
GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ANA  
 
Tổ chức Liên kết Nghệ thuật Châu Á (Arts Network Asia - 
ANA) là một nhóm các nghệ sĩ, nhà hoạt động văn hóa và 
nghệ thuật độc lập chủ yếu đến từ Đông Nam Á, với mục đích 
khuyến khích và hỗ trợ sự hợp tác nghệ thuật trong khu vực 
cũng như phát triển những kỹ năng quản trị và quản lý hành 
chính tại Châu Á. ANA khởi đầu tại Châu Á, dựa trên nền 
tảng tôn trọng lẫn nhau, hoạt động cùng với các nghệ sĩ Châu 
Á và được thúc đẩy bởi phương châm hợp tác một cách có ý 
nghĩa.  
 
      
ANA là một diễn đàn để qua đó châu Á thể hiện mình cũng 
như mối liên hệ với thế giới. ANA nhìn nhận tính đa văn hóa 
và đa chủng tộc của Châu Á, nhìn nhận sự liên tục của Châu 
Á từ đời sống truyền thống đến đời sống đô thị đương đại. 
Một cách cụ thể, ANA hướng đến sự hợp tác, nghiên cứu, liên 
kết, đối thoại giữa các nền văn hóa. Đó là một mạng lưới liên 
kết các cá nhân trên khắp thế giới, qua các tổ chức và các dự 
án, phát triển các cộng đồng địa phương tại Châu Á. ANA chú 
trọng đến những khía cạnh đa dạng của một trung tâm đô thị 
Châu Á toàn cầu, sự kế thừa và phá vỡ các truyền thống Á 
Đông cũng như các bối cảnh phức tạp của đời sống hàng ngày.  
       
Tổ chức ANA được sáng lập bởi Ong Keng Sen. 
 
ANA đã được chủ trì và điều hành bởi TheatreWorks 
(Singapore) từ năm 1999 đến năm 2003. Tổ chức Five Arts 
Centre (Malaysia) chủ trì liên kết này từ năm 2004  đến năm 
2006.  
 
Hiện nay ANA đang được TheatreWorks chủ trì một lần nữa tại 
72-13 Singapore từ năm 2007 đến năm 2009. Tổ chức ANA 
được điều hành trực tiếp bởi Tay Tong và quản lý hành chính 
bởi Manuporn Luengaram. 



 
Hiện tại, Hội Đồng thành viên Nghệ Thuật của ANA bao gồm: 
Fred Frumberg (Nông Pênh, Cămpuchia), Rahayu Supanggah 
(Solo, Indonesia), Nikko Zapata (Manila, Philippines), Ong 
Keng Sen (Singapore, Singapore), Anoli Perera (Colombo, Sri 
Lanka), Margaret Shiu (Đài Bắc, Đài Loan), Gridthiya 
Gaweewong (Bangkok, Thái Lan), Dinh Q. Le (Tp. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam) và Tran Luong (Hà Nội, Việt Nam). 
 
 
Tổ chức ANA được hỗ trợ bởi: 
Quỹ Ford  
Hội Đồng Văn Hóa Châu Á qua các ngân sách tài trợ đặc biệt từ 
Quỹ Rockefeller 
 
Xin vui lòng lưu ý:  
Trung tâm chủ trì ANA, nhân viên của Đơn vị, thành viên Hội 
đồng Nghệ thuật, người thân / vợ chồng và các tổ chức của họ 
không thể nộp đơn xin tài trợ từ ANA. 
 
 


