
Lê Hiền Minh
Lê Hiền Minh (sn. 1979, Việt Nam) theo học nghệ thuật sơn mài tại trường 
ĐH Mỹ thuật TP. HCM và tốt nghiệp ngành Nghệ thuật tại Học viện Nghệ 
thuật Cincinnati (Mỹ). Cô được biết đến là một nghệ sĩ thị giác kiên trì sử 
dụng giấy Dó – một loại thấy thủ công truyền thống của Việt Nam – trong 
các sáng tác mang hình thức nghệ thuật sắp đặt cỡ lớn. Ở tác phẩm của 
Hiền Minh, giấy Dó được ‘phơi’ trước tác động của các yếu tố tự nhiên (như 
thời tiết) và con người (qua tương tác của khán giả với tác phẩm). Tính vật 
chất – ở cả quá trình giải-vật chất (dematerialization) hay quá trình vật 
chất-hoá (materialization) – đều trở thành trọng tâm, và là biểu thị của 
khái niệm vạn vật vô thường. Ngoài ra, các tác phẩm của Hiền Minh còn 
đóng vai trò như cầu nối giữa nghệ thuật và văn hoá truyền thống và đương 
đại của Việt Nam. Từ năm 2003, cô đã liên tục triển lãm ở các bảo tàng và 
phòng tranh tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Phần Lan và Mỹ.

/

Richard Streitmatter-Trần
Richard Streitmatter-Trần (sn. 1972, Việt Nam) là nghệ sĩ hiện sống và làm 
việc tại TP. HCM. Mồ côi ngay sau khi sinh ra ở Biên Hoà, anh được một gia 
đình người Mỹ nhận nuôi. Anh lớn lên và theo học tại Mỹ trước khi chuyển 
về Việt Nam năm 2003, sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật. Mặc dù nền 
tảng giáo dục của anh tập trung nhiều thực hành nghệ thuật phi chất liệu 
như nghệ thuật trình diễn và new media, những năm gần đây anh chuyển 
dần sang thực hành nhiều với chất liệu trong xưởng, tập trung nhiều vào 
điêu khắc, sắp đặt và hội hoạ. Trong vai trò một nghệ sĩ sống ở Việt Nam 
17 năm qua, ngoài việc sáng tác, anh còn đóng góp cho sự phát triển nghệ 
thuật đương đại của Việt Nam thông qua các dự án giáo dục, giám tuyển 
và phê bình nghệ thuật. Anh cũng vận hành Dia Projects – một tổ chức 
nghệ thuật được thành lập năm 2010. Dù anh thường thực hiện các sáng 
tác của mình ở Việt Nam, phần lớn các triển lãm của anh diễn ra ở nước 
ngoài. Richard hiện đang do de Sarthe Gallery (Hồng Kông) và Vin Gallery 
(TP. HCM) đại diện.

/

Thảo Nguyên Phan
Thảo Nguyên Phan (sn. 1987, Việt Nam) được đào tạo là một hoạ sĩ, hiện 
hoạt động như một nghệ sĩ đa phương tiện thực hành với video, hội hoạ và 
sắp đặt. Qua văn chương, triết học và cuộc sống thường nhật, Thảo Nguyên 
quan sát và tìm hiểu những mơ hồ trong lịch sử, truyền thống và phong 
tục xã hội. Cô bắt đầu làm việc với phim khi theo học Chương trình Thạc 
sỹ nghệ thuật ở Chicago. Cô đã triển lãm rộng rãi các triển lãm cá nhân và 
triển lãm nhóm tại WIELS (Brussels, 2020), Bảo tàng Nghệ thuật Rockbund 
(Thượng Hải, 2019); Lyon Biennale (Lyon, 2019); Sharjah Biennial (Sharjah 
Art Foundation, 2019); Gemäldegalerie (Berlin, 2018); Dhaka Art Summit 
(2018); Para Site (Hồng Kông, 2018); The Factory Contemporary Art Centre 
(TP. HCM, 2017); Nhà Sàn Collective (Hà Nội, 2017); và Bétonsalon (Paris, 
2016). Cô được chọn vào chung kết Giải thưởng Nghệ thuật Hugo Boss 
Asia năm 2019. Bên cạnh hoạt động như một nghệ sĩ đa phương tiện, Thảo 
Nguyên còn là thành viên đồng sáng lập nhóm Lao động Nghệ thuật (Art 
Labor) cùng với Trương Công Tùng và Arlette Quỳnh-Anh Trần, với các 
dự án nghệ thuật liên ngành đi đôi với việc hỗ trợ công đồng địa phương. 
Hiện tại, Thảo Nguyên đặc biệt quan tâm tới việc mở rộng khái niệm 
“theatrical fields” (tạm dịch: miền sân khấu) qua các thực hành trình diễn 
cử chỉ và hình ảnh chuyển động. Năm 2016, cô đã nhận giải thưởng của 
chương trình The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative, cũng như hỗ 
trợ chuyên môn từ Joan Jonas – nghệ sĩ trình diễn và video lừng danh thế 
giới, hiện đang sinh sống và làm việc tại New York.

/

Điềm Phùng Thị
Điềm Phùng Thị (tên thật là Phùng Thị Cúc, 1920-2002) là một tên tuổi lớn 
của nền nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Bà tốt nghiệp ngành Nha khoa, Đại 
học Y Khoa Hà Nội năm 1946, sau đó phục vụ kháng chiến trong khoảng 
hai năm. Năm 1948, sử sách có ghi: do một cơn bạo bệnh, bà được đưa sang 

Pháp điều trị. Tại đây bà tiếp tục học và tốt nghiệp Tiến sĩ giải phẫu nha 
khoa Pháp và nhận bằng Tiến sĩ với luận án về tục ăn trầu của Việt Nam. 
Tới năm 1959 bà mới bắt đầu thực hành và miệt mài theo học điêu khắc tại 
xưởng của điêu khắc gia Antoniucci Volti. Năm 1966, bà được tổ chức triển 
lãm đầu tiên tại Bernheim-Jeune Gallery (Paris, Pháp). Kể từ đó cho tới khi 
trở về Việt Nam năm 1992, bà triển lãm tại nhiều nơi khắp châu Âu, và tác 
phẩm của bà có mặt trong nhiều bộ sưu tập quốc tế. Ngôn ngữ điêu khắc 
của bà đạt tới độ chín và hoàn thiện nhất, cũng như được biết tới nhiều 
nhất, với “7 môđun” mà qua đó bà tạo nên nhiều tác phẩm đa dạng chất 
liệu (tranh, phù điêu, tượng). Triển lãm trong nước đầu tiên của bà diễn 
ra năm 1978 tại Trung tâm Mỹ thuật Hà Nội (nay là nhà triển lãm 16 Ngô 
Quyền), và có thể được coi là một trong những triển lãm trừu tượng đầu 
tiên ở Việt Nam. Trước khi mất bà hiến tặng 175 tác phẩm của mình cho 
TP. Huế, hiện được lưu giữ và trưng bày tại một bảo tàng nhỏ mang tên bà, 
Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (Bảo tàng Mỹ thuật Huế) tại 17 Lê 
Lợi, TP. Huế.

/

Bill Nguyễn
Bill Nguyễn (sn. 1988, Việt Nam) là nghệ sĩ-giám tuyển quan tâm đến việc 
nghiên cứu và phát triển một hình thức và không gian thực hành khác, 
mang tính địa phương cho công việc giám tuyển tại Việt Nam. Hiện đang 
là Trợ lý Giám tuyển tại The Factory, Bill cũng là người đồng sáng lập và 
đồng giám tuyển của không gian nghệ thuật Manzi (Hà Nội), và là giám 
tuyển khách mời của Nhà Sàn Collective (Hà Nội). Các dự án chọn lọc gần 
đây: ‘Chúng ta ở đây, cùng nhau’ - một dự án ‘Pollination’ (đồng giám tuyển 
cùng Grace Samboh), The Factory (2018), ’Tinh thần Bằng hữu’ (đồng 
giám tuyển cùng Zoe Butt & Lê Thiên Bảo), The Factory (2017), ‘0395A.ĐC: 
Triển lãm cá nhân của Ly Hoàng Ly’, The Factory (2017); ‘Những chân trời 
có người bay 3’, Nhà Sàn Collective, Hà Nội (2016); ‘Into Thin Air’, Manzi, 
Hà Nội (2016). Bill đã tham gia khoá workshop cho giám tuyển trẻ thuộc 
Berlin Biennial lần thứ 8, và chương trình CuratorsLAB do Viện Goethe 
Đông Nam Á khởi xướng.

/

Vân Đỗ
Vân Đỗ (sn. 1995, Việt Nam) là giám tuyển và người viết. Sau 23 năm sống 
và lớn lên ở Hà Nội, từ năm 2019 cho tới nay, Vân chuyển vào Sài Gòn để 
trợ giúp giám tuyển cho The Factory. Nền tảng giáo dục và nghệ thuật 
của Vân có được phần nhiều từ các khoá học phi chính thống và tự học. 
Khi còn ở Hà Nội, Vân sinh hoạt và lao động cùng các không gian nghệ 
thuật độc lập như Hanoi Doclab và DomDom, trong các chương trình như 
‘Hanoi Docfest 2017’ và ‘Liên hoan Nhạc mới Hà Nội 2018’. Các dự án gần 
đây Vân tham gia bao gồm: đồng giám tuyển với Hà Ninh triển lãm nhóm 
‘Cõi riêng ảo’ (Manzi Art Space, 2021); giám tuyển buổi chiếu ‘Ca tụng (cõi) 
vi sinh’ (Dcine, 2020); biên tập với Linh Lê tạp chí Măng Ta (2020); đồng 
giám tuyển với Lê Thuận Uyên triển lãm cá nhân của Võ Trân Châu ‘Nhặt 
Lá Rừng Xưa’ (The Factory, 2020); giám tuyển triển lãm cá nhân của Đặng 
Thuỳ Anh ‘Lặng yên san sát’ (The Factory, 2020); sản xuất các phim ngắn 
của Tạ Minh Đức ‘Chiều tà’ và ‘Phim số 3’ (2018-19).

/

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 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. 

Vật mượn, vật tìm thấy

Nỏ từ Jarai, đuôi nối đuôi, trải thành dòng
Một pho tượng, nhặt nhạnh đâu đó giữa Sài Gòn

Thoáng gặp trên Internet, một bức hình

Trần thuật tách rã, trần thuật nối

Đời sống người Việt - viết bằng chữ La-tinh
Băn khoăn về bản sắc giới, về quyền phụ nữ - một đối thoại chưa hồi kết

Tàn tích của một nền văn minh từ quá khứ - khai quật và chuyển hoá

Bề mặt che phủ, bề mặt lột trần

Lớp da sơn mài, óng ánh, bọc lấy nội tạng gỗ, không tuổi
như thể xoá nhoà

Lớp lang giấy, thô mộc, ôm trọn những kim loại, xi-măng 
như thể che chở

Các chi tiết kiến trúc, lẩn bên trong, giờ hiển lộ tỏ tường
như thể tái sinh

Hình thể quen thuộc, hình thể lạ 

Vuông, tròn, chữ nhật, tam giác
Chấm, cong, sóng, thẳng

Dấu, chữ, từ, câu
Và cả những gì chòng chành ở giữa

Phom dạng nhân tạo, phom dạng tự nhiên

Bệ, bồn rửa, mái nhà
Biến đổi rồi lai tạo - thứ sản xuất hàng loạt

Tay, chân, đầu, ngực
Chia cắt rồi tái hợp - thứ hữu cơ

Chất liệu truyền thống, chất liệu lạ thường

Đá, đất, gỗ, kim loại
Trường tồn, bề thế, vật chất

Giấy Dó, bánh tráng, rêu, sơn
Phù du, mỏng manh, mơ hồ
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Triển lãm nhóm của Giám tuyển:

Bill Nguyễn & Vân Đỗ



 

Triển lãm nhóm ‘Lần trong / Nằm giữa / Vùi dưới / Lộ trên’ tập trung khám phá và giới 
thiệu thực hành điêu khắc của ba nghệ sĩ Lê Hiền Minh, Richard Streitmatter-Trần và Thảo 
Nguyên Phan (kèm trưng bày đặc biệt các tác phẩm của cố nghệ sĩ Điềm Phùng Thị). Mặc 
dù đến từ các nền tảng giáo dục khác nhau (Hiền Minh được đào tạo chuyên môn về sơn 
mài, Richard về nghệ thuật video và trình diễn, Thảo Nguyên về hội hoạ), mỗi nghệ sĩ đã 
không ngừng nghỉ thử nghiệm với đa dạng phương pháp và ngôn ngữ nghệ thuật. Qua quá 
trình tìm tòi nguồn ảnh hưởng và cảm hứng sáng tác của họ - từ lịch sử cá nhân (của gia 
đình hay từ những chuyến đi), đến di sản tập thể (tìm thấy trong kiến trúc hay tàn tích 
văn hoá), đến những dao động qua lại liên ngành (ở cả phương diện kiến thức lẫn phương 
pháp), triển lãm mong muốn soi rọi cách thức mà ba nghệ sĩ trên diễn giải, mở rộng và làm 
giàu thực hành, ý nghĩa và giá trị của điêu khắc ngày hôm nay. 

Ở Việt Nam, nghệ thuật đương đại không được dạy trong chương trình đào tạo chính thống. 
Khi nói về điêu khắc, nhìn chung người ta vẫn thường nghĩ ngay tới tượng thờ, tượng Phật 
trong đình, chùa (một hình thức nghệ thuật dân gian đã tích hợp nhuần nhuyễn vào đời 
sống tâm linh của người Việt); hay tới những tượng đài lịch sử thấm đượm phong cách Hiện 
thực Xã hội (được liên tục xây dựng để củng cố sức mạnh của các biểu tượng chính thể); 
hoặc tới những công trình trang trí ngoài trời với trọng tâm là hình thức (thay vì nội dung 
hay mục đích), đôi khi là sự sao chép (bất chấp bối cảnh hay học thuyết) của các trường phái 
mỹ thuật nước ngoài. Các ví dụ trên tượng trưng cho kiểu thực hành điêu khắc cổ điển - ở 
đó, bố cục, phong cách, phom dạng, chất liệu và màu sắc là mối quan tâm hàng đầu.

‘Trong’, ‘giữa’, ‘dưới’, ‘trên’ - những giới từ này không những cho ta biết vị trí của một vật 
hay một người, mà còn ảnh hưởng và điều hướng mắt ta nhìn. Không gian của triển lãm 
cùng các chiến lược trưng bày đi kèm, vì vậy, đã được sắp đặt và thiết kế, cốt để khơi gợi 
mối tương quan giữa các tác phẩm; đồng thời, cũng là để hé lộ không chỉ mối quan hệ giữa 
các thành tố của một tác phẩm, mà còn cả sự tương tác và phối hợp của chuỗi thành tố đó 
với tổng thể triển lãm. Tại ‘Lần trong / Nằm giữa / Vùi dưới / Lộ trên’, đôi khi tác phẩm được 
nâng lên cao – để ám chỉ khoảng cách giữa các không – thời gian, hay những khác biệt 
mang tính xã hội. Khi khác, tác phẩm lại nằm kề với đất – cốt làm nổi bật trọng lượng của 
lịch sử, hay sức mạnh của căn tính văn hoá. Có khi, tác phẩm lại mời gọi người xem tiến 
gần - để bóc tách từng lớp chất liệu, và soi xét từng đơn vị phom dạng. 

Liên tục mở rộng khả năng của giấy Dó như một công cụ điêu khắc, Lê Hiền Minh đồng thời 
chất vấn những ý niệm về tính nữ thông qua những hình thể lai tạp – nơi các biểu tượng nữ 
thánh xuyên suốt nhiều tín ngưỡng bản địa bị cấy ghép vào đồ đạc nội trợ. Một hình ảnh 
vừa thách thức nhận thức tập thể, vừa tôn vinh quyền năng nữ giới trong chính sự khuất 
dạng của họ. Ấn tượng với các giai đoạn lịch sử Mỹ thuật, các kỹ thuật và các nền văn hoá 
khác nhau, Richard Streitmatter-Trần hoà hợp những chất liệu hữu cơ (bánh tráng hay 
rêu) và những chất liệu công nghiệp (thép hay bê-tông), tạo thành những tổ hợp khi lơ lửng 
trôi nổi, khi sừng sững nằm yên, khi lại tương tác trực tiếp với Tự nhiên. Một hành vi vừa 
thách thức những giả định về tính trường tồn của điêu khắc, vừa mở rộng cuộc hội thoại 
về mối quan hệ giữa bản chất của vật liệu và ý nghĩa, hình hài sau cuối của tác phẩm. Tìm 
thấy cảm hứng trong hệ thống 7 môđun hình học của cố nghệ sĩ nổi danh Điềm Phùng 
Thị, Thảo Nguyên Phan – qua những tạo tác bằng đá, gỗ và sơn mài - tiếp tục niềm say mê 
văn học dân gian và lịch sử truyền miệng/ghi chép của Việt Nam. Đặt thế giới tối giản của 
Điềm Phùng Thị kế hệ từ vựng giàu trần thuật của Thảo Nguyên, một miền không gian 
màu nhiệm được kiến tạo - ở đó, mọi khác biệt cùng đồng hiện và song hành.

* The Factory trân trọng gửi lời cảm ơn tới ông Phan Đình Hối vì đã hào phóng cho chúng tôi 
mượn những tác phẩm quý giá của Điềm Phùng Thị cho triển lãm này.
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Richard Streitmatter-Trần
Cổng Trời 
2021
Bánh tráng, khung gỗ, dây thép
120 x 130 x 130 cm (cao x ngang x sâu)

Richard Streitmatter-Trần
Trình trịch Thanh thoát 
2021
Xốp cách nhiệt, đất sét 
195 x 140 x 80 cm 

Richard Streitmatter-Trần
Thăng thiên 
2021
Đất sét, cột thép, xi-măng 
3 tác phẩm đơn vị: kích cỡ đa dạng 
Tác phẩm đơn vị 1: 177 x 28 x 19 cm
Tác phẩm đơn vị 2: 193 x 28 x 19 cm
Tác phẩm đơn vị 3: 226 x 28 x 19 cm

44

Richard Streitmatter-Trần
Bàn chân hoá Đá 
2020 - 2021
Đá vôi, rêu và địa y mọc tự nhiên, đế sắt 
Điêu khắc: 43 x 66 x 33 cm
Đế: 90 x 55 x 55 cm

Lê Hiền Minh
Các Thánh Của Kỳ Vọng (Mẫu Vòng Lặp, Mẫu Bất 
Tận, Mẫu Giống Nòi), số 1
2021
thuộc chuỗi ‘Năm Câu hỏi’ (2019 - vẫn tiếp diễn)
Giấy Dó, bàn gỗ, máy giặt, bàn rửa chén inox, 
giường  
3 tác phẩm đơn vị: kích cỡ đa dạng
Tác phẩm đơn vị 1: 223 x 60 x 60 cm
Tác phẩm đơn vị 2: 162 x 138 x 76 cm
Tác phẩm đơn vị 3: 81 x 164 x 79 cm

Điềm Phùng Thị 
Vợ chồng
1998
Kim loại
36 x 17 x 10,5 cm 

Điềm Phùng Thị 
Khuyết danh 
1997
Vải 
28,5 x 29 cm 
 

Điềm Phùng Thị
Em bé
1965
Đá ngọc, thanh kim loại 
15 x 12 x 5,5 cm

Ni cô 
Khoảng năm 1974 
Đá ngọc, kim loại, gỗ 
32 x 11 x 5 cm

Ngôi đền 
Khoảng năm 1973 
Kim loại, đá ngọc 
27 x 25 x 18 cm 

Mỗi tác phẩm trên (10a, 10b, 10c) của Điềm Phùng 
Thị được đặt trên một tác phẩm của Thảo Nguyên 
Phan (bệ đá cẩm thạch trắng thuộc một phần tác 
phẩm ‘Nỏ thần (Mài thời gian)’)

Thảo Nguyên Phan
Nỏ thần (Mài thời gian) 
2017 - vẫn tiếp diễn 
Màu nước trên lụa, khảm trai và sơn mài trên gỗ, 
đá cẩm thạch trắng, sắt 
Sơn mài trên nỏ được thực hiện cùng nghệ sĩ 
Đinh Văn Sơn 
Kích thước sắp đặt đa dạng 

Bàn ghế do Điềm Phùng Thị thiết kế (1995), Thảo 
Nguyên Phan tái sản xuất (2021) 
Thực hiện với sự tham vấn của ông Phan Đình 
Hối, trợ lý của cố nghệ sĩ Điềm Phùng Thị 

Tường do Thảo Nguyên Phan thiết kế, mô phỏng 
một trong ‘7 môđun’ của Điềm Phùng Thị

Lang thang giám tuyển - Trao đổi thư từ giữa 
Bill Nguyễn và Vân Đỗ

Bạn có thể tải thư tại: 
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Điềm Phùng Thị 
Em bé ngắm trăng 
1993
Vải 
110 x 80 cm

Điềm Phùng Thị 
Tưởng niệm 
1993
Vải
70 x 50 cm
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