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Áo cũ

An old shirt
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Ảnh hộp đèn kĩ thuật số (2017) của Lê Kim Hưng

Lightbox of Le Kim Hung's digital photograph (2017)
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Màn lưới che nông nghiệp

Agricultural nets

2.15

Trích đoạn phụ đề phim ‘Một người đang ngủ’ (1974),
bản dịch tiếng Việt của Sơn Nguyễn, Thảo Thanh và
Trần Duy Hưng

Excerpts taken from English and Vietnamese subtitles of
the ﬁlm 'Un Homme Qui Dort' (1974), Vietnamese translation
by Son Nguyen, Thao Thanh and Tran Duy Hung

2.16

Tranh bút dạ đen trên giấy trắng (2013-14)
của Nguyễn Kim Duy

Nguyen Kim Duy's drawing (2013-14),
felt pen on paper
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Ảnh hộp đèn từ tư liệu kĩ thuật số

Lightbox of digitized archival photograph
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Trương Quế Chi
Cao độ chiều

Altitude of the Afternoon

Sắp đặt 3 kênh, video âm thanh, 27’26”
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vn-a
Lam

Louvered wall

Gỗ thông, thép, kính
Kích thước thay đổi theo vị trí

Pine wood, steel, glass
Dimensions vary by location

Trương Quế Chi
Cao / Độ / Chiều

Site / Shine / Sight

Kích thước đa dạng

Variable dimensions

2.1

Quạt sưởi

Heating fans

2.2

Tranh tường từ chất liệu kĩ thuật số

Wallpaper print of digitized archival photograph

2.3

Gương khung composit

Mirror with composite frame

2.4

Dăm bào gỗ

Shredded wood

2.5

Ghế composit pha bột đá

Benches made of composite material and stone dusts

2.6

Ảnh hộp đèn kĩ thuật số (2016) của Phạm Ngọc Lân

Lightbox of Pham Ngoc Lan’s digital photograph (2016)

2.7

Tư liệu ‘Nhật kí công trường’ và
‘Ghi nhận công trường’ của vn-a

Pages from vn-a’s Construction Diaries and
Construction Reports

2.8

Tôn trong

Plastic corrugated roof panels

2.9

Miếng thạch cao

Plaster piece

2.10

Ảnh kĩ thuật số, đèn led

Digital photograph, LED light

2.11

Chúng tôi ăn rừng, Georges Condominas,
NXB Thế Giới, 2008

Vietnamese edition of Georges Condominas'
‘Nous avons mangé la forêt’, The Gioi Publisher, 2008

2

Tư liệu tham khảo trong thư viện

Reference materials in library

Một tinh-hoa và tái-tinh-hoa của mình
An aura and his re-auratization

Steel, paper

vn-a

Trương Quế Chi

Arlette Quỳnh-Anh Trần

Vũ Hương và Nguyễn Tuấn Dũng hoàn thành
bằng Diplom năm 2008, tại Đại học Kĩ thuật
Berlin và đồng sáng lập studio kiến trúc vn-a có
trụ sở tại Berlin và Đà Lạt. Năm 2016, họ giành
giải nhì tại Giải thưởng quốc tế về Kiến trúc Thánh
lần thứ VI và giải nhất Giải thưởng Hanns
Schaefer Berlin. vn-a được bổ nhiệm là thành viên
chính thức của Đoàn Kiến trúc sư Liên bang Đức
(BDA) – hội sở Berlin.

Trương Quế Chi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành nghiên
cứu điện ảnh tại Đại học Paris III Nouvelle
Sorbonne. Cô hoạt động trong cả hai lĩnh vực nghệ
thuật thị giác và điện ảnh dưới vai trò nhà làm
phim, nghệ sĩ và giám tuyển. Tác phẩm của cô từng
tham gia Dừng qua mũi đất, Nhà Sàn Collective
(2017); Cosmopolis #1, Centre Pompidou (2017);
‘Oberhausen International Film Festival’ (2015);
Liên hoan phim Torino, Ý (2014).

Huong Vu and Tuan Dung Nguyen completed
their Diplom at Technical University of Berlin in
2008, and founded vn-a – an architecture studio
with two locations in Berlin and Dalat, Vietnam.
In 2016 they won second prize at the VI Edition of
the International Prize for Sacred Architecture
and the ﬁrst prize at the Hanns Schaefer Preis
Berlin. vn-a were appointed as full members of
Bund Deutscher Architekten (BDA – Association
of German Architects), Berlin branch.

Truong Que Chi is an M.A. graduate of Film Studies
from the University of Paris III: Sorbonne Nouvelle.
As a ﬁlmmaker, artist and curator she has been
active in both the visual art and cinema scenes.
Her works have been featured at the exhibition
When I Stop by the Cape, Nhà Sàn Collective
(2017); Cosmopolis #1, Centre Pompidou (2017);
Oberhausen International Film Festival (2015);
and Torino Film Festival, Italy (2014).

Arlette Quỳnh-Anh Trần là một curator, cây viết,
thành viên nhóm Art Labor. Cô tốt nghiệp ngành
Triết học và Lịch sử nghệ thuật tại Đại học Tự Do
Berlin; và hiện giữ vai trò là curator và giám đốc
điều hành của bộ sưu tập Post Vidai. Cô từng
tham gia làm việc với Istanbul Biennale (2015);
Hugo Boss Asia Award (2015); các triển lãm cá
nhân và nhóm cho nghệ sĩ trẻ địa phương; cùng
Art Labor triển lãm tại Bảo tàng Times Quảng
Đông, Centre Pompidou Paris, Dhaka Art Summit
và 57. Carnegie International.

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (The Factory) là công trình đầu tiên ở Việt Nam được xây
dựng (vào tháng Tư năm 2016) dành riêng cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đương đại. 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 và tổ hợp quán cà-phê, quầy bar. 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
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Model of Ka Don Parish Church in 1/100 scale

2.13

2.12

Một diễn cảnh
A spectacle

vn-a
Mô hình nhà thờ Ka Đơn tỉ lệ 1/100
Thép, giấy

2.9

3-channel installation, video, sound, 27’26”

Arlette Quynh-Anh Tran is a curator, writer, a
member of Art Labor collective, Curator and
Director of the private collection Post Vidai. She
graduated in Philosophy and Art History from
Freie Universität Berlin. She has contributed to
Istanbul Biennale 2015; Hugo Boss Asia Award
2015, Shanghai; solo and group shows for young
emerging artists. As part of Art Labor, she has
had works featured at Times Museum Guangdong,
Centre Pompidou Paris, Dhaka Art Summit and
57. Carnegie International.

Nguyễn Anh Cường
Nguyễn Anh Cường tốt nghiệp trường Kiến trúc
Lyon (ENSAL) và Học viện Khoa học Ứng dụng
quốc gia Lyon (INSA) tại Pháp. Đồ án tốt nghiệp
của anh đạt giải thưởng “Kiến trúc sư trẻ của
thành phố Lyon” trong hạng mục Kiến trúc ngoại
vi. Anh từng làm việc cho văn phòng đô thị và
kiến trúc Seura tại Paris trong 6 năm. Năm 2018,
anh sáng lập studio nhabe scholae ở thành phố
Hồ Chí Minh.
Anh Cuong Nguyen graduated from École
Nationale Supérieure D'architecture de Lyon
(ENSAL) and Institut national des sciences
appliquées de Lyon (INSA) in France. His
graduation project won Prix de la jeune
architecture de la ville de Lyon (Prize for young
architect of Lyon city) – in category of peripheral
architecture. He was senior architect at the
SEURA architectes agency in Paris for 6 years. In
2018 he founded studio nhabe scholae in Ho Chi
Minh City.

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 the sale of art and business on-site supports the running costs of its Arts Centre.
http://www.factoryartscentre.com

VẬT THỂ / OBJECT

KHÔNG GIAN / SPACE

ÁNH SÁNG / LIGHT

Những thế kỉ trước ở phương Tây, khi vật thể bị tước đoạt khỏi đời sống thường nhật hay linh thiêng của nó ở xứ bản địa và
đưa về trưng bày trong bảo tàng lịch sử hay dân tộc học, đó chẳng khác nào sự bài trừ thánh tượng. Trong văn cảnh lạ ấy,
bảo tàng lập ngôn cho vật thể linh thiêng thành vật phẩm trưng bày. Ở thế kỉ này, nghệ sĩ tạo ra tác phẩm nghệ thuật từ vật
thể tầm thường. Đồ sản xuất hàng loạt như tấm màn lưới nông nghiệp, phiến gạch, thép xây dựng, quạt sưởi, v.v… trở thành
tác phẩm nghệ thuật được quan khách chiêm ngưỡng. Vật thể xoàng xĩnh hóa thân thành nghệ phẩm trưng bày. Vật thể trở
thành đối tượng chung cho nghệ sĩ và/hoặc curator tác động.

Tính chính trị của sắp đặt biệt vị (site-speciﬁc installation) nằm ở mối quan hệ giữa hình ảnh tạo ra từ tác phẩm và con người
dịch chuyển bên trong không gian tác phẩm chứa đựng. Tham quan triển lãm Cao / Độ / Chiều là đi vào bên trong cả một khối
tác phẩm sắp đặt lớn bao trùm toàn sảnh. Ở đó, một thời khắc bất kì, với một số lượng khách bất kì, ngẫu nhiên có một ‘cộng
đồng mang tính tạm thời’[3]. Họ không nhất thiết quen biết nhau, chia sẻ sở thích, ngôn ngữ hay quan điểm, chỉ cùng chung
dạo bước xem tác phẩm. Cộng đồng nhất thời trong lòng tác phẩm sắp đặt biệt vị ấy trái ngược hẳn cộng đồng mang tâm
thế tôn giáo đi trong nhà thờ Ka Đơn – không gian có cấu trúc tấm lam gỗ đặc trưng. Cũng từ cấu trúc lam gỗ định vị cộng
đoàn tôn giáo, Trương Quế Chi và vn-a đã dịch chuyển bối cảnh sang một khung không gian vô thần. Điều này cho thấy khả
năng của nghệ thuật trong việc ‘giải-tinh hoa’ (de-auratization) – tách rời khỏi truyền thống hay nguyên bản bằng cách tạo
nên bản sao theo nhu cầu và tình huống của người dùng; thậm chí ‘tái-tinh hoa’ – nhân bản nên một trình hiện mới cho bản
sao, mà có khi ý nghĩa của nó chẳng còn dựa vào bản gốc nữa[4].

Ánh sáng trong triển lãm Cao / Độ / Chiều tỏa ra theo nhịp điệu từ quạt, video, ảnh hộp đèn và rồi bừng sáng dưới hệ
thống đèn tuýp. Ánh sáng mang tính trình diễn. Ánh sáng là diễn cảnh.

Nghệ sĩ không hoàn toàn vô tư khi chuyển đổi đặc tính vật thể. Thực hành curator bảo tàng không phải luôn sai trái khi giải
thiêng văn cảnh gốc của vật thể. Trong bối cảnh nghệ thuật, hành động chọn lựa vật thể để tác động, nhằm tạo ra một hình
ảnh, như Boris Groys nhận định: ‘vừa chữa trị cho hình ảnh lại vừa đẩy hình ảnh chìm sâu vào bệnh tật của nó’[1]. Vật thể
không tự sống động; curator hay nghệ sĩ đem sự sống đến bằng cách gán một chức năng mới cho nó – làm một hình ảnh /
một tượng trưng. Và vật thể đó có thể sẽ vĩnh viễn ăn sâu với danh tính một ‘hình ảnh trưng bày’ trong triển lãm, vựng tập và
ký ức người xem.
Khi vn-a đưa chi tiết tấm lam từ thiết kế gốc của họ tại Nhà thờ Ka Đơn (Lâm Đồng) vào Sài Gòn, bản sao này đã tái sản xuất
một hình ảnh trưng bày của kiến trúc thánh thành hình ảnh trưng bày mang tính nghệ thuật đương đại. ‘Tự thân mỗi bản sao
là một kẻ lang thang – du hành giữa thời gian và rồi, ‘sự sáng lòa một cách trần tục’ khiến cho nó trở thành một bản gốc’[2].
Nó tương tự hành vi Trương Quế Chi sao chép hình thức mặt phẳng lượn sóng của mái tôn trong sắp đặt của cô – thứ vật liệu
tiết kiệm hay dùng để xây nhà ở khu vực Tây Nguyên. Cụ thể hơn, tấm tôn mà nghệ sĩ sử dụng từng được dùng để dựng nhà
thờ Ka Đơn cũ, sau tái chế làm nhà dân khi đã có tòa thánh mới. Cô đúc khuôn composit mô phỏng tấm tôn cũ, biến hình ảnh
kiến trúc thánh hay tầm thường, tùy vào chức năng của vật thể tại mỗi thời điểm, thành một hình ảnh trưng bày nghệ thuật
đương đại – thứ đồng thời có công năng làm băng ghế ngồi.
Nghệ sĩ cộng hưởng tổ hợp những vật thể mang ít nhiều tính riêng tư như tư liệu công trình, áo cũ, phụ đề bộ phim chuyển thể
từng xem,… cùng các phân mảnh, tác phẩm của nghệ sĩ khác. Sự ứng tác không ngừng giữa tổ hợp vật thể trên tạo ra chiều
không gian song song, mở ra vô số khả năng trần thuật giữa chúng, xuất hiện những bản dạng hình ảnh trùng lặp trong các
ngôn ngữ nghệ thuật.
In previous centuries in the West, when an object was deprived of its daily or sacred existence, as it was brought to display
in history or ethnography museums irreverent of its meaning, it could be considered a form of iconoclasm. In such a foreign
context, the museum identiﬁed sacred objects as mere objects of display. Today, artists create artworks from ordinary
objects. Mass-produced items - agricultural nets, stone slabs, construction steel, heating fans - become bodies of artwork.
These mediocre objects are upgraded through the process of display. Thus, the object is the mutual target inﬂuenced by the
behavior of artist and/or curator.
Artists are not completely innocent adjusting the objects’ idiosyncrasy. Museum curators are not always corrupt in secularizing an object‘s context. In the context of art, the act of employing an object in order to produce a certain image, as Boris Groys
statedt: '… both cures the image and contributes to its illness'[1]. The object does not exist with meaning on its own, the
curator or artist brings life to it by assigning a new function – being an image / a representation - and that object may thus
hold the identity of a 'display image' within an exhibition, in the catalogue of the exhibition, and in the viewers’ mind.
When vn-a translocate the design of the wooden louvered walls from its original site at Ka Don Parish Church (Lam Dong)
to Saigon, this copy reproduces an image of the sacred architecture into one of contemporary art exhibit. 'Every copy is by
itself a ﬂâneur – experiencing time and again its own “profane illuminations” that turn it into an original’[2]. It is similar to the
act of artist Trương Quế Chi copying the wavy form of corrugated iron in her installations – a budget material often used to
build houses in the Central Highlands of Vietnam. Such metal sheeting used by the artist was part of the old Ka Don church,
later recycled for houses of villagers after the new church was constructed. Chi molds composite to imitate these iron sheets,
transforming the image of sacred or common architecture, depending on the sheet’s function at each usage, into an image of
contemporary art, (which at the same time functions as a sitting bench).
The artist combines objects that are more or less personal, e.g. construction reports, old clothing, subtitles of an adapted
movie, other fragments and works by other artists. Her continuous improvisation with combinations of objects creates a
parallel space, opening up innumerable narrative possibilities among them (such as space and light as explained further on),
to reveal the reappearance of an object as an image through various art mediums.

Có thể thấy, trong triển lãm Cao / Độ / Chiều, không gian đóng vai trò làm chất liệu. Dường như câu hỏi ‘Đây là tác phẩm ư?’
sẽ được thay thế bởi chất vấn: đâu là tác phẩm sắp đặt và đâu là không gian công cộng thông thường của Factory. Tính nước
đôi của riêng tư – công cộng tạo nên đặc thù cho triển lãm. Sắp đặt xác lập một phần phòng tranh – không gian công cộng –
thành trường tâm tư cá nhân (chẳng hạn việc trưng ra ảnh chụp phòng ngủ hay vật dụng cá nhân). Mặt khác, cảnh quan riêng
tư ấy vẫn để mở cho công chúng bước vào. Một sự riêng tư trôi giữa miền công cộng. Nghệ sĩ và kiến trúc sư – những kẻ không
quản lý hay đại diện chốn công cộng – bằng hình thức và trần thuật, đã can thiệp biến không gian ấy thành của mình. Nó làm
gợi nhớ công việc của nhà dân tộc học thuộc địa – người lữ khách phương xa đi điền dã ở chốn lạ. Họ tiến vào vùng lãnh thổ
công cộng của cộng đồng khác, thu thập tri thức, trí tuệ và vật thể bản địa, để rồi trình bày chúng cho những cộng đồng nhất
thời khác trong bảo tàng phương Tây. Vật thể bản địa bị dịch chuyển khỏi truyền thống, mang một chức năng mới phục vụ
cho lịch sử nghệ thuật. Tuy nhiên, khác với các nhà thuộc địa, vn-a và Trương Quế Chi không dùng không gian như định chế
để xác lập diễn ngôn; mà họ chất vấn chính bản thể không gian – mở rộng khả năng biến nghĩa của nó và các vật thể chứa
đựng trong nó.
Ở đây, không gian không chỉ mang tính kiến trúc, nó còn là các miền trần thuật – nơi hình ảnh được tái sinh và dịch chuyển
giữa nhiều phương tiện như nhiếp ảnh, tranh vẽ, hình ảnh động và văn chương. Con người cô đơn suy tưởng giữa trạng thái
mệt nhoài trong cuốn sách văn học ‘Un homme qui dort / Một người đang ngủ’ của Georges Perec như tái hiện qua nhân vật
hiu quạnh giữa biển trong sắp đặt video. Bức tư liệu phòng khách của tàu thủy năm xưa đưa những nhà truyền giáo người
Pháp tới Việt Nam, phóng to thành tranh tường làm ta liên tưởng tới cú máy quay chậm quang cảnh nhà hát kịch cổ điển
trong tác phẩm video.

Sau mỗi quãng thời gian nhất định, bóng tối sẽ bị phá vỡ bằng đèn tuýp lạnh sáng choang. Vòng lặp trình diễn của
ánh sáng khiến ta suy tưởng về mối quan hệ thời gian. Nếu ánh sáng dùng để đo lường thời gian trong triển lãm này,
thì từng đoạn tối – sáng chính là vòng thời gian theo chu kì. Người xem có cảm giác họ đi xuyên qua các chu kì với
những hình ảnh lặp lại. Nó giống như déjà vu, khi họ trông đợi một diễn cảnh mới nhưng cái mới có vẻ không khác
mấy so với cái vừa xảy ra. Dường như họ không thể thoát khỏi một diễn cảnh trong quá khứ. Tuy vậy, thử để ý kĩ hơn,
đoạn tối – bừng không đồng bộ hóa theo độ dài của video ba kênh, tốc độ xoay của vòng tròn phát sáng từ quạt, lẫn
bóng đổ bị thay đổi khi có ai dịch chuyển tấm lam. Hóa ra, không chỉ một diễn cảnh xảy ra. Từng giây phút trôi qua,
quãng tối – bừng kết hợp các phân mảnh sáng nội bên trong quãng đó liên tục tạo ra bản sao diễn cảnh mới. Người
xem lọt vào tình tiết của ‘thời gian diễn cảnh’ – ‘thời gian của thực tại biến đổi, được sống như là ảo tưởng’ [5]. Trải
nghiệm ánh sáng làm thả lỏng ý thức về thời gian – thực tại thay đổi quá nhanh để nắm bắt; cùng lúc, những thay
đổi ấy phần nào bị trùng lặp. Khi người xem đang thoải mái tận hưởng hiệu ứng ánh sáng liên tục, quang cảnh lặp
sáng-bừng này dần đi vào trí nhớ của họ như một ảo ảnh.
Tình tiết của thời gian diễn cảnh nói trên do vn-a và Trương Quế Chi gài sẵn vào không gian triển lãm, như một chất
liệu tác phẩm. Đồng thời, nó cũng tạo ra mối tương tác vô hình giữa tác giả và người xem: dẫn dắt, chơi đùa, mời gọi,
đạo diễn, thao túng, bủa vây, gây tò mò, làm rối trí, vỡ òa.
Ánh sáng tạo hình ảnh bằng nhịp điệu. Ánh sáng tạo ra quang cảnh – cũng là hình ảnh trưng bày. Hình ảnh này gồm
có cả dấu vết của người xem tương tác bên trong quang cảnh. Và dù ta tới xem lúc chẳng có khách nào, dấu của người
khác vẫn lưu lại, bởi tấm lam đã bị dịch chuyển. Quang cảnh mang tính bị động khi ta nhìn ngắm nó. Quang cảnh vừa
mang tính chủ động khi nó hòa vào chính ta, để ta trở thành thứ cho người khác ngắm nhìn. Trong quang cảnh của
ánh sáng - một diễn cảnh - một sân khấu, mỗi người diễn cho bản thân họ và cả người khác. Chính họ có thể mở rộng
nhiều phiên bản khác nhau cho diễn cảnh bằng cách điều chỉnh hình ảnh và tính trong suốt / xuyên thấu của không
gian; đồng thời nhận thấy hành động / sự diễn của mình.
Trương Quế Chi và vn-a dùng kiến trúc, hình ảnh động và vật thể tạo hình ảnh, nhằm gieo bối cảnh hư ảo bao quanh

Như vậy, quá trình tác động lên ‘tinh hoa’ aura vật thể trong không gian của Trương Quế Chi và vn-a đưa ra những suy ngẫm,
phản biện về kiến trúc, sự dịch chuyển của nền văn hóa, hình thức và diễn ngôn.
The politics of site-speciﬁc installation lies in the relationship between the image created by the artwork and the people who
move within its space. Visiting the exhibition Site / Shine / Sight is to go inside one large installation occupying the entire hall.
There, with an arbitrary number of guests, a ‘transitory community’[3]randomly emerges. They do not necessarily know each
other, share the same hobbies, language or opinions; however they do simultaneously engage with the installation. Such
transitory community inside this site-speciﬁc installation is in stark contrast to the religious-centered community who attend
Ka Don church – a space with distinctive wooden louver structure. Truong Que Chi and vn-a extend the same structure that
deﬁnes a particular religious community, though relocating its context into a secular space. This demonstrates the capacity
of art in 'de-auratization' – detaching from tradition or origin by reproducing the copy that adapts to the user’s demand and
circumstances; and even 're-auratization’ – reproducing a new representation for the copy which may not be based on the
original[4].
Additionally, in Site / Shine / Sight, space itself is a medium. The question ‘Is it an artwork?' will hopefully be replaced by:
‘What is this installation? What is the normal public space of the Factory?’ The equivocality of what makes this exhibition
private or public is what makes this endeavor unique. The installation transforms a part of the gallery – a public space – into
a private realm (eg. exposing one’s bedroom scene and personal belongings). On the other hand, this private landscape is still
open to the public. The qualities of being private. Artist and architects who intervene with form and narrative, make that
space their own. It recalls the work of the colonial ethnographers and explorers on ﬁeld trips in a strange place. They entered
the public domain of another community, gathering local knowledge, wisdom, and objects, and then presented them to
another ‘transitory community’ within Western museums. Indigenous objects, upon display, shifted away from tradition,

Trương Quế Chi and vn-a use architecture, moving images and objects to sow an ambiguous context around its
visitors. Ambiguity always makes people curious, begging the trace between images to explain. This process
eventually creates intricate relationships between the author and its ‘transitory community’, which enter the
exhibition space. 'The spectacle is not a collection of images; it is a social relation between people that is
mediated by images' [6]. The architects and artist offer an alternative to Debord’s absolutist view on spectacle:
instead of solely being led by accumulation of scripted images with a speciﬁc narrative, the spectators can adjust,
interfere and thus may counter the spectacle. Such site-speciﬁc installation reminds us to be more precise and
critical about any movement of time and space.
Tiểu luận/Essay: Arlette Quỳnh-Anh Trần

Đã dẫn, 62 / Ibid., 67
Dựa theo khái niệm về ‘aura’ – tinh hoa phát tiết – của Walter Benjamin trong tiểu luận ‘Tác phẩm nghệ thuật trong kỷ
nguyên nhân bản kỹ thuật’ (1935). Bản dịch tiếng Việt của Phạm Thị Hoài trong tập sách Nhận thức thực tại – Quyển 1
(TPHCM: Sàn Art, Đại học Hoa Sen và NXB Hồng Đức, 2017). Benjamin lập luận rằng ‘ngay cả sự tái tạo hoàn hảo nhất của
một tác phẩm nghệ thuật cũng thiếu một yếu tố: sự hiện diện của nó trong thời gian và không gian, sự tồn tại độc nhất của
nó ở nơi nó xuất hiện.’ Ông gọi sự ‘sự hiện diện trong thời gian và không gian’ độc nhất này là ‘tinh hoa’. Sự giải-tinh hoa diễn
ra khi một đồ vật được trưng bày, tái hiện lại ở một nơi khác, tách rời khỏi sự hiện diện trong không gian và thời gian nguyên
bản của nó. (Chú thích bởi Bill Nguyễn)

[3]
[4]

Based on the idea of ‘aura’ by Walter Benjamin in his essay ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’ (1935).
Benjamin argued that ‘even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and
space, its unique existence at the place where it happens to be.’ He referred this unique ‘presence in time and space’ as its
‘aura’. De-auratization refers to the representation of an object that has been dislocated from its presence in time and space.
(Footnote by Bill Nguyen)

[5]
Guy Debord, Society of Spectacle, translation by Ken Knabb, (Sussex: Soul Bay, 2009), 109. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn
Tùng (Hà Nội: NXB Tri Thức, 2013). Đối với Debord, trong một xã hội diễn cảnh, đời sống xã hội đích thực và quan hệ chân
thành giữa con người bị thay thế bằng sự đại diện của hàng hóa, bề ngoài và hình ảnh. Sự tái hiện này được phổ cập rộng rãi
thông qua các hình thức (bị tư bản hoá) như: truyền thông đại chúng, quảng cáo, truyền hình và điện ảnh. Về cơ bản, các diễn
cảnh thay thế thực tế sống bằng sự ‘chiêm nghiệm của diễn cảnh’; ở đó, sự tồn tại bị thay thế bằng sự sở hữu, và sự sở hữu bị
thay thế bằng hình ảnh. Thay vì thực sự sống, ta cố gắng nhào nặn cuộc sống theo những hình ảnh mà ta mường tượng và
gán cho cuộc sống. (Chú thích bởi Bill Nguyễn)

Guy Debord, Society of Spectacle, translation by Ken Knabb, (Sussex: Soul Bay, 2009), 109. For Debord, in a society of the
spectacle, authentic social life and genuine relations between people are replaced with the representation of commodities,
appearances and images via the capitalist-driven art of mass media, advertising, television and ﬁlm. The spectacle,
essentially, replaces lived reality with the ‘contemplation of the spectacle’ where being is replaced by having, and having is
replaced by appearing. We no longer live, but are constantly trying to live up to the images we imagine we should be living.
(Footnote by Bill Nguyen)
[6]

Đã dẫn, 24 / Ibid., 24

Hong-Cam Dinh-Ho THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ/GRAPHIC DESIGNER
Lee Weng Choy NGƯỜI ĐỐI THOẠI/TALK PARTNER

Such relation of image and space is of impact on the aura of the object , providing a critical reﬂection on architecture and the
translocation of culture, form and discourse.

The Factory
Ti-a NHÀ SÁNG LẬP/FOUNDER, Zoe Butt CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT/ARTISTIC DIRECTOR, Lê Thiên Bảo, Bill Nguyễn TRỢ LÝ GIÁM TUYỂN/CURATORIAL ASSISTANT,
Nhung Lê, Jane Trần THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ/GRAPHIC DESIGNER, Sơn Đoàn, Vi Phạm XIN TÀI TRỢ & TRUYỀN THÔNG/SPONSORSHIP & PROMOTION,
Tuấn Nguyễn, Sơn Nguyễn, Thảo Nguyễn, Uyên Nguyễn , Huy Phan, Huỳnh Văn Tuấn Tuấn ĐỒNG NGHIỆP/PARTNERS, Nhơn Lê ĐỘI NGŨ SẮP ĐẶT/INSTALLATION CREW,
Nữ Nguyễn TƯ VẤN PHÁP LÝ/LEGAL CONSULTANT, Huy Hà CƠ SỞ VẬT CHẤT/FACILITIES, Hằng Nguyễn KẾ TOÁN/ACCOUNTANT

Light creates image through its rhythm. Light creates the sight, which itself is a display image. This display image
comprises traces of people interacting onto the sight. Even if we come to visit the exhibition with no other guests
present, marks of other people remain, because they have moved the wooden louvered walls. Here, sight may be
passive process but it is also active as it blends itself into us, so that we become something for others to see. One
acts within a sight of light – a spectacle – a theater for both himself / herself and for the others. One will be able
to extend multiple versions of spectacle by the adjustment of images and space transparency and concurrently
be aware of their act.

LINH MỤC/PRIEST Nguyễn Đức Ngọc, LINH MỤC / PRIEST Trần Quốc Hưng Long

Boris Groys, “Politics of Installation”, Going Public, (New York: Sternberg Press, 2010), 53
Đã dẫn, 67 / Ibid., 67

Here, space is not only architectural but also narrative – where images are incarnated and translocated across media:
photography, drawings, moving image and literature. A lone ﬁgure with fatigue, in Georges Perec’s novella 'Un homme qui
dort / A man asleep', echoes the protagonist on a deserted beach in one moving image. On another wall, an image of the
ocean liner’s lounge bringing French missionary to Vietnam, visually links with the classic theater interior of this aforementioned video.

vn-a team - Đông Nguyễn, Giang Nguyễn KIẾN TRÚC SƯ/ARCHITECT

[2]

vn-a and Trương Quế Chi insert this intrigue with spectacular time into the exhibition space as a medium unto
itself. At the same time, it also creates an intangible interaction between the authors and the visitors: to lead, to
play, to invite, to direct, to manipulate, to enclose, to intrigue, to distract.

LỜI CÁM ƠN / SPECIAL THANKS TO

[1]

bearing a new function of an imposed art history. However, unlike the former colonial ethnographers, vn-a and Trương Quế
Chi do not use the space as an institution to establish discourse. Rather, they challenge the very essence of the space itself.
They extend the ability of space to transform its meaning and the objects contained within.

Nhà thờ - Ka Đơn - Parish Church

photo: Đông Nguyễn

After a while, the darkness is additionally broken by a cool-toned neon light system.. This repetitive light
performance makes us think about the relationship of time. If light is used to measure time in this exhibition, each
dark-bright session is presented as a cycle. The visitors feel that they are going through cycles of repeating
images. Not unlike an experience of déjà vu in which one expects a new spectacle yet the new one looks
unchanged from the recent happening. They seem unable to escape a past spectacle. Nevertheless, looking
closer, each dark-bright session does not synchronize with the length of the 3-channel video, nor the speed of
fans’ spinning light, nor the shifting shadows (resulting from the visiting public moving the wooden louvers). It
turns out, not just one spectacle is at play. Each passing moment, the dark-bright session combines light
fragments within that session into a new spectacle. Visitors are exposed to ‘spectacular time' - 'the illusorily lived
time of a constantly changing reality’ [5]. The light experience loosens their consciousness of time – reality changes
too quickly to grasp; at the same time, those changes are partially repeated. When the visitors playfully consume
the persistent light effect, the whole repetitive dark-bright sight gradually appears like an illusion in their
memory.

Nguyễn Anh Cường KIẾN TRÚC SƯ/ARCHITECT

Light in Site/ Shine / Sight emits with rhythm from photographic lightboxes, fans, and a video. Light is performative. Light is spectacle.

Nguyễn Bích Trà, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nghiêm Xuân Hoàng, Nguyễn Bá Linh, Art Labor Collective, Nguyễn Phương Linh, Trần Duy Hưng
Phạm Ngọc Lân, Nguyễn Kim Duy, Nguyễn Đức Phương
Lê Kim Hưng, Thân Thị Thu Hằng, Đỗ Văn Hoàng, Hoàng Thị Thu Thủy, Phạm Huy Anh, Nhung Nguyễn, Maria Papadomanolaki, Wall Sound Post Production Services
Trương Minh Tuấn, Lê Đình Chung, Lê Dụng Hiệp, Nguyễn Anh Tú
Vương Đỗ & Trần Quốc Thọ

quanh người xem. Sự hư ảo luôn khiến con người tò mò, cố lần ra các kết nối để cắt nghĩa. Quá trình đó vô hình trung
tạo nên mối quan hệ chằng chịt giữa tác giả - khán giả và giữa số khán giả trong ‘cộng đồng nhất thời’ cùng bước
vào không gian triển lãm. Điều đó ‘Diễn cảnh không phải là một tập hợp hình ảnh, mà là một quan hệ xã hội giữa
những con người, qua sự trung gian của hình ảnh’ [6]. Kiến trúc sư và nghệ sĩ đưa ra một chiều khác cho cách nhìn khá
khắc nghiệt của Debord về diễn cảnh: thay vì hoàn toàn bị dẫn dắt bởi chất đống các hình ảnh theo câu chuyện cụ
thể, khán giả tự điều tiết, can thiệp và do đó có thể kháng lại diễn cảnh. Tác phẩm như vậy nhắc ta để ý tinh tế và
phản biện hơn với bất cứ chuyển động nào của thời gian và không gian xung quanh.

