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Phan Thọ [giám đốc sản xuất], Dương Hoàng Long, Wowy [giọng Tê
giác], Nam Phương [giọng Cụ Rùa], NVM [soạn nhạc], Nguyễn Mạnh
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TUẤN ANDREW NGUYỄN (1976, Saigon)
Tuấn Andrew Nguyễn tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật tại Đại học
California, Irvine (1999) và lấy bằng Thạc sĩ về Mỹ thuật tại Viện
Nghệ Thuật California (2004). Thực hành cá nhân của anh xoay
quanh chủ đề: cơ thể con người như một nơi chốn thể nghiệm.
Anh xem xét tầm ảnh hưởng của tính siêu hình học và thần bí
trong xã hội và truyền thông đại chúng lên cách cơ thể này được
khắc hoạ và vận hành. Với mong muốn điều chỉnh lại mối quan hệ
quyền lực giữa không gian công cộng và truyền thông đại chúng,
anh đã đồng sáng lập ‘The Propeller Group’ (2006) - nhóm các
nghệ sĩ vừa hoạt động như một đơn vị truyền thông, vừa đóng vai
trò các chuyên gia khảo cứu những vấn đề lịch sử phức tạp. Các
giải thưởng mà nhóm đã đạt được bao gồm: giải Internationale
Kurztfilmtage Wintherthur (Thụy Sĩ, 2015) và giải Creative
Capital (Hoa Kỳ, 2015). The Propeller Group đã góp mặt tại
nhiều triển lãm quốc tế, bao gồm ‘The Ungovernables’ (Triennial
New Museum, 2012); ‘Made in LA’ (Biennial Los Angeles, 2012),
‘Prospect 3’ (Triennial New Orleans, 2014), và Venice Biennale 2015.
Tuấn Andrew đã tham gia vào nhiều triển lãm và liên hoan phim
quốc tế, với các tác phẩm được trưng bày hoặc trở thành một phần
của các bộ sưu tập công cộng đồ sộ, như Phòng tranh Nghệ thuật
Hiện đại ở Queensland (Úc), Carre d’Art (Pháp), Bảo tàng Nghệ thuật
Hiện đại (MOMA) (Hoa Kỳ) và bảo tàng Solomon R. Guggenheim
(Hoa Kỳ). Anh hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Loài người lấy da của chúng ta

Tuấn Andrew Nguyễn graduated from the Fine Arts program
of the University of California , Irvine, in 1999 and received his
Masters of Fine Arts from The California Institute of the Arts in
2004. His solo practice explores the body as site, exploring the
metaphysical impact of social enigma and mass media on its
representation and function. In his desire to re-align the power
dynamics between public space and mass media, he founded
‘The Propeller Group’ in 2006, an art collective who position
themselves as advertising company and archeologists of historical
conundrums. Accolades for project of this collective include the
Internationale Kurztfilmtage Wintherthur (Switzerland, 2015) and
a Creative Capital award (USA, 2015). The Propeller Group has
been featured in numerous international exhibitions including
‘The Ungovernables’ (New Museum Triennial, 2012); ‘Made in LA’
(Los Angeles Biennial, 2012), ‘Prospect 3’ (New Orleans Triennial,
2014), and the Venice Biennale 2015. Tuấn’s practice has been
shown in numerous exhibitions and film festivals globally, with
his art in prominent public collections such as The Queensland
Gallery of Modern Art (Australia), Carre d’Art (France), Museum
of Modern Art (USA) and the Solomon R. Guggenheim Museum
(USA). He lives and works in Ho Chi Minh City.

Humans wear our skins to make

để cho họ cái cảm giác giàu sang và quyền lực.

them feel rich and powerful,

Họ làm quần áo, họ in hình ảnh,

they turn our patterns into clothing.

họ dùng chúng ta để quảng bá cho các thương hiệu và

They use our images for their brands and products.

sản phẩm của họ.

They make art and films about us.

Họ vẽ tranh, chụp ảnh và làm phim về chúng ta.

They put us on their temples,

Họ đặt tượng chúng ta trong các đền thờ,

versions of us on their altars,

đặt tiêu bản của chúng ta lên các bàn thờ.

they’ve created amalgamations of us, imaginary creatures,

Họ sáng tạo ra các giống loài kỳ lạ đến không ngờ, bằng
cách kết hợp hình dáng của chúng ta.

they believe our bones bring them good fortune,
that our carcasses will cure them of their diseases…

Họ tin rằng xương của chúng ta mang lại phong thủy tốt,
tin rằng xác thịt của chúng ta sẽ chữa lành bệnh cho họ...

they worship us, for they fear us...
So they feel the need

Đơn giản là họ tôn thờ chúng ta, bởi vì họ e sợ chúng ta,

to destroy us and consume us.

do đó họ quyết định chúng ta
phải bị giết, phải bị làm thịt.

After a cycle of karma, who will you become?
Will you become a human?

Vậy hãy nói tôi nghe, sau một vòng luân hồi, cậu sẽ là ai?

--------The Factory là công trình đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam với
chủ đích dành riêng cho nghệ thuật đương đại. Là tổ chức độc
lập, chúng tôi kiến tạo và tổ chức các hoạt động liên ngành nhằm
giới thiệu và mở rộng hiểu biết về nghệ thuật đương đại và các
trào lưu văn hoá, trong quá khứ lẫn hiện tại của Việt Nam. The
Factory cũng cung cấp một phòng đọc mở cửa cho công chúng
với tư liệu về nghệ thuật và giáo dục; không gian workshop và
co-working space; kèm thêm quán cafe, quầy bar, và nhà hàng.
Mọi doanh thu từ việc bán tác phẩm nghệ thuật và các hoạt động
kinh doanh khác của chúng tôi đều được sử dụng để hỗ trợ kinh
phí cho Trung tâm Nghệ thuật.

Trở thành con người?

The Factory Contemporary Arts Centre (‘The Factory’) is the first
purpose-built space for contemporary art in Vietnam, established
April 2016. As an independent private initiative, it creates and
hosts interdisciplinary activities in order to introduce and expand
knowledge of contemporary art and cultural trends, both past
and present, in Vietnam. As a social enterprise, The Factory also
offers a publicly accessible reading room of art-educational
resource; workshop and co-working space; replete with café, bar
and restaurant. All profit from sale of art and business on-site
supports the running costs of its Arts Centre.

The Factory Contemporary Arts Centre
art@factoryartscentre.com | +84 (0) 28 3744 2589 | 15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, D2, Ho Chi Minh

Or will you become a deity?
Or will you remain a spirit, wandering for eternity?

Đắc đạo thành thần tiên?
Hay chỉ là một vong hồn phiêu bạt trong vòng thời
gian vô tận?

Viết bởi | Written by: Tuấn Andrew Nguyễn
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Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory
hân15hạnh giới
thiệu ‘Rừng Hoang’ - triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Tuấn
Andrew Nguyễn. Với đa dạng chất liệu - từ phim, điêu khắc, 9
tới nhiếp ảnh - bộ tác phẩm mới của5 Tuấn Andrew8hé lộ một
cảnh trạng mà ở đó, nền công nghiệp được xây dựng trên
6 suy tàn và ham muốn thảm
những đức tin - tín ngưỡng
4
thương của loài người đã và vẫn đang tiếp tay tạo ra
14
những hệ quả không tài nào có thể cứu
vãn.
1

11 Contemporary Arts Centre is pleased
The Factory
to present ‘Empty Forest’ by Tuấn Andrew Nguyễn
16
– a solo exhibition showcasing film, sculpture and
photography
– revealing a landscape where the
10
industry of ailing spiritual beliefs is feeding
the most wretched of human desires, to
irreversible effect.
3

Ở ‘Rừng Hoang’, Tuấn Andrew chuyển hoá không gian
13trưng
bày của The Factory thành một mô hình tiểu cảnh ngoại cỡ;
12
hay, một tổ hợp pha trộn những hình hài thú vật kì lạ. Mấp
mé bên bờ vực diệt vong là tiếng nói thoi thóp của các giống
loài sắp tuyệt chủng (ở một số trường hợp, chúng thậm chí
đã hoàn toàn biến mất và bị rơi vào quên lãng). Lần theo sự
ảnh hưởng của nền y học cổ truyền Việt Nam lên sự thống
khổ của các sinh vật kỳ diệu (tê tê, rùa, tê giác và hươu),
Tuấn Andrew nhìn nhận lại hình hài và vai trò của đức tin tín ngưỡng trong mối quan hệ của con người với thế giới tự
nhiên - trước kia vốn được kiến tạo trên nền tảng cộng sinh
tôn trọng lẫn nhau, thì nay chỉ còn là sự huỷ hoại bóc lột.
13 siêu-nhiên,
Khu rừng của Tuấn Andrew là một 6quang cảnh
được cấu thành từ những sinh thể bị nhào nặn biến hoá, vô
tri vô giác, nửa sống nửa chết, gợi ta liên tưởng tới tượng đài
8
4 loài vật (sắp7sửa) bị băm
hay tô-tem biểu trưng cho những
vằm mổ xẻ. Sừng tê giác, gạc hươu, vảy tê tê, mai rùa - đây
5 nguyên liệu được coi là ‘thần dược’
chỉ là vài ví dụ của những
3
trong thực hành đông y Trung Quốc và Việt Nam. Bất chấp
việc khoa học đã chứng mình rằng các bộ12phận trên chỉ là
2
giả dược (không có công dụng trị liệu), những kẻ săn bắt
trái phép vẫn tiếp tục truy lùng các sinh vật đang11chết dần
chết mòn này. Chúng trục lợi từ ‘bệnh nhân’ - những người
10
thâm căn cố đế đặt cả mạng sống của mình vào khả năng
chữa bệnh của ‘đức tin’. Chính tính nghi lễ trong việc con
người tiêu thụ ‘đức tin’, và sự tôn sùng đầy tính trình diễn
mà họ thể hiện qua tương tác với những loài vật được cho
là huyền bí (ví dụ, qua các màn múa rắn, cuộc chọi gà hay
chuyến săn bắt tê tê) đã thôi thúc và truyền cảm hứng cho
Tuấn Andrew.

Nguyễn’s
* forest is a supernatural landscape of
inanimate objects,
perhaps likened as monuments
14
to the undead, where these creatures are
transmogrified
into totems for the (soon to be)
9
dismembered. The horn of the rhino; the antlers
of the deer; the scales of the pangolin, the shell
of the turtle – these are just a few of the deemed
‘magical’ elements within traditional medicine
practice in China and Vietnam. Despite the fact
that usage of such animal parts are scientifically
1
proven as merely placebos, illegal poachers
continue to ply the dying populations of these
endangered animals knowing that they can earn
an impressive sum from ‘patients’ endemically
believing in the healing science of ‘faith’. It is to
the ritual of consuming these beliefs that Nguyễn
is ultimately perplexed and compelled, drawn to
the performativity of adoration in the handling of
these near mythical creatures (ie. the snake dance;
the cock-fight; the pangolin hunt).
‘Empty Forest’ dives into the psychological
and historical realm of this supernaturalism
where Nguyễn continues his signature style of
fictionalized dialog inter-cut with documentary
footage and ‘found’ landscape, taking us on
a journey into the present-day ‘wilderness’ of
Vietnam, where the wild is a juncture between the
original and its copy; between the living and the
extinct; between the imagined and what remains.
Via sculpture and moving images we see adoration
for animal life that is at once awe and lust, where
their environments, for those alive or represented
(ie. embalmed or enshrined) reveal long-practiced,
complex human ritual.

‘Rừng Hoang’ là phần thứ hai của dự án nghiên cứu và sáng
tác vẫn đang tiếp diễn của Tuấn Andrew Nguyễn, mang tựa
‘Đức tin Suy tàn của Ta cứu rỗi Ham muốn Bất hạnh
của Ngươi’.

‘Empty Forest’ is the second phase of an ongoing
body of research and work titled ‘My Ailing
Beliefs Can Cure Your Wretched Desires’ by
Tuấn Andrew Nguyễn.

Triển lãm này được giám tuyển bởi
Zoe Butt, Chỉ đạo Nghệ thuật, The Factory

This exhibition is curated by
Zoe Butt, Artistic Director, The Factory
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Quái Vật Phong Thuỷ | Feng Shui Monster - Buy Me I’ll
Bring Good Fortune, 2017
Bê tông, gốm sứ, đồng thau, lông nhím, bục |
Concrete, ceramic, brass, porcupine quills with
custom pedestal

8

Luật Rừng | Law Of The Jungle, 2017
Tượng báo bằng gỗ được tìm thấy, kim loại, lông
nhím, nhựa resin, bục | Found wooden panther,
metal, porcupine quills, epoxy resin with custom pedestal

9

Linh Hồn Cụ Rùa | Turtle Spirit Costume, 2017
Tre, dây thừng, chuông, vải bố | Bamboo, rope, bells, burlap

10

Cái Sống Đang Chết 1 | The Things That Are Living Are Dead
No. 1, 2017
Cặp nhiếp ảnh, in kỹ thuật số | Diptych: Photographic
ink-jet print

11

Cái Sống Đang Chết 2 | The Things That Are Living Are Dead
No. 2, 2017
Cặp nhiếp ảnh, in kỹ thuật số | Diptych: Photographic
ink-jet print

12

Cái Sống Đang Chết 3 | The Things That Are Living Are Dead
No. 3, 2017
Cặp nhiếp ảnh, in kỹ thuật số | Diptych: Photographic
ink-jet print
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Giả Nai | Headlights and Sirens, 2017
Xi măng, kim loại, nhựa composite, bục | Cement,
metal, composite parts with custom pedestal

2

Chim Không Cần Chuồng | You Don’t Need Cages To Keep
Things From Flying, 2017
Xi măng, kim loại, nhựa composite, bục | Concrete,
metal, and composite with custom pedestal

3

Linh Hồn Tê Giác | Rhino Spirit Costume, 2017
Tre, thép, dây thừng, chuông | Bamboo, stainless
steel, rope, bells

13

Cái Sống Đang Chết 4 | The Things That Are Living Are Dead
No. 4, 2017
Cặp nhiếp ảnh, in kỹ thuật số | Diptych: Photographic
ink-jet print

4

Rừng Hoang | Empty Forest, 2017
Video 1 kênh: 10 phút, có màu, 1080p, âm thanh stereo
| Single channel video: 10mins, color, 1080p, stereo

14

Cái Sống Đang Chết 5 | The Things That Are Living Are Dead
No. 5, 2017
Cặp nhiếp ảnh, in kỹ thuật số | Diptych: Photographic
ink-jet print

5

Sừng Tê Giác | Virus Of Our Beliefs, 2017
Bê tông, kim loại, nhựa composite, đèn neon, bục |
Concrete, metal, composite, neon light with custom pedestal

15

Bình Yên Cho Xương Và Da Tê Tê | The Peaceful Resistance
Was Devoured With Beer and Snake Wine, 2017
Nhựa composite, tre, vải | Composite, bamboo, fabric

6

Lời Cầu Nguyện Của Vết Nứt | Pray For The People Who
Have Beheaded You, 2017
Xi măng, kim loại, nhựa composite, bục | Concrete,
metal, composite parts with custom pedestal

*

Vật trang trí | Decorative Object
Xi măng, kim loại, nhựa composite, bục | Concrete,
metal, composite parts with custom pedestal

www.factoryartscentre.com

Tiếp tục với phong cách sáng tác đặc trưng của mình, Tuấn
Andrew đan xen hội thoại giả tưởng với những thước phim
tài liệu và cảnh trí ‘có sẵn’, đào sâu vào phương diện lịch
sử và tâm lý học của những ‘đức tin’ mang tính siêu nhiên
này; đồng thời dẫn dắt người xem vào cuộc hành trình đến
với ‘thiên nhiên hoang dã’ ngày nay của Việt Nam. Nơi đây,
những gì được cho là hoang dã chỉ còn là giao điểm giữa cái
nguyên bản và cái được sao chép; giữa cái còn sống và cái
đã tuyệt chủng; giữa cái được tưởng tượng và cái còn lại tàn
dư. Ẩn chứa trong chuỗi điêu khắc và hình ảnh động ở ‘Rừng
Hoang’ là sự tôn thờ, lòng kính trọng, lẫn niềm ham muốn
của con người trước những loài vật; mà ở đó, môi trường
tồn tại - của cả những loài còn sống, lẫn những loài chỉ còn
là tái hiện (dưới dạng xác ướp hay trên bệ thờ) - hé lộ cho
ta thấy những nghi lễ phức tạp và lâu đời trong tín ngưỡng
loài người.

For this premiere showcase, Tuấn Andrew Nguyễn
will transform the ground floor main hall of The
2
Factory into a menagerie of animalistic forms, a
kind of large-scale diorama where the voice of the
endangered sits on the edge of extinction (or in
particular case has already teetered into oblivion).
In ‘Empty Forest’, Nguyễn explores the impact of
traditional medicine in Vietnam on the plight of
such wondrous creatures as the pangolin, rhino,
turtle and deer, fascinated by the role and shape of
human spiritual belief in its once interdependently
respectful, yet now destructive relationship with
the natural world.
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