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Oanh Phi Phi 

Sn. 1979, Houston, Hoa Kỳ. Hiện đang sống và làm việc ở Đà Nẵng 

 

„Xuất phát là một chất liệu quang dầu cổ xưa, sơn mài Việt Nam đã được cải tiến và trở thành một 

phương tiện hội họa trong thế kỷ 20. Ngược lại, quá trình này với tôi cũng chứa đựng một bề dày 

lịch sử khi hội hoạ “trở thành” sơn mài.‟ 

 

Tôi muốn đào sâu tìm hiểu về quá trình tiếp biến văn hoá xảy ra khi sơn mài được kết hợp với các 

chất liệu và dạng thức mới. Chính trong quá trình này mà chiều kích tạo hình của sơn mài được nới 

rộng và vị trí của nó được định hình trong một diễn ngôn nghệ thuật rộng hơn, từ đó giúp ta nhìn về 

những lịch sử trao đổi văn hoá. Đặc tính vật lý, tông màu thâm trầm, cũng như độ phản sáng luôn 

biến đổi của tác phẩm sơn mài cho người xem trải nghiệm thị giác thăng hoa nhưng đồng thời cũng 

đòi hỏi sự tập trung cao độ.‟Oanh Phi Phi nhận Bằng Cử nhân Nghệ thuật từ Đại học Thiết kế 

Parsons (2002) và Bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Nghệ thuật từ Đại học Madrid Complutense (2012).  

Năm 2004, cô được trao Học bổng Fulbright để tiến hành nghiên cứu về tranh sơn mài ở Hà Nội. Từ 

đó đến nay, sơn mài Việt Nam đã trở thành xương sống trong thực hành của cô. Cô tập trung khai 

thác các tiềm năng của nó như một phương pháp hội hoạ nhằm chuyển tải các ý niệm về ký ức và 

phản tư. Bên cạnh đó, cô cũng đã thử nghiệm với kích cỡ, phương pháp, và các lý thuyết hình ảnh 

khác nhau trong các tác phẩm sơn mài.  

 

Các triển lãm gần đây của Oanh Phi Phi bao gồm: „Trees of Life: Knowledge in Material‟, NTU 

Centre for Contemporary Art, Singapore, 2018; „Radiant Material‟, „Pro Se‟, National Gallery 

Singapore, 2017; „The Foliage‟, Vincom Centre for Contemporary Art, Hanoi, 2017; „Undefined 

Boundaries‟, Heritage Space, Hanoi, 2017 

 

www.phiphioanh.com 



Specula (tạm dịch: Nội soi) 

2007 -  2009 /2019 

Sắp đặt hình ảnh của sơn ta và bột màu, vàng, bạc và lá nhôm trên tấm composite epoxy sợi thủy 

tinh gia cố, với kết cấu thép và sàn kính 

Nhiều hợp phần: kích cỡ sắp đặt 720 x 270 x 390cm (đa dạng)  

 

 



Palimpsest  (tạm dịch: Thạch Thư) 

2011-hiện nay 

Cỗ máy chiếu ánh sáng sử dụng  máy chiếu „Thấu kính sơn mài‟ (Lacquerscope) thủ công bao gồm kính, sơn 

ta, bột màu, nhôm, inox, gỗ bần, vải aramid, nhựa; vàng, bạc, lá nhôm; thép 

6 hợp phần: kích cỡ đa dạng  

 

 

 

 

 



Study for Specula 1 (tạm dịch: Phác thảo dẫn đến Specula 1) 

2007 – 2009 

Sơn ta với bột màu và vàng, bạc, lá nhôm, trên tấm epoxy sợi thuỷ tinh gia cố 

45 x 66 x 6.5cm 

 

 



Study for Specula 2 (tạm dịch: Phác thảo dẫn đến Specula 2) 

2007-2009 

Sơn ta với bột màu và vàng, bạc, lá nhôm trên gỗ 

60 x 80 x 4.5cm 

 

 

 

 



Study for Specula 3 (tạm dịch: Phác thảo dẫn đến Specula 3) 

2007 - 2009 

Sơn ta với bột màu và vàng, bạc và lá nhôm trên gỗ  

80 x 100 x 5cm 

 

 

 

 

 



Study for Specula 4 (tạm dịch: Phác thảo dẫn đến Specula 4) 

2007 - 2009 

Sơn ta tự nhiên với bột màu, và lá nhôm, bạc, vàng trên tấm epoxy sợi thuỷ tinh gia cố 

59 x 45 x 5.5 

 

 

 

 

 

 



Study for Specula 6 (tạm dịch: Phác thảo dẫn đến Specula 6) 

2007 - 2009 

Sơn ta với bột màu và vàng, bạc, lá nhôm trên tấm nhôm-nhựa ép 

35.5 x 44.5 x 4.5 

Độc bản 

ĐÃ BÁN 

 

 

 

 

 

 



Study for Specula 7a, 7b, 7c (tạm dịch: Phác thảo 

dẫn đến Specula 7a, 7b, 7c) 

2007 - 2009 

Sơn ta với bột màu và vàng, bạc, lá nhôm trên tấm 

nhôm-nhựa ép 

35.5 x 44.5 x 4.5cm 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÃ BÁN 

ĐÃ BÁN 



Study for Specula 8 (tạm dịch: Phác thảo dẫn đến Specula 8) 

2007 - 2009 

Sơn ta với bột màu và vàng, bạc, lá nhôm trên tấm nhôm-nhựa ép 

47 x 30 x 4.5cm 

 

 

 

 

 

 

 



Metal Bricks from Obelus  (tạm dịch: Gạch sắt từ tác phẩm Obelus) 

2007 - 2009 

Sơn ta với bột màu và vàng, bạc, và lá nhôm trên thép 

6 trong hợp phần 315 viên: 22 x 12.5 x 6cm mỗi viên (đa dạng) 

Phiên bản: 1 - 5 / 315  

ĐÃ BÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canopic Jar 1 (tạm dịch: Bình canopic 1) 

2007 - 2009 

Sơn ta với bột màu và lá nhôm, bạc, vàng trên gỗ 

50 x 70 x 4cm 

ĐÃ BÁN 
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