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“The Persian mystic Jalaluddin Rumi (1207-1273) wrote: ‘Enough talking. If we eat too 
much greenery,/we are going to smell like vegetables’.

Enough talking; and yet we go on talking and falling in love with green. We just can’t 
stop. And I can’t stop here, can I? With the media promotions of natural products and 
imagery that saturate life in modern societies, it is difficult to continue putting 
nature back into discourse, without contributing to further denature nature by 
partaking in the production of its so-called ‘crisis’—or what a European critic views 
as a form of ‘intellectual blackmail[ing]’ associated with that ‘epidemic of visibility 
menacing our entire culture’. As the end of the century approaches, discourses on and 
images of nature seem to have taken on a new lease of life. With their proliferation, 
the concept of nature has at once regained its full importance and become so 
destabilized as to raise anew the questions of its viability as a discursive category. 
In an attempt to introduce difference into practices that inform the theorizing of 
nature and to talk while not overeating greenery, a space is thus opened up here, in 
which reflections on nature necessarily shuttle between the arbitrary reality of the 
sign (word as word) and the multiple realities it speaks to or represents in the 
posthumanist landscapes of ‘denaturalized’ discourses.”
—Trinh T. Minh-Ha, “Nature’s r: A musical swoon”

In her late-90s essay that addresses humans’ serious obsession with, and alienation 
from, nature, Trinh T. Minh-Ha summoned us to listen to nature, to let its tonalities 
“sound through, unhampered.” In the tumultuous clamor of our contemporary moment, the 
call to listen to the subtleties of nature seems more impossible and urgent than ever. 
Borrowing Trinh T. Minh Ha’s diagnosis of our overconsumption of, and desensitization 
to, nature as a provocation to think, Sàn Art presents four moving-image works that 
contemplate four differently defamiliarized visions of our world. Facing these filmic 
landscapes that link worlds of the living and the dead, landscapes that shelter remem-
brances of things past as well as new visions of the present, we are invited to confront 
the reality of humans’ exploitation and subjugation of each other and of nature, to 
imagine new ways of filming and screening nature’s sacred climates, to search for 
nature’s receding music—the music John Cage described as “ecological… a “together-work” 
of water, air, sky, earth,” to listen to nature’s forgotten musical swoons, to the 
wavering, reeling moments of sundowns and moonrises, of falling, fading nights, of 
nights birthing new foliations of light, of light that mesmerically commands image- and 
film-makers to inscribe and ignite, again and again, its faltering glow, its shimmering 
shadows. Motions pictures made by mortals, after all, as a Vietnamese filmmaker writes, 
only dwell in these deathless modulations between “light and darkness, positive and 
negative, remembering and forgetting.”

—Nguyễn Hoàng Quyên, Sàn Art.

* The quotations (except for the final one) are taken from Trinh T. Minh-Ha’s essay, 
“Nature’s r: A musical swoon,” in FutureNatural: Nature, Science, Culture, ed. George 
Robertson et al. (London: Routledge, 1996), pp. 86–104.

* The last quotation cites the words of filmmaker Trương Minh Quý written for the 
day-long screening marathon Film to Forget at Sàn Art (September 2019).



“Jalaluddin Rumi (1207-1273), nhà huyền học người Ba Tư, từng viết: ‘Thôi, nói đủ rồi. 
Nếu ta tiêu thụ cỏ cây quá đà, / người ta sẽ lai mùi rau củ.’

Nói đủ rồi; ấy vậy chúng ta cứ nói, cứ say mê cảnh vật xanh. Chúng ta không dừng được. 
Mà bản thân tôi cũng đâu dừng được ở đây, phải không? Thời buổi xã hội hiện đại gần 
như bão hoà với đủ loại phương tiện truyền thông đồng loạt quảng bá sản phẩm và hình 
ảnh lấy từ thiên nhiên, thật khó để tiếp tục đưa thiên nhiên thực sự trở lại môi trường 
diễn ngôn, mà không góp phần vào tiến trình phi-tự-nhiên-hoá bằng việc tham gia sản 
xuất hiện tượng gọi là 'khủng hoảng’—hiện tượng mà một nhà phê bình châu Âu xem như một 
hình thức 'tống tiền tri thức’ liên quan đến vấn đề ‘vạn vật đều khả thị, nhìn được, 
thị giác hoá được, một đại dịch đe dọa toàn bộ nền văn hóa của chúng ta'. Giờ đây, khi 
thế kỷ cũ chuẩn bị kết thúc, luận bàn và hình ảnh về thiên nhiên dường như đã chuyển 
mình sang một kiếp sống mới. Được phổ biến nhân rộng, khái niệm thiên nhiên đã vừa lấy 
lại tầm quan trọng của mình, vửa trở nên đủ bất ổn để đặt lại một số câu hỏi về khả 
năng tồn tại của bản thân nó như một phạm trù diễn ngôn. Trong nỗ lực dẫn nhập tính 
khác biệt vào những thực hành thấm nhuần cuộc lý thuyết hóa thiên nhiên, đồng thời cũng 
trong nỗ lực nói mà không tiêu thụ cỏ cây quá đà, một không gian được mở ra ở đây, nơi 
những phản tư về thiên nhiên buộc phải di chuyển qua lại giữa thực tại tùy ý của ký 
hiệu (ngôn từ như là ngôn từ) và nhiều thực tại đa bản mà nó ngụ ý hoặc tái hiện trong 
những cảnh quan hậu hiện đại của diễn ngôn 'phi tự nhiên hóa’.”
—Trịnh T. Minh-Hà, tiểu luận “Nature’s r: A musical swoon” (tạm dịch: “Chữ r trong 
nature/thiên nhiên: Một điệu ngắ(ấ)t”)

Cuối thập niên ’90, trong tiểu luận hướng về nỗi ám ảnh nghiêm trọng với, và tình trạng 
tha hoá khỏi, thiên nhiên của con người, Trịnh T. Minh-Hà cất lời gọi chúng ta hãy lắng 
nghe thiên nhiên, hãy để cho âm điệu của nó vang lên, không bị ngăn trở. Trong ồn ào 
hỗn loạn của thời đương đại, lời hiệu triệu lắng nghe những tinh tuý của thiên nhiên 
dường như bất khả và cấp bách hơn bao giờ hết. Mượn chẩn đoán của Trịnh T. Minh-Hà như 
để kích hoạt suy nghĩ về hội chứng tiêu thụ quá mức, và mất mẫn cảm với, thiên nhiên, 
Sàn Art xin giới thiệu bốn tác phẩm hình ảnh động với bốn suy ngẫm khác nhau, bốn bức 
tranh lạ hoá về thế giới chúng ta. Đối mặt với những cảnh quan phim liên kết cõi sống 
và cõi chết, những cảnh quan mở không gian cho cả hồi tưởng về quá khứ và viễn tưởng 
về hiện tại, chúng ta được mời vào cuộc chạm trán với thực tại con người tàn diệt lẫn 
nhau và khuất phục thiên nhiên; chúng ta cũng được mời để tưởng tượng ra những cách 
thức thu hình và trình chiếu những khí hậu thiêng, để đi tìm âm nhạc đang lùi dần của 
thiên nhiên—thứ nhạc John Cage miêu tả như một thể điệu “sinh thái… một giao-tác giữa 
nước, khí, đất, trời”—để nghe những điệu ngắ(ấ)t của thiên nhiên đang trôi vào quên 
lãng, những quãng dao động, bập bềnh khi mặt trăng lặn, mặt trời lên, trong những khúc 
tàn, khúc nao, của bóng tối, bóng tối sinh hạ những phiến sáng mới, những phiến sáng 
mời mọc người làm ảnh, làm phim, ghi xuống, thắp lên, lặp vòng bất tận, những chập chờn 
sáng, những lấp lánh đêm. Phim ảnh do con người hữu tử làm ra, kỳ cùng, như một người 
làm phim Việt viết, chỉ cư lưu trong những biến điệu bất tử giữa “ánh sáng và bóng tối, 
dương bản và âm bản, nhớ và quên.”

—Nguyễn Hoàng Quyên, Sàn Art.

* Các trích dẫn (trừ trích dẫn cuối cùng) được lấy từ tiểu luận  “Nature’s r: A musical 
swoon” của Trịnh T. Minh-Hà, trong quyển sách FutureNatural: Nature, Science, Culture 
(Tương-lai-Tự-nhiên: Thiên nhiên, Khoa học, Văn hóa), do George Robertson và cộng sự 
biên tập. (Luân Đôn: Routledge, 1996), tr. 86-104.

* Trích dẫn cuối cùng là lời của đạo diễn Trương Minh Quý viết cho ngày chiếu phim Phim 
để Quên tại Sàn Art (tháng 9/2019).



P H A M  N G O C  L A N

BLESSED LAND _ MỘT KHU ĐẤT TỐT
2019, 19’

If a land is exploited by upperclass investors, it must be a terribly auspicious zone—this is the commonly 
internalized logic of capitalism in Vietnam that Pham Ngoc Lan quietly critiques in his dexterous short, 
Blessed Land. Set in a golf course overlooking exquisite karsts, the story revolves around a headstone that 
goes missing along with disappearing memories of the land’s pre-gentrification era, when the golf course was 
still a cemetery. In a corner of a desolate sand dune, family members of the graveless ghost burn offerings 
for him anyway, absurdly praying that the calculated investment of the moneyed class will endow the land and 
its ghosts to grant good fortunes to the living. A paper horse is set on fire, fish squirm in narrow dark 
waters, a cow suddenly collapses to the ground for no apparent reason, and sand keeps on blowing over the 
land of blissful luxury, stray graves and aberrant omens. 

-

Nếu một vùng đất được giới đầu tư thượng lưu khai thác, đó ắt là địa hình tốt lành khủng khiếp—đây là logic 
tư bản được nội hoá phổ biến ở Việt Nam, giờ được Phạm Ngọc Lân phản tư trong bộ phim ngắn đầy kĩ nghệ, Một 
Khu Đất Tốt. Lấy bối cảnh ở một sân golf nhìn ra những rặng đá vôi mê hồn, câu chuyện xoay quanh một ngôi 
mộ mất tích cùng những ký ức bay hơi về thời kỳ vùng đất còn chưa trải qua tiến trình cải tạo đô thị, hồi 
sân golf này còn là một nghĩa trang. Giữa một cồn cát hoang, người nhà của kẻ quá cố mất mộ vẫn đốt vàng mã, 
phi lý cầu nguyện rằng những tính toán đầu tư của tầng lớp giàu có sẽ ban cho vùng đất và những bóng ma quanh 
đây quyền hạn phù hộ, ban may mắn, của cải cho người sống. Ngựa giấy bốc cháy, cá quẫy trong vũng nước tối 
hẹp, bò đột nhiên ngã quỵ không lý do, và cát cứ thổi trên vùng đất của tiêu dùng xa hoa, những ngôi mộ lạc 
và điềm báo bất thường.



“Syncrisis is a multi-layered cinematic libretto in six movements. In The In/extinguishable Fire, the second 
movement, a father and daughter explore their relationship by contemplating the aerodynamics of flying 
objects and recounting fragmented microhistories of the Cold War era in Germany—birthplace of the 
daughter—and Vietnam—birthplace of the father.” —Thuy-Han Nguyen-Chi

The filmmaker takes us through her father’s memories of the 1960s in Vietnam, of fires that were and fires 
that are still burning in the mind of direct and indirect witnesses of history. Interspersed between segments 
of past and present footage are scenes of landscape, itself a longue-duree embodiment of time, and scenes 
of the film crew’s editing room. Viewers are reminded to examine beyond particular events, martyrs and 
witnesses, and look into the methods of history’s representations. The use and visualization of historical 
figures, and the use and visualization of non-human actors—a stirring forest, a vast ocean, an object on 
fire, an overturned canonical painting, a diaphanous veil which holds and simultaneously breaks up the 
projections of spectral images—are explored as contemplations on the nature of the (moving) image and the 
filmmaker’s personal, familial histories. Each frame self-disperses, self-complicates and forms new 
relations, new tensions, with each other in Nguyen-Chi’s captivating, many-sided dreamscape. 

-

“Syncrisis là một libretto điện ảnh đa lớp, gồm sáu chương. Trong Lửa Không/Tàn, chương thứ hai, một người 
cha và con gái khám phá mối quan hệ của họ bằng cách suy ngẫm về khí động học của các vật thể bay và kể lại 
những vi lịch sử rời rạc về thời Chiến tranh Lạnh ở Đức (nơi sinh của người con gái) và Việt Nam (nơi sinh 
của người cha).” —Thuỳ-Hân Nguyễn-Chí

Nhà làm phim đưa chúng ta đi qua những ký ức của cha mình, ngược về những năm 1960 ở Việt Nam, về những ngọn 
lửa đã và những ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy trong tâm trí những nhân chứng trực tiếp và gián tiếp của lịch 
sử. Xen giữa những chuyện quá khứ và hình ảnh hiện tại là những cảnh quan, bản thân nó cũng là hiện thân 
trường kỳ của thời gian, và những cảnh quay trong phòng biên tập của đoàn làm phim. Người xem được mời nghĩ 
rộng hơn những sự kiện, những người tử vì đạo, những chứng nhân cụ thể để nhìn rõ vào những phương thức tái 
hiện lịch sử. Việc sử dụng và thị giác hoá những nhân vật lịch sử, và việc sử dụng và thị giác hoá cả những 
tác nhân không phải con người—một khu rừng trong gió, một bờ biển mêng mang, một vật thể bốc cháy, một bức 
tranh chuẩn mẫu bị lật úp, một tấm màn trong mờ vừa chở che, vừa chia vỡ những bóng ảnh phóng chiếu—được 
khám phá nhằm suy ngẫm về bản tính của hình ảnh (động) và những lịch sử cá nhân, gia đình của người làm phim. 
Mỗi khung hình đều tự phân tán, tự phức hoá, và thiết lập những mối quan hệ mới, những căng thẳng mới, cùng 
nhau trong cảnh mộng đa chiều của Thuỳ-Hân.

T H U Y - H A N
N G U Y E N - C H I

THE IN/EXTINGUISHABLE FIRE (FROM SYNCRISIS) _ 
LỬA KHÔNG/TÀN (TRÍCH TỪ SYNCRISIS)
2019, 40’



R E D

SUMMER SIESTA: 6 HOUR COUNTING FROM DAWN _ 
HÈ XỨ NÓNG: KHẮC THỨ 6 ĐẾM TỪ RẠNG ĐÔNG
2017, 13’

Red’s enchanting pictures, enfolded in the haunting sounds of cicadas, are inspired by visits to her uncle’s 
grave on a hilltop, a transitional space between the gone and the now, a spot “where you can see the moon 
in the day time and the sun looks bigger than ever before sunset,” the filmmaker remembers. Grounded in the 
private memories of a site of burial, of death, the film flows with a feeling of walking along edges of 
realities, whirling between real and surreal landscapes, between documentations of quotidian events and 
singular bursts of transcendent visions. Somewhere in the middle of the film, blurred echoes of a reading 
of a Vietnamese dream-poem, a song of rebirth, are heard, “and we have found in the withering, tearing spell 
of flesh and bones a spiritual liberation.”

-

Những huyễn ảnh của Red, bảo bọc trong dai dẳng tiếng ve sầu, được gợi hứng từ những chuyến thăm ngôi mộ 
người chú trên đỉnh đồi, một không gian chuyển tiếp giữa thời khắc đã qua và hiện tại, nơi đây “người có thể 
nhìn thấy trăng khi trời còn sáng, và mặt trời thì hùng vĩ hơn bao giờ hết trước hoàng hôn,” người làm phim 
nhớ lại. Bắt nguồn từ những ký ức riêng tư về nơi chôn giữ, về cái chết, bộ phim trôi trong cảm giác bước 
đi trên rìa vực giữa những thực tại, xoay chuyển giữa cảnh quan thực và siêu thực, giữa những thước phim tài 
liệu thường nhật và những biệt thị siêu nghiệm. Đâu đó giữa phim, tiếng đọc thơ đồng vọng, dội lại một khúc 
ca về tái sinh, “và ta đã tìm trong cơn tàn rã của thịt xương một cuộc giải phóng cho tinh thần.” 



Q U Y N H  D O N G

IN THE BANANA FOREST _ 
TRONG RỪNG CHUỐI
2019, 45’

The loud, high, aching hum of a double-reeded horn, called a “sona” or “kèn bầu” in Vietnamese, is 
interspersed throughout Quynh Dong’s video work. Often played in mourning processions for the dead in 
Vietnam, the horn fills the spiritual space of the film with ritualistic, funereal breaths. A troupe of 
Butoh-esque dancers, similar to the melody of lament wrapping around them, embody the languor of the dead 
breaking in new temporalities in the underworld. Slowly crisscrossing through the dense banana stems, these 
apparitional performers tiptoe, slide, stagger, drop down, crawl about, stand still, regard the trees, touch 
the trees, touch each other, topple onto each another, as if relearning the sensations of their bodies and 
becoming strangely alive, wandering in an almost animal, even beastly, manner, around a liminal space between 
life and death, movement and stillness. The protracted utterance of the horn and the outstretched timber of 
the performers’ bodies doubly elongate the ritualistic time and ceremonial sensibility of the film, throwing 
us, the viewers, into a near-fever-dream state. 

As suggested by the artist, the moving bodies might be the resurrected ghosts of the captured insurgents in 
Nguyễn Tuân’s short story “Chém Treo Ngành” (from the 1940 collection Vang Bóng Một Thời or Echoing Shadows 
of an Era). In the story, a veteran executioner practiced slashing an entire banana garden before he 
choreographically beheaded the condemned rebels to entertain a colonial governor. Quỳnh Đông cites another 
visual inspiration coming from Nguyễn Gia Trí’s mid-20th-century lacquer paintings. In his “Young women in 
the garden” (1939), for instance, graceful muses in long soft tunics seem to sway on air as undulating banana 
fronds caress their moonlit figures. Sensing the spiritual tenderness and murderous violence that lurk among 
these soaring green blades, we are called to imagine the human condition’s interweaving threads of ruins and 
reincarnations, as witnessed by silent foliage.

-

Tiếng kèn bầu, nhạc khí hơi dùng dăm kép còn gọi là kèn sona, xuất hiện liên miên trong suốt tác phẩm video 
của Quỳnh Đông. Thường nghe thấy trong đám rước ở Việt Nam, âm thanh kèn bầu lấp đầy không gian tâm linh của 
bộ phim với hơi thở nghi lễ, cư tang. Một đoàn vũ công hơi hướng Butoh, tương tự giai điệu ngâm khúc, than 
thở bao trùm họ, nhập thể nhịp uể oải của người chết, dường như đang làm quen với thời tính của cõi bên kia, 
một thời tính kéo dài. Chầm chậm len lỏi qua những bụi chuối rậm rạp, những người ma trình diễn nhón chân, 
trượt, chao đảo, thả mình, bò quanh, đứng yên, ngắm cây, chạm cây, chạm nhau, đổ nhoài lên nhau, như thể học 
lại cảm giác của cơ thể họ và trở nên sống động kỳ lạ, thậm chí giống như những con thú, phiêu du trong 
ngưỡng không gian giữa cõi âm và dương, động và tĩnh. Phẩm chất kéo dãn của tiếng kèn, cùng tố chất kéo dãn, 
chậm căng của cơ thể người diễn, chung phần căng dài thời gian và cảm thức nghi lễ của bộ phim, khiến chúng 
ta, người xem, gần như rơi vào một cơn mơ sốt.

Như gợi ý của nghệ sĩ, những người chuyển động có thể là hồn ma hồi sinh của những kẻ phiến loạn bị kết án 
trong truyện ngắn “Chém Treo Ngành” (1940) của Nguyễn Tuân (từ tập Vang Bóng Một Thời). Trong chuyện, một 
đao phủ lành nghề diễn tập chặt sạch một vườn chuối trước khi ông chính thức biểu diễn màn chặt đầu những 
người tử tù để giải trí cho quan công sứ. Quỳnh Đông trích dẫn một cảm hứng hình ảnh khác đến từ tranh sơn 
mài giữa thế kỷ 20 của Nguyễn Gia Trí. Trong bức “Thiếu nữ trong vườn” (1939), chẳng hạn, những nàng thơ mặc 
áo dài uyển chuyển đưa mình như bay trong không khí, bốn bề xung quanh là những vòm lá chuối dập dìu dưới 
trăng. Với linh cảm về dịu dàng và bạo lực ẩn khuất sau những tàu lá xanh vươn cao tới trời, chúng ta suy 
tư về cảnh tình con người, một mạng lưới đan xen những mạch chuyện về diệt vong và tái sinh luân hồi, cùng 
những tầng lá im lặng làm chứng.



S C R E E N I N G  N A T U R E

A verdant thank you to IdeasCity and the moving image artists for giving 
us the opportunity to reflect on what we talk about when we talk about 
nature.

February 2020

Programming by Sàn Art
Design by Nhật Q. Võ
Words by Nguyễn Hoàng Quyên
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C H I Ế U  H Ì N H / B Ó N G  T H I Ê N  N H I Ê N

Một lời cảm ơn mọng xanh gửi tới IdeasCity và những nghệ sĩ ảnh động đã 
tạo cơ hội cho chúng tôi suy nghiệm về những gì chúng ta nói khi chúng 
ta nói về thiên nhiên.

Tháng 2/2020

Tổ chức chương trình: Sàn Art
Thiết kế: Nhật Q. Võ
Chữ: Nguyễn Hoàng Quyên


