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Lời mở đầu 

Trong tiếng Hán Việt có nhiều hơn một từ để diễn tả vẻ bề ngoài của 
một người, trong đó có tướng mạo và diện mạo. Hai từ này mang những 
sắc thái khác nhau về ngữ nghĩa, dù là vi tế. Trong khi diện mạo ám chỉ 
dáng vẻ bên ngoài của một người mà mắt thường có thể nhìn thấy được, 
tướng mạo lại có ánh nghĩa về tướng số (như cảm nhận và suy đoán về 
tâm tính một người thông qua những đặc điểm hình thái bề ngoài và cử 
chỉ của họ; hay như câu tục ngữ ông bà ta thường nói “trông mặt mà bắt 
hình dong”). Đổi và rời đều có nghĩa thay đổi, chuyển rời, từ một trạng 
thái này sang một trạng thái khác. Thế (hay thế thời) được hiểu là thời 
đại, một khoảng thời gian lịch sử được xác định với các biến động xã 
hội. Tiêu đề của trưng bày này, Tướng đổi thế rời, vì thế gợi tới khả năng 
đoán biết về ngữ cảnh văn hoá, xã hội-chính trị của một thời kỳ thông 
qua việc đào sâu vào cách mà dáng hình, tướng mạo của con người thời 
đó được vẽ nên dưới ngòi bút của những người nghệ sĩ. Phiên bản lần 
thứ hai của chương trình Glass Box, Tướng đổi thế rời1, do The Factory 
và VIN Gallery đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Galerie Quynh, đối chiếu 
thời chiến với đương đại từ điểm nhìn của những tác phẩm hoạ người 
của bốn hoạ sĩ thời chiến như Trương Hiếu, Ngô Viễn Chí, Nguyễn Thanh 
Châu, Thái Hà trong tương quan với các tác phẩm của hai nghệ sĩ đương 
đại Trương Tiến Trà và Trương Công Tùng.
 
Trong một bức thư gửi văn nghệ sĩ năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khích 
lệ: “Văn hoá, nghệ thuật là một mặt trận. Các anh chị [văn nghệ sĩ] là 
chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Ba năm trước đó, với đề cương mang tên 
“Chủ nghĩa Mác và Văn hoá Việt Nam” do Trường Chinh viết năm 19482, 
lần đầu tiên một đường lối tập trung được đưa ra để chỉ đạo văn hoá, 
nghệ thuật. Kể từ đó, văn nghệ sĩ theo đuổi một công thức làm việc nhất 
quán: một tư tưởng duy nhất đó là Mác-Lênin, một phương pháp luận 
duy nhất là hiện thực xã hội chủ nghĩa, và một tự do duy nhất: tự do tuân 
theo Đảng3. Tôn chỉ và định hướng mang tính ý thức hệ này thực sự để lại 
những dấu ấn sâu sắc đối với sự phát triển của nghệ thuật và văn hoá 
Việt Nam. Đồng thời, mục tiêu và động lực của người nghệ sĩ khi quyết 
định theo con đường nghệ thuật, một thời, phần lớn được định hình bởi 
nhà nước. Tuy vậy, ngày nay, khi đã đủ khoảng cách với lịch sử, một xu 
hướng nghệ thuật mới nổi lên ở đó người nghệ sĩ ghé thăm và xem xét lại 
về những sự kiện xảy ra trong quá khứ của dân tộc mình.

Chiến tranh qua đi, Đổi Mới (1986) tiến đến, văn hoá nghệ thuật cũng 
vì thế mà thay đổi ‘diện mạo’ của mình, với những ảnh hưởng ngoại lai 

dồn dập tràn vào Việt Nam như sự điều tiết mạnh hơn của thị trường, các 
dòng ngoại thương tự do lưu thông hơn, tiếp cận với mạng Internet, và dĩ 
nhiên, mong mỏi lớn hơn về sự thoáng đạt trong biểu đạt cho giới tri thức 
và nghệ sĩ. Tất cả những nguồn cơn này tạo điều kiện cho đa dạng các 
cơ hội, khả năng và nguồn thông tin thay thế mà nghệ sĩ thời đại này có 
thể dễ dàng tiếp cận. Cùng với sự phát triển của công nghệ tới mức mà 
mỗi cá nhân luôn sẵn trong tay một máy ghi hình, giờ đây đòi hỏi dành 
cho nghệ thuật không còn nhấn mạnh việc ghi chép lại hiện thực nữa, mà 
làm thế nào để kể những sự thật riêng lại vẫn âm vang hơi thở của thời đại 
cùng chung sống.  
 
Góp mặt trong trưng bày này có đại diện của thế hệ hoạ sĩ thời chiến kỳ 
cựu: Trương Hiếu, Nguyễn Thanh Châu, Thái Hà và Ngô Viễn Chí. Những 
người hoạ sĩ này sử dụng ký hoạ không chỉ như một loại hình mỹ thuật thuận 
tiện nhất lúc bấy giờ, mà còn là một công cụ hữu hiệu nhất cho phép họ 
hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên và mệnh lệnh đaọ đức chính họ giao 
phó cho mình.

Ký hoạ đáp ứng được những yêu cầu và điều kiện sáng tác của cuộc kháng 
chiến khi ấy: nhanh (phải chớp lấy quang cảnh diễn ra ngay trước mắt 
trong thời gian ngắn nhất có thể, nhất là khi buộc phải ký ngay trên mặt 
trận); tiết kiệm, thuận tiện (để ký hoạ cụ chỉ cần một tờ giấy và cây bút); 
thân mật (hãy tưởng tượng khi hoạ sĩ ký hoạ chân dung một người - người 
hoạ sĩ sẽ ngồi rất lâu, ngắm, quan sát người được vẽ kỹ lưỡng; khoảng thời 
gian “câm” chỉ trao đổi ánh nhìn thu ngắn khoảng cách giữa người vẽ và 
người được vẽ). Chiếm chủ yếu về mặt nội dung trong ký hoạ thời chiến là 
chân dung của cả dân và quân, cảnh sinh hoạt thường nhật và cảnh chiến 
trường. Những bức ký hoạ này thường đi theo lối hiện thực chủ nghĩa – khắc 
hoạ làm sao cho giống nhất với cuộc sống quan sát thấy. Bấy giờ, tự tâm 

_

1 Tướng đổi thế rời, vậy nhưng còn một lý do khác nữa tại sao không phải là diện mà là tướng: 
Tướng còn có nghĩa là vị tướng, người ở cấp chỉ huy trong một đội ngũ. Với nghĩa này, tiêu đề 
trưng bày sẽ được hiểu là, khi vị tướng đổi ý, tình thế khắc đổi thay. Sự đa nghĩa này đem lại 
một sự hiểu mới mẻ. Không chỉ đổi khác về dáng hình con người qua không gian cho ta hình 
dung về thời thế khi ấy, nó còn phần nào gợi ý về sự chuyển đổi trong định hướng mang tính ý 
thức hệ, đã và đang chỉ dẫn, tác động nên sự phát triển của văn hoá và nghệ thuật trong hai 
thời kỳ tưởng xa mà gần trong lịch sử Việt Nam—thời chiến và đương đại.
2 Boitran Huynh-Beattie. Vietnamese Modern Art: An Unfinished Journey. Modern and 
Contemporary Southeast Asian Art: An Anthology, p. 41.
3 Nguyễn Hưng Quốc. Văn học Việt Nam dưới Chế độ Cộng sản 1945-1990 (Westminster, CA 
Văn nghệ, 1991) tr. 123.
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hoạ sỹ có nhu cầu tham gia vào cuộc chiến và đóng vai trò ghi chép hiện 
thực, như hoạ sỹ Quách Phong trong dự án ‘Phác thảo lịch sử Việt Nam’ 
(2016) từng chia sẻ: “Thời đó chẳng có sáng tạo gì. Thực sự hiện thực lịch 
sử quá lớn, quá đẹp. Thành ra mình chẳng có nhu cầu phải sáng tạo gì. 
Chỉ vẽ cho nó đúng, nó trung thực những hiện tượng lịch sử đó.”4 Đối với 
những người nghệ sĩ này, chủ nghĩa dân tộc, tình yêu nước đồng dạng với 
niềm tin ý thức hệ. 

Trong các tác phẩm ký hoạ thời chiến có mặt lần này (ra đời vào khoảng 
1968-1972), một không khí bình yên bao trùm lên bối cảnh đáng lẽ đầy 
bạo lực của thời chiến. Ở đó, lính tráng và dân thường đều đang thực 
hiện những hoạt động an nhàn của một ngày bình thường. Chỉ tới khi đọc 
tiêu đề tác phẩm Bắn súng cối (hình 1) của hoạ sĩ Trương Hiếu, người xem 
mới nhận ra cái nhìn thoạt đầu—tưởng như bộ đội đang nghỉ lưng ngủ 
ngắn trên đồng cỏ—hoá ra lại không phải. Một lần nữa sự tinh nghịch 

nghịch tương tự cũng được hé lộ trong tác phẩm của nghệ sĩ kháng chiến 
huyền thoại Thái Hà:  người phụ nữ nom tựa một bức tượng với dáng đứng 
hiên ngang, kiêu hãnh, hoá ra lại đang ôm trong tay một Trái bom xăng 
tự tạo (hình 2) (cũng là nhờ tiêu đề của bức hoạ cho chúng ta biết điều 
đó). 

Hình 1

Hình 2

_
4 Phỏng vấn nghệ sĩ Quách Phong về dự án ‘Phác thảo lịch sử Việt Nam’ do Sàn Art 
thực hiện. Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2016. Quách Phong 
(sinh năm 1938, Vĩnh Long) học Trường Mỹ thuật Gia Định (1953 – 1954), tốt nghiệp 
Trung cấp mỹ thuật khóa I (1957- 1960) và học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam 
(1960- 1962); hội viên ngành hội hoạ Hội Mỹ thuật Việt Nam từ 1973. Ông tham 
gia cách mạng trong phong trào học sinh sinh viên và tham gia kháng chiến đến 
1975. Ông từng là Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Ông được Nhà nước 
tặng nhiều huân, huy chương, trong đó có Huân chương Lao động, Huy chương Vì sự 
nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mĩ thuật Việt Nam; 
Huy chương Vì sự nghiệp Văn hoá; Huy chương Vì thế hệ trẻ. Nhiều tác phẩm phác 
thảo và sơn mài của nghệ sĩ
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Tương tự, tác phẩm Những năm gian khổ sau hội nghị Geneve (hình 3) 
của Nguyễn Thanh Châu, với tiêu đề trái ngược với cách phối màu tươi 
sáng, làm ta băn khoăn liệu đây là cảnh hoà bình hay chiến tranh.  Đây 
có thể là người dân quân nằm nghỉ khi chiều tà dần buông, cũng lại có 
thể là lính du kích đang ẩn náu ở chiến khu hoặc đang bàn bạc chiến 
lược tiến công giữa rừng già. Điều tương tự cũng có thể đúng với tác 
phẩm Đi công tác (hình 4) của cùng tác giả—những người lính này đang 
đi làm hay đi chiến đấu cũng được để ngỏ nếu như chỉ dựa vào bức tranh 
(phong cảnh làng quê yên bình, những người lái đò vẫy tay chào tạm biệt 
bộ đội, những người lính rảo bước đi như thể “trời hôm nay không có gì 
lạ”, không hề biết liệu có sống sót trở về sau đợt “công tác”). Nhưng có 
lẽ, sẽ là một bất ngờ thú vị nếu biết rằng Nguyễn Thanh Châu còn ký hoạ 
trực tiếp trên mặt trận, trước mặt là súng nổ bom rơi. Sau khoảng một hai 
tháng, ông mang những bức ký này về căn cứ Tây Ninh, nơi ông có thể an 
toàn hoàn thiện các tác phẩm với màu nước5. 

Nếu như Nguyễn Thanh Châu hướng ánh nhìn của chúng ta về những 
khung cảnh thường nhật—cả khi chiến đấu lẫn khi nghỉ ngơi—của nhân
vật người lính, các bức họa của Ngô Viễn Chí như Xạc tuya bộ lửa (hình 5)  

Hình 3

_
5 VIETNAM The Art of War. Tiểu sử của Nguyễn Thanh Châu. https://
vietnamtheartofwar.com/1939/01/04/nguyen-thanh-chau-biography/

Hình 4

Hình 5
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Hình 6

và Thở sâu đi anh... Thế...thế (hình 6), lại hé lộ cảnh sinh hoạt của người 
dân lao động bấy giờ—ở đây là anh kỹ sư và bác sĩ tận tuỵ. Ngô Viễn 
Chí dịch chuyển những người lao động từ hậu cảnh ra tiền cảnh, những 
người có thể chẳng bao giờ ở tiền tuyến, làm để lộ toàn thân và nét mặt 
của họ. Với vị trí gần hơn với chủ thể, ta như được tiếp cận với một đời 
sống khác ở thời chiến – một hình ảnh đối ngược với gì được truyền thông 
đại chúng hoá về chiến tranh như thể chỉ bao gồm người lính với vũ khí 
chiến đấu của họ. 

Những ký hoạ thời chiến này giờ đây chỉ còn đóng vai trò như một ghi 
chép mang tính thẩm mỹ và lịch sử về cuộc sống nơi mặt trận. Nhưng 
đối với những người từng trải qua cuộc chiến, đó có thể là kỷ vật duy 
nhất còn sót lại của người thân, những người mà mạng sống bị tước đi 
bởi chiến tranh. Trên bàn thờ của nhiều gia đình đôi khi vắng các bức 
ảnh thờ (vì không phải ai cũng có đặc quyền được chụp hình), mà thay 
vào đó lại là những ký hoạ về chồng, về anh, về những đồng chí, cộng sự 
của họ6 – những kỉ vật may mắn thoát khỏi sự bấp bênh và mong manh 
của cuộc chiến, sống sót trở về.   

Gần nửa thế kỷ sau khi cuộc chiến kết thúc, vào những năm đầu của thế 
kỷ 21, người nghệ sĩ đương đại Việt Nam có một cách diễn giải khác về 
hoạ người. Trong các tác phẩm ký hoạ thời chiến, do đòi hỏi của nghệ 
thuật bấy giờ là ghi chép lại cuộc sống, kích cỡ và dáng dấp con người 
luôn được mô phỏng theo đúng tỉ lệ thực tế. Hoặc không, nó sẽ được 
phóng đại nhằm mục đích anh hùng hoá. Trong hội hoạ đương đại, như 
có thể thấy đại diện ở đây là các tác phẩm của Trương Công Tùng và 
Trương Tiến Trà, giờ khi gánh nặng của hiện thực chủ nghĩa không còn 
đè nặng tren vai, họ tự do chiêm nghiệm trong tư duy và thể nghiệm 
trong biểu đạt về trải nghiệm sống ở thế kỷ 21.

_
6 Trong tác phẩm Light & Belief: Sketches of Life from the Vietnam War của nghệ sĩ 
Dinh Q. Le, hoạ sĩ Phan Oánh chia sẻ sau này ông vẫn gặp lại các chân dung khổ 
nhỏ ông vẽ cho các chiến sĩ ở trên bàn thờ của nhiều gia đình. Những bức ảnh chân 
dung này là một trong những di vật còn sót lại và được thu thập để xác định người 
chiến sĩ đã mất trong cuộc chiến và gửi về cho gia đình hoặc đặt trên mộ liệt sĩ. 
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Hình 8Hình 7

Như ở hai tranh màu nước trên giấy dó Nỗi buồn (hình 7) và Người đàn 
ông (hình 8) của Trương Tiến Trà, một nghệ sỹ hiện đang sống tại Hà 
Nội, có một nút thắt bất ngờ ở cách mô phỏng cấu trúc cơ thể – đó là 
vị trí nội tạng bị hoán đổi sai lệch. Nhìn vào những cơ thể như thể không 
đầu này, người ta không khỏi băn khoăn liệu nhân vật đó đang nằm hay 
đứng. Thay vì theo đuổi những quy tắc được đào tạo bài bản về nghệ 
thuật tượng hình, Trà lại nghiêng nhiều hơn về tính biểu đạt và hình học 
của cơ thể người. Vì vậy ta được chứng kiến một sê-ri những trừu tượng 
hoá tâm thức của người nghệ sĩ, đối ngược với cách khắc hoạ y đúc một 
mẫu thực nào đó ngồi cho hoạ sĩ vẽ. 

Trong tranh của Trà, hầu hết các nhân vật ở trong trạng thái đơn độc, 
bải hoải; cô đơn chảy tràn trên toan vẽ. Điểm thú vị ở đây là càng với 
những tư thế co cụm, dúm dó và thiếu vắng sự rõ ràng thì đường đi vào 
nội tâm của những người trong tranh lại càng tỏ rõ. Theo chú thích tác 
phẩm của Trà, dường như “xã hội hiện đại”, một bối cảnh, về thị giác, 
vắng mặt trong tác phẩm của anh, thực ra lại là một chiều kích không 
kém quan trọng và đầy tính suy tưởng. Lẩn khuất trên tấm toan siêu 
hình của người nghệ sĩ, “xã hội hiện đại” được anh mô tả như một “cuộc 
sống nghèo về giá trị tinh thần, khó khăn thiếu thốn ngay cả những mối 
quan hệ”, hay cả khi tồn tại những mối quan hệ thì “các mối quan hệ 
cũng ngày càng bị vật chất hoá”. Vừa bán tự truyện, đôi khi lại mang 
tính vị quan hệ như thể anh đang đồng hoá mình với thế giới ngoài kia, 
Trà nhìn những hình tượng trong tranh mình như những cơ thể co cụm, 
chỉ muốn giữ cho riêng mình những ngóc ngách trong tâm hồn họ. Ngôn 
ngữ của Trà tối giản như nghệ thuật của anh, nhưng lại giàu biểu cảm 
và mang âm hưởng hội hoạ nên thơ, ví dụ như khi anh so sánh những hình 
tượng này như “co cụm lại thành những khối điêu khắc chắc chắn—vừa 
muốn tự nó [nội tâm mình] đóng băng và cũng tự muốn nó tan chảy như 
những nham thạch”. Thử xuyên qua ngữ cảnh và tưởng tượng những tác 
phẩm kiểu này được trưng bày trong Chiến khu Việt Bắc7, hẳn nó sẽ làm 
lung lay và nhụt đi nhuệ khí của bộ đội ta! 
 
Trong khi đó, một nghệ sĩ cùng thời hiện đang sống và làm việc ở Sài 
Gòn, Trương Công Tùng với sê-ri tranh trên giấy mylar, lại mở rộng thêm 

_
7 Trong tác phẩm Light and Belief: Sketches of Life from the Vietnam War của nghệ 
sĩ Dinh Q. Le, hoạ sỹ Huỳnh Phương Đông kể về những triển lãm nhỏ trong chiến khu, 
ở đó các bức ký hoạ về mẹ anh hùng, về chiến sĩ được treo lên một sợi dây để làm 
triển lãm trước khi bộ đội ra trận nhằm làm tăng thêm nhuệ khí chiến đấu. 

biên độ về không-thời gian của hình tượng con người trên tranh. Theo 
bài viết giám tuyển của Arlette Quỳnh-Anh Trần cho triển lãm cá nhân 
‘Nơi giữa sự phân mảnh và cái toàn thể’ (2018), Trương Công Tùng đặt 
tên sê-ri này theo từ Maya (tên tiếng Anh là Maya within the circle of 
time, tiếng Việt là Ảo ảnh giữa vòng tròn thời gian; hình 9) – trong tiếng 
Phạn là thứ ảo giác liên tục biến hình. Tính thú, đặc biệt là của loài côn 
trùng, đồng thời với nội tàng người là những yếu tố liên tục trở đi trở lại 
trong cả sê-ri và trong các tác phẩm được chọn–một dạng sinh vật ở 
trạng thái nửa người nửa thú thiên biến vạn hoá làm ta liên tưởng tới 
tác phẩm kinh điển “Hoá thân” của Kafka.

Bước vào thế giới hư cấu của Trương Công Tùng, đồng thời, như thể lọt 
chân vào cõi mộng. Cõi này, một nhẽ, hao hao nghệ thuật dựng phim 
siêu thực của David Lynch, đặc biệt với những phim thủ công về mặt kỹ 
xảo thời đầu như Eraserhead hay The Grandmother. Ở đó, cả dàn cảnh 
và cách dựng mở kết các trường đoạn chồng lấn lên nhau vô số điểm 
nhìn và tự sự, tranh chấp nhau để được chú ý. Tương tự cách Trương 
Công Tùng vẽ và đặt 8 lớp giấy trong lên nhau rồi đặt chúng vào một 
hộp đèn, Tùng “dựng” chúng bằng cách để cho trí tưởng tượng táo bạo, 
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Hình 9

đa thanh của mình nhập nhoè cùng trên những dữ liệu gom nhặt từ đời 
sống (đồng thời cũng đánh đố người xem đoán được bức nào là gốc và 
bộ nào là bản in). Quả vậy, nghệ sĩ có một quá trình thu thập những hình 
ảnh phi lý, đôi khi ngớ ngẩn, trên mạng làm chất liệu và cảm hứng, rũ 
bỏ hoàn toàn khỏi ngữ cảnh gốc của chúng để ý niệm hoá những truyền 
thuyết về Hoàng hậu Maya8 (mẹ đẻ của Phật Thích Ca). Với điểm nhìn 
này, sự thật và huyền thoại được quy hồi, không còn ranh giới rõ rệt giữa 
đâu là thực và là ảo. Sợi dây xuyên suốt hai bộ tác phẩm của Trương 
Công Tùng và Trương Tiến Trà là một lối vào thế giới nội tâm nhiều xáo 
động, một hiện thực ảo và siêu nhiên vẫn hiện diện hàng ngày trong 
tiềm thức con người trong xã hội (Việt Nam) hiện đại.  

Với chỉ vài nét cọ của các nghệ sĩ khả kính này, phần nào bối cảnh 
thời đại được lộ ra. Đối với các sử gia nghệ thuật và những người yêu 
thích nghệ thuật nói chung, nghệ thuật tạo hình luôn là một nguồn tham 
khảo quan trọng trong quá trình nghiên cứu, chẳng hạn, loại hình này 
có thể được xem như chất liệu nghiên cứu cho việc hoàn thiện của các 
phương tiện nghệ thuật cổ điển khác (ví dụ, các phác thảo tượng hình 
của các nghệ sĩ bậc thầy quan trọng như Rembrandt, ngày nay mang 
giá trị ngang ngửa với một bức tranh sơn dầu hoàn thiện); hay trong 
thời hiện đại, nghệ thuật đường nét cũng được quan tâm nhờ sự nổi lên 
của Nghệ thuật Trừu tượng (thử nghĩ về các tranh hoạ người của Francis 
Bacon và cách mà phương Tây hào hứng với hội hoạ tượng hình Đông 
Á vào thế kỷ 20). Những kiến thức thu được thông qua nghệ thuật tượng 
hình có thể trải rộng từ không gian-thời gian mà người nghệ sĩ sống 
và làm việc; cho tới một tường giải tinh vi hơn về tiềm thức tập thể 
của thời đại đó, như cách mà nhà văn hậu chiến đương đại Việt Nam 
Nguyễn Huy Thiệp từng nói về công việc sáng tác của ông như “dọn ra 
món ăn tinh thần cho cả thời đại”. Với những cách tiếp cận ngày một 
thử nghiệm hơn và các phương tiện mới đóng góp vào việc làm mở rộng 
định nghĩa của nghệ thuật tượng hình, hội hoạ vẫn giữ vững được mối 
quan tâm đặc biệt.

Các tác phẩm này đều tĩnh lặng, trầm mặc nhưng không kém phần 
mãnh liệt. Dường như cả trưng bày là một người kể chuyện thông thái, 
đáng kính – người đã sống qua cả thế kỷ với những biến động xã hội 
quan trọng. Thời gian như thể ngừng trôi, chuẩn bị cho một hành trình 
về với những ký ức ẩn mật của cuộc chiến. 

Van Do với sự hỗ trợ của Zoe Butt
Tháng 5, 2019

_
8 Arlette Quỳnh-Anh Trần viết về tác phẩm Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian của 
nghệ sĩ Trương Công Tùng, “Theo truyền thuyết, Hoàng hậu Maya sinh ra Phật Thích 
Ca trong một giấc mơ. Là một nhân vật huyền thoại trong thần học Đông Nam Á, bà 
nắm giữ  nhiều quyền năng trong các nền văn hoá châu Á, trong đó có Việt Nam nơi 
ảnh hưởng nhiều bởi Đạo Phật. Hoàng hậu Maya xuất hiện trong nhiều hình dạng, 
đặc biệt hiện diện rộng rãi trong các truyện cổ tích nông thông trong dáng hình ma 
quái kỳ bí của một người phụ nữ đi lang thang trong rừng rậm và hồ hoang.” Taipei 
Biennale 2016. https://www.taipeibiennial.org/2016/en#Exhibition
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Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Nguyễn Thanh Châu
Những năm gian khổ sau hội nghị Geneve, 1969
Màu bột trên giấy
30.4 cm x 33.3 cm
Độc bản

Ngô Viễn Chí
Thở sâu đi anh. Thế… thế, 1972, C1 K50
Mực và màu nước trên giấy
25.4 cm x 17.9 cm
Độc bản

Trương Tiến Trà
Tự họa, 2016
Bút dạ trên giấy, khung gỗ tần bì, mặt kính 
20 x 30cm
Độc bản

Ngô Viễn Chí
Xạc tuya bộ lửa, 1972
Mực và màu nước trên giấy
17.8 cm x 26.8 cm
Độc bản

Nguyễn Thanh Châu
Đi công tác, 1969
Màu nước và màu bột trên giấy
29.5 cm x 42 cm
Độc bản

Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Truương Tiến Trà
Buổi sáng của người đàn ông, 2016
Bút dạ trên giấy dó, khung gỗ tần bì, mặt kính 
20 x 30cm 
Độc bản

Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Trương Hiếu
Bắn súng cối, 1972
Mực trên giấy
16.4 cm x 25.2 cm
Độc bản

Trương Tiến Trà
Người đàn ông, 2016
Bút dạ trên giấy dó, khung gỗ tần bì, mặt kính 
20 x 30cm 
Độc bản

Trương Công Tùng
Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian, 2015 - nay
Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn
39 x 27 cm (mỗi tác phẩm)
Độc bản

Thái Hà
Trái bom xăng tự tạo, Bến Tre , 1968
Mực trên giấy
27.3 cm x 20.3 cm
Độc bản

Trương Tiến Trà
Nỗi buồn, 2016
Bút dạ trên giấy dó, khung gỗ tần bì, mặt kính 
20 x 30cm 
Độc bản
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Trương Hiêu

Trương Hiếu (tên khai sinh là Trương Văn Hiếu, sinh năm 1939, Hà Nội) 
từng học tại Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1955-1958. Vào 
năm 1977, ông theo học Đại học Mỹ thuật Hà Nội và tốt nghiệp năm 
1982. Ông tình nguyện tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (hay 
còn gọi Sư đoàn Bắc Việt) năm 1965, không lâu sau khi ông kết hôn 
bởi tất cả các thanh niên trai tráng tuổi ông đều tham chiến. Đơn vị 
của ông được cử xuống đường mòn Hồ Chí Minh phần phía Nam Việt 
Nam. Ở đó, công việc chính của ông là hỗ trợ hậu cần, xây đường và 
cầu chuẩn bị chiến đấu. Khoảng thời gian này ông phải thường xuyên 
di chuyển và ở trong lãnh thổ của kẻ thù nên ông không liên lạc được 
nhiều với gia đình cho đến khi chiến tranh kết thúc năm 1975.

Năm 1968, vào dịp Tết Mậu Thân, khi này ông đang trú tại khu vực Củ 
Chi, phía Tây Sài Gòn, nơi mà lực lượng Cộng sản duy trì hoạt động 
của họ từ một mạng lưới bên dưới lòng đất. Ông sáng tác nhiều tác 
phẩm trong thời gian này, trong một điều kiện khó khăn và đe doạ 
tính mạng. Một trong những tác phẩm đơn giản nhưng có sức ảnh 
hưởng lớn nhất của ông vẽ chiếc trực thăng Hoa Kỳ Bell Iroquois 
“Huey” đang bay trên không đang làm nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt 
lính Bắc Việt. Ông phải nằm nguỵ trang trên một bãi cỏ cao trong 
khi ký nhanh bức chân dung về những chiếc máy bay trực thăng mà 
chỉ sử dụng một vài nét mực Tàu trên giấy. Mặc dù bức ký hoạ này 
đòi hỏi tốc độ và sự đơn giản, nhưng nó đã truyền tải được khoảnh 
khắc đó bằng việc sự bóc trần trải nghiệm để chỉ còn lại những điều 
cốt lõi nhất.  

(Tiểu sử do Witness Collection cung cấp)

Bắn súng cối, 1972

Mực trên giấy

16.4 cm x 25.2 cm

Độc bản
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Ngô Viễn Chí

Ngô Viễn Chí (tên khai sinh là Vũ Hữu Xưởng, sinh năm 1944 tại Nam 
Định) bắt đầu vẽ từ khi còn nhỏ tuổi trước khi gia nhập lực lượng quân 
đội Bắc Việt vào đầu những năm 1960. Ông chuyên ghi chép tư liệu 
chiến tranh ở các vùng kháng chiến (Việt Cộng), bao gồm các hoạt 
động như sản xuất vũ khí, , trồng dược liệu và chuẩn bị thuốc thang.. 
Chí trở thành một họa sĩ vẽ màu nước với những tác phẩm đáng chú 
ý được trưng bày rộng rãi, bao gồm 40 Năm Kháng Chiến,; Kho cung 
cấp Hậu cần Mông Đông Đông Bộ Bộ Tài chính Hậu cần Đông Nam 
Bộ (1974); Chợ Cá Sông Từ Cà Mau, Chợ cá sông Sông, tỉnh Cà Mau; 
Tàu tại thành Sài Gòn, Sài Gòn, Tàu Hữu nghị đến cảng Sài Gòn 
(1978); Nhà giá Tân Bình, Đồ Hộp Tân Bình (1980).

Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của ông từ thời chiến đều đã  bị 
mất trong cuộc chiến, bị hư hại do dính  nước hoặc hỏng hóc trong 
quá trình chạy khỏi các khu vực bị bắn phá trên không. Các giải 
thưởng của ông bao gồm Huân chương tranh Kháng chiến chống Mỹ, 
Hạng 3, cũng như huy chương cho Sự nghiệp Mỹ thuật,Thông tin và 
Văn hóa Việt Nam. Năm 1977 Ngô Viễn Chí trở thành thành viên của 
Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam và giống như nhiều nghệ sĩ thời chiến, ông 
không thể tiếp tục việc học cho đến khi chiến tranh kết thúc. Năm 
1975, ông định cư tại thành phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp Đại học Mỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1982, ở đó ông qua đời năm 2012.

(Tiểu sử nghệ sĩ do Witness Collection cung cấp)

Thở sâu đi anh. Thế… thế, 1972, C1 K50

Mực và màu nước trên giấy

25.4 cm x 17.9 cm. Độc bản
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Ngô Viễn Chí

Xạc tuya bộ lửa, 1972

Mực và màu nước trên giấy

17.8 cm x 26.8 cm. Độc bản
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Thái Hà

Thái Hà (tên khai sinh là Nguyễn Như Huân, sinh năm 1922 tại  Bắc 
Ninh) thường xuyên đến thăm các nghệ nhân trong làng để tìm học kỹ 
thuật sơn mài khi còn nhỏ. Năm 1940, ông bắt đầu tham gia khoá dự 
bị tại Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Hà nội dưới sự hướng dẫn của 
Joseph Inguimberty. Sau sự kiện Mỹ ném bom lực lượng chiếm đóng 
Nhật Bản trong Thế chiến thứ II, ông sơ tán cùng với lớp vẽ của mình 
lên Sơn Tây, ở đó ông tiếp tục học và tham gia khóa học cao cấp cuối 
cùng. Các bạn cùng khoá ông bao gồm Phan Kế An và Dương Bích 
Liên; Tô Ngọc Vân trở thành giáo viên chủ nhiệm của ông.

Khi Trường Mỹ thuật Đông Dương đóng cửa năm 1945, ông về lại Hà 
Nội để làm việc cho chế độ Việt Minh khi ấy còn non trẻ. Không có 
chỗ ở tại Hà Nội, ông gia nhập quân đội để có nơi vẽ tranh và sau đó 
được chỉ định vào một khóa huấn luyện quân sự trước khi được chọn 
vào lực lượng tiến về miền Nam. Sau khi hầu hết đơn vị của ông bị mất 
bởi bệnh tật và do cuộc chiến ở khu vực cao nguyên miền Trung Việt 
Nam năm 1946, Huân được giao cho các nhiệm vụ hoạt động tuyên 
truyền. Năm 1964, Huân được cử về miền Nam Việt Nam để quản lý 
“cục mỹ thuật”. Do tính chất mật của nhiệm vụ, ông đổi tên thành Thái 
Hà. Từ năm 1964 cho đến khi chiến tranh kết thúc năm 1975, Thái Hà 
sống và làm việc chủ yếu ở miền Nam, sáng tác nhiều ký hoạ và tranh 
về cuộc sống hàng ngày của người dân và lính tráng. Bên cạnh các 
nghệ sĩ Huỳnh Phương Đông, Trang Phượng và Nguyễn Thanh Châu, 
các tác phẩm của ông là một trong số các tác phẩm được xuất bản 
và trưng bày rộng rãi nhất về thời   chiến.

(Tiểu sử nghệ sĩ do Witness Collection cung cấp)

Trái bom xăng tự tạo, Bến Tre , 1968

Mực trên giấy

27.3 cm x 20.3 cm. Độc bản
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Nguyễn Thanh Châu

Nguyễn Thanh Châu (sinh năm 1939 tỉnh Đồng Tháp) tham gia kháng 
chiến năm 14 tuổi cùng cha mình, một cán bộ trong cuộc chiến chống 
Pháp. Sau thất bại của Pháp năm 1954, ông cùng gia đình tiến ra Hà 
Nội, ở đây ông học vẽ tranh sơn dầu tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
(Trường cao đẳng Mỹ Thuật Việt Nam) dưới thời hiệu trưởng Trần Văn 
Cẩn từ năm 1956 đến 1959. Ông được gửi đến Liên Xô để học cao 
học tại Trường Mỹ thuật Quốc gia ở Kiev ở Ukraine, giai đoạn năm 
1960-1964, chuyên ngành màu nước. Sau một thời gian ở Mát-xcơ-va, 
Châu trở về Việt Nam và gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào 
năm 1966.

Sau chuyến hành trình dài 9 tháng xuống đường mòn Hồ Chí Minh, 
qua Lào và Campuchia, Châu đã trở lại miền Nam, tỉnh Tây Ninh. 
Ông dành phần lớn thời gian còn lại của cuộc chiến ở khu vực đồng 
bằng lau sậy thuộc đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp Mười) gần 
ngôi nhà trước kia của gia đình, cùng với các nghệ sĩ Thái Hà, Huỳnh 
Phương Đông và Lê Lam. Ông đã chứng kiến   cuộc chiến ở nhiều nơi 
như trên sông Tiền, trên Núi Trinh Nữ Đen (Núi Bà Đen) và gần các 
đường hầm của Củ Chi trước cuộc tiến công cuối cùng ở Sài Gòn vào 
tháng 4 năm 1975. Khi chiến tranh kết thúc, ông đã tổ chức giữ chức 
Phó Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam và Tổng thư ký Hội Mỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh trước khi nghỉ hưu tại một ngôi làng ven sông 
yên tĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là nơi ông qua đời vào năm 
2012.

(Tiểu sử nghệ sĩ do Witness Collection cung cấp)

Những năm gian khổ sau hội nghị Geneve, 1969

Màu bột trên giấy

30.4 cm x 33.3 cm. Độc bản
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Nguyễn Thanh Châu

Đi công tác, 1969

Màu nước và màu bột trên giấy

29.5 cm x 42 cm. Độc bản
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Trương Tiên Trà  

Trương Tiến Trà từng theo học tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội và Viện 
Hàn lâm Mỹ thuật Suricov – Moscow (Nga). Quãng thời gian gần 15 
năm theo học bài bản tại những trường mỹ thuật danh tiếng đã cho 
anh một tay nghề hội họa vững vàng kể từ những tác phẩm đầu tiên. 
Tuy vậy, không dừng lại ở những kiến thức được học một cách bài bản 
trong trường, anh tiếp tục tự mày mò và  thử nghiệm với nhiều chất 
liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, thếp bạc, hoàn kim, nhuộm vải… 
Hội hoạ của Trương Tiến Trà thoạt nhìn đem lại cảm giác tối giản, 
với sự tiết chế đến tối đa về xử lý màu sắc, hình khối và bố cục; từ đó 
khơi gợi cảm giác cô quạnh, ê chề của một con người lạc lõng giữa 
quá trình hiện đại hoá nhanh chóng và hệ thống niềm tin truyền thống. 
Các tác phẩm của Trà vừa mang tính bán tự truyện, vừa mang tính 
quan sát, đôi khi thiền định. 

Các triển lãm tiêu biểu của anh bao gồm: Gặp gỡ tháng ba Hà Nội, 
Việt Nam và Thái Lan, 2018;  ‘Thiền’, Hà Nội, Việt Nam, 2017; ‘Linh 
Thú’, Hà Nội, Việt Nam, 2016; ‘Chân dung’ (triển lãm cá nhân), Hà Nội, 
Việt Nam, 2012; ‘Sự thật méo mó 2’ (triển lãm cá nhân), Suffusive Art 
Gallery, Hà Nội, Việt Nam; ‘Tranh Sơn Dầu’ (triển lãm nhóm), Bảo tàng 
Cheongju, Hàn Quốc, 2007; ‘Sự thật méo mó 1’, Suffusive Art Gallery, 
Hà Nội, Việt Nam.

(Tiểu sử nghệ sĩ do Van Do viết)

Tự họa, 2016 

Bút dạ trên giấy, khung gỗ tần bì, mặt kính 

20 x 30cm . Độc bản
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Trương Tiên Trà  

Người đàn ông, 2016

Bút dạ trên giấy dó, khung gỗ tần bì, mặt kính 

20 x 30cm. Độc bản

Buổi sáng của người đàn ông, 2016

Bút dạ trên giấy dó, khung gỗ tần bì, mặt kính 

20 x 30cm . Độc bản
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Trương Công TungTrương Tiến Trà

Sinh năm 1986 ở Đăk Lăk, Tây Nguyên, trong một gia đình nông dân 
người Kinh sống giữa các nhóm dân tộc thiểu số, Trương Công Tùng 
chuyển đến Sài Gòn năm mười tám tuổi. Thực hành nghệ thuật của 
Công Tùng là một quá trình mày mò và cắt nghĩa sự kì lạ trong tư duy 
và tác động vào tự nhiên của con người, thông qua những trải nghiệm 
của bản thân và tìm hiểu về khoa học, vũ trụ và triết học. Tác phẩm 
của Công Tùng thường gồm nhiều lớp và chịu tác động vật chất bởi 
thiên nhiên và con người. Chúng xuất hiện dưới dạng trần thuật mạch 
lạc, nhưng lại ngầm gây bối rối với những hình ảnh, thông tin đan xen 
giữa sự thật và hư cấu.

Tác phẩm của Trương Công Tùng từng được trưng bày tại nhiều phân 
viện uy tín như Para Site, Hong Kong; Museum of Modern Art, Warsaw, 
Ba Lan; Kadist, San Francisco và Paris; Đại học Bildmuseet Umea, Thuỵ 
Điển; Osage Art Foundation, Hong Kong; Museum of Contemporary 
Art, Santa Barbara, CA, Mỹ; và Kunstverein Gottingen, Đức. Tùng từng 
tham gia triển lãm tại các liên hoan lớn như Dhaka Art Summit 2018, 
Bangladesh; Tapei Biennale 2016, Taipei Fine Arts Museum, Taiwan; 
Koganecho Bazaar 2014, Yokohama, Nhật Bản; và SeMa Biennale 
Media City 2014, Seoul, Hàn Quốc.

Tùng bắt đầu sự nghiệp của mình với các tổ chức phi lợi nhuận trong 
nước như Sàn Art (thành phố Hồ Chí Minh), Himiko Visual Salon (thành 
phố Hồ Chí Minh) và Nhà Sàn Collective (Hà Nội). Tùng đồng thời là 
thành viên của nhóm Art Labor, tập trung vào sự kết hợp các chất liệu 
đa dạng từ nghệ thuật thị giác tới khoa học xã hội nhằm cung cấp 
kiến thức và cái nhìn khác thông qua các hoạt động nghệ thuật và 
văn hoá trong nhiều bối cảnh và vùng miền khác nhau.

(Tiểu sử nghệ sĩ do Arlette Quỳnh-Anh Trần viết)

Nỗi buồn, 2016

Bút dạ trên giấy dó, khung gỗ tần bì, mặt kính 

20 x 30cm. Độc bản
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Trương Công Tung

Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian (từ sê-ri tranh gốc)

2015 - nay

Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn

39 x 27 cm (mỗi tác phẩm). Độc bản

Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian (từ sê-ri tranh gốc)

2015 - nay

Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn

39 x 27 cm (mỗi tác phẩm). Độc bản
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Trương Công Tung

Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian (từ sê-ri tranh scan)

2015 - nay

Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn

39 x 27 cm (mỗi tác phẩm). Độc bản

Ảo ảnh trong vòng tròn thời gian (từ sê-ri tranh scan)

2015 - nay

Bút chì trên giấy Mylar (8 tờ), hộp đèn

39 x 27 cm (mỗi tác phẩm). Độc bản
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The Glass Box The Factory

‘The Glass Box’ là chương trình VIP dành riêng cho khách mời đặc biệt, do Trung 
tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory khởi xướng, với mục đích tìm kiếm các 
thành viên chia sẻ mối quan tâm sâu sắc tới nghệ thuật đương đại và mong muốn 
tìm hiểu thêm về cách thức sưu tập cũng như hỗ trợ việc sáng tác và trưng bày 
nghệ thuật tại Việt Nam. Chương trình bắt đầu từ tháng Mười năm 2017, với các 
Phiên trưng bày tập trung trình hiện song song nghệ thuật hiện đại và nghệ thuật 
đương đại Việt Nam (được tổ chức trong không gian riêng biệt, chỉ mở cửa khi có 
lịch hẹn), các buổi diễn thuyết của chuyên gia về xu hướng mới nhất trên thị trường 
nghệ thuật quốc tế, cũng như các buổi trò chuyện với nghệ sĩ, tham quan studio, và 
khai mạc triển lãm dành riêng cho khách mời.

Mục tiêu của ‘The Glass Box’ là thiết lập mạng lưới hỗ trợ tích cực cho nghệ thuật 
Việt Nam ở The Factory, xây dựng trên một hệ thống thành viên độc quyền bao 
gồm những cá nhân yêu nghệ thuật, nhà sưu tập, doanh nhân văn hoá và chuyên 
gia về giáo dục; cùng nhau công nhận, ủng hộ giá trị của nghệ thuật và văn hoá 
như là những tác nhân đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Đa phần các tác phẩm trong chương trình này đều có thể được đặt mua.

*Mục tiêu dài hạn của chương trình ‘The Glass Box’ là trưng bày các tác phẩm quốc 
tế trong đối thoại với các tác phẩm của nghệ sĩ địa phương.

Chương trình 

Các Phiên trưng bày của ‘The Glass Box’ sẽ thay đổi đều đặn. Mỗi Phiên sẽ đi kèm 
một buổi gặp thân mật, nhằm kiến tạo sự thấu hiểu giữa thực hành sáng tạo nghệ 
thuật hiện đại và thực hành sáng tạo nghệ thuật đương đại, cũng như thúc đẩy sự 
phát triển mạng lưới hỗ trợ cho cộng đồng nghệ thuật bản địa của Thành phố Hồ 
Chí Minh. Khi có thể, chúng tôi sẽ mời các chuyên gia trong và ngoài nước đến 
chia sẻ kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm hiếm có của họ về thị trường và 
lịch sử nghệ thuật (với trọng tâm chủ yếu là nghệ thuật Việt Nam và Đông Nam Á). 

Tại thời điểm này, các buổi gặp mặt thân mật và chương trình VIP thuộc ‘The Glass 
Box’ diễn ra miễn phí. Tuy nhiên về lâu dài, chương trình hy vọng sẽ kiến tạo được 
một hệ thống phí thành viên thường niên, với mục đích sử dụng nguồn hỗ trợ tài 
chính này để tiếp tục vận hành chương trình, cũng như tổ chức tour VIP cho quý 
vị thành viên tham dự các sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc tế (ví dụ như tour 
dành riêng cho VIP tại Art Basel Hong Kong; M+, Hong Kong; National Gallery of 
Singapore).

The Factory là trung tâm nghệ thuật đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam dành 
riêng cho nghệ thuật đương đại. Là một tổ chức độc lập, chúng tôi vận hành như: 
một ‘nhà máy’ sản xuất những ý tưởng mang tính biện luận; một không gian triển 
lãm liên tục thay hình đổi dạng; một mạng lưới các cá nhân đang gìn giữ và lưu 
chuyển những ký ức văn hoá vật thể và phi vật thể, quan trọng và độc đáo. Chúng 
tôi hiểu hệ thống xã hội mà  trong đó chúng tôi vận hành, nhưng chúng tôi cũng 
muốn thách thức giới hạn của nó, đồng thời, ghi nhận vị trí của người nghệ sĩ hôm 
nay như những nhà tư tưởng với phương pháp sáng tác liên ngành. Mỗi người sở hữu 
một thực hành độc đáo, cung cấp một gợi mở riêng biệt cho hành trình bước vào 
thế kỷ 21 của chúng ta. Nhãn quan của họ, kèm những quan sát và chất vấn mang 
tính xây dựng cho đời sống xã hội, là những gì chúng tôi tin tin tưởng và đề cao.

Được nghệ sĩ Ti-A thành lập năm 2016, mục tiêu của The Factory là trở thành điểm 
đến năng động cho nghệ thuật, với không gian  đa chức năng, diện tích đáng kể, 
kèm đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm giám tuyển ở tầm quốc tế. Qua chuỗi 
triển lãm và chương trình dành cho cộng đồng mang tinh thần mới mẻ và nội dung 
độc đáo – bao gồm workshop, biểu diễn nghệ thuật, toạ đàm và trình chiếu phim, 
chúng tôi hi vọng phản ánh tính sáng tạo – phản biện của quang cảnh nghệ thuật 
đương đại Việt Nam. The Factory cũng đặc biệt quan tâm tới nhu cầu tìm tòi, học 
hỏi của cộng đồng nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật địa phương; đồng thời giúp đỡ 
nghệ sĩ trong quá trình thực hành hay tìm kiếm nguồn tài nguyên, giúp mang họ và 
công chúng đến gần nhau hơn. Khác với nghệ thuật truyền thống (với các phương 
thức thể hiện, từ sơn mài và lụa, tới múa rối và điêu khắc gỗ), nghệ thuật đương đại 
vẫn chưa được công chúng địa phương biết tới nhiều. Những thiếu hụt trong cơ sở 
hạ tầng giáo dục và nghệ thuật đã dẫn tới sự hiểu biết và quan tâm chưa thấu đáo 
trước khả năng cạnh tranh của nghệ thuật đương đại Việt Nam trên phương diện 
quốc tế. Để lấp đầy phần nào lỗ hổng này, chúng tôi – thông qua việc cộng tác 
với các cá nhân và tổ chức đồng chí hướng ở cả trong và ngoài nước – thiết kế 
và khởi xướng các chương trình và dự án có khả năng liên kết, đối thoại giữa các 
ngành nghề và nền văn hoá khác nhau, và có giá trị lâu dài trong việc thúc đẩy 
sáng tạo nghệ thuật và phát triển công chúng quan tâm đến văn hoá ở Việt Nam.

Cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 20 phút, thuộc khuôn viên Thảo Điền (Quận 2), kiến 
trúc độc đáo của The Factory nổi bật lên như một biểu tượng cho tinh thần sáng 
tạo. Được thiết kế bởi HTA + Pizzini Architects, không gian nơi đây bao gồm khu 
vực triển lãm phong cách nhà xưởng với diện tích hơn 500m2, kèm chuỗi container 
bao phủ mặt tiền. The Factory hoạt động như một doanh nghiệp xã hội – 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 các triển lãm và chương 
trình cộng đồng. 



‘Tướng đổi thế rời: Hoạ người từ hai thời đại’

Drawing time through the figure: Figure drawings of two eras’

10 tháng 5 - 27 tháng 10, 2019
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