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‘THUỶ NGUYỄN – MỘNG BÌNH THƯỜNG’ 

Giám tuyển: Dolla Merrillees 

Thời gian triển lãm: ngày 07 tháng Mười một năm 2020 – ngày 06 tháng Hai 

năm 2021 

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (số 15 Nguyễn Ư Dĩ, 

Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM) 

Thông tin về triển lãm: https://factoryartscentre.com/event/mong-binh-

thuong/  

 

Triển lãm ‘Thuỷ Nguyễn - Mộng Bình Thường’ sẽ khai mạc vào 7 tháng 11 năm 

2020 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điển, 

Q2, TP.HCM). Tại triển lãm, 60 tác phẩm thời trang bao gồm các thiết kế áo dài mang 

dấu ấn đặc trưng trong sự nghiệp thời trang của Thuỷ Nguyễn, trong đó có những 

thiết kế chưa hề được trình diễn sẽ được giới thiệu. Cùng với áo dài, triển lãm cũng 

trưng bày những thiết kế độc đáo về thêu, ren, hoạ tiết gấm hay thổ cẩm; những hiện 

vật, phụ kiện thời trang trong bộ sưu tập cá nhân của Thuỷ Nguyễn. ‘Thuỷ Nguyễn - 

Mộng Bình Thường’ minh tường những quan điểm sáng tạo cá nhân của Thuỷ, được 

tái hiện thông qua các diễn cảnh thiết kế công phu, đầy kịch tính; nhằm tôn vinh tính 

https://factoryartscentre.com/event/mong-binh-thuong/
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năng động, sáng tạo của thời trang Việt Nam đương đại trong không gian hội nhập 

Việt Nam và thế giới.  

 

Được biết đến trong các vai trò khác nhau như một nghệ sĩ thị giác, nhà thiết kế thời 

trang, người kiến tạo thay đổi, người có sức ảnh hưởng, cá nhân tiên phong, nữ doanh 

nhân, hoạt động sáng tạo của Thủy Nguyễn trải rộng nhiều lĩnh vực khác nhau bao 

gồm hội họa, sắp đặt nghệ thuật, phim, thời trang và thiết kế. Năm 2021 tới đánh dấu 

10 năm kể từ ngày Thuỷ thành lập thương hiệu ‘Thuy Design House’ (được nhìn nhận 

như một trong những nhà mốt hàng đầu trong ngành công nghiệp thời trang phát triển 

nhanh chóng ở Việt Nam) - một cột mốc đáng chú ý để nhà thiết kế nhìn lại và chia sẻ 

cuộc sống cũng như hành trình thời trang của mình.  

 

Mặc dù Thủy không được đào tạo bài bản để trở thành một nhà thiết kế thời trang 

nhưng hoạt động sáng tạo của cô được xây dựng từ nhiều lớp lang kiến thức và trải 

nghiệm về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa Đông và Tây. Thủy coi 

trọng những ý tưởng mới và cá tính riêng biệt, đồng thời trí tưởng tượng bay bổng 

đóng vai trò không kém phần quan trọng trong triết lý sống của cô - là kim chỉ nam 

cho việc thực hành nghệ thuật cũng như thời trang của cô. Đối với Thuỷ, ‘hội hoạ và 

thời trang có nhiều điểm tương đồng - màu sắc và hình khối'1. Mặc dù vậy, nhận định 

này chỉ ngõ hầu chạm đến những yếu tố quan trọng nhất trong sáng tạo thời trang 

của Thuỷ, đó là sự nhấn mạnh vào hình khối và phom dáng, hoạ tiết trang trí phóng 

đại, sự kịch tính và rực rỡ. Giám tuyển Dolla Merrillees cho rằng Thuỷ là người ‘không 

bao giờ thoả hiệp và thoả mãn, cô luôn luôn tìm tòi cái mới, hướng tới những mục tiêu 

tiếp theo’.   

 

Lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng 'Ngậm Ngùi'2, ‘Thuỷ Nguyễn - Mộng Bình 

Thường’ là triển lãm quy tụ hơn 100 hiện vật, trong đó có 60 'bộ trang phục' mở ra 

các khía cạnh khác nhau về Thuy Design House. Triển lãm tái hiện một cách phong 

phú và rõ nét sự đa dạng của các bộ sưu tập thời trang cũng như những nguồn cảm 

hứng giúp hình thành nên chúng. Các mẫu thiết kế của Thuỷ xoay quanh những câu 

chuyện cá nhân như tình mẫu tử, quê hương, đời sống tâm linh và thiên nhiên. Bên 

 
1 Hoang, S 2019, ‘Milestones on the Artistic Path’, Culture Magazin, 31 January, viewed 10 March 2020, 

https://www.culturemagazin.com/milestones-on-the-artistic-path/  
2 Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Huy Cận  
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cạnh đó ta cũng có thể bắt gặp các câu thành ngữ tục ngữ, đồng dao, chuyện cổ tích, 

truyền thuyết hay mỹ thuật hiện đại Việt Nam trong không gian triển lãm và trong các 

mô típ thiết kế của Thuỷ, phản ánh tình cảm và sự gắn kết của Thuỷ đối với văn hoá 

truyền thống Việt Nam.  

 

Zoe Butt, Giám đốc nghệ thuật của Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory cho 

biết ‘Thông qua việc tổ chức triển lãm này, The Factory nhấn mạnh cam kết đối với 

tính liên ngành trong việc nghiên cứu và trưng bày các dạng thức khác nhau của nghệ 

thuật, với sự tin tưởng rằng thử nghiệm và đổi mới trong sáng tạo hiện diện trong mọi 

mặt của đời sống lao động con người, và vì thế điều này vô cùng quan trọng trong 

việc đánh giá vai trò của nghệ thuật đương đại trong xã hội ngày hôm nay - một câu 

chuyện chưa quá phổ biến trong chương trình đào tạo nghệ thuật ở Việt Nam.’  

 

Xoay quanh ‘Thủy Nguyễn - Mộng Bình Thường’ là một chuỗi các chương trình trò 

chuyện, chiếu phim, workshop. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cũng sẽ phát hành một 

cuốn sách giới thiệu triển lãm với tiểu luận chuyên đề của Giáo sư Ann Marie 

Leshkowich, hiện đang công tác tại trường Đại học Holy Cross, Hoa Kỳ.   

 

Triển lãm ‘Thuỷ Nguyễn – Mộng bình thường’ được giám tuyển bởi Dolla Merrillees 

và chính Thuỷ Nguyễn. Nhà tổ chức: ‘Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory’ 

và ‘Thuy Design House’. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 06/02/2021.  

 

Vui lòng xem thêm ảnh minh hoạ cho triển lãm bên dưới.  

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: art@factoryartscentre.com | +84 (0)28 3744 

2589 

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, 15 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

  

Lưu ý dành cho ban biên tập: 

Thuỷ Nguyễn tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và lấy bằng cao học tại Học viện 

nghệ thuật thị giác và kiến trúc quốc gia (Ukraine) ở Kiev. Mặc dù không được đào tạo bài 

bản, Thuỷ dũng cảm khởi đầu hành trình thời trang của cô bằng việc khai trương cửa hàng 

đầu tiên của Thuy Design House ở Đồng Khởi, Sài Gòn năm 2011. Điều làm nên thành công 

của cô là các thiết kế bay bổng và nữ tính; cách sử dụng màu hay vải vóc đầy sáng tạo để 



 

làm nổi bật cá tính của người phụ nữ Việt đương đại. Ở Thuỷ luôn thấy một sự nhất quán 

trong việc hướng tới văn hoá truyền thống Việt Nam khi các bộ sưu tập của cô thường lấy 

cảm hứng từ vải vóc xưa, đồ mỹ nghệ, gốm sứ, tranh của các danh hoạ thế kỷ 20 đi ra từ 

trường Mỹ thuật Đông Dương và áo dài – biểu tượng của văn hoá Việt – hay các phụ kiện cổ 

truyền khác.  

 

Thực hành đa dạng của Thuỷ có thể thấy qua vai trò nhà sản xuất điện ảnh, cụ thể như bộ 

phim Cô Ba Sài Gòn – bộ phim hài tình cảm giới thiệu về văn hoá và lối sống của Sài Gòn 

xưa thông qua lịch sử của áo dài. Trong cộng đồng nghệ thuật, cô được biết đến dưới nghệ 

danh ‘Tia-Thuỷ Nguyễn’, đặc biệt trong vai trò sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The 

Factory tại TP.HCM năm 2016 (Không gian độc lập đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng dành 

riêng cho nghệ thuật đương đại). Năm 2019, với những hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, 

nghệ thuật thị giác và kinh doanh, Thuỷ được vinh danh là một trong năm mươi phụ nữ có 

sức ảnh hưởng nhất do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. 

 

Thuy Design House là thương hiệu thời trang cao cấp dành cho nữ giới, với trụ sở chính tại 

Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Việt Nam. Thành lập vào năm 2011, thương hiệu được 

biết đến thông qua việc sử dụng chất liệu và kĩ thuật thủ công đậm dấu ấn bản địa như gấm 

vóc kết hợp với kỹ thuật thêu thùa - kết hạt; cũng như cách sử dụng màu sắc sống động đầy 

biểu cảm. Phong cách đặc trưng của thương hiệu  hoà trộn truyền thống và hiện đại - cả về 

vóc dáng và quan niệm linh hoạt về phái nữ và tính nữ. Thuy Design House thiết kế cả dòng 

quần áo may sẵn, lẫn trang phục chuyên biệt và phụ kiện. 

 

Dolla Merrillees là một giám tuyển, chuyên gia tư vấn hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, tác 

giả của cuốn sách Vợ của tiều phu: truyện kể của một người mẹ kế (2007). Merrillees là một 

diễn giả đầy cảm hứng và một cây viết đã từng đóng góp vào rất nhiều ấn phẩm in cũng như 

online. Cô là cựu giám đốc của Bảo tàng Nghệ thuật ứng dụng và Khoa học (MAAS), ngoài 

ra cũng từng là Trưởng bộ phận giám tuyển, sưu tầm và trưng bày tại Bảo tàng nói trên từ 

đầu năm 2014. Merrillees chịu trách nhiệm chinh trong việc dựng nên trung tâm dành riêng 

cho thời trang thuộc bảo tàng MAAS, đồng thời phát triển mối quan hệ chiến lược với Hội 

đồng thời trang Úc và toàn thể ngành công nghiệp thời trang. Một số triển lãm cô đã tham gia 

thực hiện trong thời kỳ tại nhiệm bao gồm: Yêu như thể: thời trang cưới ở Úc; Collette 

Dinnigan: Cởi bỏ; Vuột khỏi tầm tay: Vật chất hoá chủ thể số; và Tài sản trân quý: trang sức 

và cá tính.  

 

Merrillees đang theo học Cao học ngành Triết học tại trường Đại học Sydney và gần đây nhất 

từng làm việc với Trường Western Sydney University để hình thành chiến lược phát triển văn 



 

hoá nghệ thuật thập kỉ tới, đồng thời tham gia tư vấn cho Trường Đại học Tasmania và thành 

phố Launceston. Merrillees từng giữ vị trí phó Giám đốc tại Quỹ nghệ thuật đương đại 

Sherman, nơi cô giám sát việc thiết kế và sản xuất của 17 ấn phẩm khác nhau. Merrillees 

từng tham gia hội đồng cố vấn giám tuyển cho thành phố Sydney, nhóm cố vấn cho Viện Văn 

hoá và Xã hội của trường Western University và là thành viên của Chief Executive Women. 

Hiện cô đang nằm trong hội đồng Tư vấn phát triển Tổ hợp Thời trang của SCCI (Trung tâm 

Văn hoá và Ý tưởng Sherman) và là một trong ba đại sứ toàn cầu của SCCI. Đại diện cho 

Merrillees là tập đoàn quản lý Silverfox và Grey Models, London. 

 

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (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. 

www.factoryartscentre.com.  
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