G RO U P E X H I B I T I O N

¦

TRIỂN LÃM NHÓM

Bùi Công Khánh
Hồng Lĩnh
Lê Triều Điển
Nguyễn Đức Phương

W I T H S U P P O RT F RO M ¦
VỚ I H Ỗ T RỢ T Ừ

G RO U P E X H I B I T I O N

Impressions Unearth

¦

TRIỂN LÃM NHÓM
¦

Vết in từ đất
O RG A N I Z E R ¦
TỔ C H Ứ C

D U R AT I O N

¦

THỜI GIAN

23-03-2021 -- 29-05-2021

LO C AT I O N

¦

ĐỊA ĐIỂM

Sàn Art
B06.16, Millennium Building
132 Bến Vân Đồn, D.4, HCMC

A RT I S T S

¦

NGHỆ SĨ

Bùi Công Khánh
Hồng Lĩnh
Lê Triều Điển
Nguyễn Đức Phương

ENG 01

U N E A RT H # 1 :
C E R A M I C S W I T H I N C R A F T,
AND CRAFT WITHIN
F I N E A RT

VIE 02

“Human history is often told through ceramics,”
writes Susan Kooi.1 Whether of history, ethnography,
anthropology or fine art, museums around the world
can attest to such a statement with a plethora of
ceramic wares ranging from utilitarian plates to
devotional effigies and decorative vases that bear
witness to the evolution of culture around the globe.
And yet as universal and archaic as this artform may
be, ceramic creation has struggled until quite recently
to be accepted into the realm of visual arts. Shifts from
artesanal-making to mass production slowly erased
carefully crafted objects and prompted divisions of
intellectual vs manual labour, while a market-oriented
art economy pushed forward conceptual dichotomies:
the elevation of fine art - objects designed for aesthetic
contemplation reflecting the mental labour of the
artist-genius - and the downgrading of decorative
and applied arts seen as common, utilitarian, or
adhering to outdated cultural values.2 Finally, a lack
of theoretical framework impeded craft objects to
ascend from its lowly trade origins into an intellectual
activity like its fine art counterpart.3
The resurgence of ceramics, and more generally
speaking crafts, into contemporary art exhibitions has
prompted endless debates over the last two decades:
on dated views of high and low art, on a possible
aesthetic function of art, on the classification of craft
and fine art objects, or on the ability of traditional
craft to be contemporary. If we follow the logical
thread that contemporary art evolved from the
dematerialisation of the art object then does craft’s
attachment to skill and material automatically banish
it from the fine art category? Or do its uniquely
anachronistic and anti-mass production stances make
it radical and avant-garde enough to secure its place
in a broader definition of visual arts? Although no
unanimous conclusion has been reached, it seems safe
to say that its growing representation in institutions
points out to an undeniable fact: craft has wedged
its way as a valid voice and methodology for
contemporary artists, a stance this exhibition wishes
to acknowledge.4

VẾT IN #1:
G Ố M S Ứ T RO N G T H Ủ C Ô N G
VÀ T H Ủ C Ô N G T RO N G
M Ỹ T H U ẬT

“Lịch sử loài người thường được kể qua đồ gốm sứ”
theo Susan Kooi.1 Dù là nói về chủ đề lịch sử, dân tộc
học, nhân chủng học hay mỹ thuật, các bảo tàng trên
khắp thế giới đều có thể chứng thực tuyên bố như vậy
với rất nhiều đồ gốm sứ khác nhau, từ đĩa gia dụng
đến hình nộm tôn giáo và bình trang trí, những đồ vật
làm chứng cho sự phát triển của văn hóa toàn cầu.
Và dù loại hình nghệ thuật này phổ biến và cổ xưa
như vậy, việc sáng tạo gốm cho đến khá gần đây mới
được chấp nhận vào lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Sự
chuyển đổi từ chế tạo thủ công sang sản xuất hàng
loạt đã từ từ xóa bỏ những đồ vật được chế tác cẩn
thận và thúc đẩy sự phân chia lao động trí óc và lao
động chân tay, trong khi nền kinh tế nghệ thuật định
hướng thị trường thúc đẩy sự phân đôi khái niệm: sự
tôn vinh mỹ thuật - những đồ vật được thiết kế cho
việc chiêm ngưỡng thẩm mỹ, phản ánh lao động trí óc
của nghệ sĩ-anh tài - và sự xuống cấp của nghệ thuật
trang trí và ứng dụng được coi là phổ biến, thực dụng
hoặc mang giá trị văn hóa lỗi thời.2 Cuối cùng, việc
thiếu khung lý thuyết đã cản trở các đồ vật thủ công
đi lên từ nguồn gốc thương mại thấp kém thành một
hoạt động trí tuệ như trong mỹ thuật.3
Sự trở lại của gốm sứ, và nói chung hơn là thủ công,
trong các cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại đã
liên tục thúc đẩy các cuộc tranh luận trong hai thập
kỷ qua: về quan điểm cũ phân biệt cao và thấp trong
nghệ thuật, về chức năng thẩm mỹ của nghệ thuật,
về phân loại thủ công và vật mỹ nghệ, hoặc triển
vọng đương đại của nghề thủ công truyền thống. Nếu
chúng ta đi theo lôgic rằng nghệ thuật đương đại
phát triển từ quá trình phi vật chất hóa những vật
thể nghệ thuật thì liệu sự gắn bó của nghề thủ công
vào kỹ năng và chất liệu có tự động loại bỏ nó khỏi
danh mục mỹ thuật không? Hay tính chất lỗi thời và
chống sản xuất hàng loạt khiến nó đủ cấp tiến và
tiên phong để đảm bảo vị trí của mình trong một
định nghĩa rộng hơn về nghệ thuật thị giác? Mặc
dù không có kết luận thống nhất nào được đưa ra,
nhưng có vẻ an toàn khi nói rằng sự xuất hiện của thủ
công ngày càng tăng trong các thiết viện chỉ ra một
thực tế không thể phủ nhận: thủ công đã trở thành
một tiếng nói và phương pháp hợp lệ cho các nghệ
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1. Susan Kooi, Yamatai Koku, (Heijningen: Lonely Planet &
Jap Sam Books, 2017), p.12.
2. The invention of fine art and the subsequent elevation
of mental labour not only devalued the physical labour of
craftsmen but also reproduced power and status inequalities
in society by associating certain crafts with “female hobbies”
while art produced by non-Western cultures was assigned
the Imperialist label of “primitive art”. Madeline Judge et
al., ‘Folk theories of Artifact Creation: How Intuitions About
Human Labor Influence the Value of Artifacts’, Personality
and Social Psychology Review, Vol. 24, No. 3, 2020, p.202.
3. While there has been writing dedicated to crafts and
ceramics, it has often been from a historical / archaeological
standpoint or a very technical one. Howard Risatti,
‘Introduction’, A Theory of Craft: Function and Aesthetic
Expression, (Chapel Hill: The University of North Carolina
Press, 2007), p.2.
4. Dematerialisation refers to when the idea, concept, or
process in the artwork is more important than the finished
art object itself. While the emergence of craft in Western
contemporary art has opened up questions of hierarchies
within visual arts, it has more of conceptual weight in
Southeast Asian practices where it has been used as a
vector for socio-political critique or questions of national
identity for example. Julia Bryan-Wilson, ‘Eleven Propositions
in Response to the Question: “What Is Contemporary about
Craft?”’, The Journal of Modern Craft, Vol. 6, Issue 1, March
2013, pp. 7–10 ; Boon Hui Tan, ‘Four Propositions: Looking
at Contemporary Art from Southeast Asia’, Negotiating
Home, History and Nation: Two Decades of Contemporary
Art in Southeast Asia, 1991-2001, (Singapore: Singapore
Art Museum, 2011), pp.29-37 ; Pamela Corey, ‘Beyond
Yet Toward Representation: Diasporic Artists and Craft
as Conceptualism in Contemporary Southeast Asia’, The
Journal of Modern Craft, Vol. 9, No. 2, 2016, pp.161-181.
5. A notable showcase of this has been ‘Reshaping Tradition:
Contemporary Ceramics from East Asia’, presented at USC
Pacific Asia Museum in 2015-16. The exhibition brought
together Bùi Công Khánh, Ik-Joong Kang, Ah Xian, Ai Wei
Wei, Yeesookyung and Harumi Nakashima uncovering
how these artists integrated ceramic traditions into their
contemporary art practice.
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Rather than focusing solely on individual objects,
‘Impressions Unearth’ aims to consider the significance
of each body-of-work and uncover how the present
artists have, in their specific ways, explored,
experimented,
recontextualised
ceramics
and
elevated them beyond craftsmanship. Connecting Bùi
Công Khánh, Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh and Nguyễn
Đức Phương are ceramics that are in one way or
another attached to vernacular traditions - whether in
aesthetic, medium, theme, or site of production - but
that have severed ties with notions of use and function.
They are works that test the conceptual boundaries
of the medium, objects that intellectualise, revive and
honour Vietnamese heritage while expanding our
perceptions of ceramics within contemporary art.
Bùi Công Khánh has established himself as a leading
figure amongst regional artists who have used craft
traditions as a catalyst for innovation.5 Stylistically his
porcelain and celadon wares not only depart from
their expected forms and uses but are also loaded with
meaning, the material becoming a conceptual carrier
for social critique. Placed in spatial and aesthetic
opposition to him, artists Lê Triều Điển and Hồng
Lĩnh’s raw and unbound works remind us of another
voice: that of the visionary, self-taught artists defying
mainstream gallery agenda. Their vibrant terracotta
wares evoke a return to primal and instinctive forms of
making, not meant to fit in any mould. Finally Nguyễn
Đức Phương, also known as Phương Giò, stands
at a cusp between fine and folk art, the closest to
traditional craftsmanship in his adherence to themes
and material. His ability to rejuvenate vernacular arts
by imbuing them with humour and experimentation
allows him to elude artesanal labels, craft becoming
instead a stylistic preference within a more complex
imagination.

sĩ đương đại, một lập trường mà triển lãm này mong
muốn được công nhận.4

1. Susan Kooi, Yamatai Koku, (Heijningen: Lonely Planet &
Jap Sam Books, 2017), tr.12
2. Việc phát minh ra của mỹ thuật và sau đó là sự tôn vinh
lao động trí óc không những làm mất giá trị của việc lao
động tay chân của thợ thủ công mà còn tái tạo sự bất bình
đẳng về quyền lực và địa vị trong xã hội bằng cách gắn kết
một số nghề thủ công với “sở thích phái nữ” trong khi nghệ
thuật được sản xuất ngoài phương Tây lại bị gắn một cái
mác rất Đế quốc là “nghệ thuật sơ khai.” Madeline Judge và
cộng sự, ‘Folk theories of Artifact Creation: How Intuitions
About Human Labor Influence the Value of Artifacts’,
Personality and Social Psychology Review,’ Vol. 24, số 3,
năm 2020, tr.202.
3. Mặc dù đã có những bài viết dành riêng cho mỹ nghệ và
gốm sứ, nhưng nó thường xuất phát từ quan điểm lịch sử /
khảo cổ học hoặc mang nặng tính kỹ thuật. Howard Risatti,
‘Introduction’, A Theory of Craft: Function and Aestression
Expression, (Chapel Hill: The University of North Carolina
Press, 2007), tr.2.
4. Giải-vật chất đề cập đến khi ý tưởng, khái niệm hoặc quy
trình trong tác phẩm nghệ thuật quan trọng hơn tác phẩm
đã hoàn thành. Trong khi sự xuất hiện của nghệ thuật thủ
công trong nghệ thuật đương đại phương Tây đã mở ra câu
hỏi về thứ bậc trong nghệ thuật thị giác, nó có trọng lượng
khái niệm hơn trong thực tiễn Đông Nam Á, nơi nó đã được
sử dụng như một vector để phê bình chính trị xã hội hoặc
các câu hỏi về bản sắc dân tộc. Julia Bryan-Wilson, ‘Mười
một đề xuất trả lời cho câu hỏi:“ Thủ công đương đại là
gì? ”’, Tạp chí Thủ công hiện đại, Vol. 6, Số 1, tháng 3 năm
2013, trang 7–10; Boon Hui Tan, ‘Bốn đề xuất: Nhìn vào
nghệ thuật đương đại từ Đông Nam Á’, Đàm phán về quê
hương, lịch sử và quốc gia: Hai thập kỷ nghệ thuật đương
đại ở Đông Nam Á, 1991-2001, (Singapore: Bảo tàng nghệ
thuật Singapore, 2011), tr.29 -37; Pamela Corey, ‘Vượt ra
ngoài hướng tới sự đại diện: Nghệ sĩ và nghề thủ công như
chủ nghĩa khái niệm ở Đông Nam Á đương đại’, Tạp chí Thủ
công hiện đại, Vol. 9, số 2, 2016, tr.161-181.
5. Một triển lãm đáng chú ý về chủ này là ‘Reshaping
Tradition: Contemporary Ceramics from East Asia’, được
trưng bày tại Bảo tàng Châu Á Thái Bình Dương của USC
vào năm 2015-16. Triển lãm quy tụ Bùi Công Khánh, IkJoong Kang, Ah Xian, Ai Wei Wei, Yeesookyung và Harumi
Nakashima, khám phá cách các nghệ sĩ này tích hợp truyền
thống gốm sứ vào thực hành nghệ thuật đương đại của họ.

Thay vì chỉ tập trung vào các đồ vật riêng lẻ, triển
lãm nhằm mục đích xem xét tầm quan trọng của
từng bộ tác phẩm và khám phá cách các nghệ sĩ
đã khám phá, thử nghiệm, tái bối cảnh hoá đồ gốm
và nâng tầm chúng lên trên cấp độ thủ công. Kết
nối Bùi Công Khánh, Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh và
Nguyễn Đức Phương là những đồ gốm theo cách này
hay cách khác gắn với truyền thống bản địa - dù
trong thẩm mỹ, phương tiện, chủ đề hay địa điểm sản
xuất - nhưng đã không còn quan hệ với chức năng sử
dụng. Đó là những tác phẩm nhìn lại ranh giới ý niệm
của phương tiện, những vật thể được trí thức hoá, hồi
sinh và tôn vinh di sản Việt Nam, đồng thời mở rộng
nhận thức của chúng ta về gốm sứ trong nghệ thuật
đương đại.
Bùi Công Khánh đã tự khẳng định mình là một nhân
vật hàng đầu trong số các nghệ sĩ khu vực, những
người đã sử dụng truyền thống thủ công làm chất
xúc tác cho sự đổi mới.5 Về mặt phong cách đồ sứ và
đồ gốm men ngọc của anh không chỉ khác với hình
thức và công dụng thông thường của chúng mà còn
chứa đầy ý nghĩa, khi chất liệu trở thành vật mang
ý niệm cho sự phê bình xã hội. Đặt trong không gian
và thẩm mỹ đối lập với ông, các tác phẩm thô mộc
và không bó buộc của nghệ sĩ Lê Triều Điển và Hồng
Lĩnh gợi cho chúng ta một tiếng nói khác: đó là tiếng
nói của những nghệ sĩ tự học, có tầm nhìn xa, không
đi theo những mong đợi của phòng tranh chính thống.
Đồ gốm bằng đất nung của họ đầy sức sống, gợi lên
sự trở lại của các hình thức chế tạo nguyên thủy và
bản năng, không phù hợp với bất kỳ khuôn mẫu nào.
Cuối cùng, Nguyễn Đức Phương, còn gọi là Phương
Giò, đứng ở giữa nghệ thuật dân gian và mỹ thuật,
anh đứng gần nhất với nghề thủ công truyền thống
trong việc tuân thủ chủ đề và chất liệu. Khả năng
trẻ hóa nghệ thuật bản ngữ của anh ấy bằng cách
truyền cho chúng sự hài hước và thử nghiệm cho phép
anh loại bỏ các nhãn hiệu nghệ nhân, thay vào đó
trở thành một phong cách trong một trí tưởng tượng
phức tạp hơn.
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U N E A RT H # 2 :
CONCEPTUAL CERAMICS
P E R F O R M I N G H E R I TA G E

BÙI CÔNG KHÁNH

2.1
The Variation ¦ Dị Bản
2018
Ceramic, Jackfruit wood ¦ Gốm, Gỗ mít
100 x 115.5 cm
(with frame ¦ kèm khung)

When we think of conceptual art we often refer
back to artistic practices of the ‘60s and ‘70s, in
the West, when the term became synonymous with
dematerialisation. Contemporary voices show that
objecthood and concept are not irreconcilable
terms, nor does contemporaneity necessarily equal
the opposite of tradition.6 In Bùi Công Khánh’s
work, tradition has been absorbed by the medium
- porcelain imitation for instance - and the medium
has become a metonym, a substitute for complex
enquiries ranging from socio-political commentary
to reflections on personal identity and cross-cultural
heritage.7 He carefully selects medium and form for
their inherited significance, thus the final product
becomes a cue, and viewers are invited to unpack the
different layers of meaning implied.8

VẾT IN #2:

Khi chúng ta nghĩ về nghệ thuật ý niệm, chúng ta
thường đề cập đến các thực hành nghệ thuật của
những năm 60 và 70, ở phương Tây, khi thuật ngữ
này đồng nghĩa với phi vật chất hóa. Những tiếng nói
đương đại cho thấy rằng tính đồ vật và ý niệm không
phải là những thuật ngữ không thể hòa giải, và tính
đương thời không nhất thiết phải đối lập với truyền
thống.6 Trong tác phẩm của Bùi Công Khánh, truyền
thống đã nằm trong phương tiện - ví dụ như đồ giả
sứ - và phương tiện này đã trở thành một kiểu hoán
dụ, thay thế cho những câu hỏi phức tạp về bình luận
chính trị xã hội hay phản ánh về bản sắc cá nhân, di
sản văn hóa đa dạng.7 Anh cẩn thận lựa chọn phương
tiện và hình thức với ý nghĩa kế thừa của chúng, do đó
sản phẩm cuối cùng trở thành một gợi ý và người xem
được mời đến tìm hiểu các lớp ý nghĩa khác nhau.8

GỐM SỨ Ý NIỆM
TRÌNH DIỄN DI SẢN

Over the course of history, the influence of China on
Vietnamese ceramic production has been tantamount,
introducing new technologies such as the fast wheel,
intricate moulds, porcelain ware, and new types of
glazes. Chinese blue-and-white porcelain appeared in
Vietnam during the end of the Ly-Tran dynasty and
Vietnamese potters soon began to develop their own
styles of wares adapted for domestic consumption. By
the 15th Century Vietnam had become one of the
predominant Asian countries alongside China and
Japan to export ceramics internationally.9 This period
coincides with the development of Bát Tràng which
perfected the art of white ceramics and “Bleu de Hue”
porcelain, and where Bùi Công Khánh produces a
large portion of his works. The artist’s mixed heritage
is an incentive to explore broader issues of ChineseVietnamese relations, in particular how the spectre
of China has impacted Vietnam’s cultural legacy including its ceramic production - in a background of
political and territorial tensions.

Trong quá trình lịch sử, ảnh hưởng của Trung Quốc
đối với sản xuất gốm sứ Việt Nam là rất lớn, họ giới
thiệu các công nghệ mới như bánh xe quay nhanh,
khuôn phức tạp, đồ sứ và các loại men mới. Đồ sứ
trắng xanh của Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam
vào cuối thời Lý - Trần và những người thợ gốm Việt
Nam đã sớm bắt đầu phát triển các phong cách đồ
sứ của riêng mình để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong
nước. Đến thế kỷ 15, Việt Nam đã trở thành một trong
những quốc gia châu Á chiếm ưu thế cùng với Trung
Quốc và Nhật Bản về xuất khẩu gốm sứ ra quốc tế.9
Giai đoạn này trùng với sự phát triển của Bát Tràng,
nơi nghệ thuật gốm sứ trắng và sứ “Bleu de Hue”
được hoàn thiện, và là nơi Bùi Công Khánh sản xuất
một phần lớn các tác phẩm của mình. Di sản hỗn hợp
của nghệ sĩ là động lực để khám phá các vấn đề rộng
lớn hơn của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, đặc biệt
là tác động của cái bóng Trung Quốc lên di sản văn
hóa của Việt Nam - bao gồm cả sản xuất gốm sứ trong những bối cảnh căng thẳng chính trị và lãnh thổ.

Although exquisite and refined, Bùi Công Khánh’s
porcelain wares are not meant to be static and
decorative, they are meant to “perform” heritage
and engender meaning. Complex entanglements of
Chinese heritage and cultural cross-pollination take
the shape of interlaced panels of blue and white
ceramic in The Variation. This serves as backdrop to

Mặc dù tinh tế, đồ sứ của Bùi Công Khánh không
chỉ để sắp đặt tĩnh và trang trí, chúng chỉ mang ý
nghĩa “trình diễn” di sản và tạo ra ý nghĩa. Những
đan vướng phức tạp của di sản Trung Quốc và sự
thụ phấn chéo văn hóa tạo nên hình dạng của những
tấm gốm màu xanh và trắng xen kẽ trong Dị Bản.
Điều này đóng vai trò làm nền cho các lời nhắc trực

2.1
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other visual prompts, such as an arsenal of rifles and
grenades, that are disseminated in the panels, making
the piece a personal reflection on the aftermath
of conflict as opposed to a conclusive statement.
Barbed wire left by US soldiers following the war
were repurposed as fences separating households
and eventually engulfed in vegetation. This vivid
childhood memory, translated into porcelain webs,
is anchored in a collective remembrance of war. In
Checked, an embellished vase has been covered with
painted postal stamps in English and Vietnamese.
The object itself is a perfect copy of a traditional
Yuhuchun wine vase while the seemingly random
placement of the red wording furthers the sensation of
simulacra. Recognising the symbols covering common
shipped packages, the audience can begin to unpack
humorous and irreverent allusions to the country’s
trading history, concerns with artefact looting, or
issues of cultural censorship.10

2.2
Checked ¦ Đã kiểm
2010
Ceramic ¦ Gốm
72 x 42 cm (diameter ¦ đường kính)
2.3
Porcelain Medals ¦ Những chiếc Huy chương sứ
2018
Ceramic ¦ Gốm
144 medals, 1 — 2.5 cm each ¦
144 huy chương, 1 — 2.5 cm mỗi chiếc
2.4
Dowry ¦ Hồi môn
2013
Ceramic ¦ Gốm
12 x 40 cm (diameter ¦ đường kính)

The eye-catching and deliciously colourful Porcelain
Medals are initially presented as decorative objects
for contemplation. Soon other layers unfold: they
evoke identity, social hierarchy, warfare, ... These
symbolic connotations are then, again, interrupted
by the careful choice of ceramic and its presentation.
Their fragility and excessive number tarnishes the
notion of hardships to obtain them, revealing the
vacuous nature and implied loss from these objects.
Here, added layers of meaning are created by
imitating functional wares that can playfully reverse
their intended function.11
If panels and folding screens are initially intended
as architectural divides, to prevent drafts or create a
sense of privacy within a space, then The Variation
highlights discrepancies between function and form.
The durability of barbed wire fences is absurdly
recreated in porcelain imitation, its gaps preventing
any possibility for concealment, while the carved
jackfruit frame creates a sense of staticity where
functionality is now replaced by aesthetic delectation.
The exquisitely ornate plate in Dowry can no longer
be used since a realistic replica of a monkey brain has
literally been served, or moulded, onto it. Exploring

2.2

2.3

2.4

quan khác, chẳng hạn như loạt súng trường và lựu
đạn, được rải rác trên bề mặt tác phẩm, làm tác
phẩm trở thành sự phản ánh cá nhân về hậu quả
của cuộc xung đột chứ không phải là một tuyên bố
kết luận. Hàng rào thép gai do lính Mỹ để lại sau
chiến tranh đã được tái sử dụng làm hàng rào ngăn
cách các hộ gia đình và cuối cùng bị nhấn chìm trong
thực vật. Ký ức tuổi thơ sống động này, được chuyển
thành những mạng lưới đồ sứ, là một phần neo lại
trong ký ức tập thể về chiến tranh. Trong Checked
(tạm dịch Đã kiểm), một chiếc bình được tô điểm
đã được phủ với dấu tem bằng tiếng Anh và tiếng
Việt. Bản thân vật thể này là một bản sao của một
chiếc bình rượu Yuhuchun truyền thống trong khi vị trí
dường như ngẫu nhiên của từ ngữ màu đỏ làm tăng
cảm giác về vật thể giả tạo. Nhận ra các biểu tượng
có trên các gói hàng được vận chuyển phổ biến, khán
giả có thể bắt đầu tìm hiểu những ám chỉ hài hước và
thách thức về lịch sử giao thương của đất nước, mối
quan tâm về nạn cướp cổ vật hoặc các vấn đề kiểm
duyệt văn hóa.10
Những chiếc Huy chương sứ có màu sắc bắt mắt
ban đầu giống như vật trang trí để ngắm. Ngay sau
đó các lớp khác mở ra: chúng gợi lên bản sắc, thứ
bậc xã hội, chiến tranh, ... Những ý nghĩa biểu tượng
này sau đó lại bị gián đoạn bởi lựa chọn gốm và cách
trình bày cẩn thận. Sự mỏng manh và số lượng quá
nhiều của chúng làm lu mờ ý niệm về những khó khăn
gian khổ để có được chúng, bộc lộ bản chất trống
rỗng và ngụ ý mất mát từ những đồ vật này. Ở đây,
các lớp ý nghĩa bổ sung được tạo ra bằng cách bắt
chước các sản phẩm có tính thực dụng, có thể khôn
khéo đảo ngược chức năng dự định của chúng.11
Nếu ban đầu các tấm bình phòng được dùng làm
vách ngăn kiến trúc, để ngăn gió lùa hoặc tạo
cảm giác riêng tư trong một không gian, thì The
Variation (Dị Bản) nêu bật sự khác biệt giữa chức
năng và hình thức. Độ bền của hàng rào thép gai
được tái tạo một cách phi lý với đồ giả sứ, những
khoảng trống của nó ngăn cản mọi khả năng che
giấu. Khung gỗ mít chạm khắc tạo cảm giác tĩnh tại,
nơi chức năng được thay thế bằng sự thẩm mỹ tinh tế.
Chiếc đĩa được trang trí công phu tinh xảo ở Dowry
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the influence, rejection or contradictions between
Vietnam and China, Fractured History’s horizontal
and fractured presentation forces the viewer to
reconsider the intentions of the artist, the nature of
the object, and other layers of symbolic or historical
meaning hidden in the work. In Bùi Công Khánh’s work
aesthetic and concept are joined in a symbiosis where
every single detail from choice of clay, ornament or
display is considered and simultaneously expands the
possibilities of both ceramic and conceptual art.

6. Boon refers to Apinan Poshyananda’s curatorial essay for ‘Contemporary Art
in Asia: Traditions/Tensions’ to illustrate how tradition and vernacular tradition
have been utilised as conceptual devices for regional contemporary artists “as
they are explicit markers of identity with a community or culture” and “can be
used as a foil to highlight tensions, linkages and ruptures with contemporary
cultural issues”. Boon, ‘Four Propositions, p.35.
7. Technically speaking the works produced in Bát Tràng are not porcelain but
a lesser-quality, ceramic imitation of the material. Maria Elena Buszek discusses
meaning and function of materials, an idea that Pamela Corey expands upon,
noting that Southeast Asian artists have transferred a conceptual value in their
work through “localized meanings and narrative elements that can be construed
semiotically”. Maria Elena Buszek’s introduction for Extra/Ordinary, (Durham:
Duke University Press, 2011) ; Corey, ‘Beyond Yet Toward Representation. p.166.
8. Iola Lenzi, ‘‘Porcelain Medals and Jackfruit Grenades: The American War in
Vietnam examined through the art of Bui Cong Khanh’, curatorial essay, (Hong
Kong: 10 Chancery Lane Gallery, 2019).
9. Ngo The Bach et al.,, ‘Vietnamese Ceramics in Asian Maritime Trade between
14th and 17th centuries’, The MUA Collection, published 2014,
http://www.themua.org/collections/items/show/1619, [accessed 21 January 2021]
; Jessica Harrison-Hall, ‘Vietnamese Ceramics in the British Museum’, Apollo,
November 2002, pp. 3-7.

2.5
Fractured History ¦ Lịch sử nứt gãy
2017
Ceramic ¦ Gốm
15 x 57 cm

10. While this text wishes to point out the wide range of meanings and
possibilities that one can unpack with Khánh’s works, Checked was first and
foremost created in response to cultural censorship in Vietnam, and in particular
the tendency of artists to automatically self-censor their works before submitting
it to a strict licensing process.
11. Louise Mazanti, ‘Super-Objects: Craft as an Aesthetic Position’, Extra/
Ordinary, p.62 and pp.77-78 ; Iola Lenzi, ‘Porcelain Medals and Jackfruit
Grenades’.

2.5

(Hồi môn) không còn sử dụng được nữa vì một bản
sao thực tế của bộ não khỉ đã được đúc lên đó. Khám
phá sự ảnh hưởng, từ chối hoặc mâu thuẫn giữa Việt
Nam và Trung Quốc, bản trình bày theo chiều ngang
và đứt gãy của Fractured History (Lịch sử nứt
gãy) buộc người xem phải xem xét lại ý định của
nghệ sĩ, bản chất của đồ vật và các lớp ý nghĩa lịch sử
hoặc biểu tượng khác ẩn giấu trong tác phẩm. Trong
tác phẩm của Bùi Công Khánh, ý tưởng và thẩm mỹ
được kết hợp trong một sự cộng sinh, nơi mọi chi tiết
nhỏ nhất từ việc lựa chọn đất sét, vật trang trí hay
cách trưng bày đều được xem xét và đồng thời mở
rộng khả năng của cả nghệ thuật gốm sứ và ý niệm.

6. Boon đề cập đến bài tiểu luận giám tuyển của Apinan Poshyananda cho
‘Contemporary Art in Asia: Traditions/Tensions’ để minh họa cách truyền thống
và truyền thống bản địa đã được sử dụng như những khái niệm cho các nghệ
sĩ đương đại trong khu vực “vì họ là những dấu ấn rõ ràng về bản sắc với cộng
đồng hoặc văn hóa,” và“ có thể được sử dụng như một tấm giấy để làm nổi bật
những căng thẳng, liên kết và rạn nứt với các vấn đề văn hóa đương đại ”. Boon,
‘Bốn mệnh đề,’ tr.35.
7. Về mặt kỹ thuật, các tác phẩm được sản xuất tại Bát Tràng không phải là sứ
mà là chất liệu giả gốm kém chất lượng hơn. Maria Elena Buszek thảo luận về
ý nghĩa và chức năng của vật liệu, một ý tưởng mà Pamela Corey đã mở rộng
rằng các nghệ sĩ Đông Nam Á đã chuyển khái niệm trong tác phẩm của họ
thông qua “ý nghĩa bản địa hóa và các yếu tố tự sự có thể được hiểu theo ký
hiệu học”. Lời giới thiệu của Maria Elena Buszek cho Extra / Ordinary, (Durham:
Duke University Press, 2011); Corey, ‘‘Beyond Yet Toward Representation.” tr.166.
8. Iola Lenzi, ‘‘Porcelain Medals and Jackfruit Grenades: The American War in
Vietnam examined through the art of Bui Cong Khanh’, bài luận giám tuyển,
(Hong Kong: 10 Chancery Lane Gallery, 2019).
9. Ngo The Bach và cộng sự, ‘Vietnamese Ceramics in Asian
Maritime Trade between 14th and 17th centuries’, The MUA
Collection,
xuất
bản
2014,
http://www.themua.org/collections/
items/show/1619, [truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2021] ; Jessica Harrison-Hall,
‘Vietnamese Ceramics in the British Museum’, Apollo, tháng 11 năm 2002, trang
3-7.
10. Trong khi văn bản này mong muốn chỉ ra nhiều ý nghĩa và khả
năng mà người ta có thể giải nén với các tác phẩm của Khánh,
Checked được tạo ra trước hết để đáp ứng với sự kiểm duyệt văn hóa
ở Việt Nam, và đặc biệt là xu hướng tự động kiểm duyệt của các nghệ sĩ
đối với các tác phẩm của họ trước khi gửi nó tới một quy trình cấp phép
nghiêm ngặt.
11. Louise Mazanti, ‘Super-Objects: Craft as an Aesthetic Position’, Extra/
Ordinary, tr.62 và tr.77-78 ; Iola Lenzi, ‘Porcelain Medals and Jackfruit Grenades’.
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U N E A RT H # 3 :
A N A LT E R N AT I V E G U I D E
TO C E R A M I C S

LÊ TRIỀU ĐIỂN &
HỒNG LĨNH

3.1
Kinetic #1 ¦ Động học #1
2017
Ceramic ¦ Gốm
54 x 35 cm (diameter ¦ đường kính)
3.2
Dream #1 ¦ Mơ #1
2017
Ceramic ¦ Gốm
26 x 18 cm
3.3
Old Temple #1 ¦ Chùa cổ #1
2017
Ceramic ¦ Gốm
42.5 x 25 x 28 cm

This section looks at Lê Triều Điển and Hồng Lĩnh’s
sculptural pieces under the lens of raw art, uncovering
how this body-of-work translates a primal and deeply
personal connection to soil and creativity. Often used
interchangeably with naïve, outsider, or self-taught
art, raw art here refers to practitioners who have not
necessarily received a formal artistic training and that
work outside of the dominant art world. While the
label is too broad, its artists share certain creative
traits such as intuition, repetition, accident, and the
nurturing of imaginary worlds.12 These characteristics
permeate Lê Triều Điển and Hồng Lĩnh’s work. They
paint, write, and make ceramics spontaneously, for
personal reasons. It is precisely that common mentality
that makes their art authentic and unselfconscious.
Looking at the selected artworks, the viewer may
feel a tinge of nostalgia due to the modernist
appeal that transpires. Over the course of the 20th
Century, modernist art movements followed the
path of raw artists in a quest for a “fundamental
creative impulse”, for archaic and simplified forms,
for a boldness of colour, lines and shapes.13 Contrary
to conceptual ceramics, the objects presented here
are characterised by their immediacy and earthly
charm. Lê Triều Điển and Hồng Lĩnh’s sculptures
are neither representational nor completely abstract,
they belong to a realm in-between. This undefined
state allows the clay to imply and summon other
forms, tapping into our own subconscious.14 The
candid sculptures become ceramic doodles where
individuals are allowed to interpret them as they wish.
Kinetic #1 becomes an amalgamation of tanks and
warrior helmets, Dream #1 a hybrid of beastly bodies
and a diving suit, while Old Temple #1 and Old
Temple #2 evoke architectural ruins and corals.
Fantastical geometry is a distinctive trait of Lê Triều
Điển’s work, it flourishes on everything he touches
including canvases, furniture and ceramic wares.
Alluvial and Kinetic #2 are covered with puzzling
hieroglyphs translating a form of intensity and
obstination in Lê Triều Điển’s world. An enigmatic,
personal codex that the viewer does not have access
to. One may instinctively treat the geometric patterns

VẾT IN #3:

Phần này xem xét các tác phẩm điêu khắc của Lê
Triều Điển và Hồng Lĩnh dưới lăng kính nghệ thuật
thô mộc, khám phá cách tác phẩm này thể hiện mối
liên hệ nguyên sơ và mang tính cá nhân sâu sắc
với đất và sự sáng tạo. Thường được sử dụng thay
thế cho các cụm từ như nghệ thuật ngây thơ, nghệ
thuật ngoài cuộc hoặc nghệ thuật tự học, nghệ thuật
thô mộc ở đây đề cập đến những người thực hành
không nhất thiết phải được đào tạo nghệ thuật chính
thức và làm việc bên ngoài thế giới nghệ thuật nổi
trội. Mặc dù nhãn hiệu quá rộng, nhưng các nghệ sĩ
thuộc nhãn hiệu này có những đặc điểm sáng tạo
nhất định như tính trực giác, sự lặp lại, ngẫu nhiên
và sự nuôi dưỡng thế giới tưởng tượng.12 Những đặc
điểm này thấm nhuần trong tác phẩm của Lê Triều
Điển và Hồng Lĩnh. Họ vẽ, viết và làm gốm sứ một
cách tự nhiên, vì những lý do cá nhân. Chính tâm
lý chung đó đã làm cho nghệ thuật của họ trở nên
chân thực và không ràng buộc bởi ý thức bản thân.

M Ộ T C H Ỉ DẪ N K H ÁC
VỀ GỐM SỨ

3.1

3.2

3.3

Nhìn vào các tác phẩm nghệ thuật được lựa chọn,
người xem có thể cảm thấy một chút hoài cổ do sức
hấp dẫn của chủ nghĩa hiện đại. Trong suốt Thế kỷ
20, các trào lưu nghệ thuật theo chủ nghĩa hiện đại
đã đi theo con đường của các nghệ sĩ thô mộc trong
việc tìm kiếm một “động lực sáng tạo cơ bản”, các hình
thức cổ đại và đơn giản hóa, để tạo ra sự đậm nét
của màu sắc, đường nét và hình dạng.13 Trái ngược
với đồ gốm thông thường, các đồ vật được trưng bày
ở đây đặc trưng bởi sự hấp dẫn trực tiếp của đất.
Các tác phẩm điêu khắc của Lê Triều Điển và Hồng
Lĩnh không mang tính tái hiện cũng không hoàn toàn
trừu tượng, chúng thuộc về một khu vực ở giữa. Trạng
thái không xác định này cho phép đất sét ngụ ý các
hình dạng khác, dựa vào tiềm thức của chính chúng
ta.14 Các tác phẩm điêu khắc chân thực tự nhiên trở
thành những bức vẽ nguệch ngoạc bằng gốm, nơi
các cá nhân được phép giải thích chúng theo ý muốn.
Động học #1 trở thành sự kết hợp của xe tăng và
mũ bảo hiểm chiến binh, Mơ #1 là sự kết hợp giữa cơ
thể người thú và bộ đồ lặn, trong khi Chùa cổ #1 và
Chùa cổ #2 gợi lên những tàn tích kiến trúc và san hô.
Hình học kỳ ảo là một nét đặc sắc trong tác phẩm
của Lê Triều Điển, nó thể hiện rõ nét trên tất cả những
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in Alluvial as ornaments, but their capacity to
perpetuate Điển’s codex shows that they have an
unconscious life of their own.15 Some elements are
distinct to each artist: Lê Triều Điển’s geometric
code of bold lines and arrows is unmistakable his,
while Hồng Lĩnh’s whimsical carvings in Mouse
- a modern fable on corrupt politicians - point to
her roots as a poet. But the sense of harmony and
permeable communion between the two artists
is what marries their practice. The lofty shapes
in Lĩnh’s ceramics have softened Điển’s intense
geometry in Wine Bottle. Or Điển’s warrior shapes
and bold colours transpire Lĩnh’s Dream Tower.

3.4
Old Temple #1 ¦ Chùa cổ #1
2017
Ceramic ¦ Gốm
42.5 x 25 x 28 cm
3.5
Kinetic #2 ¦ Động học #2
2019
Fabric, oil paint ¦ Vải, Sơn dầu
88.5 x 107.5 x 67.5 cm
3.6
Alluvial ¦ Bồi tích
2020
Terracotta ¦ Đất nung
100.5 x 35 x 35 cm
3.7
Mouse ¦ Chuột
2019
Ceramic ¦ Gốm
55 x 36 cm (diameter ¦ đường kính)

Relinquishing control in favour of accidents is another
connecting factor between raw and modern art,
pottery and fine arts. Factors such as colour, texture,
size, and glaze are partly out of the artists’ control
since the firing process determines the final outcome.
The self-determination of the material allows the
object to find its own voice and expression, echoing Lê
Triều Điển and Hồng Lĩnh’s instinctive methods. Paints
and glazes are unevenly spread in Dream #2 leaving
sections of the work bare. These unplanned incidents
provide texture and depth while the accumulation of
glazes in sporadic zones produces an iridescent effect
much like shot silk. In Drunk, red and green paint
has been poured over the ceramic and fired before
it hardens, sustaining a liquid appearance. The final
result is perhaps rough but perfectly fitting for this
humorous sculpture representing an inebriated figure.
Ultimately, the random application of paint allows
the bare clay to emanate. Untouched terracotta
plinths highlight the rich red and pink hues of Vĩnh
Long soil, where the artists grew up and where they
continue to produce work. Although they now live
in Ho Chi Minh City, the very act of returning to
this place to produce ceramics that showcase raw,
exposed soil embodies their deeply honest artistic
vision, their impulse to create.16 The connection to the
Southern kilns of Bình Dương and Vĩnh Long is no
longer about the possibilities of clay and materials
available there, but about a profound interaction with
the material at its rawest, purest state. The visceral

3.4

3.5
3.6

3.7

gì ông chạm vào bao gồm cả tranh sơn dầu, đồ nội
thất và đồ gốm sứ. Bồi tích và Động học #2 được
bao phủ bởi những chữ tượng hình khó hiểu, chuyển
dịch một sự mãnh liệt và nhẫn nại trong thế giới của
Lê Triều Điển. Một đoạn mã cá nhân, bí ẩn mà người
xem không thể truy cập. Theo bản năng, người ta có
thể coi các họa tiết hình học trong Bồi tích như đồ
trang trí, nhưng cách những kí hiệu tiếp tục xuất hiện
trong thực hành của Lê Triều Điển cho thấy chúng
có một cuộc sống vô thức của riêng chúng.15 Một số
yếu tố khác biệt đối với mỗi nghệ sĩ: Mã hình học của
Lê Triều Điển với những đường nét đậm và mũi tên
là không thể nhầm lẫn, trong khi những chạm khắc
ngẫu hứng của Hồng Lĩnh trên Chuột - một truyện
ngụ ngôn hiện đại về các chính trị gia tham nhũng
- chỉ nguồn gốc của bà là một nhà thơ. Nhưng cảm
giác hòa hợp và giao cảm thấm nhuần giữa hai nghệ
sĩ mới là điều khiến thực hành của họ giao kết. Những
hình dạng cao đẹp trong gốm sứ của Hồng Lĩnh làm
dịu hình học mãnh liệt của Lê Triều Điển trong Chai
rượu. Hoặc các hình dạng chiến binh và màu sắc đậm
của Lê Triều Điển kết nối với Tháp mơ của Hồng Lĩnh.
Từ bỏ quyền kiểm soát để chọn tính ngẫu nhiên là
một yếu tố kết nối khác giữa nghệ thuật thô mộc
và hiện đại, đồ gốm và đồ mỹ nghệ. Các yếu tố như
màu sắc, kết cấu, kích thước và lớp men một phần
nằm ngoài tầm kiểm soát của các nghệ nhân vì quá
trình nung quyết định kết quả cuối cùng. Sự tự xác
định của chất liệu cho phép đồ vật tìm thấy tiếng
nói và biểu cảm của chính mình, vọng lại phương
thức bản năng của Lê Triều Điển và Hồng Lĩnh.
Sơn và men xuất hiện không đều trong Mơ #2, có
nhiều phần để trần. Những sự cố không báo trước
này cung cấp kết cấu và độ sâu, còn sự tích tụ ngẫu
nhiên của màu xanh lam tạo ra hiệu ứng óng ánh
như lụa. Trong Say, sơn màu đỏ và xanh lá đã được
đổ lên gốm và nung trước khi sơn khô, nhằm duy trì
hình dạng lỏng. Kết quả cuối cùng có lẽ là thô mộc
nhưng hoàn toàn phù hợp cho những tác phẩm điêu
khắc hài hước đại diện cho những nhân vật say xỉn.
Cuối cùng, cách dùng sơn một cách ngẫu nhiên cho
phép đất sét trần được lộ diện. Những bệ đất nung
nguyên khối làm nổi bật sắc đỏ và hồng trù phú của

ENG 15

VIE 16

urge to reconnect to land and archaic forms is both a
personal and universal one. It has no interest in fitting
theoretical frameworks of art history and it calls
out for a more expansive view of contemporary art.

3.8

3.8
Wine Bottle ¦ Chai rượu
2015
Ceramic, wood ¦ Gốm, gỗ
26 x 18 cm (diameter ¦ đường kính)
3.9
Dream Tower ¦ Tháp mơ
2017
Ceramic ¦ Gốm
45 x 21.5 cm (diameter ¦ đường kính)
3.10
Dream #2 ¦ Mơ #2
2017
Ceramic ¦ Gốm
26 x 23 x 18 cm
3.11
Drunk ¦ Say
2015
Ceramic, Wood ¦ Gốm, gỗ
25 x 17 cm (diameter ¦ đường kính)

12. Other terms include “authentic art”, “visionary art”, “autodidact art,”
“idiosyncratic art,” “contemporary folk art”, or “art singulier”. The problem with
these labels is that they have become a catchall for artists that stand outside
the mainstream, some by choice and others by circumstances out of their control.
These labels are also dependent on their geographical context - in the US, the
term is used very loosely by critics and collectors to define untrained artists,
children, contemporary folk artists, or artisans from developing nations while
in Japan the term has been associated with art stemming from public health
and educational reforms. In this present exhibition we are looking specifically
at works providing an alternative to the elitist or commercial aspects of the
contemporary art world and that stand outside of academic traditions. Daniel
Wojcik, Outsider Art: Visionary Worlds and Trauma, (Jackson: University Press of
Mississippi, 2016), pp.27-8 ; Shamita Sharmacharja, ‘Outsider Art from Japan’,
Epidemiology and Psychiatric Sciences, Vol. 25, 2016, p.423 ; Michelle White,
‘Seeing Stars: visionary drawings from the Menil Collection’, exhibition booklet,
2011.
13. Various modern art movements in the West - Surrealism for example - shared
a common pursuit for new and original forms of creativity that had remained
immune to the sophistications of civilisation such as child art, so-called “primitive
art”, psychiatric art and so on. For a time, they grew parallel to the work of
raw, outsider artists although only the former movements were integrated into
a linear history of the arts.
David Maclagan, Outsider Art: from the Margins to the Marketplace, (London:
Reaktion Books, 2009), pp.8-9 and p.116. This was also explored in the exhibition
‘Parallel Visions: Modern Artists and Marginal Art’ presented at LACMA in 1992.

3.9

3.10

đất Vĩnh Long, nơi các nghệ nhân lớn lên và là nơi họ
tiếp tục sản xuất tác phẩm. Mặc dù hiện nay họ sống
ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hành động quay lại
nơi này để sản xuất gốm sứ với chất liệu đất thô sơ
thể hiện tầm nhìn nghệ thuật trung thực sâu sắc của
họ, cũng như sự thôi thúc sáng tạo.16 Mối liên hệ với
các lò nung phía Nam ở Bình Dương và Vĩnh Long
không còn là về khả năng của đất sét và các vật liệu
sẵn có ở đó, mà là sự tương tác sâu sắc với vật liệu
ở trạng thái thô nhất, tinh khiết nhất. Sự thôi thúc
bên trong để kết nối lại với đất và các hình dạng cổ
xưa vừa mang tính cá nhân vừa mang tính phổ quát.
Nó không quan tâm đến việc phù hợp với các khuôn
khổ lý thuyết của lịch sử nghệ thuật và nó đòi hỏi
một cái nhìn rộng rãi hơn về nghệ thuật đương đại.

12. Các thuật ngữ khác bao gồm “nghệ thuật nguyên bản”, “nghệ thuật tầm
nhìn”, “nghệ thuật tự ”, “nghệ thuật mang phong cách riêng”, “nghệ thuật dân
gian đương đại” hoặc “nghệ thuật hiếm hoi”. Vấn đề với những nhãn hiệu này
là họ đã trở thành nơi thu hút các nghệ sĩ đứng ngoài dòng chính, một số
do lựa chọn cá nhân và một số do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của họ.
Các nhãn mác này cũng phụ thuộc vào bối cảnh địa lý của chúng - ở Mỹ,
thuật ngữ này được các nhà phê bình và nhà sưu tập sử dụng rất lỏng lẻo
để xác định các nghệ sĩ chưa được đào tạo, trẻ em, nghệ sĩ dân gian đương
đại hoặc nghệ nhân từ các quốc gia đang phát triển trong khi ở Nhật Bản,
thuật ngữ này được liên kết với nghệ thuật sinh ra từ cải cách giáo dục và y
tế cộng đồng. Trong triển lãm này, chúng tôi đặc biệt xem các tác phẩm này
cung cấp một sự thay thế cho các tinh hoa hoặc khía cạnh thương mại của
thế giới nghệ thuật đương đại và đứng ngoài truyền thống hàn lâm. Daniel
Wojcik, Outsider Art: Visionary Worlds and Trauma, (Jackson: University Press
of Mississippi, 2016), trang 27-8; Shamita Sharmacharja, ‘Outsider Art from
Japan’, Epidemiology and Psychiatric Sciences, Vol. 25, 2016, tr.423; Michelle
White, ‘Seeing Stars: visionary drawings from the Menil Collection’, tập sách
triển lãm, 2011.
13. Các trào lưu nghệ thuật hiện đại khác nhau ở phương Tây - chẳng hạn như
chủ nghĩa Siêu thực - có chung một mục tiêu theo đuổi là các hình thức sáng tạo
mới và nguyên bản vốn vẫn miễn nhiễm với những nét tinh vi của nền văn minh
như là nghệ thuật theo phong cách trẻ thơ, “nghệ thuật nguyên thủy”, hay nghệ
thuật tâm , vân vân. Trong một thời gian, chúng phát triển song song với công
việc của các nghệ sĩ thô sơ, ngoại lai mặc dù chỉ có những phong trào trước đây
mới được tích hợp vào dòng chảy tuyến tính của lịch sử nghệ thuật.
David Maclagan, Outsider Art: from the Margins to the Marketplace, (London:
Reaktion Books, 2009), tr.8-9 và tr.116. Điều này cũng đã được khám phá trong
cuộc triển lãm ‘Parallel Visions: Modern Artists and Marginal Art’ được trình bày
tại LACMA năm 1992.

14. Maclagan, Outsider Art, p.109

14. Maclagan, Outsider Art, tr.109

15. Maclagan, Outsider Art, p.110 and p.126

15. Maclagan, Outsider Art, tr.110 và tr.126

16. Craft villages around Vĩnh Long are known for their terracotta vases and
other decorative wares, but they also produce very simple, practical objects
such as bricks. Visually, these wares feel more modest and practical, with the
bare colour of the clay adding to their beauty as opposed to excessive use of
ornaments or glazing.

16. Các làng nghề xung quanh Vĩnh Long được biết đến với những chiếc bình đất
nung và các đồ gốm trang trí khác, nhưng ngoài ra họ cũng sản xuất những đồ
vật rất đơn giản, thiết thực như gạch. Nhìn bề ngoài, những món đồ sứ này có
vẻ khiêm tốn và thiết thực, với màu trần của đất sét làm tăng thêm vẻ đẹp của
chúng thay vì tráng men hoặc trang trí quá nhiều.
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U N E A RT H # 4 :

Folk art occupies a particular position within visual
arts as it often teethers between artesanal crafts, raw
and fine arts. It is marginal in the sense that it is rarely
showcased within gallery confines and does not follow
academic traditions. Instead, it possesses an innate
understanding of traditional crafts that is paired
with the unique skill and imagination of the artist. Its
context is key in determining the raw materials used,
the tangible/intangible traditions it encapsulates and
the specific needs of its community.17 There have always
been folk artists and perhaps their lasting existence,
even in the age of mass production, explains their
unique relationship to vernacular heritage and crafts.
Much like the complicated placement of the folk artist,
Nguyễn Đức Phương is a curious entity who stands at
the borders of contemporary practices and artesenal
making. It is precisely his ability to simultaneously
play with adherence to tradition and experimentation
that places him in a contemporary art context.

THE AURA OF
FOLK OBJECTS

NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG

4.1
Faceless ¦ Vô diện
2017
Clay, dó paper ¦ Đất sét, giấy dó
Varied dimensions ¦ Kích thước đa dạng
4.2
Xuka
2019
Stone ¦ Đá
18 x 7.5 x 8 cm

This section observes craft as something unspoken,
intangible, borne out of collective consciousness. Glenn
Adamson suggests it is even a visual counterpart to
oral tradition, the tacit values of one reinforcing the
other in a “woven fabric of knowledge”.18 Looking
at Faceless and Xuka one can observe a timeless
quality to the works as if multiple layers of history
were stored in the objects themselves. The assemble of
effigies constituting Faceless was produced in a craft
village in Bắc Ninh specialising in religious figurines.
Their small alcove is inspired by the undisplayed
ceramic moulds utilised to create them. The statues
are not fully formed although certain characteristics the shape of the ears or a hand position for example allow us to immediately understand their symbolic, or
religious, significance in an experience akin to entering
an ancient archaeological site. Amadou Hâmpaté Bâ
talks about the spiritual function of the craftsman in
traditional societies where the artisan would impart
his harmony to the object through manual / repetitive
/ meditative acts : “the craftsman gives material
form and outward expression to this inner beauty
which is within him in such a way that it enters the
‘aura’ of the object, and captures the attention of
those who see it for centuries to come”.19 Similarly,

VẾT IN #4:

Nghệ thuật dân gian chiếm một vị trí đặc biệt trong
nghệ thuật thị giác vì nó thường đan xen giữa hàng
thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật thô mộc và mỹ thuật.
Nó ở bên lề ở mặt hiếm khi được trưng bày trong
giới hạn của phòng trưng bày và không tuân theo
truyền thống hàn lâm. Thay vào đó, nó sở hữu sự hiểu
biết bẩm sinh về các nghề thủ công truyền thống,
kết hợp với kỹ năng và trí tưởng tượng độc đáo của
người nghệ sĩ. Bối cảnh của nó là chìa khóa trong
việc xác định các nguyên liệu thô được sử dụng, các
truyền thống hữu hình / vô hình mà nó chứa đựng
và nhu cầu cụ thể của cộng đồng.17 Luôn luôn có
những nghệ nhân dân gian và có lẽ sự tồn tại lâu dài
của họ, ngay cả trong thời đại sản xuất hàng loạt,
giải thích mối quan hệ độc đáo của họ với các di
sản và nghề thủ công bản địa. Giống như vị trí phức
tạp của nghệ sĩ dân gian, Nguyễn Đức Phương là
một thực thể tò mò, người đứng ở biên giới của thực
hành đương đại và nghệ thuật thủ công. Chính khả
năng đồng thời tuân thủ truyền thống và thử nghiệm
đã đặt anh vào bối cảnh nghệ thuật đương đại.

ANH HOA CỦA
C ÁC VẬT T H Ể DÂ N G I A N

4.1

4.2

Phần này coi thủ công như một thứ gì đó không
thành văn, vô hình, sinh ra từ ý thức tập thể. Glenn
Adamson cho rằng nó thậm chí còn là một đối chiếu
trực quan với truyền thống truyền miệng, những giá
trị ngầm của chúng củng cố nhau trong một “tấm
vải dệt của tri thức”.18 Nhìn vào Vô Diện và Xuka,
người ta có thể quan sát chất lượng vượt thời gian
của các tác phẩm như thể nhiều lớp lịch sử được lưu
giữ trong chính các vật thể đó. Các hình nộm trong
Vô Diện được sản xuất tại một làng nghề ở Bắc Ninh
chuyên làm tượng tôn giáo. Không gian chứa nhỏ của
chúng được lấy cảm hứng từ các khuôn gốm được sử
dụng để tạo ra chúng. Các bức tượng không được
hình thành hoàn thiện mặc dù một số đặc điểm nhất
định - như hình dạng của cái tai hoặc vị trí của bàn
tay - cho phép chúng ta hiểu ngay ý nghĩa biểu tượng
hoặc tôn giáo của chúng trong một trải nghiệm giống
như bước vào một địa điểm khảo cổ cổ đại. Amadou
Hâmpaté Bâ nói về chức năng tinh thần của người
thợ thủ công trong các xã hội truyền thống nơi người
nghệ nhân sẽ truyền đạt sự hài hòa của mình với đối
tượng thông qua các hành động thủ công / lặp lại /
thiền định: “người thợ thủ công đưa cho vẻ đẹp bên
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Nguyễn Đức Phương does not intend to reproduce
realistic Buddha sculptures or canine replicas
adorning the entrances of Vietnamese households
and temples - instead he imbues works with an
aura that encompasses layers of timeless heritage.

4.3
Calendar ¦ Lịch
2020
Wood, fabric ¦ Gỗ, vải
75.5 x 49 cm
4.4
Ten Thousand Scenes As Hollowness ¦
Vạn cảnh giai không
2018
Ceramic ¦ Gốm
33 — 40 cm (diameter ¦ đường kính)
4.5
Smells like distant spirits ¦ Đầy mùi xa vắng
2018
Soil on canvas ¦ Đất trên toan
35 x 50 cm
4.6
Land ¦ Vùng đất
2018
Soil on rattan ¦ Đất trên cối
62.5 x 62.5 cm

Other works feature his capacity for versatility in style
and references. Figurative pieces share a sense of
flatness, an emphasis on outline, a lack of modelling
with light and shade. These stylistic choices are common
in folk art around the world and can be observed
in Kim Hoàng and Đông Hồ prints which the artist
happens to collect. Elements of everyday life, social
philosophy and folklore make up the themes of these
traditional crafts and one can see how Calendar
and Ten Thousand Scenes As Hollowness may
be their contemporary extensions. The first imitates
ethnic Thái calendars that mark auspicious and
unlucky hours and days but is recreated in the shape
of a candid-looking child. The cotton scarf wrapped
around its head is the final “Phương Giò touch” as
humour and playfulness always find a way into his
work. This slight irreverence and insouciance is seen
in the monumental statues of socialist heroes like
Lenin now presented as small, lonely and outdated
vestiges at the edge of a skatepark slope ; or a
haggard Buddhist spirit circling the edges of a saucer
ad infinitum. Nguyễn Đức Phương’s world is a visual
lexicon of traditional crafts and cultures that he is free
to pick-and-mix while subject-matters are updated to
best capture the zeitgeist of 21st Century Vietnam.
This referential treatment of craft illustrates how it is
only a facet of his eclectic artistic arsenal. Soil is not
just found in his ceramics but also utilised abstractly
to explore the physical qualities of a place and once
again root his body of work in a Vietnamese context.
As seen in Smells like distant spirits and Land,
the flattened soil allows the observation of colour,
texture and sediments reflecting the specific geology,
climate and topography of a place, making its
connection to land unique.20 Furthermore, these soil
experiments possess elements of the accidental that
contrast with the control of the craftsman-artisan.
They are left in a raw, indeterminate stage where it is

trong này một hình thức vật chất và biểu hiện bên
ngoài theo cách mà nó đi vào ‘anh hoa’ của vật thể,
và thu hút sự chú ý của những người xem trong nhiều
thế kỷ tới”.19 Tương tự, Nguyễn Đức Phương không có
ý định tái tạo các tác phẩm điêu khắc Phật giáo hay
mô hình chó gác cửa ở các hộ gia đình và chùa chiền
Việt Nam - thay vào đó, anh truyền vào các tác phẩm
một anh hoa bao trùm các lớp di sản vượt thời gian.

4.3

4.4

4.5

4.6

Các tác phẩm khác thể hiện khả năng linh hoạt
trong phong cách và tham chiếu của anh ấy. Các tác
phẩm tượng hình có chung cảm giác bằng phẳng,
nhấn mạnh vào đường viền, không có tính ba chiều
sáng tối. Những lựa chọn phong cách này là phổ
biến trong nghệ thuật dân gian trên khắp thế giới
và có thể được quan sát thấy trong các bản in Kim
Hoàng và Đông Hồ mà người nghệ sĩ tình cờ sưu
tầm được. Các yếu tố đời thường, triết học xã hội và
truyện dân gian tạo nên chủ đề cho những món đồ
thủ công truyền thống này và người ta có thể thấy
Lịch và Vạn cảnh giai không là phần mở rộng
đương đại của chúng. Tác phẩm Lịch mô phỏng lịch
của dân tộc Thái đánh dấu ngày giờ tốt lành và xui
xẻo nhưng được tái tạo dưới hình dạng tự nhiên của
một đứa trẻ. Chiếc khăn bông quấn trên đầu là “nét
chấm phá” cuối cùng của Phương Giò mang sự hài
hước và vui tươi luôn có trong tác phẩm của anh.
Sự hài hước thách thức này được thấy trong những
bức tượng đài hoành tráng của các vị anh hùng xã
hội chủ nghĩa như Lenin giờ đây được trình bày như
những dấu tích nhỏ, cô đơn và lỗi thời ở rìa một con
dốc trượt ván ở công viên; hoặc một nhân vật mang
tinh thần Phật giáo đi vòng quanh đường viền của
một bệ đỡ tròn. Thế giới của Nguyễn Đức Phương là
một kho từ vựng trực quan về các nghề thủ công và
văn hóa truyền thống mà anh có thể tự do lựa chọn
và kết hợp trong khi các chủ đề thì được cập nhật để
nắm bắt tốt nhất tinh thần của Việt Nam thế kỷ 21.
Cách xử lý thủ công mang tính tham khảo này minh
họa cách nó chỉ là một khía cạnh trong kho phương
tiện nghệ thuật đa dạng của anh. Đất không chỉ được
tìm thấy trong đồ gốm của anh mà còn được sử dụng
một cách trừu tượng để khám phá các đặc tính vật lý
của một địa điểm và một lần nữa giúp tác phẩm của
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impossible to know how they will age, how the texture
or colour might evolve - in a way they are paintings
created from an autonomous living matter, works
that are in a constant process. Although experiment
and playfulness place Nguyễn Đức Phương in an
undetermined position within contemporary creation,
there is no doubt - to echo Hampâté Bâ’s words that the artist has instilled his works with an aura.

4.7

anh bám rễ trong bối cảnh Việt Nam. Như đã thấy
trong Đầy mùi xa vắng và Vùng đất, đất được
làm phẳng cho phép chúng ta quan sát màu sắc, kết
cấu và trầm tích phản ánh địa chất, khí hậu và địa
hình cụ thể của một nơi, làm cho mối liên hệ của nó
với mảnh đất trở nên độc đáo.20 Hơn nữa, những thí
nghiệm về đất này có những yếu tố tình cờ và trái
ngược với sự kiểm soát của người thợ thủ công. Chúng
ở trong một trạng thái thô, không xác định, và chúng
ta không thể biết chúng sẽ thay đổi như thế nào, kết
cấu hoặc màu sắc có thể phát triển ra sao – theo một
cách nào đó chúng là những bức tranh được tạo ra
từ một vật chất sống độc lập, là những tác phẩm liên
tục ở trong một quá trình. Mặc dù tính thử nghiệm và
vui chơi đặt Nguyễn Đức Phương vào một vị trí không
xác định trong sáng tạo đương đại, nhưng chắc chắn
- để lặp lại những lời của Hampâté Bâ - rằng nghệ sĩ
đã truyền cho các tác phẩm của mình một anh hoa.

4.7
Landscape demarcation ¦
Khoanh vùng phong cảnh
2018
Soil, lichen on fabric ¦ Đất, địa y trên vải
69 x 80 cm
4.8
Hải Thượng Lãn Ông
2019
Concrete, sand ¦ Xi măng, cát
33.5 x 22.5 x 15.5 cm
4.9
Mother and Child ¦ Mẹ và con
2019
Ceramic, Wood ¦ Gốm, gỗ
27 x 36 x 7.5 cm

17. Shaun McNiff, ‘Creating Lives through Art - An Introduction to Outsider
Art in China with Reflections on Outsider art: Visionary Worlds and Trauma by
Daniel Wojcik’, Creative Arts in Education and Therapy - Eastern and Western
Perspectives, Vol. 4, Issue 1, August 2018, p.5 ; Judge, ‘Folk theories of Artifact
Creation’, p.202.; Holger Cahill, American Folk Art: The Art of the Common Man
in America, 1750-1900, (New York: MoMA, 1932), p.6.
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17. Shaun McNiff, ‘Creating Lives through Art - An Introduction to Outsider
Art in China with Reflections on Outsider art: Visionary Worlds and Trauma by
Daniel Wojcik’, Creative Arts in Education and Therapy - Eastern and Western
Perspectives, Vol. 4, Số 1, Tháng 8 2018, tr.5 ; Judge, ‘Folk theories of Artifact
Creation’, p.202.; Holger Cahill, American Folk Art: The Art of the Common Man
in America, 1750-1900, (New York: MoMA, 1932), tr.6.

18. Adamson revisits Walter Benjamin, exploring the idea of craft as something
unspoken, a natural counterpart to oral tradition, and pointing to the fact that
traditional narratives are often recited while craft work is being made. He then
explains how the craftsperson, like the storyteller, is important because they
“embody a particular position in relation to time — to craft is literally to embody
the material qualities of inherited memory as a foil to other kinds of history”.
Glenn Adamson, The Craft Reader, (London and New York: Bloomsbury Visual
Arts, 2018), p.337

18. Adamson dẫn lại Walter Benjamin, khám phá ý tưởng về thủ công như một
điều bất thành văn, một cách đối chiếu tự nhiên với truyền khẩu, và chỉ ra thực
tế rằng những câu chuyện truyền miệng đi đôi với công việc thủ công đang được
thực hiện. Sau đó, ông giải thích cách người chế tác, như người kể chuyện, quan
trọng như thế nào bởi vì họ “hiện thân trong một nơi chốn cụ thể liên quan đến
thời gian - nghề chế tác theo nghĩa đen là thể hiện những phẩm chất về chất
liệu của ký ức được kế thừa lại như một tấm lá chắn cho các loại lịch sử khác”.
Glenn Adamson, The Craft Reader, (London và New York: Bloomsbury Visual
Arts, 2018), tr.337

19. Amadou Hâmpaté Bâ, ‘Where the Hands Have Ears’, UNESCO Courier
(February 1976), re-edited in The Craft Reader, p.380. See also: Judge, ‘Folk
theories of Artifact Creation’, p.199.

19. Amadou Hâmpaté Bâ, ‘Where the Hands Have Ears’, UNESCO Courier
(tháng 2 năm 1976), được biên tập lại trong The Craft Reader, tr.380. Xem thêm:
Judge, ‘Folk theories of Artifact Creation’, tr.199.

20. C. Feller et al., ‘Case studies of soil in art’, SOIL, Vol. 1, No. 2, August 2015,
pp.546-548
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Given the contextual and stylistic ramifications of
each body-of-work it seemed important to keep them
separate in order to observe them for their specific
significance. We have seen how each artist has a
specific connection to ceramic traditions and their
spaces of production: Bùi Công Khánh linking his
mixed heritage to porcelain and ceramic productions
of Bát Tràng and Jiangxi, Lê Triều Điển and Hồng
Lĩnh’s visceral love for their homeland perpetuated in
their use of Mekong soils, or in Nguyễn Đức Phương’s
eclectic investigation of folk and craft traditions in
northern Vietnam. For many contemporary audiences,
the appeal of craft comes from its connection
to the everyday. Departing from this idea, one
can note parallels between the artists’ personal
space of production (at home or in the studio) as
part of the artworks’ formative identity, and their
imagined presence within the exhibition space.
Visiting Xe Ra Mit and Bùi Công Khánh’s traditional
wooden house in Hoi An is somewhat of an aweinspiring experience. The building itself and the
objects that compose it all refer back to the craft
heritage that informs and inspires his artworks.
Distinguishing his art with the functional objects
of the house becomes a tricky feat as both are
presented side-by-side in the most pristine displays.
The interaction between functional and art objects
emphasise the spatial / architectural / immersive
qualities present in Bùi Công Khánh’s work.
With Lê Triều Điển and Hồng Lĩnh art and creativity
spills everywhere from cushions and sofas to
staircases and shelves packed with artworks. Poetry
and paint are transposed onto canvases, words are
recreated in ceramic alphabets, vases are turned
into plinths, and old and recent artworks share
every corner and wall of the household. It’s a joyous
proliferation of creativity that echoes the urgency
and instinctive nature of their practice and is here
abstractly translated into cascading wooden plinths,
aiming to capture the visual cacophony of their house.
As an avid collector - or hoarder - of folk objects
and found trinkets, Nguyễn Đức Phương has become

VẾT IN #5:
C Ă N P H Ò N G C Ủ A R I Ê N G TA

GHI CHÚ CUỐI

Với sự phân chia theo ngữ cảnh và phong cách của
từng nhóm tác phẩm, dường như điều quan trọng
là phải giữ chúng riêng biệt để quan sát ý nghĩa cụ
thể của chúng. Chúng ta đã thấy mỗi nghệ sĩ có mối
liên hệ cụ thể như thế nào với truyền thống gốm sứ
và không gian sản xuất của họ: Bùi Công Khánh gắn
kết di sản hỗn hợp của mình với các sản phẩm gốm
sứ Bát Tràng và Giang Tây, Lê Triều Điển và Hồng
Lĩnh gìn giữ tình yêu quê hương trong việc sử dụng
đất sông Mekong, hoặc trong cuộc điều tra đa dạng
của Nguyễn Đức Phương về truyền thống dân gian
và nghề thủ công ở miền Bắc Việt Nam. Đối với nhiều
khán giả đương đại, sức hấp dẫn của đồ thủ công
đến từ sự kết nối của nó với cuộc sống hàng ngày.
Xuất phát từ ý tưởng này, người ta có thể ghi nhận
sự tương đồng giữa không gian sản xuất cá nhân của
nghệ sĩ (tại nhà hoặc trong xưởng) như một phần của
bản sắc hình thành tác phẩm nghệ thuật và sự hiện
diện tưởng tượng của họ trong không gian triển lãm.
Tham quan Xe Ra Mit và nhà gỗ truyền thống của
Bùi Công Khánh ở Hội An là một trải nghiệm đầy
cảm hứng. Bản thân tòa nhà và các đồ vật tạo nên nó
đều liên quan đến các di sản thủ công đã truyền cảm
hứng cho các tác phẩm nghệ thuật của anh. Việc phân
biệt tác phẩm nghệ thuật của anh ấy với các đồ vật
chức năng của ngôi nhà là rất khó vì cả hai đều được
trình bày cạnh nhau trong những trưng bày khéo léo.
Sự tương tác giữa các đồ vật có tính chức năng và
nghệ thuật nhấn mạnh chất lượng thấm nhuần không
gian / kiến trúc trong tác phẩm của Bùi Công Khánh.
Với Lê Triều Điển và Hồng Lĩnh, nghệ thuật và sự
sáng tạo tràn ngập khắp mọi nơi từ gối đệm, ghế
sofa đến cầu thang và kệ chứa đầy tác phẩm. Thơ
và sơn có mặt trên các tấm toan vẽ, các từ ngữ được
tạo lại thành bảng chữ cái bằng gốm, các bình hoa
được chuyển thành giá đỡ, và các tác phẩm nghệ
thuật cũ hay gần đây chia sẻ mọi ngóc ngách và
bức tường của gia đình. Đó là sự sáng tạo vui tươi,
mang tính thiết tha và bản năng trong thực hành
của họ và ở đây điều đó được trưng bày một cách
trừu tượng trên các bệ đỡ gỗ, nhằm mục đích
ghi lại dáng vẻ đa chiều trong ngôi nhà của họ.
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a bit of a human encyclopaedia of local crafts.
Entering Lồ studio in Hanoi feels like stumbling into
a treasure trove where second-hand furniture has
been repurposed with illustrations and discarded
materials transformed into random figurines. The
experience of Nguyễn Đức Phương’s studio, with its
low ceiling and bare ground, is reminiscent of going
into someone’s forgotten attic which is perhaps why
the mezzanine space suddenly felt quite appropriate.

Là một người đam mê sưu tầm - hay tích trữ - các
đồ vật dân gian và những món đồ tìm thấy, Nguyễn
Đức Phương đã trở thành một dạng bách khoa toàn
thư về nghề thủ công địa phương. Bước vào xưởng
Lồ ở Hà Nội, bạn có cảm giác như lạc vào một
phòng chứa kho báu, nơi đồ nội thất cũ được chuyển
thành những bức tượng nhỏ ngẫu hứng với những
hình ảnh minh họa và vật liệu bỏ đi. Trải nghiệm
tại xưởng của Nguyễn Đức Phương, với trần thấp và
mặt đất trống, gợi nhớ đến việc đi vào căn gác bị
lãng quên của ai đó, có lẽ đó là lý do tại sao không
gian gác lửng đột nhiên cảm thấy khá thích hợp.

Finally, little connecting touches like the Bùi
Công Khánh’s Unforgettable sofa covered with
propaganda messages become a foil to Lê Triều
Điển’s painted sofa, and Nguyễn Đức Phương’s
lichen-covered fabric, hovering from the balcony,
is an invitation for the viewer to explore upstairs.
Each section aims to give context and grounding
to the artists’ singular approach to ceramic
creation while subtle pairings claim for a more
expansive and comprehensive view of the medium.

5.1
Unforgettable ¦ Khó quên
2018
Denim, Embroidery ¦ Vải denim, Thêu chỉ
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Cuối cùng, những nét chấm phá nhỏ như chiếc
ghế sofa Khó quên denim phủ thông điệp tuyên
truyền của Bùi Công Khánh trở thành một đối chiếu
với chiếc ghế sofa sơn màu của Lê Triều Điển, và
những tấm vải phủ địa y của Nguyễn Đức Phương
treo từ trên cao là lời mời người xem khám phá
tầng trên. Mỗi khu vực mang mục đích cung cấp
bối cảnh và cơ sở cho cách tiếp cận độc đáo của
các nghệ sĩ đối với việc tạo ra đồ gốm, và các phép
sắt đặt đối chiếu tinh tế cho thấy một cái nhìn
toàn diện và bao quát hơn về phương tiện gốm.

BÙI
CÔNG
KHÁNH
(B. 1972
ĐÀ N Ẵ N G )

Bùi Công Khánh is an artist deeply fascinated with
social assumptions of cultural heritage. As one of the
first local artists to gain an international reputation
in the 1990s, with his performances questioning
restrictions of individual expression in Communist
Vietnam, Bùi’s multifarious practice has since
embraced painting, sculpture, installation, video
and drawing. He is a poetically provocative artist,
whose art continues to grow with depth afforded by
historical research, a marriage of the plastic arts with
conceptual methods not taught within the educational
system of Vietnam.
He has had various solo exhibitions, such as ‘Porcelain
Medals and Jackfruit Grenades - The American War in
Vietnam examined through the art of Bui Cong Khanh’
at 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong (2018) ;
‘Dislocate’, Sàn Art & The Factory Contemporary Art
Centre, Ho Chi Minh City (2016), ‘Fortress Temple’,
10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong (2015) and
‘For Home and Country’, Yavuz Gallery, Singapore
(2014). Notable group shows include: ‘Stealing Public
Space’, The Substation, Singapore (2020) ; ‘Homo
Faber: Craft in Contemporary Sculpture’, Asia
Culture Center, Gwangju (2019) ; ‘Singapore Biennale
2016: An Atlas of Mirrors’, Singapore Art Museum,
Singapore (2016) ; ‘Concept Context Contestation:
Art and the Collective in Southeast Asia’, Jogjakarta,
Indonesia (2016) ; and ‘Reshaping Tradition:
Contemporary Ceramics from East Asia’, Pacific Asia
Museum, Pasadena (2015) amongst others.

Bùi Công Khánh là một nghệ sĩ bị cuốn hút sâu sắc
bởi các giả định xã hội của các di sản văn hoá. Là
một trong lứa những nghệ sĩ đầu tiên được biết đến
ở ngoại quốc vào những năm 90 với các trình diễn
đặt nghi vấn về các hạn chế về biểu đạt cá nhân ở xã
hội cộng sản Việt Nam, các thực hành đa dạng của
Khánh từ đó đã bao quát sang cả hội hoạ, điêu khắc,
sắp đặt và video. Anh là một nghệ sĩ khiêu khích một
cách thơ mộng, với các tác phẩm tiếp tục phát triển
sâu bởi các nghiên cứu lịch sử, và sự kết hợp giữa
nghệ thuật tạo hình với các phương pháp ý niệm
không được dạy ở hệ thống giáo dục ở Việt Nam.
Anh có nhiều triển lãm cá nhân, như là ‘Porcelain
Medals and Jackfruit Grenades - The American
War in Vietnam examined through the art of Bui
Cong Khanh’ tại 10 Chancery Lane Gallery, Hong
Kong (2018); ‘Lạc chốn,’ Sàn Art & The Factory
Contemporary Art Centre, TP.HCM (2016), Fortress
Temple’, 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong
(2015) và ‘For Home and Country’, Yavuz Gallery,
Singapore (2014). Các triển lãm nhóm tiêu biểu gồm:
‘Stealing Public Space’, The Substation, Singapore
(2020) ; ‘Homo Faber: Craft in Contemporary
Sculpture’, Asia Culture Center, Gwangju (2019)
; ‘Singapore Biennale 2016: An Atlas of Mirrors’,
Singapore Art Museum, Singapore (2016) ; ‘Concept
Context Contestation: Art and the Collective in
Southeast Asia’, Jogjakarta, Indonesia (2016) ; và
‘Reshaping Tradition: Contemporary Ceramics from
East Asia’, Pacific Asia Museum, Pasadena (2015).

HỒNG
LĨNH
(B. 1953
V Ĩ N H LO N G )

Từ rất sớm, Hồng Lĩnh đã tham gia các hoạt động
phong trào của sinh viên và bắt đầu viết văn, với tác
phẩm đầu tiên được đăng trên báo vào năm 1969.
Năm 1972, bà xuất bản tập thơ đầu tay có tên Thơ
Hồng Lĩnh (Con Đuông). Các ấn phẩm thơ khác bao
gồm Đôi chuyện thường ngày (Văn nghệ Cửu Long,
1987) và Vườn đá (NXB Trẻ, 1995). Bà sử dụng Phạm
Thị Quý để ký các tác phẩm văn học của mình trong
khi cô sử dụng Hồng Lĩnh để thực hành hình ảnh của
mình. Giống như người bạn đời Lê Triều Điển, bà
cũng vẽ tranh và sản xuất gốm sứ ngoài việc là viết
văn và làm thơ.
Các triển lãm bà từng tham dự bao gồm triển lãm
nhóm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (1989) ; ‘Giữ
Đất và Nước’, triển lãm tại Hội Mỹ Thuật, TPHCM
(2003) ; triển lãm đương đại tại làng du lịch Bình
Quới (2003) ; triển lãm nhóm ở Hòn Khói, Nha
Trang (2003) ; triển lãm đương đại tại Bảo tàng
Mỹ thuật (2005) ; và triển lãm ‘Art contemporain et
céramique’, Saint-Bonnet-le-Château (2019).

Early on, Hồng Lĩnh took part in student movement
activities and began to write, with her first work
published in the press back in 1969. In 1972, her first
publication of poetry Thơ Hồng Lĩnh (Con Đuông)
was printed. Other poetry publications include Những
chuyện thường ngày (Văn nghệ Cửu Long, 1987) and
Vườn đá (NXB Trẻ, 1995). She uses Phạm Thị Quý to
sign her literary works while she uses Hồng Lĩnh for
her visual practice. Like her spouse Lê Triều Điển, she
also paints and produces ceramics in addition to her
work as a poet and writer.
Past exhibitions include group exhibitions in the
Mekong Delta (1989) ; the group exhibition ‘Giữ Đất
và Nước’, Fine Arts Association, Ho Chi Minh City
(2003) ; a contemporary group show at Bình Quới
tourist village, Ho Chi Minh City (2003) ; a group
show, Hòn Khói, Nha Trang (2003) ; contemporary
art group exhibition at the Museum of Fine Arts
(2005) ; and ‘Art contemporain et céramique’, SaintBonnet-le-Château (2019).

LÊ
TRIỀU
ĐIỂN
( B . 1 94 3
BẾN TRE)

Lê Triều Điển grew up in the Mekong Delta before
moving to Saigon to study at Phu Tho Polytechnic
College. Completely self-taught, he spent over 40
years developing a singular style of painting outside
of academic traditions or artistic trends. Inspired by
his memories of Ben Tre and Vinh Long, he creates
introspective and intuitive works translated through
bold colours, strong brushwork and symbolic lines and
shapes. He writes “for me, painting is nothing hightoned, or mysterious. It is everyday life, like breathing,
eating, drinking; it is the action to survive in life”. He
lives in Ho Chi Minh City with his wife, poet and artist
Hong Linh (Pham Thi Quy), and exhibits extensively
in Vietnam and abroad.

Notable past exhibitions include ‘The Beginning of
the Beginning’, Luziger, Ho Chi Minh City (2020) ; a
residency and exhibition at Saint Bonnet le Chateau
(2019) ; ‘Reminiscences of the Mekong River’, Galerie
Dumonteil, Shanghai (2019), ‘Imprint’, Galerie
Dumonteil, Shanghai (2015) ; Galerie Dumonteil,
Paris (2012) Ham Long Artists Village exhibition,
Ho Chi Minh City (2002) ; Fine Arts Association
exhibition, Ho Chi Minh City (1995). His work has also
been showcased in Japan, Singapore, and Malaysia.

Lê Triều Điển sinh ra và lớn lên ở Đồng bằng Sông
Cửu Long trước khi chuyển đến Sài Gòn để theo học
tại Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ. Hoàn toàn
tự học, ông dành 40 năm để phát triển một phong
cách hội hoạ bên ngoài trường lớp cổ điển và các xu
hướng nghệ thuật nổi trội. Lấy cảm hứng từ những
ký ức của mình về Bến Tre và Vĩnh Long, ông tạo ra
các tác phẩm sử dụng nội tâm và trực quan được
chuyển thể thông qua màu sắc đậm, nét vẽ mạnh mẽ
và các đường nét và hình khối mang tính biểu tượng.
Ông viết “đối với tôi, hội họa không có gì cao siêu hay
huyền bí. Đó là cuộc sống hàng ngày, như thở, ăn,
uống; đó là hành động để tồn tại trong cuộc sống.”
Ông sống ở Thành phố Hồ Chí Minh với vợ, nhà
thơ, nghệ sĩ Hồng Lĩnh (Phạm Thị Quý), và có nhiều
trưng bày ở Việt Nam và hải ngoại.
Các triển lãm tiêu biểu: ‘The Beginning of the
Beginning’, Luziger, TPHCM (2020) ; lưu trú và
triển lãm tại Saint Bonnet le Chateau (2019)
; ‘Reminiscences of the Mekong River’, Galerie
Dumonteil, Thượng Hải, Trung Quốc (2019), ‘Imprint’,
Galerie Dumonteil, Thượng Hải, Trung Quốc (2015)
; Galerie Dumonteil, Paris (2012), triển lãm tại làng
nghệ sĩ Hàm Long, TPHCM (2002) ; triển lãm tại Hội
Mỹ Thuật, TPHCM (1995). Các tác phẩm của ông
cũng từng được triển lãm tại Nhật Bản, Singapore,
và Malaysia.

NGUYỄN
ĐỨC
PHƯƠNG
(B. 1982
HÀ NỘI)

Nguyễn Đức Phương (Phương Giò) graduated from
the University of Fine Arts in Hanoi in 2007. He
spent the next decade transferring his observations
of contemporary Vietnam into visual objects, often
employing natural materials such as soil, plant
pigments and traditional papers. Nowadays, his
practice spans ceramics, sculpture and painting with
a strong penchant for traditional crafts in terms of
production and local folk arts for visual inspiration. He
also collects and restores old furniture and antiques
which he decorates with humorous cartoons and sells
in his Hanoi studio, Lồ.
Following Nguyễn Đức Phương’s solo exhibition
‘Just By Being’, Manzi, Hanoi (2017), he was invited
to participate in A. Farm international residency’s
programme launch (2018). Since then he has
participated in the following exhibitions: ‘The Foliage
2’ (2018), VCCA, Hanoi ; ‘In Situ’, Manzi, Hanoi
(2019) ; ‘Xem Đêm – Càng Đêm’ with architect
Nguyễn Hà, Manzi, Hanoi (2020) and ‘WHERE
IS THERE–THERE IS HERE’ with Đàn Đó, VCCA,
Hanoi (2020).

Nguyễn Đức Phương (Phương Giò) tốt nghiệp Đại
học Mỹ thuật Hà Nội năm 2007. Anh đã dành cả
thập kỷ tiếp theo để chuyển những quan sát về xã
hội đương đại Việt Nam thành các vật thể trực quan,
anh thường sử dụng các vật liệu tự nhiên như đất,
bột màu thực vật và các loại giấy truyền thống. Ngày
nay, các thực hành của anh trải dài từ gốm sứ, điêu
khắc và hội họa với thiên hướng chủ đạo về việc sản
xuất các tác phẩm thủ công truyền thống với cảm
hứng thị giác được lấy từ nghệ thuật dân gian địa
phương. Anh cũng sưu tầm và phục chế đồ nội thất
cũ và đồ cổ mà anh trang trí bằng những bức tranh
biếm họa hài hước và bán tại xưởng vẽ ở Hà Nội của
mình, Lồ.
Sau triển lãm cá nhân “Ngắm giấy,” ở Manzi, Hà Nội
(2017), anh được mời tham gia chương trình lưu trú
nghệ thuật quốc tế ở A. Farm (2018). Các triển lãm
sau này của anh gồm: ‘Tỏa 2’ (2018), VCCA, Hà Nội;
‘In Situ’, Manzi, Hà Nội (2019) ; ‘Xem Đêm – Càng
Đêm’ với kiến trúc sư Nguyễn Hà, Manzi, Hà Nội
(2020) and ‘ĐÓ LÀ Đ U - ĐÓ LÀ Đ Y’ với nhóm
Đàn Đó, VCCA, Hà Nội (2020).

Sàn Art, founded in 2007 in Ho Chi Minh City
(HCMC) as an artist-initiated, 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 (20132016), 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 (20132016), 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
nhữnag 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.

Sàn Art
Nhat Q. Vo
Mary Lou David
Phương Anh Nguyễn
Vicky Đỗ
Nguyễn Hoàng Quyên
Photo: Van Do

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

Sàn Art would like to give a special thank you to
Prince Claus Fonds & Goethe Institut
for supporting the exhibition “Impressions Unearth”
Sàn Art gửi lời cảm ơn đặc biệt
đến Prince Claus Fonds và Viện Goethe
vì đã hỗ trợ triển lãm “Vết in từ đất”

