1. Tên triển lãm là: ‘Cảnh tượng của mẫu’. Vậy những ‘cảnh’ mà
chúng ta đang nhìn thấy trong triển lãm này là hư cấu hay phi
hư cấu?
Những cảnh chúng ta chứng kiến trong triển lãm đứng ở giữa sự hư
cấu và phi hư cấu. Vẻ bên ngoài của chúng có thể cho ta một cảm
giác hư cấu, vì chúng được xây dựng từ những hình ảnh mang màu
sắc tưởng tượng và ẩn dụ như hươu, những cánh cửa, pho tượng
đất,... Tuy nhiên, những cảnh này lại phi hư cấu ở điểm, chúng là
những cách tiềm thức của tôi đối diện và giải quyết - một cách bản
năng nhất - những thông tin, hình ảnh, trải nghiệm, hay năng lượng
đã tồn tại sẵn trong nó. Carl Jung có một đoạn mô tả về những hình
ảnh xây dựng nên các ‘cảnh’ này mà tôi rất thích: 'Những hình ảnh
nguyên thuỷ có thể được gọi là cách bản năng nhìn nhận chính nó,
hoặc một bức chân dung của bản năng'.
2. Bước vào triển lãm của anh, cảm giác đầu tiên của tôi là sự lạc
lõng và mơ hồ. Tôi bị lạc giữa những vật thể rất quen thuộc như
cái bàn, cái ghế, cánh cửa, v..v... Tôi muốn biết những đồ vật này
đến từ đâu? Và anh có chủ đích khiến tôi / người xem có cảm giác
này?
Theo ý của tôi, cảm giác lạc lõng và mơ hồ có thể đến từ cảm giác
thân quen đối với vật thể, và sự đối diện với một yếu tố nào đó được
thay đổi/thêm thắt trên chính vật thể ấy, khiến nó trở nên xa lạ. Như
một cánh cửa bị thu nhỏ đính trên một khung gỗ, hay một chiếc bàn
cao hoàn toàn bằng sắt. Việc đứng ở giữa sự thân quen và sự xa lạ,
hợp lý và bất thường sẽ gợi nên cảm giác mơ hồ, cảm giác của một
sự nhớ ra/tìm lại luôn chực chờ.
Những đồ vật này đều được tôi phục dựng từ trí nhớ - tôi nghĩ về
chúng như những cái bóng của một bản gốc chỉ tồn tại trong tâm trí.
Vì vậy, chúng thường không đúng với tỷ lệ của bản gốc, hoặc với chất
liệu của bản gốc. Bản thân tôi cũng đôi khi bất ngờ khi đứng cạnh
chúng- về sự cao quá, thấp quá, nhỏ quá, to quá của chúng. Sự bất
ngờ cũng xảy ra khi tôi lồng ghép, khâu vá những vật thể khác vào
chúng - sợi dây da, một mảnh vải cắt từ miếng chăn ẵm, cái tai gỗ,...
Quá trình hình thành của chúng do đó vừa mang yếu tố chủ đích,
vừa yếu tố ngẫu nhiên.
3. Tên gọi của các tác phẩm, vì sao chúng thường bắt đầu bằng
một chữ cái?
Đối với tôi, những chữ cái bắt đầu tên gọi của tác phẩm là hiện diện
của hành vi gọi tên và ghi nhớ (về một vật thể, một ngày, một nhân
vật) căn bản và thuần tuý nhất. Như khi ta dạy chữ cái cho một đứa
trẻ - khi chữ T được gắn với quả Táo chẳng hạn, nó không chỉ tạo
ra sự ghi nhớ về âm thanh một chữ cái tạo ra, mà còn gắn kết giữa
âm thanh và hình ảnh của chữ T với một thực thể là quả Táo, một
cách rất bản năng để ghi nhận sự hiện diện của những thực thể bên
ngoài.
4. Nằm rải rác ngẫu nhiên trong không gian trưng bày là những
tranh in, quyển sổ ghi chép đầy chữ và phác thảo. Những nội dung
này đến từ đâu và làm cách nào để anh chọn lọc ra những tình tiết
trong số những ‘ghi chú’ này để đưa vào sự trình hiện toàn thể
cho các tác phẩm của mình?
Những ghi chú này được tôi ghi lại từ những giấc mơ và tàn dư của
chúng trong lúc tỉnh. Tôi chọn lọc và vẽ chúng một cách tự nhiên
khi di chuyển trên giấy, để phản xạ của tay và mắt đưa ra mọi quyết
định.
5. Tương phản với bạo lực của máu, xương và da là thực hành
‘khâu vá’ xuyên suốt một vài tác phẩm, mang tính chữa lành, dịu
dàng. Hành động này của anh có mục đích gì?
Sự khâu vá, nếu nghĩ về nó như một hành vi chữa lành, thì nó là một
hành vi chữa lành mang phần nào sự đau. Những hành vi chữa lành
khác thường nhẹ nhàng hơn, như dán lại, còn hành vi khâu vá chỉ có
thể đi sau hành vi trực tiếp đâm xuyên qua bề mặt, nhất là với chất
liệu như da, và cảm quan của tôi về sự đâm xuyên thì luôn là sự đau
nhói. Theo một khía cạnh thực tiễn hơn thì hành vi khâu vá là một
hành vi kéo dài thời gian.

6. Da, xương và thịt đỏ là những hình ảnh được mô phỏng lại, nhấn
mạnh trong tác phẩm của mình. Tôi nhìn thấy một sự bóc tách các
‘lớp’ trên cơ thể một sinh vật sống (có thể là con người, tôi không
dám chắc) một các khá bạo lực. Anh có lý giải hay phản biện gì cho
nhận xét này không?
Da, xương và thịt đỏ, tuy nghe thì rất bạo lực, nhưng tôi chỉ nghĩ về
chúng chúng như những đơn vị cơ bản nhất của cơ thể. Máu chảy
trong người tôi, xương đỡ lấy thân tôi, da thịt cho tôi nhân diện. Chúng
là thứ hiện thực nhất trong sự tồn tại của tôi, và những trải nghiệm
liên quan tới chúng - đau, sợ, đói, hạnh phúc - cũng là những trải
nghiệm hiện thực nhất và thường được ghi nhớ nhất, theo cách này
hay cách khác. Hơn nữa, chúng cũng ghi lại những sự tiếp xúc và
những ký ức với các cơ thể khác một cách rõ ràng nhất. Nhiều ý tưởng
mà tôi chịu nhiều ảnh hưởng - điển hình như của Baruch Spinoza và
Julia Kristeva - xoay quanh sự liên kết giữa các phản ứng vật lý của cơ
thể (đau, nôn, đi ngoài) với sự tương quan giữa bản thể và các cơ thể
ngoại vi.

8. Được biết thực hành trước đây của anh là tranh vẽ (2D). Vì sao
anh nghĩ rằng việc sử dụng các vật dụng bình thường, điêu khắc và
sắp đặt khiến việc triển khai ý tưởng của mình rõ rệt hơn là mặt
phẳng 2 chiều? Anh chịu ảnh hưởng từ đâu để phát triển lối thực
hành này?
Thực ra những tác phẩm từ trước của tôi dù được treo trên tường
như những bức tranh 2D, nhưng đều ít nhiều mang yếu tố 3D ở trong
đó. Ví dụ như một bức tranh được khâu thêm những búi vải lớn bên
cạnh hoặc một bức tranh có những sợi dây cói và một thanh gỗ vươn
ra khỏi bề mặt của nó. Tôi vẫn gọi chúng là sắp đặt-tranh. Trong quá
trình thực hiện tác phẩm, tôi luôn có cảm hứng nhiều hơn các vật thể
tồn tại trong cùng một không gian với mình, hơn là với những vật được
trưng bày trong một không gian tách biệt.
Thực hành của tôi chịu ảnh hưởng từ khá nhiều phong trào khác
nhau, nhưng nhiều nhất từ nghệ sĩ ý niệm Joseph Beuys và các nghệ
sĩ Post-minimalism (Hậu-Tối Giản) như Eva Hesse, Ida Applebroog,
Doris Salcedo. Tôi rất thích cách họ khơi gợi cảm quan về sự chạm
vào (touch), về tỉ lệ (scale), và tương tác cơ thể nói chung.

Tác phẩm ‘Lightning with Stag in its Glare’, của nghệ sĩ Joseph Beuys, 1958-85

Tác phẩm ‘H dành cho Người Trốn Sau Rặng Lá ’, của nghệ sĩ Nghĩa Đặng, 2018

7. Cách anh nhắc đến ‘Cha’ và ‘Mẹ’ trong các tác phẩm của mình
khiến tôi cảm giác họ như một ‘nhân vật’ (cùng với ‘Người Bảo Hộ’,
‘Người Trốn Sau Rặng Lá’) trong vở kịch, nhiều hơn là một người
thân. Sự xa cách này trong những mối quan hệ ruột thịt ảnh hưởng
như thế nào đến tác phẩm của anh?
Tôi nghĩ một cách để xây dựng khái niệm 'người thân' là thông qua ký
ức và trải nghiệm. Như cách một nhân vật trong một câu chuyện phải
được xây dựng từ những sự kiện, hành vi, và tương tác liên tục của
nhân vật đó với các nhân vật khác trong một tiến trình thời gian (lịch
sử) rõ ràng. Như vậy, nhân vật 'người thân' mới có được một sự hiện
diện đáng tin cậy, 'thực' hơn.
Tuy nhiên, tôi không có điều kiện để xây dựng một 'nhân vật người
thân' như vậy. Sự thiếu thốn về ký ức và xa cách về mặt vật lý không
cho phép hình ảnh 'nhân vật người thân' mang tính thực và rõ ràng.
Nhưng như vậy không có nghĩa là 'nhân vật người thân' không hiện
diện trong tiềm thức, mà nó được tiềm thức xử lý theo một cách khác
- thông qua những cổ mẫu (archetype), những hình mẫu lớn hơn của
năng lượng nam/nữ, của các mối quan hệ cha/mẹ/con và những trải
nghiệm bản năng khác được chia sẻ bởi tâm thức cộng đồng. Tiềm
thức chắp ghép và liên kết những cổ mẫu này với những mảnh rất nhỏ
còn sót lại của trải nghiệm cá nhân của tôi (ví dụ ký ức về việc nhìn
thấy và bị ám ảnh bởi một tấm thảm nhung trong ngôi nhà cũ), và từ
đó hình thành nên những 'nhân vật'/'sự kiện' đại diện (gọi chung là
những imago) cho người thân - ở đây là cha và mẹ. Những tác phẩm

9. Trật tự của các vật thể trong không gian khiến tôi cảm thấy như
đang ở trong ký ức của người tạo ra chúng. Đây là mảng ký ức / giai
đoạn nào trong đời anh?
Tôi nghĩ sự hiện diện của những vật thể trong triển lãm không thuộc
về hay phản ánh một mảng thời gian/trật tự thời gian cụ thể nào. Một
cách lý thuyết, tôi chỉ có thể nói rằng chúng phản chiếu giai đoạn từ
khi tôi nhìn vào tấm gương và ghi nhận sự hiện diện của bản thân cho
tới nay, và trong tương lai.
10. ‘Bóng âm’1 (shadow) là một phần vô thức của nhân cách mà
cái tôi ý thức không công nhận (hay cố kháng cự lại). Bởi vì chúng
ta thường bác bỏ hoặc không ý thức về những phần không mong
muốn nhất của nhân cách, vậy nên bóng tối thường có ý nghĩa xấu.
Anh nhìn nhận như thế nào về ‘bóng âm’ của mình?
Về bóng âm, hay bóng tối, tôi nhìn nhận nó như một thứ trung lập.
Phần vô thức không được công nhận này là nơi chứa những trải
nghiệm của bản năng, và bản chất của bản năng thì không tốt và
không xấu. Nó chỉ phản ứng lại một cách tự nhiên với những tác động
bên ngoài, và việc những phản ứng này tốt hay xấu không quan trọng
đối với nó. Sự tốt hay xấu được quyết định bởi ý thức xã hội, với những
định kiến và hình tượng để dẫn dắt phản ứng tự nhiên theo một
khuôn khổ. Khi bản năng bị ức chế bởi khuôn khổ đó, nó sẽ có những
hành vi phản ứng vượt ra ngoài, tạo ra những trải nghiệm mà ta bác
bỏ và đẩy vào bóng tối.
1
Sigmund Freud (1856 - 1939), ‘Totem and Taboo’ (1913), chương I & III. (bản
dịch tiếng Việt ‘Vật tổ và Cấm kỵ’ của dịch giả Lương Văn Kế)

11. Toàn bộ quang cảnh triển lãm được sắp đặt như một sân khấu,
với mỗi tác phẩm là một nhân vật. Vậy khi đứng riêng rẽ và tách
rời khỏi bối cảnh này, anh có nghĩ các tác phẩm tự thân nó có thể
mang một ý nghĩa đủ mạnh?
Tôi nghĩ về mỗi tác phẩm này như một nhát cắt/đoạn trích của dòng
tâm thức, và chúng hoàn toàn có thể đứng riêng biệt. Hình ảnh
nguyên thuỷ (như định nghĩa của Jung mà tôi đã nhắc tới ở câu 1)
mang sẵn trong nó một tính tự thân và phải đủ mạnh để áp chế và
in hằn một dấu ấn trong ý thức của ta, và tôi đưa tính tự thân và áp
chế đó vào trong mỗi tác phẩm riêng biệt. Tuy nhiên khi nhìn chúng
như một nhóm tác phẩm thì chúng lại gợi những tương tác khác, cách
đọc khác.
Cảm ơn những chia sẻ của anh.		

Nghĩa Đặng (sn.1994, Hà Nội) là một nghệ sĩ thị giác trẻ nhận
được ‘Distinguished Scholarship’ (học bổng dành cho sinh viên
xuất sắc) tại Học viện Nghệ thuật Chicago, Mỹ (2015-2018). Anh
đã tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật (2018) tại học viện này. Cho
đến nay, trọng tâm trong thực hành của anh đều xoay quanh
những mối liên hệ phức tạp giữa nội cảnh và ngoại cảnh, thực
tại và sức tưởng tượng của tâm trí, và những tương quan quyền
lực của xã hội ngày nay. Thông qua trải nghiệm cá nhân, anh
muốn chất vấn những điều lẩn trốn trong khoảng trung chuyển
giữa thân mật và xa cách, sự hé lộ và ẩn giấu. Đặng thường sử
dụng đa dạng chất liệu, kết hợp với các vật thể được tìm thấy
nhằm khơi gợi sự tò mò về hiện diện/ý nghĩa sẵn có của chúng
và thể nghiệm cách chúng đối thoại với nhau. Tác phẩm của
anh hầu hết là những tổ hợp (assemblage) 2 chiều, 3 chiều,
nhiều kích cỡ, tận dụng mọi ngóc ngách của không gian triển
lãm để đưa ra nhiều đề xuất tương tác gần gũi và thuyết phục
đối với ‘người quan sát’. Một số triển lãm nhóm tiêu biểu của
anh gồm: Đục Đầy/Lấp Rỗng, 2017, Nhà Sàn Collective, Hà Nội,
Việt Nam; -Ology , 2017, Sullivan Gallery, Chicago, IL, Hoa Kỳ.
Hiện nay, Nghĩa Đặng đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí
Minh, Việt Nam.
Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (The Factory)
là công trình đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng dành riêng
cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đương đại, được thành
lập vào tháng 4 năm 2016. Là một tổ chức cá nhân và độc lập,
The Factory xây dựng và giới thiệu các hoạt động mang tính
liên ngành, nhằm mở rộng kiến thức về nghệ thuật đương đại
và các xu hướng văn hoá ở Việt Nam. Ngoài ra, The Factory còn
bao gồm một thư viện nghệ thuật với tài liệu nghiên cứu phong
phú; chuỗi chương trình workshop giáo dục; khu vực làm việc
nhóm kết hợp song song với nhà hàng hữu cơ và tổ hợp quán
cà-phê, quầy bar. Hoạt động như một doanh nghiệp xã hội, mọi
lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của The Factory đều được
đầu tư tiếp tục vào các chương trình nghệ thuật trong tương lai.
http://factoryartscentre.com

The Indochina Arts Partnership (IAP) là một tổ chức phi lợi
nhuận của Mỹ tiến hành những chương trình phát triển văn
hoá và trao đổi nghệ thuật giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á
với tiêu điểm là Việt Nam. Các hoạt động của IAP bao gồm ba
chương trình chủ đạo: 1) tổ chức triển lãm và phát triển các
chương trình giáo dục về nghệ thuật, 2) hỗ trợ nghệ sĩ qua các
chương trình lưu trú và chương trình hỗ trợ sự nghiệp, và 3)
thúc đẩy phát triển thông qua hình thức giao lưu và hợp tác.
IAP đã thiết lập quan hệ hợp tác với các bảo tàng, các học viện
nghệ thuật, cũng như những không gian văn hoá nghệ thuật
độc lập ở cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm tạo mối quan
hệ hỗ trợ cho những chương trình hoạt động này.

Điện thoại: +84 (0)28 3744 2589 | Email: info@factoryartscentre.com | Website:www.factoryartscentre.com

thực hiện: Lê Thiên Bảo

của tôi tập trung nhiều vào những hình ảnh mang tính đại diện này để
tiếp cận một mối quan hệ mang nhiều sự đứt quãng.

Địa chỉ: 15 Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cuộc đối thoại với nghệ sĩ Nghĩa Đặng.

Những tác phẩm của tôi được dẫn dắt bởi những hình ảnh và giấc mơ
lúc ẩn lúc hiện, và không phải lúc nào tôi cũng có thể chạm tới chúng.
Hành vi khâu vá cho tôi những khoảng thời gian tập trung, và từ đó
khơi gợi và lần tìm những gì còn sót lại của hình ảnh và giấc mơ.
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C dành cho bữa ăn Chủ
Nhật, Cửa, 2018
Gỗ, sắt, vụn sắt , bột màu.
90 x 6.5 x 200 cm
Độc bản
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C dành cho Caesar, 2018
Gỗ, da, chỉ đỏ
81 x 5 x 176 cm
Độc bản

4

Hộp của Người Bảo Hộ, 2018
Bìa cardboard, gỗ, đất sét.
31 x 22 x 24 cm
Độc bản

5

Hộp của Mảnh Xương, 2018
Bìa cardboard, gỗ, vải được
tìm thấy, đất sét.
31 x 26 x 46 cm
Độc bản

6

Biến mất vào Ánh sáng, 2018
Bản in độc bản, acrylic, gỗ
46 x 23.2 x 5.5cm
Độc bản
Chữ trên tác phẩm: "Biến mất
vào ánh sáng"

Thiêng, 2018
Bản in độc bản, gỗ
30 x 23.2 x 5.5 cm
Độc bản
Chữ trên tác phẩm: "Thiêng"

Hứng lấy bằng tay phải,
2018 ( Thịt đỏ của Mẹ )
Bản in độc bản, gỗ
30 cm x 23.2 x 5.5 cm
Độc bản

‘Khi sinh ra, đứa trẻ nằm trong một vùng hỗn mang, nơi được năng
lượng của giác quan và bản năng thuần khiết luân phiên nhau kiến tạo
và định hình: nó hiện hữu tựa như cách một con thú tồn tại nghèo nàn
trong thế giới xung quanh nó1. Rồi khi nhìn qua tấm gương, nơi hình ảnh
của một bản ngã lý tưởng được hình thành, nó chập chững đi qua vùng
ranh giới giữa khoảng hỗn mang nguyên thuỷ và thế giới của ngôn ngữ,
diễn giải. Đứa trẻ bước qua ngưỡng, và không quay lại được nữa, chỉ
mang những mảnh vụn của thế giới bản năng, giấu lẫn lộn cùng ký ức,
cổ mẫu2 và những điều kỳ lạ khác trong những ngăn sâu tiềm thức…’
- trích tuyên ngôn của nghệ sĩ Nghĩa Đặng.

Trong triển lãm ‘Cảnh tượng của mẫu’, Nghĩa Đặng sắp đặt một sân
khấu, nơi những hình, cảnh rời rạc ẩn hiện của bóng âm (shadow)3
được xâu chuỗi và hé lộ. Khung cảnh mở một trải nghiệm về những
giao thoa giữa bản năng-vật thể-nghi lễ tại ngưỡng giữa con và người.

3

9

Một triển lãm cá nhân của

Giám tuyển: Lê Thiên Bảo

C dành cho Bữa Ăn Chủ
Nhật, Bàn 2018
Sắt, Gương
130 x 80 x 97 cm
Độc bản
3

7

CẢNH TƯỢNG CỦA MẪU

H dành cho Người Trốn Sau
Rặng Lá, 2018
Sắt, gỗ, da, chỉ đỏ, đồ vật
được tìm thấy
92 x 65 x 180 cm
Độc bản
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Cầm trong tay trái, 2018
(Di sản của Cha)
Bản in độc bản, gỗ
46 x 23.2 x 5.5 cm
Độc bản

Hươu và Thạch lựu, 2018
Giấy Dó, mực, than, chì, da
27.5 x 23 x 1cm
Độc bản

Toàn bộ ‘sân khấu’ này như một cửa dẫn đến ‘vùng tối’ trong tâm trí
của nghệ sĩ. Hầu hết tựa đề các tác phẩm của anh đều bắt đầu bằng
một chữ cái, vừa như trò chơi gieo vần làm thơ, vừa như một hành
vi gọi tên và ghi nhớ thuần tuý và nguyên thuỷ nhất. Căn phòng của
C dành cho bữa ăn Chủ Nhật là sắp đặt những nội thất đứng lặng lẽ,
như tàn tích của một nghi lễ. Nằm gọn trong căn phòng ba mặt là
tường, mặt còn lại là ban công kính trong suốt, sắt đặt có cảm giác bị
đóng kín, nhưng không hề có sự riêng tư. Bối cảnh tưởng như rất bình
thường, nhưng khi được quan sát qua góc nhìn hẹp từ lỗ khóa, bỗng
trở nên một điều cấm kị.
Tiếp nối lịch sử của readymade art4, các tác phẩm điêu khắc của
Nghĩa được dựng từ những vật liệu mà tự thân nó gần như không
mang một lịch sử nào, vay mượn hình dáng của các vật thể mang theo
cảm quan nội tại và gần gũi của một căn nhà. Chúng được sắp đặt rải
rác trong không gian như những nhân vật trong một câu chuyện. Ở
góc phòng, một quyển nhật ký và loạt tranh in đầy chữ viết nguệch
ngoạc, cùng rất nhiều phác thảo dường như không hề có một sự liên
kết nào với nhau.

1
Martin Heidegger (1889-1976), M. The Fundamentals of Metaphysics (1938), chapter III, Indiana University Press (1995), pg.185-213
2
Thuật ngữ cổ mẫu (archetype) liên quan trực tiếp tới lí thuyết ‘vô thức tập thể’ (collective
unconscious) của nhà phân tâm học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung (1875-1961). Jung coi cổ
mẫu như những đơn vị vận hành tạo nên vô thức tập thể, là ‘những cấu trúc tinh thần đồng
nhất mà tất cả đều có’. Như vậy, Jung không những không phủ nhận vai trò của trải nghiệm cá
nhân đối với cấu trúc nhân cách con người mà còn khẳng định vai trò của nó trong quá trình
‘kích hoạt tiềm năng cổ mẫu’ sẵn có trong bản ngã (self). Ông cho rằng, tâm thần con người
không đơn thuần chỉ là sản phẩm của trải nghiệm cá nhân, mà nó được ngập chìm trong đại
dương vô thức tập thể của nhân loại, kể cả những gì nằm ngoài sự trải nghiệm của cá nhân.
3
Theo nhà phân tâm học Carl Gustav Jung (1875-1961), trong quá trình trưởng thành, con
người buộc phải che dấu một phần nhân cách của mình. Phần nhân cách bị che dấu, nằm ở
bên trong, bao gồm cả phần tốt lẫn phần xấu mà cái tôi hoặc là dồn nén hoặc là không bao
giờ nhận biết được, có vai trò ngược lại với hình ảnh mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài cho
người khác thấy (‘persona’). Phần này được ông gọi là ‘bóng âm’ (shadow).
4

Tạm dịch là ‘nghệ thuật từ những đồ vật làm sẵn’. Thuật ngữ này được Marcel Duchamp
(1887-1986) sáng tạo ra vào năm 1915 để diễn tả loại nghệ thuật được tạo nên từ việc sử
dụng nguyên bản (hoặc có biến tấu chút ít) những vật bình thường (có chức năng phi-nghệ
thuật) để biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật.

Ta có thể suy đoán chúng là ‘tốc ký’ từ những giấc mơ thoắt hiện rồi
biến mất, hoặc có thể chỉ là một cảnh hư cấu trong trí tưởng tượng
của nghệ sĩ. Trên những bậc thang, Hộp của Người Bảo Hộ và Hộp của
Mảnh Xương, được lót cẩn thận bằng lớp chăn cũ, bên trong lấp ló
những vật thể như một phần của tấm xương. Chúng lặng lẽ nhìn ra
bên ngoài thế giới qua những vết rách trên vách thùng, còn người xem
thì quan sát chúng trong không gian biệt lập như một cái tổ. Phía góc
trái của căn phòng, loạt sắp đặt như muốn chơi trò trốn tìm và đánh
đố người xem bằng các biểu tượng: một chiếc kéo nổi lên từ hộp khâu
như một vết sẹo lồi, bên cạnh chiếc sừng trơ trọi, một sợi dây thừng
bám lấy trụ gỗ đằng sau một cánh cửa có kích cỡ khác thường. Các
cánh cửa xuất hiện trong triển lãm không hoàn toàn mang chức năng
ngăn cách. Kích cỡ to-nhỏ khác nhau của chúng thực ra là một gợi mở
về cảm giác của người xem khi đối diện với một thứ thân quen. Như
Alice lạc trong xứ thần tiên, cô tò mò mở một cánh cửa nhỏ như hang
thỏ. Có gì ở phía sau?
Sự tò mò khiến người ta chịu khó hơn. Họ sẵn sàng cúi mình, nheo
mắt, tìm tòi, quan sát và đánh hơi. Đồ vật trong sắp đặt không còn
là những thứ vô tri, mang tính trang trí phục vụ cho nghệ thuật võng
mạc5 (retinal art) như trong tranh vẽ tĩnh vật. Người xem không còn là
kẻ ngoài cuộc mà trở thành một phần không thể thiếu của tác phẩm.
Sự tương tác, khám phá và diễn giải của họ đem đến sự sống cho tác
phẩm, vì cuộc chơi không thể diễn ra khi chỉ có người trốn mà thiếu
kẻ tìm.
‘Cảnh tượng của mẫu’ đưa ra một đề xuất tiếp cận ý tưởng về ‘bóng
âm’, một đường dẫn vào những sự tiếp nối của giai đoạn gương soi6
(mirror stage) trong lịch sử cá nhân của nghệ sĩ, nơi sơ khởi nhất bản
ngã. Toàn bộ cảnh quan của trưng bày mang đến bầu không khí
uncanny7 của ngưỡng giữa bạo tàn và chữa lành, giữa thân quen và xa
lạ, giữa vô thức và ý thức.
Triển lãm này là một phần của chương trình ‘Materialize 2018’, được
khởi xướng bởi The Factory và đồng bảo trợ bởi Indochina Arts
Partnership. Chương trình mong muốn tạo cơ hội triển lãm cho các
nghệ sĩ Việt Nam từ 25 tuổi trở lên, đang sống trên đất nước và chưa
có nhiều cơ hội để trưng bày các tác phẩm của mình. Vòng xét tuyển
cho năm 2019 đã kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2018.
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5
Một khái niệm được nghệ sĩ Marcel Duchamp bắt đầu sử dụng vào những năm 1950 để chỉ
những tác phẩm nghệ thuật chỉ được xem xét (và đánh giá) qua chính những gì nó thể hiện
trên bề mặt – vừa tránh động chạm tới các vấn đề quá 'khó khăn', vừa phải thể hiện cá tính
của người nghệ sĩ. Ông cho rằng dạng nghệ thuật này chỉ nhằm kích hoạt quá trình tư duy
duy tâm và dựa vào cảm xúc, phải có sức hấp dẫn (về mặt thị giác) và phục vụ cho nhu cầu
của đám đông công chúng. Nguồn: http://www.abandon.nl/thinker.htm
6
Một thuật ngữ trong phân tâm học nhằm chỉ quá trình hình thành bản ngã bằng sự nhận
dạng của đứa trẻ thông qua tìm thấy ảo ảnh của chính nó. Tìm đọc thêm về ‘Giai đoạn gương
soi’ tại bài thuyết trình của Jacques Lacan (1901-1981), ‘The Mirror-Stage, as Formative of the I,
as Revealed in Psychoanalytic Experience’ (1949), IPA congress, Zurich, Swiss.
7
Đây là một khái niệm phân tâm học của Sigmund Freud (1856 - 1939) nhằm chỉ một độ /
trạng thái sợ hãi dẫn ta quay về với những thứ chúng ta đã được biết từ lâu và lúc nào cũng
có tính quen thuộc nhưng trong một hoàn cảnh nào đó lại tạo ra một sự bất hòa trong nhận
thức, gây nên cảm giác kỳ lạ, sợ hãi.

Ảnh: phác thảo của Nghĩa Đặng, 2018

