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Tuấn Andrew Nguyễn (sn.1976, TP. Hồ Chí Minh) tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật tại Đại học California, Irvine năm 1999
và nhận bằng Thạc sĩ về Mỹ thuật tại Viện Nghệ Thuật California năm 2004. Các tác phẩm của anh xoay quanh chủ
đề cơ thể con người và tầm ảnh hưởng của truyền thông đại chúng trong việc khắc hoạ hình tượng này. Với khao
khát được tập hợp các khả năng đang ngày càng bùng bổ giữa không gian công cộng và truyền thông đại chúng,
Tuấn sáng tập The Propeller Group vào năm 2006, một nhóm các nghệ sĩ hoạt động như một đơn vị truyền thông
và chuyên gia nghiên cứu các vấn đề lịch sử phức tạp. Các giải thưởng dành cho những dự án mà nhóm nghệ sĩ đã
thực hiện gồm có giải thưởng Internationale Kurzfilmtage Winterthur (tại Thuỵ Sĩ năm 2015) và Creative Capital (tại
Mỹ năm 2015). The Propeller Group đã có mặt trong nhiều triển lãm quốc tế, bao gồm The Ungovernables (tại New
Museum Triennial vào năm 2012); Made In LA (tại Los Angeles Biennial năm 2012), Prospect 2 (tại New Orleans
Triennial năm 2014) và tại Venice Biennale năm 2015. Tuấn đã tham gia vào nhiều triển lãm và liên hoan phim quốc
tế, với các tác phẩm được trưng bày trong các bộ sưu tập dành cho công chúng như ở Queensland Gallery of
Modern Art (Úc), Carre d’Art (Pháp), Museum of Modern Art (Mỹ), và bảo tàng Soloman R. Guggenheim (Mỹ). Hiện
anh đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuấn Andrew Nguyễn (b.1976, Ho Chi Minh City) 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 projects 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 The Ungovernables (New Museum Triennial,
2012); Made In LA [Los Angeles Biennial, 2012], Propsect 3 [New Orleans Triennial, 2014], and the Venice Biennale
2015. Tuan’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.

Linh Hồn Tê Giác
2017
Tre, thép không gỉ, dây thừng, chuông
185 x 60 x 190cm (ma-nơ-canh đi kèm)
Độc bản

Rhino Spirit Costume
2017
Bamboo, stainless steel, rope, bells
185 x 60 x 190cm (mannequin included), (irregular)
Unique

Linh Hồn Tê Giác
2017
Tre, thép không gỉ, dây thừng, chuông
185 x 60 x 190cm (ma-nơ-canh đi kèm)
Độc bản

Rhino Spirit Costume
2017
Bamboo, stainless steel, rope, bells
185 x 60 x 190cm (mannequin included), (irregular)
Unique

Cái Sống Đang Chết, số 4
2017
Cặp nhiếp ảnh, ảnh in kỹ thuật số
90 x 50cm (mỗi ảnh)
92 x 52cm (mỗi khung)
Phiên bản 1/5 + 2 bản nghệ sĩ

The Things That Are Living Are Dead No. 4
2017
Diptych: Photographic ink-jet print
90 x 50cm (sheet, each)
92 x 52cm (frame, each)
Ed. 1/5 + 2 AP

Cái Sống Đang Chết, số 5
2017
Cặp nhiếp ảnh, ảnh in kỹ thuật số
90 x 50cm (mỗi ảnh)
92 x 52cm (mỗi khung)
Phiên bản 1/5 + 2 bản nghệ sĩ

The Things That Are Living Are Dead No. 5
2017
Diptych: Photographic ink-jet print
90 x 50cm (sheet, each)
92 x 52cm (frame, each)
Ed. 1/5 + 2 AP

Phan Thảo Nguyên (sn.1987, TP Hồ Chí Minh) là nghệ sĩ thị giác đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Qua văn chương,
triết học và cuộc sống thường ngày, Nguyên quan sát và tìm hiểu những mơ hồ trong lịch sử, truyền thống và
phong tục xã hội, qua đó đặt câu hỏi và thách thức những giới hạn trong nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tốt
nghiệp xuất sắc từ trường Nghệ thuật Lasalle Singapore năm 2009, 4 năm sau Phan Thảo Nguyên tốt nghiệp Thạc
sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa của Học viện Nghệ Thuật Chicago (SAIC). Hiện nay, ngoài việc hoạt động như
một nghệ sĩ đa phương tiện, Thảo Nguyên còn là thành viên đồng sáng lập nhóm Lao động Nghệ thuật (Art Labor)
cùng với Trương Công Tùng và Arlette Quỳnh-Anh Trần, với các dự án nghệ thuật liên ngành đi đôi với việc hỗ trợ
công đồng địa phương. Hiện tại, Thảo Nguyên đặc biệt quan tâm tới việc mở rộng khái niệm “theatrical fields” (tạm
dịch: miền sân khấu) qua các thực hành trình diễn cử chỉ và hình ảnh chuyển động. Cô đã triển lãm rộng rãi tại
Đông Nam Á, và năm 2016 đã nhận giải thưởng của chương trình The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative,
cũng như hỗ trợ chuyên môn từ Joan Jonas - nghệ sĩ trình diễn và video lừng danh thế giới, hiện đang sinh sống và
làm việc tại New York.
Phan Thảo Nguyên (1987, Ho Chi Minh City) has pushed the boundaries of contemporary art in Vietnam.Through
literature, philosophy and daily life, she observes ambiguous issues in social convention, history and tradition. An
honours graduate from Singapore’s Lasalle College of the Arts in 2009, four years later Phan Thảo Nguyên received
an MFA in Painting and Drawing from the School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Today, in addition to her
work as a multimedia artist, she has joined forces with artist Trương Công Tùng and curator Arlette Quỳnh-Anh
Trần to form Art Labor. This collective explores cross-disciplinary practices and develops art projects that will
benefit the local community. Phan Thảo Nguyên is expanding her “theatrical fields”, including what she calls
‘performance gesture’ and moving images. She has exhibited widely in Southeast Asia and is a 2016-2017 Rolex
Protégée, mentored by internationally acclaimed, New York-based, performance and video artist, Joan Jonas.

Phan Thảo Nguyên

Đắc-Lộ Viễn Du Số 9, 2014 - 2017
Màu nước trên trang sách tìm thấy
32 x 39.5cm (đóng khung)

Voyages de Rhodes No. 9 , 2014 - 2017
Watercolor on found books
32 x 39.5cm (framed)

Phan Thảo Nguyên

Đắc-Lộ Viễn Du Số 11, 2014 - 2017
Màu nước trên trang sách tìm thấy
32 x 39.5cm (đóng khung)

Voyages de Rhodes No. 11 , 2014 - 2017
Watercolor on found books
32 x 39.5cm (framed)

Đắc-Lộ Viễn Du Số 15, 2014 - 2017
Màu nước trên trang sách tìm thấy
32 x 39.5cm (đóng khung)

Voyages de Rhodes No. 15 , 2014 - 2017
Watercolor on found books
32 x 39.5cm (framed)

Đắc-Lộ Viễn Du Số 16, 2014 - 2017
Màu nước trên trang sách tìm thấy
32 x 39.5cm (đóng khung)
Tác phẩm không bán

Voyages de Rhodes No. 16 , 2014 – 2017
Watercolor on found books
32 x 39.5cm (framed)
Not available for sale

Đắc-Lộ Viễn Du Số 60, 2014 - 2017
Màu nước trên trang sách tìm thấy
32 x 24cm (đóng khung)

Voyages de Rhodes No. 60 , 2014 - 2017
Watercolor on found books
32 x 24cm (framed)

Đắc-Lộ Viễn Du Số 97, 2014 - 2017
Màu nước trên trang sách tìm thấy
32 x 24cm (đóng khung)

Voyages de Rhodes No. 97, 2014 - 2017
Watercolor on found books
32 x 24cm (framed)

Xin cảm ơn
Thank you
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