
VỀ THE FACTORY

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory là trung tâm nghệ thuật đầu tiên tại 
Việt Nam dành riêng cho nghệ thuật đương đại. Chúng tôi, một tổ chức tư nhân 
hoạt động độc lập, tập trung vào các hoạt động văn hoá liên ngành nhằm giới 
thiệu và nâng cao kiến thức về nghệ thuật đương đại cũng như các dòng chảy văn 
hoá trong quá khứ và hiện tại ở Việt Nam. The Factory, với mô hình hoạt động như 
một doanh nghiệp xã hội, còn có một phòng đọc mở cửa cho công chúng gồm 
nhiều tài liệu mang tính giáo dục về nghệ thuật, một không gian mở cho thuê, đi 
kèm với một quán cà phê, quán bar và nhà hàng. Mọi doanh thu từ việc bán tác 
phẩm nghệ thuật và các hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều được sử dụng 
để hỗ trợ kinh phí cho các triển lãm và chương trình cộng đồng tại đây.

‘Galeria’ chọn lọc và trưng bày 
các tác phẩm nghệ thuật tiêu 
biểu, đã từng xuất hiện tại các 
triển lãm trước của The Factory 
cũng như từ các tài năng ít được 
biết đến. Toàn bộ tác phẩm đều 
có thể đặt mua.

giới thiệu tác phẩm của



Galeria kì này giới thiệu một gương mặt nghệ sỹ mà lần đầu The Factory cộng 
tác cùng: Triệu Minh Hải. Theo học ngành Kĩ sư Tin học rồi mới kết duyên với Nghệ 
thuật, thực hành của Hải có phần ‘khác lạ’ khi anh miệt mài đeo đuổi cấu trúc 
phân dạng trong khoa học tự nhiên bằng ngôn ngữ và cảm thức của hội hoạ. 

Hải không phải là người đầu tiên hứng thú với chủ đề này. Trên thực tế, nghệ thuật 
phân dạng, bắt đầu phát triển từ khoảng giữa thập niên 80, là sự giao thoa giữa 
nghệ thuật số và thuật toán máy tính. Ngôn ngữ nghệ thuật này (đặc biệt là trong 
thế giới phương Tây) hiếm khi được vẽ bằng tay do quan niệm nhiều phần lý tính 
rằng hình ảnh phân dạng chỉ có thể được tạo ra khi áp dụng khả năng tính toán của 
máy vi tính và các phần mềm vi tính liên quan để giải quyết phương trình đại số.

Triệu Minh Hải thì ngược lại, anh một mực sử dụng những chất liệu sơ khởi nhất 
của hội hoạ như chì, giấy, bút mực, toan để ‘vẽ’ phân dạng. Cách làm này khá 
thách thức nhưng khi nhìn vào bản chất, ta hiểu rằng mỗi phân dạng mang hình 
thức tương tự như một vật thể hình học được cấu thành từ ngàn vạn chi tiết, trong 
đó mỗi chi tiết lại đồng dạng với hình tổng thể nhưng ở tỉ lệ phóng đại nhỏ hơn. 
Bản chất này của cấu trúc phân dạng được hiển thị rõ khi bóc tách các công 
trình thiết kế công nghiệp, kiến trúc. Chẳng hạn nếu ta lấy tháp Ép-phen làm ví 
dụ, ta sẽ thấy công trình đồ sộ này có thể quy về các hình tam giác đồng dạng 
xếp chồng lên nhau (Hình 1). Tuy vậy, cái khó của nó là làm sao để người nghệ sỹ 
có thể gạt bỏ những liên tưởng thị giác (hình ảnh đã đi sâu vào tâm trí) và kiến 
thức thẩm mỹ (về bố cục, tỉ lệ, phối màu) để tái hiện được một cấu trúc mang 
nhiều tính tự động, trùng lặp liên hồi với yêu cầu chính xác cao độ.

Những thử nghiệm đầu tiên của nghệ sỹ diễn ra trên giấy, nơi các nét chì bền 
cuộn lại nhau, khi đậm khi nhạt, mở ra một không gian dị biệt – nửa thực tế (tựa 
chuyển động của sinh vật dưới kính hiển vi) nửa phi thực tế (như sự va đập của 
các nguồn lực vô hình). Không có hình hài, bố cục, các đường nét cứ thế nối tiếp 
nhau thoải vào vô tận (Hình 2). Triệu Minh Hải như một diễn viên đi trên dây, luôn 
phải tỉnh táo, điều chỉnh khi những kiến thức hay kĩ năng hội hoạ của anh điều 
khiển con mắt và đôi tay đi nét tạo hình. Sau khoảng 8 năm nhẫn nại, miệt mài 
khám phá, nghệ sĩ ngõ hầu đã chạm tới sự cân bằng giữa ngẫu nhiên và lý tính - 
anh đã thả trôi được nét bút, bỏ ngỏ những liên tưởng về hình ảnh, để quán tính 
của đôi tay dẫn dắt tới khi các đường di bút phủ kín mặt toan.

Sử dụng bút sắt trên toan, với loạt tác phẩm lần này, Triệu Minh Hải mở ra một 
cảnh quan đơn sắc nhưng không kém phần kịch tính. Các bức tranh hiện ra lơ 
lửng giữa tường, từng mảng đen – trắng đối lập, hoà quyện tựa nhịp điệu của âm 
nhạc: khi thả lỏng, lúc cuồng dại bồng bột, lúc tập trung cao độ. Khác với các 
tác phẩm hội hoạ mẫu mực, tranh của Hải dường như “đơn giản” hơn, nhưng lại 
nhiều tính động hơn. Phơi bày trên mặt toan là những dòng chuyển động của 
đường nét, của cảm xúc người nghệ sỹ và của cả tiến trình thời gian.

Triệu Minh Hải (sn.1982 ở Hà Nội) Khởi nghiệp là một kỹ sư máy tính, Hải rời bỏ công 
việc trong lĩnh vực tin học để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Anh tốt nghiệp chuyên 
ngành Hội hoạ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013 và tham gia tích cực vào 
các hoạt động nghệ thuật ở Hà Nội. Kiến thức kỹ thuật trước đây của Triệu Minh Hải 
đã kích thích sự quan tâm của anh đối với mối quan hệ giữa nghệ thuật và khoa học. 
Sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như vẽ chì, tranh, gốm và video để thị giác hoá 
những quan sát và hiểu biết khoa học của mình về các hiện tượng tự nhiên, Triệu Minh 
Hải đặc biệt quan tâm tới tính chất cơ học của việc thực hành này. Anh đã tham gia 
một số triển lãm  bao gồm Toả 2 (2018, VCCA, Hà Nội), Từ im lặng đến gào thét (2018, 
Tổ chức Hòa bình, Jeju), Miền Méo Miệng (2015, Bildmuseet, Umea) và 
Latcarf-Fractal (2014, Nhà Sàn Collective).
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