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Tiêu đề của triển lãm ‘Xướng ca cho ai?’ là lời cải biên từ một câu thành ngữ, ngụ ý chỉ một người hào hứng dùng lời ca 
tiếng hát, nhằm thuyết phục đám đông nghe theo những ý tưởng của mình. Người nghe có vẻ đã hoàn toàn hưởng ứng - 
thông qua cách họ hòa nhịp cùng ca từ trang nghiêm và điệu bộ cơ thể đầy tự tin của người diễn thuyết. Vậy nhưng, liệu sự 
hưởng ứng này có phải chỉ là vẻ bề ngoài? Liệu người nghe có thực sự tin tưởng? Liệu những hành vi theo thói quen trong 
thực hành tín ngưỡng, có thể hiện sự hiểu biết thực chất về mục đích đằng sau tín ngưỡng đó? Liệu có đúng rằng 
(hay, tại sao) các tín ngưỡng luôn cần được thực hiện trong/bởi một tập thể? 
 
Triển lãm nhóm lần này mường tượng và suy ngẫm về những băn khoăn trên, từ ba góc nhìn nghệ thuật riêng biệt của 
Phan Anh, Trần Minh Đức và Ngọc Nâu. Ở đây, câu thành ngữ nguyên thuỷ đã được đổi thành một câu hỏi, kích thích  
người xem tự vấn: liệu ta có nên tin, có đồng tình, có hiểu những gì các nghệ sĩ chia sẻ qua nghệ thuật của họ? 
 
Karl Marx từng nói, ‘Tôn giáo là tiếng thở dài của những thân phận bị áp bức, là nhịp đập trong một thế giới không còn  
trái tim, và là linh hồn của những tâm thức trống rỗng. Nó là thứ ma phiến ru ngủ nhân loại.[1]  Ở đây, ông ám chỉ đến những 
niềm tin có tổ chức, cho rằng chúng là tác nhân che mắt xã hội, khiến ta không thể phân định được thực tế ngay trước mắt 
mình. Qua các phương pháp thực hành và chất liệu nghệ thuật khác nhau, Phan Anh, Trần Minh Đức và Ngọc Nâu cũng  
suy ngẫm theo chiều hướng tương tự, thông qua quá trình thử loại bỏ những quy chụp xã hội (thứ nha phiến kể trên) ra khỏi 
nghiên cứu của họ về tự nhiên, văn hoá và tâm linh. Cả ba đều tin rằng: những giá trị về niềm tin (được truyền giảng qua các 
câu chuyện và nghi thức mà ta học thuộc lòng và thực hành thành thục) cần phải được diễn giải lại trong bối cảnh thế kỷ 21. 
Xuất hiện trong triển lãm là những bái vật và biểu tượng chứa đựng tri thức: một cuốn sổ viết những ký tự khó hiểu, những 
cánh tay bị đứt lìa khỏi tượng đài, hay một thánh vật được tái hiện bằng công nghệ kỹ thuật số. Tất cả đều đặt câu hỏi về cách 
thức mà đức tin có thể khiến ta trở nên mù lòa, nhất là khi những công cụ mang lại tri thức lại trở thành yếm thế trước  
sức nặng của sự hoài nghi, bị cắt chi thể (và vì thế chỉ có thể được tiếp cận như một dạng ký ức bị đứt gãy), hay phải dựa vào 
thế giới ảo để tiếp chuyển giao và sống sót. 

1 Marx, Karl. ‘Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegel’ (‘A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right’).  
Cambridge University Press, 1970 (xuất bản lần đầu trong ‘Deutsch–Französische Jahrbücher’, 1843)

Ngọc Nâu
sn. 1989, Thái Nguyên
Ngọc Nâu là nghệ sĩ đa phương tiện, tốt nghiệp khoa Lịch sử – Phê bình Mỹ thuật, 
ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Thực hành của cô trải dài từ  ảnh động, nhiếp ảnh collage,  
tới trình chiếu video, hologram và augmented reality. Ngọc Nâu đã tham gia nhiều 
triển lãm và dự án nghệ thuật tại Nhật Bản, Hồng Kông, Bắc Ireland, Hàn Quốc, Anh, 
Canada, Singapore và Việt Nam. Các triển lãm tiêu biểu của cô bao gồm:  ‘South Wind Rises 
Asia-Pacific Contemporary Art Exhibition’, Trung tâm giáo dục Nghệ thuật Đài Loan (2018); 
‘Asian Diva: The Muse and The Monster’, Bảo tàng nghệ thuật Seoul (2017);  
‘In Search of Miss Ruthless’, Para Site, Hồng Kông (2017); ‘Technophobe’, The Factory,  
TP. HCM (2016); ‘Art Together With The Town’, Koganecho Bazaar, Nhật Bản (2015) v.v.

Phan Anh
sn. 1990, TP. HCM
Phan Anh là nghệ sĩ thực hành đa phương tiện, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.  
Anh tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật TP. HCM và nhận bằng Thạc sĩ Mỹ Thuật tại trường Utrecht 
School of the Arts (Hà Lan). Trong tác phẩm của mình, Phan Anh sử dụng ký ức cá nhân  
và ký ức tập thể để khám phá khả năng (về mặt tinh thần và vật chất) của con người trong 
mối tương quan với niềm tin, thông qua những khái niệm trừu tượng. Đối với anh,  
làm nghệ thuật luôn luôn là một nỗ lực chân thành để cụ thể hoá bản thân như một mảnh 
cá thể có vai trò bất định trong tiến trình vận động của các hiện tượng xã hội, tâm lý và 
tinh thần (chủ quan hay khách quan). Phan Anh từng đóng vai trò trợ lý giám tuyển tại 
không gian nghệ thuật Ga 0, và giảng dạy tại khoa Mỹ Thuật, ĐH Sài Gòn. Hiện tại anh đang 
làm việc như một nghệ sĩ toàn thời gian và đồng giám tuyển của dự án thể nghiệm  
Đường Chạy.Các triển lãm tiêu biểu: ‘Bảo tàng Tâm thức’ (cá nhân), TP. HCM (2018); 
‘Prospects: Before You Ask Me To Stay’ (nhóm), Research Pavilion, Venice Biennale lần 
 thứ 56, Venice (2015); ‘Boiler room: A Creature Called Soft Machine’ (group), IMPAKT 
festival, Academie Galerie, Utrecht, Hà Lan (2014) v.v. Phan Anh đoạt giải nhất  
cuộc thi Dogma Prize năm 2017; và tham gia chương trình lưu trú ACC Arts Space Network 
Residency tại  ở Hội đồng Văn Hoá Á Châu (ACC), Gwangju, Hàn Quốc, năm 2018.

Trần Minh Đức
sn. 1982, TP.HCM
Trần Minh Đức là nghệ sĩ thị giác hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.  
Đức tìm thấy cảm hứng sáng tác trong những tương tác giữa cái cá nhân và cái tập thể, 
giữa tính địa phương và tính ngoại lai. Thực hành nghệ thuật của anh tra vấn ‘tính Việt Nam’ 
trong mối tương quan với cấu trúc đương đại đầy phức điệu. Đức tốt nghiệp khoa Hội Hoạ, 
trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TP. HCM. Tác phẩm của anh trải dài từ nghệ thuật 
trình diễn, nhiếp ảnh, collage tới in ấn và sắp đặt; nhằm khám phá những ký ức tập thể, 
những lưu trữ văn hoá thông qua việc đào sâu vào những dòng tự sự lịch sử, ảnh hưởng 
của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, cũng như tác động lâu dài của chiến tranh và 
những cuộc di dân. Đức nhận hỗ từ Asian Cultural Council NYC năm 2015 và lưu trú  
từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2017. Anh đã tham gia vào chương trình AIR tại Tokyo TWS 
2011, Nagasaki Japan 2015, Phnom Penh Cambodia SaSaArt Project 2015, Paris France 
Béton Salon 2016, Art in General NYC USA 2017, Seoul Korea Haenghwatang 2018,  
Jeju Culture Space Yang 2019. Những triển lãm đáng lưu ý của anh bao gồm: ‘Two Headed 
Raincoat’, Haenghwatang, Seoul, Hàn Quốc; ‘indexmakers’, Le 19 Crac, Montbéliard, Pháp 
(2018); Art In FLUX và La Maison d’Art, NYC, Mỹ (2017); ‘Anywhere but Here’, Bétonsalon – 
Centre for Art and Research, Paris, Pháp (2016); ‘happiness lies beyond the clouds’, Sàn Art, 
TP. HCM, Vietnam (2016) v.v



Vui lòng quét mã QR 
hoặc theo đường link: 
http://bit.Ly/interviews_vn  
để nghe các đoạn phỏng vấn nghệ sĩ.

Trần Minh Đức
Những cánh tay
Cánh tay Tôi nắm chặt
2019
Đồng
Kích thước dị biệt
5 phiên bản + 2 bản nghệ sĩ

Trần Minh Đức
Những cánh tay
Ông Khuyến Thiện Ông Trừng Ác
2019
Tượng gỗ cổ
Kích thước dị biệt
Độc bản

Trần Minh Đức
Những cánh tay
Chìa khoá nước trời
2019
Nhựa tổng hợp
Kích thước dị biệt
Độc bản

Trần Minh Đức
Việt Nam Tranh đấu sử
2019
Phấn màu, mực tàu trên giấy
27 x 22 cm (đóng khung)
Độc bản

Trần Minh Đức
Đoàn Thanh Niên
2019
Đồng, kính
14 x 14 cm
Độc bản

Trần Minh Đức
Em vui học làm Sao
2019
Tài liệu giáo dục, bàn, ghế 
Kích thước linh hoạt theo không gian
Độc bản
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Trần Minh Đức
Hát trong Ánh Hồng
2019
In kỹ thuật số in giấy, giấy nhựa bong 
bóng
Kích thước linh hoạt theo không gian, 
136 ảnh 
Độc bản
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Trần Minh Đức
Đếm Sao
2019
Trình diễn với dàn đồng ca thiếu nhi
3’, với khoảng 12 diễn viên
Không giới hạn phiên bản
*Trình diễn live đêm khai mạc
Được bật mỗi 60 phút trong suốt  
thời gian triển lãm
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Ngọc Nâu
Nhóm Vật tế lễ 1
2019
Sắp đặt điêu khắc và video đơn kênh: 
5’, HD, màu, âm thanh; khăn tay, gương 
tìm thấy; ảnh kỹ thuật số in decal PP
Kích thước linh hoạt theo không gian
Độc bản
*Lặp đi lặp lại,  
nghỉ một phút giữa mỗi lần lặp

Ngọc Nâu
Lời văn chú Trừ tà Giải hạn
2019
Sổ tay tìm thấy, đèn LED, dây điện, bộ mạch 
điện tử
Kích thước linh hoạt theo không gian
5 phiên bản + 1 bản nghệ sĩ

Ngọc Nâu
Notes on Landscape (series)
Những Ghi chú Phong cảnh (sê-ri)
2019
Ảnh kỹ thuật số in decal PP, ảnh tìm thấy
33 x 47,5cm (đóng khung)
Độc bản 

Phan Anh
Placebo
2019
Sắp đặt điêu khắc và video đơn kênh: 
19’36, đen trắng, âm thanh; gỗ, mực
Kích thước linh hoạt theo không gian
Độc bản

Phan Anh
Placebo
2019
Sắp đặt điêu khắc 5 video đơn kênh: 25’04, 
đen trắng, âm thanh; mực trên giấy, da, 
ni-lông, bế kim vàng
Kích thước linh hoạt theo không gian
Độc bản
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Sức nặng 
 
Cảm giác thiếu vắng đức tin thường bắt nguồn từ sự nghi hoặc – một sự nghi hoặc mang  
sức nặng vô hình. Sẽ dễ dàng biết bao nếu ta có đức tin (hay chí ít, sẽ dễ dàng hơn khi ta đi 
theo niềm tin của số đông), nhưng vì lý do nào đó mà đôi khi ta lại chẳng thể. Và vì thế, ta tìm 
kiếm lời giải đáp -  để chữa trị một bệnh lý mà không bác sĩ nào có thể chẩn đoán; để chạy 
theo một công việc mơ ước nhưng lại luôn nằm ngoài tầm tay; để lý giải chuỗi tai bay vạ gió 
đang xâm lấn đời ta. Câu hỏi ‘vì sao’ cứ liên tục trở lại, cứ thế bào mòn lương tri và nhận thức. 
Kiếm tìm câu trả lời cho những bí ẩn của nhân loại (cũng như mục đích đằng sau những bí ẩn 
này) chung quy chính là động lực khiến ta tin vào ‘đấng tối cao’; thôi thúc ta lần theo các linh 
hồn cư ngụ cõi thiêng; thúc giục ta trông mong vào tổ tiên - để soi đường chỉ lối, để xưng tội, 
để tìm lại thanh bình cho tâm căn. Tồn tại song song là những những giải pháp giúp               
con người cứu rỗi linh hồn mang tính xã hội/sinh học. Nhờ sự tồn tại của chúng mà cái gọi là 
‘Lý trí’ lên ngôi, và kèm theo nó là quá trình hệ thống hoá các ý tưởng và tổ chức cơ cấu xã hội 
(được cho là ‘lý tưởng/hoàn hảo’) theo hướng đại đồng (như trong chủ nghĩa Mác), hay  
mang tính huỷ diệt (như trong chủ nghĩa Phát-xít). 
 
Phan Anh đong đếm sức nặng này trong bộ tác phẩm sắp đặt đa chất liệu mang tựa ‘Placebo’. 
Hồ nghi trước những hệ thống trao-nhận tri thức tồn tại quanh mình, anh quyết định tìm hiểu 
chúng bằng cách tạo ra một thứ ngôn ngữ nói-viết-cơ thể của riêng. Sử dụng thứ ngôn ngữ 
chỉ mình mình hiểu, thông qua chuỗi hình ảnh động (mà ở đó, xuất hiện trước mắt ta chính là 
nghệ sĩ, đang lặp đi lặp lại một hành động nào đó), Phan Anh đưa ra năm góc nhìn  
(hay năm lời răn?) về sự suy ngẫm, tĩnh tại. Ngôn ngữ cơ thể mà anh sử dụng dường như 
mang tính nghi lễ cá nhân - phải chăng anh đang cầu xin, nỗ lực kiếm tìm kết nối với Tự nhiên, 
hay thể hiện sự trân trọng, thành kính của con người trước đất mẹ? Ở vai trò khán giả, ta  
vây quanh cuốn sổ tay (hay cuốn kinh?) của anh, hệt như cách mà những tín đồ tôn thờ  
một thánh vật – nhưng liệu nó có thật sự linh thiêng? Gần đó, sừng sững đứng là một thân cây 
khổng lồ (đại diện cho Tự nhiên), được cấy ghép bởi các phần khác nhau, với những cành 
nhánh đã bị phạt đứt. Xuyên suốt các tác phẩm đơn vị và tư liệu có mặt trong sắp đặt này,  
tồn tại một cảm thức về sự hoài nghi và phi lý. Vậy nhưng, sự hoài nghi và phi lý ấy đến từ một 
nơi liêm chính và chân thành, bởi động lực thúc đẩy quá trình truy vấn của Phan Anh – tự thân 
nó cũng bắt nguồn từ mong muốn thấu hiểu mối quan hệ giữa Tự nhiên và công cuộc  
định nghĩa, kiểm soát, thâu tóm Tự nhiên của nhân loại. 
 
Cắt chi thể 
 
Cắt chi thể chỉ hành động cắt lìa, loại bỏ một phần cơ thể của vật còn sống hay đã chết.  
Trong các xã hội thời xưa, việc cắt chi thể từng được thực hành như một dạng nghi lễ hiến tế, 
hay một hình thức trừng phạt kẻ tội đồ[2]. Đôi khi, việc cắt bỏ bộ phận cơ thể lại được coi là 
hoàn toàn cần thiết, đặc biệt là khi bộ phận này gây nguy hại cho cơ thể (ví dụ như việc cắt bỏ 
một khối u ung thư). Lịch sử hiện đại của chúng ta cũng đã chứng kiến sự xóa bỏ, bài trừ 
những nhóm người, văn hoá, tín ngưỡng nhất định khỏi các hệ thống chính thống (hãy nghĩ 
tới nạn diệt chủng người Do Thái dưới tay quân Phát xít, hay vô vàn những ngôn ngữ và  
nghi lễ của các dân tộc ít người ở Việt Nam đang dần biến mất). Hành động cắt chi thể  
mang tính xã hội này là một mắt xích quan trọng của trò chơi quyền lực: việc những kẻ sở hữu 
sức mạnh nghiễm nhiên được quyết định ai (hay cái gì) là ‘chính thống’, hé lộ cho ta thấy 
 đôi chút về bản chất của họ (liệu họ có thực sự là những người vì số đông hay không?) 
 

2 Ở thời Trung Cổ và Tiền Hiện Đại, xuyên suốt các đế chế phương Đông lẫn phương Tây (ví dụ như  
Đế chế La Mã, Carthaginia, Macedonia cổ đại, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc 
v.v.), việc tử hình dưới hình thức cắt chi thể được tiến hành bằng cách: dùng dây trói tứ chi của phạm nhân 
vào các vật thể chuyển động được (ngựa hay tàu thuyền); sau đó cho các vật này chạy về các hướng đối 
ngược. Ngay từ 200 năm Sau Công Nguyên, đặc biệt là ở Nam và Đông Nam Á (Ấn Độ, Miến Điện, Xiêm 
La và Đông Dương), việc tử hình bằng cách cho voi giày ngựa xéo đã được thực hiện trong nhiều thế kỷ. 
Các nhà nhân chủng học và sử học cũng chỉ ra vô số các tập tục huyền bí xa xưa, trong đó việc cắt chi thể 
cũng mang hàm nghĩa tạo ra trật tự, thúc đẩy sinh sản và điều hoà xã hội. Sedna - nữ thần biển Bắc, vị thần 
Ai Cập Osiris và người khổng lồ băng giá Ymir trong thần thoại Bắc Âu là các ví dụ về những thần linh đã 
bị phanh thây, cốt để tạo nên thế giới. Quy luật được hiểu ở đây là: từ trên nền của cơ thể chết chóc và bị 
phanh thây, sẽ mọc lên sự sống và trật tự. Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Dismemberment#Folklore.  
Đọc thêm: https://jonkanekojames.com/2014/09/medieval-history-why-dismember-the-dead

Bộ tác phẩm ‘Những Cánh Tay› của Trần Minh Đức tiếp nối dòng suy nghĩ trên về khái niệm 
‘cắt chi thể’. Ba cánh tay - tạc từ đồng, gỗ và hỗn hợp composite; với kích cỡ và hình dáng 
 gần tương đương – cùng nhau hiện hữu trước mắt ta, tượng trưng cho ba niềm tin và  
tư tưởng tách biệt. Không còn đặt trong bối cảnh nguyên sơ, những bộ phận bị dịch dời này 
gợi nhắc đến một miền không-thời gian khác: liệu chúng là những cánh tay răn đe hay  
chở che; liệu chúng sẽ dưỡng dục hay bóp nghẹt? Cả ba cánh tay dường như đều đang  
cầm nắm gì đó vô hình, hoặc giả có gì đã bị lấy đi khỏi chúng. Tại sao vật này thiếu vắng?  
Vì lý do gì mà nó bị tước đoạt – để được giải thoát, để được gìn giữ, hay để trốn tránh?   
Tục ngữ Việt Nam có câu ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’, vậy khi ta đi (bị) rời xa cái gọi là gốc gác, 
liệu ta có lãng quên những giá trị mà nơi ấy đã ban tặng? Liệu những giá trị đó có còn  
đóng vai trò như các la bàn, giúp ta xác định phương hướng để sinh tồn? Các câu hỏi  
càng tiếp tục xuất hiện, thì những tầng lớp ngữ nghĩa mới lại càng sản sinh - bên trong  
chính sự vắng mặt của các đồ vật, sự cắt lìa của những cánh tay, và sự vô danh của những  
cơ thể nguyên sơ mà những cách tay đã từng là một phần (mỗi cơ thể ấy tượng trưng cho  
một niềm tin, một lý tưởng). Nói theo cách khác, trong chính việc xóa tan một ‘cơ thể’  
(niềm tin) độc nhất để dành chỗ cho vô số ‘cơ thể’ (niềm tin) khác mọc lên và cùng tồn tại, 
hành động cắt chi thể trở thành ngọn nguồn của sự tái tích hợp; sự chia lìa trở thành khởi đầu 
cho việc thay hình đổi dạng; và cái chết trở thành hạt mầm cho sự tái sinh. 
 
Chuyển giao 
 
Qua nhiều thế kỷ, việc chuyển giao ký ức văn hoá đã diễn ra từ thế hệ này sang thế hệ khác, 
thông qua các tạo vật (như tượng đài, kho lưu trữ, sách giáo khoa) cũng như các hình thức 
truyền miệng/trình diễn (như truyện cổ dân gian, các nghi lễ, bài kinh). Vậy nhưng,  
không phải tất cả các ký ức đều được lưu truyền, vì chỉ kẻ mạnh hơn mới được lựa chọn cái gì 
để lưu giữ, và chỉ kẻ mạnh hơn mới có khả năng lưu giữ lâu dài (một điều mà đôi khi lại là  
lợi bất cập hại). 
 
Xoay quanh Đạo Mẫu[3] và những câu chuyện về quê hương mình ở Thái Nguyên, các  
tác phẩm của Ngọc Nâu đối diện với lòng ham muốn của con người – thứ lòng tham đã khiến 
ta lóa mắt trước vẻ hào nhoáng của công cuộc hiện đại hoá. Một hậu quả mà từ đó đã tạo ra 
các hệ lụy lên cách thức ta thực hành niềm tin và tỏ lòng tôn kính với các ký ức văn hoá,  
đặc biệt là trong bối cảnh đời sống ngày càng số hoá hiện nay. Trong các tác phẩm ‘Nhóm vật 
Tế lễ 1’ và ‘Lời văn chú Trừ tà giải hạn’, các vật dụng đời thường (từng được sử dụng trong các 
nghi lễ xá tội) hoà trộn với công nghệ (trình chiếu video và hệ thống đèn LED được mã hóa), 
thay hình đổi dạng để trở thành những ‘miếu thờ’ như thể đến từ tương lai. Từ những  
‘miếu thờ’ này, ánh sáng toát ra, những con chữ và hình ảnh dần hiển hiện. Tất cả cùng nhảy 
múa trong điệu tango đầy mê hoặc, phá vỡ rào ngăn giữa cái ảo và cái thực, tạo ra một  
không gian mới, nửa tỉnh nửa mơ. Đây đó, ta nhận ra các hình ảnh vừa thân quen, vừa kì lạ: 
phong cảnh hùng vĩ của những miền đất phương xa; nhóm người túm tụm trên cánh đồng 
hoang; chân dung loè loẹt của ca sĩ – diễn viên; các thành viên trong gia đình khóc than 
người đã mất; một nữ phi hành gia lạc bước nơi nền văn minh đã bị quên lãng. Cứ thế,  
ta tiếp tục tiêu thụ những gì mà miền không gian tích hợp giữa vật chất, tâm linh và  
công nghệ số này sản sinh, chẳng thể nhận thức được khả năng bẻ cong, tán vụn, bóp méo 
quan điểm đạo đức của nó. Vậy nhưng, chưa hẳn ta đã mất đi tất cả, bởi chính trong 
 trải nghiệm đầy cám dỗ và áp chế của một góc xã hội, những lời ca ẩn chứa ký ức vẫn còn 
đâu đó, lẩn khuất trong bóng tối nơi ánh sáng chưa thể chiếu rọi. Cuối cùng, chính lương tri 
sẽ thúc đẩy mỗi cá nhân quyết định mình nên tìm kiếm, lắng nghe, gìn giữ điều gì.  
Chính lương tri sẽ là động lực khiến ta suy ngẫm về các đồ vật (chứa đựng ký ức), về cách 
thức ta chọn lựa để thực hành và tiếp nối hành động (chuyển giao ký ức). Hi vọng rằng, từ đó 
mà các trần thuật về những lịch sử (khác) trong quá khứ sẽ được kích hoạt, trở thành công cụ 
để giúp ta hiểu được hiện tại, đóng vai trò như những điểm quy chiếu để ta có thể  
mường tượng và xây dựng tương lai.

3 Là một trong các tín ngưỡng lâu đời nhất ở Việt Nam, Đạo Mẫu được thành lập vào khoảng thế kỷ 16 
(như một lựa chọn tín ngưỡng khác, tồn tại song song với Nho Giáo), tôn thờ các nữ thần trong tự nhiên 
và liên quan tới nông nghiệp. Đã có thời gian Đạo Mẫu bị coi là mê tín dị đoan, vì thế mà bị cấm đoán. 
Tới năm 1987, nó mới được hợp pháp hoá. Trong những năm gần đây, Đạo Mẫu dần ‘hồi sinh’, tầm ảnh 
hưởng của nó ngày càng mở rộng và nổi bật.


