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ORAWAN ARUNRAK
LÊ HOÀNG BÍCH PHƯỢNG
DINH Q. LE
LY HOÀNG LY
J A M I E M A X T O N E -G R A H A M
N G Ô ĐÌ N H B Ả O C H Â U
NGUYỄN KIM TỐ LAN
NGUYỄN NGỌC LIÊM
NGUYỄN PHƯƠNG LINH
NGUYỄN QUỐC DŨNG
NGUYỄN THANH TUYỀN
NGUYỄN THỊ THANH MAI
NGUYỄN TRẦN NAM
N G U Y Ễ N V Ă N ĐỦ
P H Ạ M ĐÌ N H T I Ế N
PHAN QUANG
RICHARD STREITMATTER-TRAN
Ư U ĐÀ M T R Ầ N -N G U Y Ễ N
TRƯƠNG CÔNG TÙNG
VÕ AN KHÁNH
VÕ TRÂN CHÂU

Orawan Arunrak’s work is largely inspired by her everyday life.
Using tools like pencils, pens, paper, but also photography and the
internet, she creates works that take the forms of drawing, painting
and installation. Her practice is aimed at engaging in dialogue with
local inhabitants in an attempt to merge the space of art and nonart. Repeatedly crossing national, cultural and spiritual borders,
Arunrak’s work has examined likeness and difference within and between
varied locations in both Asia and Europe where she has lived in recent
years, and based on relationships she has with these places. She lives
and works between Bangkok and Berlin.
—

ORAWAN
ARUNRAK

Thực hành của Orawan Arunrak phần lớn được lấy cảm hứng từ cuộc sống
hằng ngày của cô. Sử dụng những dụng cụ như viết chì, viết bi, giấy,
hay các chất liệu từ nhiếp ảnh và mạng Internet, cô tạo ra các tác
phẩm được trình bày dưới dạng hội hoạ, và sắp đặt. Thực hành của cô
mời gọi đối thoại với các cư dân địa phương, bằng một nỗ lực hợp nhất
nghệ thuật và cái vô-nghệ thuật. Liên tục đi xuyên biên giới quốc gia,
văn hoá và tâm linh, dựa trên các mối quan hệ của cô với nơi chốn, các
tác phẩm của Arunrak đã lục vấn sự tương đồng và khác biệt bên trong
và giữa các nơi chốn khác nhau ấy ở cả Á Châu và Âu Châu, nơi cô đã
từng sống trong những năm gần đây. Hiện tại, cô sống và làm việc giữa
Bangkok và Berlin.

“The light of the blessings keeps
increasing in size”
2019
Neon light
13.6 x 230 cm
The text comes from the ‘Reproduced
Blessings’ section of Orawan
Arunrak’s solo exhibition
“Counting” BANGKOK CITY CITY
GALLERY (July 2019
—
“The light of the blessings keeps
increasing in size”
(tạm dịch: Ánh sáng phúc lành cứ
lớn dần lớn dần)
2019
Đèn neon
13.6 x 230 cm
Dòng chữ bắt nguồn từ phần
‘Reproduced Blessings’ (‘Tái tạo
Phúc lành) trong triển lãm cá nhân
của Orawan Arunrak tại BANGKOK CITY
CITY GALLERY (Tháng 7 2019)

3 EDITIONS + 1 A.P.

LÊ
HOÀNG
BÍCH
PHƯỢNG

Graduated from the Ho Chi Minh City Fine Arts University with a Major
in Oil Painting in 2010, that same year, Lê Hoàng Bích Phượng was
also chosen as one of the finalists for the Young Talent Award by
the Culture & Development Exchange Fund (CDEF) of the Danish Embassy.
Soon enough, Bích Phượng found her passion in silk painting and has
since then been considered one of Vietnam’s most promising young
silk painters. Incorporating her interest in Japanese manga with her
thorough study of Vietnamese traditional silk painting, Bích Phượng
has formed her unique style and technique. Her artworks focus on the
emotional interaction between humans, which serve as the foundation for
their social relationships, general behaviors and cultural habits. In
2011, she was awarded an artist-in-residence prize in Sapporo, Japan,
as part of the ‘JENESYS Program: Invitation Program for Creators’ of
the Japan Foundation, and was also one of the finalists for the DOGMA
Art Prize in self-portraiture.
—
Tốt nghiệp khoa Sơn dầu ĐH Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2010, ngay
trong năm đó, Lê Hoàng Bích Phượng xuất sắc lọt vào chung kết Giải
Tài năng của Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch (CDEF). Tuy
nhiên, cô nhưng cô lại sớm bén duyên với lụa. Thuộc lứa nghệ sĩ trẻ
đầy triển vọng, lớn lên trong giai đoạn Manga Nhật Bản bắt đầu du
nhập ồ ạt vào Việt Nam, cộng hưởng với nghiên cứu sâu sắc về tranh lụa
truyền thống của nước nhà, Bích Phượng đã xây dựng cho mình kỹ thuật
và phong cách độc đáo của riêng cô. Tác phẩm của cô chủ yếu xoay quay
sự tương tác cảm xúc của con người, từ đó hình thành nên những mối
quan hệ xã hội, để rồi dần phát triển thành thói quen, tập tính. Năm
2011, Bích Phượng được chọn lưu trú tại Sapporo, Nhật Bản theo chương
trình ‘JENESYS: lưu trú nghệ thuật dành cho nghệ sỹ trẻ’ của Quỹ Giao
lưu Quốc tế Nhật Bản và trong cùng năm đó, cô là vinh dự được lọt vào
vòng chung kết của Giải Chân dung tự họa DOGMA.năm 2017.

The Black Hole
2015
Ceramic, gold plate, stone powder
Various dimensions
—
Hố đen
2015
Sứ, vàng lá, bột đá
Kích thước đa dạng

UNIQUE | ĐỘC BẢN

The Black Hole
2015
Ceramic, gold plate, stone powder
Various dimensions
—
Hố đen
2015
Sứ, vàng lá, bột đá
Kích thước đa dạng

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Potato field
2015
Ceramic, gold plate, stone powder
Various dimensions
—
Cánh đồng khoai
2015
Sứ, vàng lá, bột đá
Kích thước đa dạng

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Milky way
2015
Ceramic
Various dimensions
—
Dải ngân Hà
2015
Sứ
Kích thước đa dạng

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Crimson scarlet
2016
Watercolor on silk
80 x 80 cm
—
Đỏ tươi
2016
Màu nước trên lụa
80 x 80 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Lily
2016
Watercolor on silk
80 x 80 cm
—
Hoa huệ
2016
Màu nước trên lụa
80 x 80 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

And The Moon Has Fallen
2017
Watercolor on silk
80 x 80 cm
—
Và Trăng Đã Rơi
2017
Màu nước trên lụa
80 x 80 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

From center to home
2016
5 watercolor-on-silk paintings
35 x 35 cm
—
Từ trung tâm đến nhà
2016
5 bức tranh màu-nước-trên-lụa
35 x 35 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Đỉnh Q. Lê studied Studio Art at UC Santa Barbara, followed by
Photography and Related Media at The School of Visual Arts in New York
City before returning to Vietnam in the 1990’s. His artistic practice
consistently challenges how our memories are recalled with context
in contemporary life and affirm a commitment to the artistic process
as a means of excavating history. Besides being an artist, Lê also
co-founded Vietnam Art Foundation (VNFA) based in Los Angeles, an
organization that supports Vietnamese artists and promotes artistic
exchange between cultural workers from Vietnam and around the world.
He is also one of the co-founders of Sàn Art.
—

DINH
Q.
LE

Đỉnh Q. Lê tốt nghiệp ngành Thực hành Nghệ thuật tại Đại học California,
Santa Barbara, sau đó anh theo học Nhiếp ảnh và Quan hệ Truyền thông
tại School of Visual Arts ở Thành phố New York trước khi về Việt Nam
vào thập niên 90. Các thực hành nghệ thuật của anh liên tục thách thức
cách mà kí ức của chúng ta được gợi lại với bối cảnh đương đại và anh
khẳng định sự cam kết về việc sử dụng thực hành nghệ thuật như một
phương tiện để khai quật lại lịch sử. Ngoài việc là một nghệ sĩ, anh
còn đồng sáng lập Vietnam Art Foundation (VNFA) tại Los Angeles. Đây
là một tổ chức ủng hộ những nghệ sĩ Việt Nam và khuyến khích sự trao
đổi nghệ thuật giữa những người làm văn hoá ở Việt Nam và trên toàn
thế giới. Đỉnh còn là một đồng sáng lập của Sàn Art.

Idolatry
2019
Neon light, foam, silver leaf
200 x 150 cm
—
Sùng tín
2019
Đèn neon, xốp, bạc lá
200 x 150 cm

3 EDITIONS + 1 A.P.

Ly Hoàng Ly is a visual artist, poet, and editor based in Ho Chi Minh
City. She graduated from the Ho Chi Minh City University of Fine Arts
in 1999. She received a Fulbright Scholarship and pursued her MFA
at the School of the Art Institute of Chicago (SAIC), majoring in
Sculpture in 2013. Ly Hoàng Ly practices in a multidisciplinary manner,
spanning poetry, painting, video, performance art, installation, and
public art. Her art raises questions about the human conditions such
as issues of migration and fluctuations of identities. In addition to
being one of the pioneering women of performance art in Vietnam, Ly
Hoàng Ly is also an acclaimed poet, having received several national
awards for her work.
—

LY
HOANG
LY

Ly Hoàng Ly là một nghệ sĩ thị giác, nhà thơ và nhà biên tập sống tại
Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố
Hồ Chí Minh vào năm 1999. Cô nhận được học bổng Fulbright và tiếp tục
chương trình Thạc sĩ Mỹ thuật của mình tại Học viện Nghệ thuật Chicago
(SAIC), khoa điêu khắc vào năm 2013. Ly Hoàng Ly thực hành với nhiều
chất liệu khác nhau, từ thi ca, hội hoạ, video, trình diễn, sắp đặt,
và nghệ thuật công cộng. Thực hành nghệ thuật của cô gợi lên những câu
hỏi về tình trạng của loài người, như vấn đề di cư và biến thiên của
danh tính. Ngoài việc là một nghệ sĩ nữ tiên phong trong nghệ thuật
trình diễn tại Việt Nam, Ly Hoàng Ly còn là nhà thơ có tiếng, và đã
nhận được một số giải thưởng trong và ngoài nước cho những tác phẩm
của mình.

‘boat home boat’
Window grille light
(as part of the ongoing project
0396A.DC which began in 2011)
2019
LumiLED light, iron
200 x 118 cm
—
Bông-cửa-đèn ‘thuyền nhà thuyền’
(thuộc dự án đang tiếp diễn 0395A.
ĐC bắt đầu từ 2011)
2019
Đèn lumiLED, sắt
200 x 118 cm

7 EDITIONS + 2 A.P.

Jamie Maxtone-Graham is a cinematographer and photographer with an
eclectic body of works ranging from independent films, mainstream
feature films, episodic television, and photography. In 2007 MaxtoneGraham was awarded a Fulbright Research Fellowship to pursue a
photography project in Vietnam, and has since participated in multiple
solo and group exhibitions across Southeast Asian and Europe. His
works have been published widely and included in various collections.
Jamie Maxtone-Graham lives and works in Hanoi.
—

JAMIE
MAXTONE
GRAHAM

Jamie Maxtone-Graham là một đạo diễn hình ảnh và nhiếp ảnh gia với các
tác phẩm đa dạng, gồm phim độc lập, phim dài, truyền hình nhiều tập,
và nhiếp ảnh. Năm 2007 anh nhận học bổng nghiên cứu của Fullbright về
nhiếp ảnh tại Việt Nam và đã tham gia nhiều triền lãm cá nhân cũng
như triển lãm nhóm trải dài từ Đông Nam Á đến Châu Âu. Những tác phẩm
của anh đã được xuất bản rộng rãi và tuyển chọn vào nhiều bộ sưu tập.
Jamie Maxtone-Graham hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Two Young Men and Infant,
Hanoi, 2010
2019
Lightbox
80 x 50 cm
—
Hai Người Nam và Em bé,
Hà Nội, 2010
2019
Ảnh hộp đèn
80 x 50 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Ngô Đình Bảo Châu graduates from the Ho Chi Minh City Fine Arts
University in 2010. In 2014 she co-creates Open Room, a collaborative
project with artist Dao Tung, which has since become an annual
platform for introducing new works and invited artists to the local
art community. Currently, she is working on a long-term project called
We Are The Living. Bảo Châu currently lives and works in Ho Chi Minh.
—

NGÔ
ĐÌNH
BẢO
CHÂU

Ngô Đình Bảo Châu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
năm 2010. Năm 2014, cô cùng nghệ sĩ Đào Tùng đồng sáng lập Open Room,
một dự án hàng năm giới thiệu các tác phẩm mới và nghệ sĩ khách mời
đến với cộng đồng nghệ thuật địa phương. Hiện tại, cô đang thực hiện
dự án dài hạn mang tên We Are The Living. Bảo Châu hiện đang sống và
làm việc tại Hồ Chí Minh.

The Extracts
2016
Sedge mat, embroidery thread
160 x 450 cm
—
Những Đoạn Trích
2016
Chiếu cói, chỉ thêu
160 x 450 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

The Extracts - Red
2016
Sedge mat, embroidery thread
160 x 200 cm
—
Những Đoạn Trích - Đỏ
2016
Chiếu cói, chỉ thêu
160 x 200 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Originally trained in lacquer painting at the University of Fine
Arts in Ho Chi Minh City, Nguyễn Kim Tố Lan is a community-oriented,
multidisciplinary artist with a focus on collaborations, partnerships,
and public engagement. Her community-based projects place the acts of
interaction, collaboration and invisible connections between herself
and the participants at the centrefold of her practice. In 2014 she
co-founded Sao La, an independent art collective in the southern
region of Vietnam. She has also co-curated and collaborated on a wide
range of artistic projects such as “Art Walk 2.0” (2016), SHE (2014),
an international arts collaboration among Sweet Art in London, Sao La
in Ho Chi Minh City and Little Pink Monster in Texas, and Me Phim, a
short-film screening collective. She is also known as one of the cofounders of beloved Cù Rú artist bar (Ho Chi Minh City and Dalat).
-

NGUYỄN
KIM
TỐ LAN

Được đào tạo như một hoạ sĩ sơn mài tại trường Đại học Mỹ thuật Thành
phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Kim Tố Lan lại là một nghệ sĩ đa ngành hoạt
động xoay quanh cộng đồng, với trọng tâm hướng đến cộng tác và nối
kết với tập thể. Các dự án cộng đồng của cô nhấn mạnh vào việc tương
tác, phối hợp và gắn kết vô hình giữa bản thân với những người cùng
tham gia. Năm 2014, cô đồng sáng lập Sao La, một nhóm nghệ sĩ độc lập
tại miền Nam Việt Nam. Cô cũng đã từng là đồng giám tuyển và cộng
tác với nhiều dự án nghệ thuật như “Dạo bước Nghệ thuật 2.0” (2016),
hay SHE (2014), một cộng tác nghệ thuật quốc tế giữa Sweet Art ở Luân
Đôn, Sao La ở TP Hồ Chí Minh và Little Pink Monster ở Texas với Mê
Phim, một nhóm nghệ sĩ chuyên chiếu phim ngắn. Cô cũng là một trong
các đồng sáng lập của Cù Rú yêu thương, một quán bar nghệ sĩ (tại TP
Hồ Chí Minh và Đà Lạt).

Untitled (“Another life in which we
find love”)
Saigon edition
2019
Neon light
200 x 150 cm
—
Không đề (“Kiếp nào có yêu nhau”)
phiên bản Sài Gòn
2019
Đèn neon
200 x 150 cm

4 EDITIONS + 1 A.P.
(each edition comes with a
different color |
mỗi phiên bản mang một màu
khác nhau)

Nguyễn Ngọc Liêm is an independent artist based in Saigon. He was
born in Bien Hoa, where he spent most of his childhood observing and
getting to know the modest and familiar scenery around. In 2015, Liem
graduated in the Ho Chi Minh City Fine Art University, majoring in
oil painting. He spent some time later to work various jobs and make
a living before getting back to making art. He started painting again
in the loft at his home, starting with the simple and familiar images
that he has known since childhood.
Nguyễn Ngọc Liêm là nghệ sĩ độc lập sống tại Sài Gòn. Anh sinh ra tại
Biên Hoà, nơi anh dành suốt thời gian ấu thơ để quan sát và làm quen
với những cảnh vật đơn sơ và quen thuộc xung quanh mình.
Liêm tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, khoa sơn dầu,
năm 2015. Anh dành nhiều thời gian sau đó trải nghiệm với nhiều ngành
nghề trong cuộc sống trước khi quay lại với nghệ thuật. Anh bắt đầu
lại với giá vẽ trên căn gác tại gia, bắt đầu với những hình ảnh giản
đơn mà anh thấy từ tuổi thơ.

NGUYỄN
NGỌC
LIÊM

In Front of the Painting Studio
2019
Acrylic on canvas
80 × 110 cm
—
Phía trước phòng vẽ
2019
Acrylic trên toan
80 × 110 cm

3 EDITIONS
Edition 1
Color pencil on paper |
Chì màu trên giấy
SOLD
Edition 2
Color pigment on paper |
Màu bột trên giấy
SOLD
Edition 3
Acrylic on canvas |
Acrylic trên toan

To the Right the Painting Studio
2019
Acrylic on canvas
80 × 110 cm
—
Phía bên phải phòng vẽ
2019
Acrylic trên toan
80 × 110 cm

2 EDITIONS
Edition 1
Color pencil on paper |
Chì màu trên giấy
SOLD
Edition 2
Acrylic on canvas |
Acrylic trên toan

To the Left the Painting Studio
2019
Acrylic on canvas
80 × 110 cm
—
Phía bên trái phòng vẽ
2019
Acrylic trên toan
80 × 110 cm

2 EDITIONS
Edition 1
Color pencil on paper |
Chì màu trên giấy
SOLD
Edition 2
Acrylic on canvas |
Acrylic trên toan

In Front of Lãm’s Painting Studio
After an Afternoon Downpour
2019
Acrylic on canvas
80 × 110 cm
—
Phía trước Studio Lãm sau
cơn mưa chiều
2019
Acrylic trên toan
80 × 110 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Pear and Wine on a Chair
2019
Acrylic on canvas
80 × 110 cm
—
Lê và rượu trên ghế
2019
Acrylic trên toan
80 × 110 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Objects on a Table
2019
Acrylic on canvas
110 × 160 cm
—
Những đồ vật trên bàn
2019
Acrylic trên toan
110 × 160 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Two Halves of a Persimmon
2019
Acrylic on canvas
110 × 160 cm
—
Hai nửa quả hồng
2019
Acrylic trên toan
110 × 160 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Paperbark Trees and
Vegetable Garden
2019
Acrylic on canvas
30 × 40 cm
—
Rặng cây tràm và vườn rau
2019
Acrylic trên toan
30 × 40 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Trees on Hanoi Highway
2019
Acrylic on canvas
30 × 40 cm
—
Cây ở Xa lộ Hà Nội
2019
Acrylic trên toan
30 × 40 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Willow Trees on an Afternoon Hill
2019
Acrylic on canvas
30 × 40 cm
—
Cây liễu trên đồi cỏ chiều
2019
Acrylic trên toan
30 × 40 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Sea Lavenders
2019
Acrylic on canvas
160 × 110 cm
—
Salem
2019
Acrylic trên toan
160 × 110 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Wild Fern
2019
Acrylic on canvas
110 × 160 cm
—
Dương xỉ mọc dại
2019
Acrylic trên toan
110 × 160 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Wilting Chrysanthemum
2019
Acrylic on canvas
110 × 80 cm
—
Cúc tàn
2019
Acrylic trên toan
110 × 80 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Phuong Linh Nguyen’s multidisciplinary practice spans installation,
sculpture and video. She concerns about geographic cultural shift,
traditional roots and fragmented history in Vietnam. Her works
contemplate upon the visible/invisible truth, form and time, and
convey a pervasive sense of dislocation and the ephemeral. Phuong Linh
also actively participates in the creation of new opportunities for
emerging talents in the arts community. In 2010 she co-founded and
organized IN:ACT, an international performance festival in Vietnam,
and in 2012 she founded Skylines With Flying People. In 2013, she also
co-founded Nhà Sàn Collective following the closure of Nhà Sàn studio,
one of the epicentres of Hanoi’s art scene since the 1990’s.
-

NGUYỄN
PHƯƠNG
LINH

Các thực hành nghệ thuật đa ngành của Nguyễn Phương Linh trải dài từ
sắp đặt, điêu khắc đến video. Cô quan tâm đến biến thiên văn hoá dựa
trên địa lý, gốc rễ truyền thống và những mảng rời lịch sử Việt Nam.
Các tác phẩm của cô tạo suy tư về những sự thật, hình thể, và thời gian
vô/hữu hình, mang cảm giác lan toả về tính biến vị và phù du. Phương
Linh còn chủ động tham gia tạo cơ hội cho các tài năng trẻ trong cộng
đồng nghệ thuật. Vào năm 2010, cô đồng sáng lập và tổ chức IN:ACT,
một festival nghệ thuật trình diễn quốc tế ở Việt Nam, và năm 2012,
cô sáng lập Những chân trời Có Người Bay. Năm 2013, cô đồng sáng lập
Nhà Sàn Collective sau khi Nhà Sàn Studio, một trong những trung tâm
nghệ thuật tại Hà Nội từ những năm 90, đóng cửa.

White Mist in Foreign Country
2019
UV-printed PVC curtains,
lumiLED light
Dimensions variable
—
Sương trắng miền quê ngoại
2019
Rèm nhựa PVC in UV, Đèn lumiLED
Kích cỡ thay đổi theo không gian
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Nguyen Quoc Dung lives and works in Ho Chi Minh city. Dung has
a Bachelor in Graphic Design from Ton Đuc Thang University and a
Bachelor of Fine Arts from Ho Chi Minh City Fine Arts University.
Dung is currently investigating the lives of migrant workers and
other peripheral communities in Ho Chi Minh city. His conversations
with them are palettes from which he paints how rapid urbanisation
and global integration result in the population’s indifference or
disregard of these communities.
—
Nguyễn Quốc Dũng sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc Dũng
tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại trường ĐH Tôn Đức Thắng
năm 2008; Sau đó anh theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Hội Họa khoa
sơn dầu tại ĐH Mỹ Thuật Tp. HCM năm 2014

NGUYỄN
QUỐC
DŨNG

Hiện nay Dũng theo đuổi đề tài những nhóm bên lề ở thành phố Hồ Chí
Minh. Qua tiếp cận và thảo luận với những người thuộc cộng đồng này,
anh trộn cho mình một tấm pa lét riêng để từ đó vẽ lại chuyện của họ,
những người bị đô thị hoá và hội nhập chèn đẩy, bị phớt lờ hoặc khinh
thường.

Self Acceptance
2015
Oil painting
170 x 230 cm
—
Chấp nhận chính mình
2015
Tranh sơn dầu
170 x 230 cm
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Room of a transgender
2015
Oil painting
110 x 70 cm
—
Phòng người chuyển giới
2015
Tranh sơn dầu
110 x 70 cm
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Nguyen Thanh Tuyen graduated in 2016 with a BA in Painting from the
Ho Chi Minh City University of Fine Arts. His works were showcased
twice at the Fine Arts Museum of Ho Chi Minh City in 2016 and 2017.
He also participated in the Young Artists Biennale in 2017 and in A.
Farm’s first group show All Animals Are Equal in 2018. In 2019 he was
awarded a residency as part of A. Farm’s Season 1.
For Tuyen, the studio is an intimate subject that provides his artistic
experiments with emotion. His paintings are often distorted, deformed
and observed from various viewpoints at different times and places
to produce new sensations and imaginations. He wishes to express
internal depth rather than external form.
—

NGUYỄN
THANH
TUYỀN

Nguyễn Thanh Tuyền tốt nghiệp năm 2016 với bằng Cử nhân Hội họa tại
Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của anh đã được
trưng bày hai lần tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
và 2017. Anh đã tham gia vào Biennale Nghệ sĩ trẻ năm 2017 và triển
lãm nhóm đầu tiên của A. Farm, Muôn loài bình đẳng, năm 2018. Năm 2019
anh được nhận là nghệ sĩ lưu trú Mùa 1 tại A. Farm.
Đối với Tuyền, xưởng vẽ là chủ đề gần gũi và cho anh có nhiều cảm xúc
nhất trong các thử nghiệm. Tạo hình trong tranh của anh thường được
bóp méo, biến dạng và quan sát theo nhiều hướng nhìn khác nhau vào
những thời điểm và không gian khác nhau, nhằm tạo hiệu ứng cảm xúc và
khơi gợi trí tưởng tượng mới. Anh mong muốn thể hiện chiều sâu của nội
tâm thay vì hình thức bên ngoài.

Untitled
2019
Oil on paper
70 x 70 cm
—
Không đề
2019
Sơn dầu trên giấy
70 x 70 cm
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Nguyễn Thị Thanh Mai graduates from the Hue College of Arts in 2006.
In 2012 she obtains a MA in Visual Arts from Mahasarakham University,
Thailand. Employing various media, her practice largely focuses on
issues of female body, sex, and constructed social values that affect
women. Thanh Mai’s works challenge these issues, confronting power
relations, fears and desires through experimentations with materiality
and evocations of bodily transgression. Thanh Mai now lives and works
in Huế.
—

NGUYỄN
THỊ
THANH
MAI

Nguyễn Thị Thanh Mai tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm
2006. Năm 2012, cô nhận bằng Thạc sĩ về Nghệ thuật Thị giác từ Đại học
Mahasarakham, Thái Lan. Sử dụng các phương tiện khác nhau, thực hành
của cô chủ yếu tập trung vào các câu hỏi về cơ thể nữ, giới tính và
các giá trị xã hội được kiến tạo có tác động đến phụ nữ. Các tác phẩm
của Thanh Mai thách thức những vấn đề này và đặt câu hỏi về quan hệ
quyền lực, nỗi sợ và ham muốn con người thông qua các thử nghiệm với
chất liệu và gợi hình về chuyển lệch thân thể. Thanh Mai hiện đang
sống và làm việc tại Huế.

Out I-V
2012
Vaginal speculum, beads
120 x 25 x 25 cm
—
Ngoài I-V
2012
Mỏ vịt phụ khoa, hạt cườm
120 x 25 x 25 cm
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Disentangled no.1-9
2013
9 photographs printed on aluminum
90 x 120 cm (installed)
—
Gỡ rối, số 1-9
2013
9 ảnh in trên nhôm
90 x 120 cm (sắp đặt)
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Invade
2013
Ink on paper
15 x 29 x 3.5 cm
—
Xâm lấn
2013
Mực trên giấy
15 x 29 x 3.5 cm
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Nam Nguyen Tran was born in 1979 in Hung Yen. His works – being
quite pessimistic and cynical – concern with the feelings about
relationships between human. He uses his feelings and experiences of
his own to form his works. In his recent works, Nam tends to take
interest in the dark, hidden and forgotten fraction between the past
and presence, faith and retribution, and random tales that hold memory
as well as history. He’s currently living and working in Hanoi.
Nguyễn Trần Nam sinh năm 1979 tại Hưng Yên. Tác phẩm của anh liên quan
nhiều đến các cảm giác về những mối quan hệ giữa người với người, tác
phẩm của anh khá bi quan và đầy hồ nghi (trăn trở, nghi ngại). Nam
thường sử dụng cảm giác và trải nghiệm của chính bản thân để tạo nên
tác phẩm. Trong các tác phẩm gần đây, Nam có xu hướng hứng thú với
những phần ẩn khuất tăm tối và quên lãng giữa quá khứ và hiện tại,
niềm tin và sự trừng phạt, những câu chuyện ngẫu nhiên nhưng chứa đựng
ký ức cũng như lịch sử. Hiện anh đang sống và làm việc tại Hà Nội.

NGUYỄN
TRẦN
NAM

Like a variant
2014
Tin, wood
18 x 13 x 2 cm
—
Như một biến thể
2014
Thiếc, gỗ
18 x 13 x 2 cm
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Nguyễn Văn Đủ was born in Ba Ria – Vung Tau and he ceacelessly learns
and experiments with new media to bring his artworks to a more profound
level. He graduated from the Ho Chi Minh University of Fine Arts,
majoring in Oil painting, his painting focusing exploring personal
perception, formed from the impact of education and daily routine in
Vietnam Intrigued by the way our habits are taught, Đủ is drawn to the
ethical and moral questions behind nationalism and the violence that
often ensues its pursuit. His works majoritively in oil on canvas and
watercolor on paper. However most recently he experiments with cow and
human blood on various materials such as linen and paper.
-

NGUYỄN
VĂN
ĐỦ

Sinh ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Văn Đủ không ngừng tìm tòi, thử
nghiệm những phương thức mới để tạo ra nội dung sâu sắc hơn cho các
tác phẩm của mình. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
khoa Sơn dầu, tranh của Đủ tập trung vào việc khám phá nhận thức cá
nhân, được hình thành từ thói quen hàng ngày và ảnh hưởng của nền giáo
dục tại Việt Nam. Đủ đào sâu vào khía cạnh đạo đức và luân lý ẩn
đằng sau chủ nghĩa dân tộc và tính bạo lực trong quá trình hình thành
chủ nghĩa đó. Tác phẩm của Đủ chủ yếu là tranh vẽ sơn dầu trên vải bố,
màu nước trên giấy. Gần đây, anh bắt đầu các thử nghiệm mới vẽ bằng
máu bò và máu người trên các chất liệu khác nhau như giấy và linen.

Slaughterhouse #07
2016
Cow blood on paper mounted on canvas
161 x 213 cm
—
Lò mổ #07
2016
Máu bò trên giấy bồi trên toan
161 x 213 cm
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Slaughterhouse #08
2017
Cow blood on paper mounted on canvas
161 x 213 cm
—
Lò mổ #08
2017
Máu bò trên giấy bồi trên toan
161 x 213 cm
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Slaughterhouse #09
2016
Cow blood on paper mounted on canvas
213 x 161 cm
—
Lò mổ #09
2016
Máu bò trên giấy bồi trên toan
213 x 161 cm
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Slaughterhouse #10
2017
Cow blood on paper mounted on canvas
161 x 213 cm
—
Lò mổ #10
2017
Máu bò trên giấy bồi trên toan
161 x 213 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Slaughterhouse #16
2016
Cow blood on paper mounted on canvas
160 x 160 cm
—
Lò mổ #16
2016
Máu bò trên giấy bồi trên toan
160 x 160 cm
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Slaughterhouse #15
2016
Oil on canvas
145 x 195 cm
—
Lò mổ #15
2016
Sơn dầu trên toan
145 x 195 cm
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Slaughterhouse #01
2016
Oil on canvas
150 x 200 cm
—
Lò mổ #01
2016
Sơn dầu trên toan
150 x 200 cm
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In 2012, Phạm Đình Tiến graduates with a Bachelor’s degree in sculpture.
In 2014 he joins Sàn Art’s Laboratory as a resident artist. His works
are known for the distorted imagery of the human body, the restraint
of form and muscles, and the color of metallic silver that evokes a
sense of loneliness. He is currently a lecturer at the Department of
Sculpture at the Ho Chi Minh City University of Fine Arts.
Năm 2012, Phạm Đình Tiến tốt nghiệp đại học ngành điêu khắc. Năm 2014,
anh tham gia lưu trú sáng tác tại Phòng thí nghiệm Sàn Art. Tác phẩm
của anh xoay quanh những hình ảnh cơ thể méo mó của người, những hình
dạng mang cảm giác kìm nén, và màu bạc kim loại gợi cảm giác đơn độc.
Anh hiện là giảng viên Khoa Điêu khắc tại Đại học Mỹ thuật Thành phố
Hồ Chí Minh.

PHẠM
ĐÌNH
TIẾN

February
2011-2018
Wood
31 cm in diameter
—
Tháng 2
2011-2018
Gỗ
Đường kính 31 cm
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Phan Quang (b. 1976, Binh Dinh) currently lives and works in Ho
Chi Minh City. He studied Economics, graduating from University of
Economics HCMC in 1999; subsequently working for various well-known
photographers before starting his own commercial photographic studio
‘Stop & Go’ in 2004. Drawn to the power of photography as a medium that
can both disturb and reflect ideas of truth, Phan Quang’s artistic
practice today also encompasses sculpture, installation and video,
often produced in close collaboration with local artisans and farmers
in Bao Loc.
Phan Quang sinh năm 1976 tại Bình Định, hiện sống và làm việc tại
Thành phố Hồ Chí Minh. Anh học Kinh tế học, tốt nghiệp trường Đại học
Kinh tế TPHCM năm 1999, sau đó làm việc cho nhiều nhiếp ảnh gia có
tiếng, trước khi khởi sự studio nhiếp ảnh thương mại ‘Stop & Go’ vào
năm 2004. Bị lôi cuốn bởi sức mạnh của nhiếp ảnh như một phương tiện
có khả năng vừa gây nhiễu loạn vừa phản ánh sự thật, Phan Quang thực
hành nghệ thuật cũng bao gồm cả điêu khắc, sắp đặt và video, thường
được kiến tạo với sự hợp tác mật thiết với những nghệ nhân và nông
dân địa phương ở Bảo Lộc.

PHAN
QUANG

System
2011
Digital print on paper mounted on
aluminum
90 x 135 cm
—
Đuổi Chim
2011
In kỹ thuật số trên giấy, dán lên
nhôm
90 x 135 cm

UNIQUE | ĐỘC BẢN

Richard Streitmatter-Tran is an artist living and working in Ho Chi Minh
City, Vietnam. He received his BFA in the Studio for Interrelated Media
(SIM) at the Massachusetts College of Art in Boston. Upon relocating
to Vietnam in 2003, he formed ProjectOne, a Ho Chi Minh City-based
performance art collective now defunct. He became a founding member
of Mogas Station (2005-2007), a group of international artists and
architects, and in 2010 he established Dia Projects, an experimental
studio space, which eventually operated as an exhibition space in
collaboration with Tran Thanh Ha. While his practice historically has
included performance and new media, his current focus involves the
investigation of materials and largely through figurative sculpture,
painting, installation and drawing.

RICHARD
STREITMATTERTRAN

Richard Streitmatter-Tran là một nghệ sĩ đang sống và làm việc tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh có bằng Cử nhân Nghệ thuật khoa
Thực hành Quan hệ Truyền thông tại Massachusetts College of Art
ở Boston. Sau khi chuyển về Việt Nam vào năm 2003, anh thành lập
ProjectOne, một nhóm nghệ sĩ trình diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh,
nay đã tạm dừng hoạt động. Anh là một trong những thành viên sáng
lập của nhóm Mogas Station (2005 - 2007), một nhóm gồm các nghệ sĩ và
kiến trúc sư quốc tế, và vào năm 2010, anh thành lập Dia Projects, một
không gian sáng tạo thử nghiệm, mà sau này, với sự cộng tác của Trần
Thanh Hà, trở thành một không gian triển lãm. Tuy với lịch sử sáng tác
nghệ thuật dựa trên các chất liệu trình diễn và new media, tập trung
thực hành của anh hiện tại lại xoay quanh các nghiên cứu về chất liệu
phần lớn thông qua hội hoạ, điêu khắc và sắp đặt tạo hình.

Saison/Saigon
2019
LumiLED light
41 x 100 cm
—
Saison/Saigon
2019
Đèn LumiLED
41 x 100 cm
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A pioneer of Vietnamese contemporary art, UuDam Tran-Nguyen’s risktaking and creative art practice is unique in the contemporary art
scene today. He takes many art forms to a new level by pushing
the boundaries of all the mediums he touches upon such as video,
performance, photography, sculpture, technology, new media and app
art. Originally trained as a sculptor at the University of Fine Arts
in Ho Chi Minh City, he went on to perfecting his artistic practice
at UCLA in California and the School of Visual Arts in New York.
Là một nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, các thực
hành nghệ thuật đầy tính mạo hiểm và sáng tạo của Ưu Đàm Trần-Nguyễn
là trường hợp đặc biệt trong bối cảnh nghệ thuật đương đại hiện nay.
Anh đưa các hình thức nghệ thuật lên một tầm cao mới bằng việc hóa
giải các giới hạn của các chất liệu sáng tác như video, trình diễn,
nhiếp ảnh, điêu khắc, công nghệ, new media và các công nghệ ứng dụng.
Ưu Đàm được đào tạo tại khoa điêu khắc ở trường Mỹ thuật Thành phố Hồ
Chí Minh, sau đó anh tiếp tục hoàn thiện việc thực hành nghệ thuật tại
UCLA ở California và School of Visual Arts ở New York.

ƯU ĐÀM
TRẦNNGUYỄN

“Waiting”
2019
Neon light
77 x 150 cm
—
“Đợi chờ”
2019
Đèn neon
77 x 150 cm
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Trương Công Tùng grew up in Dak Lak among various ethnic minorities
in the Central Highlands, Vietnam. He graduated from the Ho Chi Minh
Fine Arts University in 2010, majoring in lacquer painting. With
research interests in science, cosmology and philosophy, Trương Công
Tùng works with a range of media, including video, installation,
painting and found objects, which reflect personal contemplations on
the cultural and geopolitical shifts of modernization, as embodied
in the morphing ecology, belief or mythology of a land. He is also a
member of Art Labor (founded in 2012), a collective working between
visual art and social/life sciences to produce alternative non-formal
knowledge via artistic and cultural activities in various public
contexts and locales.
—

TRƯƠNG
CÔNG
TÙNG

Trương Công Tùng lớn lên ở Dak Lak, giữa các dân tộc khác nhau trên
vùng Cao nguyên, Việt Nam. Anh tốt nghiệp khoa sơn mài trường Đại học
Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Hứng thú nghiên cứu về khoa
học, vũ trụ học và triết học, Tùng làm việc với nhiều chất liệu, từ
video, hội hoạ, sắp đặt cùng với những vật có sẵn, tạo ra những tác
phẩm phản chiếu sự suy tư của bản thân trước những chuyển dời văn hoá
và địa chính trị của toàn cầu hoá, được biểu hiện ở những biến đổi của
hệ sinh thái, niềm tin hay thần thoại của một vùng đất. Anh cũng là
một thành viên của Art Labor (được thành lập năm 2012), một nhóm làm
việc giữa nghệ thuật thị giác và các bộ môn khoa học tự nhiên/ xã hội
để tạo lập một dạng kiến thức không-chính quy khác qua các hoạt động
văn hoá và nghệ thuật ở nhiều bối cảnh và vị trí công cộng khác nhau.

Magical Garden
2012-2014
Single channel video
8 min 36 sec
—
Khu vườn kỳ lạ
2012-2014
Video một kênh
8 phút 36 giây
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Magical Garden
2012-2014
Sculpture: leaf, water, rocks, toy,
and miniature architect
50 x 20 x 20 cm
—
Khu vườn kỳ lạ
2012-2014
Điêu khắc: lá, nước, đá, đồ chơi,
và mô hình kiến trúc sư
50 x 20 x 20 cm
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Forest Dust (Form, faith, fear)
2019
Mixed media installation
Rubber tree roots, wooden beads,
funeral garlands, soil, plastic
cover of fertilizers
Dimensions variable according to
temperature, space and time
—
Bụi Rừng (hình dạng, đức tin,
sợ hãi)
2019
Sắp đặt đa phương tiện
Rễ cây cao su, chuỗi tràng hạt gỗ,
vòng hoa tang, đất, tấm nylon lót
trong bao phân bón
Kích thước thay đổi theo nhiệt độ,
không gian và thời gian
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Something is coming,
something is going
2019
Mixed media installation
Found jacket with printed world
map, ash, iron hooks, belt from
agricultural vehicles, cicadas...
Dimensions variable according to
temperature, space and time
—
Một cái gì đang đến, một cái gì
đang đi
2019
Sắp đặt đa phương tiện
Áo khoác lao động in hình bản đồ
thế giới, tro bụi, móc sắt, giây
cuaroa xe công nông, ve sầu...
Kích thước thay đổi theo nhiệt độ,
không gian, thời gian
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Unannounced Appearance (Harbinger)
2019
Multimedia installation
Insect wings, industrial fan,
electric candle, painting
Dimensions variable according to
temperature, space and time
—
Xuất hiện không báo trước
(Điềm báo)
2019
Sắp đặt đa phương tiện
Cánh côn trùng, máy quạt công
nghiệp, nến điện, tranh vẽ
Kích thước thay đổi theo nhiệt độ,
không gian và thời gian

3 EDITIONS + 1 A.P.

Link Error
2019
Mixed media installation
Stone sculpture, turmeric, soil,
water, wood...
Video
Legacies
2019
Color, sound, 9 min 11 sec
—
Lỗi liên kết
2019
Sắp đặt đa phương tiện
Tượng đá điêu khắc, bột nghệ, đất,
nước, gỗ cây...
Video
Legacies (Di sản)
2019
Màu, âm thanh, 9 phút 11 giây

5 EDITIONS + 2 A.P.

A Portrait of Absence
2019
Printed text
I have heard people say: “My eyes
are deceiving, forgetting, not
knowing the truth.”
— Jacques Dournes, in “Souls
and Dreams” chapter, in the book
“Southern Indochina Tribes”,
translated by Nguyen Ngoc
Dimensions variable
—
Chân dung vắng mặt
2019
Chữ in
Tôi đã nghe người ta nói “Mắt tôi
lừa dối, quên, không biết
nhìn thấy cái thật”.
— Jacques Dournes. Linh Hồn và các
Giấc Mộng trong tập sách Miền đất
huyền ảo (Các dân tộc miền Núi Nam
Đông Dương) Nguyên Ngọc dịch
Kích thước thay đổi theo không gian

5 EDITIONS + 2 A.P.

A Portrait of Absence
2019
LED Box, canvas
Text:
I have heard people say: “My eyes
are deceiving, forgetting, not
knowing the truth.”
— Jacques Dournes, in “Souls
and Dreams” chapter, in the book
“Southern Indochina Tribes”,
translated by Nguyen Ngoc
Dimensions variable
—
Chân dung vắng mặt
2019
Hộp đèn LED, toan
Chữ:
Tôi đã nghe người ta nói “Mắt tôi
lừa dối, quên, không biết
nhìn thấy cái thật”.
— Jacques Dournes. Linh Hồn và các
Giấc Mộng trong tập sách Miền đất
huyền ảo (Các dân tộc miền Núi Nam
Đông Dương) Nguyên Ngọc dịch
Kích thước thay đổi theo không gian

3 EDITIONS + 1 A.P.

Vo An Khanh was born in 1936, in Ninh Quoi, Hong Dan, Bac Lieu
Province, Vietnam. He was a farmer and made a living from fishing.
In 1956, American forces caught his elder and younger brothers,
triggering Vo An Khanh’s immediate departure for Ho Chi Minh City
where he found himself working for the ‘Viet Long’ photo lab. In 1960,
Vo An Khanh left behind his personal photo lab business (which he had
by then created), wife and children to join the revolutionary cause
of the North Vietnamese Communist Army, traveling to Khanh Hung, Tran
Van Thoi and Ca Mau. During this time he worked as a local teacher in
these areas, while also as secretary for the Printing Office of the
‘Van Cong’ (entertainment team). Vo An Khanh states ‘At that time we
just did whatever we could because there were not so many people and
I wrote text for propaganda.’
—

VÕ
AN
KHÁNH

Võ An Khánh sinh năm 1936, tại Ninh Quới, Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu,
Việt Nam. Ông từng là nông dân và kiếm sống bằng nghề đánh cá. Năm
1956, quân đội Mỹ bắt được anh trai và em trai của ông. Ngay sau đó,
Võ An Khánh chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và làm việc cho xưởng
nhiếp ảnh Việt Long. Năm 1960, Võ An Khánh bỏ lại xưởng ảnh cá nhân,
công việc kinh doanh cũng như vợ con để tham gia hoạt động cách mạng
cùng quân đội miền Bắc Việt Nam tại địa phận Khánh Hưng, Trần Văn Thời
và Cà Mau. Trong thời gian này, ông là giáo viên địa phương, đồng thời
là thư ký cho Văn phòng In ấn của đội văn công. Võ An Khánh nói, ‘Lúc
đó chúng tôi làm bất cứ việc gì có thể vì không có nhiều người làm,
và tôi đã viết văn bản phục vụ ban tuyên giáo.’

Mobile Military Medical Clinic
9/1970
2010
Archival pigment inkjet print
59 x 40 cm
—
Trạm Quân Y 9/1970
2010
Bản in lên giấy lưu trữ
59 x 40 cm

50 EDITIONS

Extra-curriculum Political Science
Class 7/1972
2010
Archival pigment inkjet print
56 x 40 cm
—
Lớp bồi dưỡng Chính trị 7/1972
2010
Bản in lên giấy lưu trữ
56 x 40 cm

50 EDITIONS

In 2011, Võ Trân Châu graduates from the Fine Art University in Ho Chi
Minh City. As an artist, she is interested in individuals’ engagement
with society as well as personal stories and conflicts. Born to a
family of traditional embroiderers, she understands the languages
of threads and fabrics and often chooses textile as a material in
her artistic practice. She uses found fabrics and used clothing, as
well as items that reflect different individuals’ private history to
explore their connection with the society.
—
Năm 2011, Võ Trân Châu tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí
Minh. Cô quan tâm đến tham gia của cá nhân trong xã hội cũng như những
câu chuyện và xung đột cá nhân. Sinh ra trong gia đình có truyền thống
thêu, cô hiểu ngôn ngữ của vải vóc và thường chọn chất liệu dệt may
trong thực hành của mình. Cô sử dụng các loại vải được tìm thấy và
quần áo đã qua sử dụng, cũng như các vật thể phản ánh lịch sử các cá
nhân khác nhau để khám phá mối liên hệ của con người với xã hội.

VÕ
TRÂN
CHÂU

There Are Times Like These
2009
Lacquer
70 x 70 cm
—
Có những phút giây như thế
2009
Tranh sơn mài
70 x 70 cm
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A B OUT SÀ N ART
V Ề SÀN A RT

Sàn Art, founded in 2007 in Ho Chi Minh City (HCMC) as an artistinitiated, non-profit art platform, has since become a leading art
organization dedicated to nurturing and challenging common modes of
viewing and thinking about visual art through exhibition, critical
discourse, educational initiatives and residency programs. Past
projects include Sàn Art Laboratory (2012-2015), an art residency
program, and Conscious Realities (2013-2016), a series of events
and publications on the Global South. In 2018, Sàn Art developed
Uncommon Pursuits—a seminar-workshop for emerging Southeast Asian
curators and opened a new gallery in downtown HCMC with a focus
on intergenerational dialogues between modern and contemporary art.
In this new chapter in the organization’s history, Sàn Art aims to
be a community-driven space where experimental practices and fresh
perspectives are fostered and shared among interdisciplinary artists,
curators, scholars, cultural workers and audiences in the region.
—
Sàn Art, thành lập năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) dưới
hình thức một không gian nghệ thuật phi lợi nhuận do nghệ sĩ khởi
xướng, đã trở thành tổ chức nghệ thuật tiên phong trong nỗ lực hỗ
trợ nghệ sĩ địa phương và thách thức những quan điểm, cách nhìn lối
mòn về nghệ thuật thị giác thông qua triển lãm, đối thoại phản biện,
chương trình giáo dục và lưu trú. Dự án nổi bật của Sàn Art gồm Phòng
Thí Nghiệm Sàn Art (2012-2015), một chương trình lưu trú cho nghệ sĩ,
và Nhận Thức Thực Tại (2013-2016), một chuỗi sự kiện và ấn bản về văn
hóa Nam Bán Cầu.
Trong năm 2018, Sàn Art phát triển dự án Truy Đuổi Lạ Thường—một
seminar-workshop cho những giám tuyển trẻ tại Đông Nam Á—đồng thời
khởi động phòng trưng bày ở trung tâm TPHCM với quan tâm về đối thoại
liên thế hệ giữa nghệ thuật hiện đại và đương đại Việt Nam. Bước sang
chương tiếp theo, Sàn Art mong muốn tiếp tục là không gian cho cộng
đồng nghệ thuật, nơi thực hành thể nghiệm và quan điểm mới được trau
dồi, nhân rộng và chia sẻ giữa nghệ sĩ, giám tuyển, học giả, nhà hoạt
động văn hóa liên ngành cùng khán giả trong khu vực.

For inquiries, information and pricing of certain works, please contact us directly.
—
Xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi, muốn biết thêm thông tin và giá của tác phẩm.

CONTACT | LIÊN HỆ
Nhat Q. Vo
Designer / Coordinator | Thiết kế / Điều phối
M: +84 (0) 947 938 188 | E: nhat@san-art.org
—
Sàn Art
Millennium Masteri, B6.16 & B6.17
132 Ben Van Don, W.6, D.4, HCMC
Hotline: +84 (0) 339 811 696 | E: hello@san-art.org

