của Sài Gòn.   

Và mọi thứ đều có thể thay đổi mà không cần bắt đầu từ con số 0…"

Phác thảo đồ án "Di sản của nước" và lời dẫn của nhóm SV khoa Kiến trúc

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ: www.archiprixsea.com.


