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(NHỮNG) PHƯƠNG NAM ĐAN XEN

(Những) phương Nam đan xen là một triển lãm hình ảnh động trên mạng (gồm phim ngắn, phim tài liệu, và  
video nghệ thuật), cung cấp các góc nhìn riêng biệt về những thực tại chung của phương nam đan kết – hiểu như 
một bối cảnh tập hợp đa quan điểm và niềm tin khi chúng xen lẫn, tương tác, và đi kèm với những trải nghiệm và 
giá trị riêng biệt của nhau (từ embedded – đan xen/gắn ghép – gợi nhắc về tính chất của phim bởi nó là xâu chuỗi các 
hình ảnh được gói gọn trong một bản nén). Ở đây đề cập đến các cộng đồng từng bị thuộc địa, khi xét đến những 
hành trình di cư do bị ép buộc hoặc tự nguyện của họ. Điều này khiến cộng đồng người ngoại kiều có số lượng 
ngày một tăng, những câu chuyện/lịch sử cá nhân của họ thay đổi nhiều ước định về ‘phương nam’ đơn thuần là 
một tọa độ địa lý/kinh tế.    

Với 32 tác phẩm trình chiếu trong suốt 4 buổi tối liên tiếp từ 3 tới 6.11.2016, triển lãm trên mạng này nối 29 góc 
nhìn về Nam Á, Đông Nam Á, Mỹ Latinh, và Châu Phi. Mỗi buổi được giám tuyển theo một trong ba chủ đề của  
Nhận thức Thực tại – dự án tổng hợp dài 3 năm gồm triển lãm này và nhiều chương trình khác do Sàn Art tổ chức.

Sàn Art khởi xướng Nhận thức Thực tại vào năm 2013. Đó là những cuộc gặp gỡ đối thoại thông qua các bài giảng, 
hội thảo, workshop, triển lãm, và chương trình lưu trú nghệ thuật ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Dự án quy tụ nhiều 
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nhà tư tưởng sáng tạo đến từ các lĩnh vực như nghệ thuật, truyền thông, âm nhạc, quy hoạch đô thị, phê bình lý 
luận, văn chương, và khoa học từ ‘Bán cầu Nam’, cùng với các cộng đồng văn hóa-nghệ thuật địa phương nghiên 
cứu phân tích những chủ đề trọng điểm của chương trình. Mỗi khách mời thử thách người tham gia về tính địa 
phương, không gian, thời gian, và mối liên hệ giữa họ với Lịch sử. Các đối thoại này nới rộng khái niệm của ‘tính 
phân vùng’ [1] , đưa những tham khảo mới vào luồng văn hóa chính thức của Việt Nam, cung cấp lập trường thay 
thế cho những quyền hạn nặng tính tuyên truyền hoặc tính thuộc địa do nhà nước và các đối tác ngoại giao phê 
duyệt.

Tại sao lại là ‘Bán cầu Nam’? Vào năm 2013, Sàn Art thấy dùng từ này chuẩn xác về mặt chính trị hơn so với các 
thuật ngữ lỗi thời như “Thế giới Thứ Ba” hay “các nước đang phát triển”. ‘Bán cầu Nam’ xét thấy phù hợp với tình 
hình chung của một khu vực địa lý có nền kinh tế-xã hội kém phát triển, đưa ra cách nhìn các bối cảnh văn hóa của 
khu vực chính như của địa phương – chính trị lỏng lẻo, tinh thần chắp vá, xã hội tổn thương, và kinh tế khó khăn [2]. 

Tuy vậy, qua quá trình giao lưu với các học giả tri thức xuyên suốt Nhận thức Thực tại, những con người vô cùng 
kiên nhẫn và cởi mở với tầm hiểu biết còn hạn hẹp của người tham gia, Sàn Art đã học được/được nhắc nhở về 
tầm quan trọng của cách sử dụng từ ngữ, nhận thức một cách khôn ngoan và cẩn thận hơn. Điều này trở nên sáng 
tỏ khi khái niệm của ‘Bán cầu Nam’ ở đây chỉ có tác dụng làm bật lên vai vế của người-không so với kẻ-có; hệ tư 
tưởng nhị nguyên này hoàn toàn không nằm trong chủ đích của chương trình vốn cố gắng bộc lộ các điểm giao 
thoa và tương hỗ trong quá trình hoạt động.

[1] Nhắc tới regionalism, sự phân hoá vùng miền, bao gồm những lý thuyết hoặc thực hành hướng về vùng cụ thể thay vì áp dụng hệ thống trung tâm 
về kinh tế, văn hoá hoặc kết nối chính trị.

[2] Để biết thêm chi tiết, mời bạn tìm đọc bài viết của Thomas Hylland Eriksen ‘What’s wrong with the Global North and the Global South?’ http://gssc.
uni-koeln.de/node/454 
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Do vậy, (Những) phương Nam đan xen, trong chính cái tên của nó, đề cao những hành trình vật chất, tinh thần, và 
hợp tác của các nghệ sĩ khi tác phẩm của họ thách thức những giả định trói buộc nhân dạng, phong tục, lễ nghi 
và niềm tin trong bản thân thực tồn, giá trị và tầm ảnh hưởng của chúng ngày nay. Nó làm nổi bật áp lực của việc 
duy trì đời sống văn hóa truyền thống trong xã hội công nghiệp hóa. Nó cho thấy những thương tổn dài hạn khi bị 
là đối tượng để người khác thay mặt phát ngôn và phân loại, không chỉ bởi tàn dư trong thói quen thời thuộc địa 
mà còn bởi lối mòn của chế độ quân sự. Nó nêu lên sự lạm dụng quyền lực trong sự lãng phí tài nguyên, nêu bật 
khác biệt giữa tầng lớp có đặc quyền chiếm dụng và tầng lớp phải đấu tranh vì tài nguyên. Và để làm được như 
vậy, mỗi buổi chiếu phim của (Những) phương Nam đan xen sẽ đi theo 3 chủ đề của Nhận thức Thực tại: Thần thoại, 
Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể, và Tính vật chất.

…..
(Những) phương Nam đan xen ban đầu được lựa chọn như một chuỗi những câu chuyện dành cho khán giả đầy 
nhiệt huyết ở Việt Nam. Tuy nhiên, vì những quy định phức tạp và hạn chế của chính phủ về phim và nội dung 
nước ngoài, nên chúng tôi, những người giám tuyển, quyết định sẽ tìm ra phương thức chia sẻ khác thay vì để điều 
đó làm nhụt chí.

Đó là lý do khiến (Những) phương Nam đan xen trở thành một triển lãm trên mạng, giúp tăng cường lượng khán 
giả bằng cách tìm kiếm những cộng đồng có cùng mục tiêu khắp ‘phương Nam’ để đồng tổ chức sự kiện này. Từ 
Jaffna đến São Paulo, từ Mumbai đến Manila, hay từ Phnom Penh đến Cali đến Kampala và hơn thế nữa; chúng tôi 
rất hân hạnh chào đón những tổ chức độc lập, bình dân, những tổ chức mà, hơn ai hết, nắm rõ và hoan nghênh 
động cơ và chủ đề của (Những) phương Nam đan xen. 

© Zoe Butt, Uyên Lê & Gabriela Salgado, 2016.

nội dung bài viết của curator sẽ tiếp tục trong từng chủ đề ở những trang sau  
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CHIẾU TRONG BỐN BUỔI TỐI LIÊN TIẾP
CHƯƠNG TRÌNH

BẠN CÓ THỂ XEM Ở KHẮP NƠI 
TRÊN THẾ GIỚI 

NẾU BẠN KHÔNG Ở 3 THÀNH PHỐ TRÊN, 
VẬY GIỜ CHIẾU PHIM Ở CHỖ CỦA BẠN SẼ LÀ MẤY GIỜ?

BƯỚC 1:  
HÃY CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM Ở THÀNH PHỐ GẦN NHẤT 
TRONG 3 THÀNH PHỐ Ở TRÊN

BƯỚC 2: 
CHUYỂN ĐỔI GIỜ CHIẾU PHIM ĐÓ QUA GIỜ CỦA ĐỊA PHƯƠNG BẠN 
(có nhiều trang web giúp chuyển đổi giờ trực tuyến
như các trang: http://vi.thetimenow.com/time-zone-converter.php
hoặc: http://greenwichmeantime.com/time-gadgets/time-zone-converter)

THÁNG 11

THỨ BẢY

5
THỨ NĂM

3
THỨ SÁU

4SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

6
CHỦ NHẬT

CÁC BUỔI CHIẾU SẼ BẮT ĐẦU MỖI NGÀY 
THEO 3 MỐC THỜI GIAN Ở 3 THÀNH PHỐ NHƯ SAU: 
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“Một trong những thành tựu của đế quốc là lối khẳng định chính nó thành một bản sắc cấp cao bằng cách dựng nên các bản thể thấp kém (về chủng 
tộc, tôn giáo, tình dục, giới tính), và trục xuất chúng khỏi quy chuẩn thông thường của “sự thật”. Tôi công nhận rằng thời nay, không có gì lọt khỏi thể 
chế này; nhưng có rất nhiều vùng ngoại biên, vốn tạo thành từ những gì bị tách lớp ra ngoài để duy trì không gian đế quốc bên trong. Chính từ vùng 
ngoại biên có vô vàn những giá-trị-ngoại-biên đơn lẻ bao quanh nền hiện đại đế quốc phương Tây này, những lựa chọn phản-thuộc-địa được tái định 
vị và nổi dậy.

                        - Walter Mignolo[1]

Các ý niệm về những thực tại có nhận thức gợi lên một cảm giác của sự phục hồi, tái chiếm đoạt những gì từng được coi là phù du, dẫu tồn tại nhưng 
không hề được cân nhắc thấu đáo. Thông qua quá trình hồi phục đó, ta được mời đến xem xét các khía cạnh khác nhau của thực tế, khi nó bị áp đảo 
hoặc phủ nhận bởi những phiên bản được đóng gói dưới dạng sự thật sẵn có. Người dân thuộc địa trên toàn thế giới vốn đã thông tỏ tình trạng trên. 
Như vậy, vô số nền văn hóa được liên kết dưới một bản mẫu quá khứ tương tự.  Nhằm khai sáng trải nghiệm đời sống bị che đậy bởi những phán 
quyết áp đặt, con người phải nương náu vào các di sản phi vật thể như ngôn ngữ, lễ nghi, và tập quán thông qua phương thức truyền miệng.

[1] Walter Mignolo, Epistemic Disobedience: The De-Colonial Option and the Meaning of Identity IN Politics , Duke University and Universidad Andina Simón 
Bolivar, 2007

tiếp theo bài viết của curator 

Thần thoại
CHỦ ĐỀ:

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30
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Xuyên suốt lịch sử, do thần thoại và những hệ thống kiến thức khác có nguy cơ tuyệt chủng rõ rệt bởi quá trình thực dân hóa, nên diễn đạt về bí ẩn 
cuộc sống và việc truyền tải niềm tin của ông bà qua các nghi thức trình diễn cần được bảo tồn như những di sản ẩn giấu. Hơn nữa, trong văn hóa 
phổ thông, thần thoại thường được gìn giữ và nâng thành lưu niệm tinh tế, hay được kết hợp với những yếu tố chắt lọc từ văn hóa của kẻ áp bức, 
như trong phim Hay Muertos Que No Hacen Ruido [Những cái chết không thành tiếng] của Claudia Joskowicz. Ở Nam Mỹ, dịch chuyển chính trị [từ cánh 
tả] về trung tâm-trái diễn ra vào đầu thế kỷ 21 thiết lập các chính sách mới mang nét phản-thực-dân, vốn dĩ được chắt lọc từ hệ thống kiến thức bản 
địa truyền lại từ ông cha. Một trong những ví dụ nổi bật của động thái này là việc dung nạp quyền sỏi đất vào hiến pháp Bolivia, bật lên từ khái niệm 
sumac kawsay (hạnh phúc), triết lý toàn thể về sự liên kết giữa các thành viên trong một công đồng và môi trường của nó. Ở Brazil, quá trình tái chủng 
tộc hóa – như nhà nhân chủng học Rita Serato diễn giải – là bước tái định nghĩa hình mẫu dân tộc bằng cách cải tạo các chính sách hòa nhập mới. 
Bản thân các chính sách này được xây dựng trên nền các đàm luận về bản sắc, chất vấn các lập luận được truyền lại từ tầng lớp quý tộc châu Âu 
sinh sống ở Nam Mỹ vào thế kỷ 19, thời hậu thuộc địa. Cùng với những thay đổi về tư duy xã hội, phim lemanjá của Renata Donovan and FunFun của 
Ayrson Heráclito tập trung vào các tập quán tâm linh của châu Phi tại Brazil, trong khi Umaturka của Giovanna Miralles quan sát phong tục gọi nước 
lâu đời của các cộng đồng Aymara người Andes và mối liên hệ giữa nó với hiện tượng sa mạc hóa trong tình trạng biến đổi khí hậu. Trong tác phẩm 
Crazy World, Crazy Faith [Thế giới điên loạn, niềm tin điên loạn] của Andrew Esiebo và Bare-faced [Trơ trẽn] của Lázara Rosell Albear/Sammy Baloji, các 
tôn giáo có tổ chức lẫn các tập quán tâm linh phức hợp kích hoạt những liên kết xuyên quốc gia, phá vỡ tư tưởng hiện đại về văn hóa, bản sắc, và 
lãnh thổ để đổi lấy một hiện trạng toàn cầu phức tạp hơn.

Thần thoại
CHỦ ĐỀ:

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30
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N G H Ệ  S Ĩ : P H I M : THỜI LƯỢNG (phút)

NGUYỄN TRINH THI (VIỆT NAM) NHỮNG LÁ THƯ PANDURANGA 35:00

SASHA HUBER (HAITI/ SWITZERLAND) KARAKIA - NGHI LỄ TÁI NHẬP 5:20 

BANI ABIDI (PAKISTAN) CHẾT Ở 30 ĐỘ NGHIÊNG 14:59

RENATA PADOVAN (BRAZIL) IEMANJÁ 3:36

TRƯƠNG CÔNG TÙNG (VIỆT NAM) KHU VƯỜN KỲ LẠ 8:21

AYRSON HERÁCLITO (BRAZIL) FUNFUN 4:08

LAZARA ROSELL ALBEAR / SAMMY BALOJI (CUBA /CHDC CONGO) TRƠ TRẼN 23:16

CHULAYARNNON SIRIPHOL (THÁI LAN) DUỖI THẲNG / CHE MẶT 3:02

ANDREW ESIEBO / ANNALISA BUTTICCI (NIGERIA / HÀ LAN) THẾ GIỚI ĐIÊN LOẠN, NIỀM TIN ĐIÊN LOẠN 2:38

CLAUDIA JOSKOWICZ (BOLIVIA - US) HAY MUERTOS QUE NO HACEN RUIDO
[NHỮNG CÁI CHẾT KHÔNG THÀNH TIẾNG]

10:30

BAKARY DIALLO (MALI) DANKUMBA 12:14

NGUYỄN THỊ THANH MAI (VIỆT NAM) NGÀY QUA NGÀY 58:01

T H Ứ  T Ự  C Á C  P H I M  T R O N G  B U Ổ I  C H I Ế U  

Thần thoại
CHỦ ĐỀ:

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30
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Emile Durkheim (một nhà xã hội học của cuối thế kỷ 19) tuyên bố rằng ký ức là động cơ tinh thần của xã hội, hướng đến một mục tiêu thống nhất. ‘Ký 
ức tập thể’ do đó trở thành đề tài nghiên cứu sống còn của ngành khoa học xã hội, chắp bút cho các thuật ngữ như ‘ký ức lịch sử’, ‘ý thức lịch sử’ hoặc 
‘tâm lý tập thể’. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà nghiên cứu của Durkheim lại trùng hợp với quá trình mở rộng kinh tế của Đế chế Thuộc địa, khi những 
hệ thống giá trị phương Tây (trong quan niệm đạo đức, đúng sai, giai cấp, tôn giáo, đạo hiếu, bổn phận, v.v…) được đặt ở thế thượng phong và đương 
nhiên được áp lên người dân thuộc địa. Những người dân bản địa bị tước đi toàn bộ kế sinh nhai, tài nguyên và nhân phẩm. Họ bị đối xử như ‘kẻ ngoại 
lai’ (và dần dà trở thành công dân của ‘Thế giới Thứ ba’, những quốc gia ‘đang phát triển’ và mới độc lập của khu vực phía Nam). Vị trí địa lý quốc gia, 
phong tục, tín ngưỡng, và hệ thống giá trị của họ lần lượt bị thu thập, phân tích, ghi chép, thay lời, thay mặt đại diện, trưng bày và sau hết, bị đánh giá 
và thống trị trong một hệ thống phân loại nặng tính khinh thường.  

Từ khi tiền đề thuộc địa sụp đổ, các nghệ sĩ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hồi phục ký ức chung của ‘phương Nam’, minh họa cho sự trường 
tồn của hệ thống văn hóa địa phương, bàn về áp lực giữa công nghiệp hóa và khát khao nối lại/trở về/tưởng nhớ lối sống cổ truyền (dẫu hành trình tìm 
về đó thường rất gian nan cho những cộng đồng nơi truyền thống do mang nặng tính cưỡng chế hoặc đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa nên khó có khả 
năng bị đối chất, như trong tác phẩm của Nguyễn Hương Trà). Các nghệ sĩ thường sử dụng phong cách phim tài liệu (Giovanna Miralles, Nguyễn Trinh 
Thi) và ráp hình (Mikhail Karikis), hay thao túng phim, kể cả phim cơ học truyền thống (Kidlat Tahimik) lẫn phim kỹ thuật số hiện đại (Amar Kanwar) để 

Khoa học Xã hội 
và Ký ức tập thể

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

CHỦ ĐỀ:

tiếp theo bài viết của curator 

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI: WWW.EMBEDDEDSOUTHS.ORG10 <    TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC

(NHỮNG) PHƯƠNG NAM ĐAN XEN

http://WWW.EMBEDDEDSOUTHS.ORG
http://www.embeddedsouths.org


đối chiếu hoặc làm nổi bật tính thực tế hay hư cấu của tài liệu. Ở khía cạnh khác, máy quay đóng vai diễn giả, đặt người xem vào hoàn cảnh đau thương 
của nghệ sĩ (Vandy Rattana); cũng có khi lối sử dụng âm thanh trở thành mối dây liên kết các thước phim lịch sử với hiện đại (Renata Padovan).

Những nghệ sĩ trong chủ đề này kết nối vừa ở kỹ năng kể chuyện, vừa ở phương pháp nghiên cứu nhân học về văn hóa xã hội (đôi khi còn đem lại rủi 
ro cho bản thân). Công việc của họ với cộng đồng địa phương đòi hỏi rất nhiều công tác điều tra tìm về nguồn cội, quá khứ. Họ tận tụy dành thời gian 
xây dựng lòng tin của người dân để được cho phép quay phim, ghi chép những gì cộng đồng đã chứng kiến, chịu đựng, hoặc nghi ngờ.  

Các nghệ sĩ băn khoăn liệu khi nào khoa học xã hội sẽ phản bác hay lật đổ những trữ liệu chính thức; liệu bản thân người nghệ sĩ có thể đưa ra những 
phân định hoặc diễn dịch nào khác không? Và chúng sẽ dành cho ai? Người xem sẽ thấy những câu trả lời châm biếm, hài hước, và nên thơ trong các 
thước phim chân thật sẽ trình chiếu, nơi Bolivia, Hàn quốc, và Brazil tưởng niệm những nghi lễ văn hóa tôn thờ nước và tặng phẩm của nước; nơi câu 
chuyện về một người nô lệ Phillipines trở thành ký ức lịch sử thuộc địa nơi quê hương anh; nơi một người con Cộng Hoà Ấn Độ trớ trêu mời vị tướng 
quân sự Miến Điện bày tỏ lòng tôn kính với Gandhi; hay như Việt Nam, nơi các vấn đề về tình dục và giới tính vẫn phải đấu tranh một cách khó khăn với 
phong tục và hệ tư tưởng sẵn có; như Campuchia, nơi ký ức tập thể gần như bị Khmer Đỏ phá hủy toàn bộ đến mức nhân tính gần như chỉ tồn tại thoi 
thóp trong quên lãng.

Khoa học Xã hội 
và Ký ức tập thể

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

CHỦ ĐỀ:
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NGHỆ SĨ: PHIM: THỜI LƯỢNG (phút):

GIOVANMNA MIRALLES (BOLIVIA-UK) UMATURKA, NGHI LỄ CẦU NƯỚC 45:00

MIKHAIL KARIKIS (GREECE-UK) HẢI-NỮ 16:02

RENATA PADOVAN (BRAZIL) TIÊN CÁ ARAL 4:12

KIDLAT TAHIMIK (PHILIPPINES) NHỮNG KÝ ỨC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN QUÁ ĐỘ 33:00

VANDY RATTANA (CAMBODIA) ĐỘC THOẠI 18:55

AMAR KANWAR (INDIA) BỘ MẶT 4:35

NGUYỄN HƯƠNG TRÀ (VIỆT NAM) CẦU DUYÊN 8:48

NGUYỄN TRINH THI (VIỆT NAM) CHUYỆN THÀY ĐỨC 50:00

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

T H Ứ  T Ự  C Á C  P H I M  T R O N G  B U Ổ I  C H I Ế U  

Khoa học Xã hội 
và Ký ức tập thể

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

CHỦ ĐỀ:
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‘Vật chất’ thường được hiểu thiên về khía cạnh vật lý của sự vật, tuy nhiên vẫn có những cách thức khác để lý giải khái niệm ‘vật chất’. Như bài luận ‘The 
Thing’ của Martin Heidegger chỉ ra: vật chất không chỉ dừng lại ở dạng vật thể hữu hình. Chúng vừa vô hình vừa hữu thể; vừa được gán cho chức năng/ý 
nghĩa, vừa tương tác với môi trường xung quanh và phản ứng với bối cảnh xã hội nhằm liên tục tái định giá trị của bản thân. Tính đa trị của vật chất 
trong văn hóa hiện đại thấm đẫm trong thuật ngữ ‘tính vật chất’ với tất cả hàm ý triết học, chính trị, biểu tượng, và thẩm mỹ. Bằng cách nào nghệ sĩ có 
thể khám phá và đặt câu hỏi cho những ý tưởng về vật chất ở những vùng mà tài nguyên vừa thô vừa khó khai thác, thường chỉ được biết đến như các 
khu vực có xung đột chính trị-xã hội?
  
Tính vật chất từ lâu đã là nền tảng chính cho các xung đột vũ khí, dù là tranh giành ẩu đả giữa cá nhân và chính quyền, giữa sự phát triển công nghiệp 
và cá nhân, hay giữa ban ngành địa phương và chiến lược toàn cầu. Đối kháng giữa cá nhân và nhà cầm quyền, lọc qua người nghệ sĩ, hiện ra như một 
khảo cứu trong đó vật chất trở thành những biểu tượng cho lòng dũng cảm và kiên cường của từng cá nhân khi sống trong miền quên lãng của chính 
phủ, như trong phim tài liệu Kerosene [Dầu hỏa] của Kannan Arunasalam từ Sri Lanka. Nhu cầu về tài nguyên thô thường đi kèm với vấn nạn khai thác 
quá mức gây thiệt hại đến điều kiện sinh sống của dân địa phương (hiển thị rõ khi Phan Thảo Nguyên nhắc đến chiến dịch nhổ lúa trồng đay gây ra nạn 
đói kinh hoàng thời Nhật chiếm đóng ở Việt Nam). Từ góc khác, độ dư dả tài nguyên lại trợ giúp cho dân chúng lúc khó khăn (thể hiện qua phim tài liệu 
của Tiffany Chung, chia sẻ những trải nghiệm trực tiếp trong nền kinh tế bao cấp sau chiến tranh ở Việt Nam).

Tính vật chất

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

CHỦ ĐỀ:

tiếp theo bài viết của curator 
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Sau Thế chiến II, một trật tự thế giới mới được thành lập, cho thấy sự hình thành các trạng thái quốc gia mới: đấu tranh giành quyền kiểm soát thương 
mại tài nguyên trong và ngoài nước, đa phần bằng lòng với nhu cầu thị trường quốc tế để thị trường nội địa hiện đại hóa, để cuối cùng thu về lợi nhuận 
cho các công ty đa quốc gia. Chiến lược này dẫn đến nhiều ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường sinh thái tự nhiên của các khu bảo tồn và xã hội. Tác 
phẩm của Renata Padovan và Sutthirat Supaparinya chứng minh rằng việc xây dựng các nhà máy điện phục vụ nhu cầu năng lượng quốc gia trên sông 
Xingdu, Brazil và sông Ping, Thái Lan đã khiến cảnh quan của hai con sông này bị hủy hoại vĩnh viễn.

Tính vật chất trong nhóm phim này cũng là lời phê bình sắc bén về việc các lực lượng chính trị bên ngoài (như các cường quốc thực dân cũ, các nhóm 
khủng bố, quân du kích đang tìm cách tăng tầm ảnh hưởng thông qua màn che thương mại hay mẽ văn hóa vượt trội) gây ra xáo trộn các cấu trúc xã 
hội địa phương. Ta thấy rõ điều này trong Mines de Rien [Mỏ rỗng] của Douglas NT. Dùng thể thức tài liệu để kể chuyện hư cấu, phim theo dấu chân của 
những người thợ mỏ coban tuổi vị thành niên, luôn phải tiếp xúc với hóa chất độc hại ở Congo. Tương tự, trong phim Possession [Chiếm hữu] của Shanaka 
Galagoda, sự chấp nhận hoán đổi tư trang của người làm báo và quân nhân lúc cao trào của nội chiến Sri Lanka là một xáo trộn gây bất an. 

Tính vật chất

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
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XIN CẢM ƠN.
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19:30
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NGHỆ SĨ: PHIM: THỜI LƯỢNG (phút): 

JOMPET KUSWIDANANTO (INDONESIA) CHIẾN TRANH JAVA, ANH CÓ NHỚ? #2 5:53

KANNAN ARUNASALAM (SRI LANKA) DẦU HỎA 18:00

RENATA PADOVAN (BRAZIL) QUY MÔ CỦA THẢM HỌA 9:41

SUTTHIRAT SUPAPARINYA (THÁI LAN) TUYẾN ĐƯỜNG CỦA ÔNG TÔI BỊ CHẶN MÃI RỒI 15:49

PHAN THẢO NGUYÊN (VIỆT NAM) ĐƯỜNG CONG CỦA CHÂN TRỜI 6:31

FERNANDO ARIAS (COLOMBIA) CHÚC NGON MIỆNG 16:00

TIFFANY CHUNG (VIỆT NAM) NHỮNG CÔNG THỨC THỜI THIẾU THỐN 33:00

DOUGLAS NT (CHDC CONGO) MINES DE RIEN [MỎ RỖNG] 13:31

SHANAKA GALAGODA (SRI LANKA) CHIẾM HỮU 7:36

Tính vật chất

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

CHỦ ĐỀ:

T H Ứ  T Ự  C Á C  P H I M  T R O N G  B U Ổ I  C H I Ế U  
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Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016

Công chiếu đặc biệt của (Những) phương Nam đan xen, bổ sung thêm vào những chủ đề sẵn có của Nhận thức Thực tại. 3 tác phẩm được chọn lựa sẽ 
cung cấp cho khán giả cái nhìn bao quát hơn về vai trò người nghệ sĩ trong xã hội Việt Nam.

Việt Nam, quốc gia trải qua bao nhiêu thăng trầm chính trị-xã hội và ảnh hưởng văn hóa (thực dân Pháp xâm lược, chiến tranh Việt Nam, sự thành lập 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1975, v.v…), là nơi các nghệ sĩ phải chịu đựng và chứng kiến nhiều tác động lớn của các biến cố chính 
trị lên động cơ, định nghĩa, và giá trị của việc sáng tạo nghệ thuật. Dòng chảy này tiếp tục định đoạt và kiểm soát quan niệm nghệ thuật chính thống 
của Việt Nam ngày nay.

Công chiếu đặc biệt cung cấp một trình tự thời gian về tiến trình phát triển nghệ thuật hiện đại và đương đại Việt Nam thông qua lăng kính phim tài liệu 
và phim ráp chuỗi, từ hai nghệ sĩ đương đại danh tiếng của Việt Nam. Ba tác phẩm xét đến ba giai đoạn lịch sử khác nhau: (1) kháng chiến chống Pháp 
(1946-1954) khi nghệ sĩ được xem như những chiến binh trên mặt trận tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nâng cao tinh thần dân tộc chống ngoại xâm bằng 

CHỦ ĐỀ:

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

tiếp theo bài viết của curator 
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những phác thảo bất bạo động (trong Ánh sáng và Niềm tin: Tiếng nói và Phác họa về đời sống chiến tranh Việt Nam của Dinh Q Lê); (2) tình thế tiến thoái 
lưỡng nan của nhà nước mới độc lập sau 1954, khi nghệ sĩ đấu tranh để hòa giải tư duy sáng tạo với chế độ kiểm soát tự do ngôn luận của Đảng Cộng 
sản (minh họa trong Tầm nhìn trong Bóng tối: Trần Trung Tín của Dinh Q Lê); và (3) hệ quả của Đổi Mới (cải cách kinh tế từ 1986) khi nghệ sĩ bắt đầu thử 
nghiệm với lối tiếp cận nghệ thuật theo định hướng cộng đồng nhằm chất vấn những dữ liệu lịch sử do chính quyền viết, bằng lối kết hợp giữa hiện 
thực và trừu tượng (như trong Dự án Mạo Khê của Trần Lương). Công chiếu đặc biệt cung cấp quan điểm nghệ thuật từ Bắc (Trần Lương) vào Nam (Dinh 
Q Lê) Việt Nam, vốn là hai cộng đồng nghệ thuật khác biệt do hệ quả lịch sử phân chia quan điểm chính trị. Nhưng trên hết chính là dấu ấn không thể 
xóa nhòa của những trải nghiệm cá nhân nghệ sĩ – người ở lại sau chiến tranh Việt Nam (Trần Lương) và người ra đi như một thuyền nhân tị nạn (Dinh 
Q Lê).

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam
CHỦ ĐỀ:
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NGHỆ SĨ: PHIM: THỜI LƯỢNG (phút):

DINH Q LÊ (VIỆT NAM) ÁNH SÁNG VÀ NIỀM TIN 36:50

DINH Q LÊ (VIỆT NAM) TẦM NHÌN TRONG BÓNG TỐI: TRẦN TRUNG TÍN 27:50

TRẦN LƯƠNG (VIỆT NAM) DỰ ÁN MẠO KHÊ 18:41

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016

VUI LÒNG CHỌN GIỜ CHIẾU PHIM CỦA  
THÀNH PHỐ GẦN NHẤT VÀ QUY ĐỔI RA  
GIỜ Ở ĐỊA PHƯƠNG BẠN. XIN LƯU Ý RẰNG 
BẠN CẦN BẮT ĐẦU XEM ĐÚNG GIỜ ĐỂ  
CÓ THỂ XEM ĐƯỢC TRỌN VẸN TẤT CẢ PHIM. 
XIN CẢM ƠN.

SÀI GÒN, VIỆT NAM 
19:30

KAMPALA, UGANDA
17:00

SÃO PAULO, BRAZIL
19:30

T H Ứ  T Ự  C Á C  P H I M  T R O N G  B U Ổ I  C H I Ế U  

CHỦ ĐỀ:

Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam
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nghệ sĩ & phim

AMAR KANWAR

PHIM

Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 2004

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 4:35

Bộ mặt tung hứng, mổ xẻ, và tua nhanh những hình ảnh của Thống tướng Than Shwe, người đứng đầu chế độ độc tài quân sự của Myanmar, trong lúc ông này lặp lại động tác 
tung hoa khâm niệm để giới phóng viên nhiếp ảnh chụp hình ở đài tưởng niệm hỏa táng Gandhi ở Delhi. Những thước phim trong bộ phim này được bí mật thu lại trong buổi lễ ở 
Rajghat vào ngày 25 tháng 10 năm 2004 khi ngài Thống tướng thực hiện cuộc viếng thăm chính thức Ấn Độ. Bộ phim đã vén mở ‘bộ mặt đại diện’ của một thể chế quân sự bằng 
cách xoáy sâu vào những đường nét trên khuôn mặt vị Thống tướng, vốn nổi tiếng là một người rất giữ khoảng cách với máy ghi hình. Việc lặp đi lặp lại đến mức cuồng loạn tư 
thế tạo dáng của ngài Thống tướng trước ống kính truyền thông đã lột trần sự lố bịch thảm thương của hành động này, đồng thời chỉ trích sự ủng hộ của chính phủ Ấn Độ với 
quân đội Myanmar. (Amar Kanwar)

---
Quốc gia: Ấn Độ. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Sản xuất: Amar Kanwar. Đạo diễn hình ảnh và Quay Phim: Amar Kanwar. Biên tập: Anupama Chandra.

Amar Kanwar (sn. 1964, New Delhi, Ấn Độ) là một nhà làm phim và một nghệ sỹ với ý thức sâu sắc về xã hội và chất thơ tiềm tàng trong các tác phẩm của mình. Các sáng tác nghệ 
thuật của anh thôi thúc hé lộ những câu chuyện phức hợp và đầy mâu thuẫn về những bất bình đẳng chính trị, trào lưu tôn giáo chính thống, sự bàng quan với các vấn đề sinh 
thái, quyền của người bản địa, và sự phân biệt kì thị giới. Anh luôn vận dụng nhiều phương tiện trong các tác phẩm của mình như nhiếp ảnh, sắp đặt, video, và âm thanh. Gần đây, 
quá trình thực hành nghệ thuật của Kanwar xoay quanh những cộng đồng bị tước quyền công dân ở Odisha, đóng vai trò tưởng niệm và làm chứng cho những người đã bị gạt bỏ 
quyền đất đai.

Kanwar theo học tại khoa Lịch sử, trường Ramjas, Đại học Delhi (1982-1985), và Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Đại chúng, Jamia Millia Islamia, New Delhi (1985–1987).

Amar Kanwar hiện đang sống và làm việc tại New Delhi.

---
http://amarkanwar.com

AMAR KANWAR  (ẤN ĐỘ)

BỘ MẶT
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nghệ sĩ & phim

Annnalisa Butticci là phó giáo sư ngành Nhân học Văn hóa ở Đại học Utrecht, Hà Lan. Cô nhận bằng Thạc sĩ từ đại học Padua, và bằng Tiến sĩ từ đại học Milan ở Ý. Nghiên cứu của 
cô tập trung vào những thực hành tín ngưỡng, mỹ học, và văn hóa vật chất cũng như văn hóa hình ảnh của các cộng đồng ở Tây Phi cũng như châu Phi lưu dân, vận dụng những 
phương thức nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội.

ANNALISA BUTTICCI (HÀ LAN)

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2013

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 2:38 

Một nhà thờ đạo Tin Lành giáo ở Lagos, Nigeria là bối cảnh nơi những mạch chuyện đan xen về các tín đồ tham gia vào một nghi lễ tập thể quy mô. Mỗi tháng một lần, 
ở thánh đường ‘Thành phố Hỏa sơn và Ứng nguyện’ (Mountain of Fire and Miracles Prayer City), buổi lễ đạo đặc biệt ‘Đổi ngôi quyền lực’ (‘Power Must Change Hands’) 
– thường được biết đến trong cộng đồng người Lagos với tên gọi tắt PMCH – hứa hẹn sự cứu rỗi, thanh tẩy, và trên hết là sự sung túc vật chất. Lễ lạc này dường như có 
một mối liên hệ nội tại với một màn trao đổi tiền bạc từ phía các linh mục, những người chỉ huy thương vụ đổi chác sự cứu rỗi tâm linh lấy tiền với sự giúp đỡ của những 
bên thu hoa lợi.

Phim ngắn có cấu trúc như một chuỗi những đoạn trạng thái như thôi miên. Chúng ta quan sát những khoảnh khắc một cá nhân giác ngộ và gieo mình cho niềm tin, đồng 
hành với những tiếng niệm mãnh liệt, những vũ điệu nhún nhảy cuồng loạn, và thi thoảng có người ngất xỉu. Sự cứu rỗi đi đôi với lý lẽ của giao dịch giá trị, trong đó đức 
hy sinh và thiện tính chu cấp cho bộ máy trơn tru của một hệ thống những nhà thờ Ngũ Tuần (Pentecostal) phân tán rộng rãi khắp châu Phi và Mỹ La-tinh, một thương 
nghiệp hàng triệu đô. Trong sự suy thoái không gì gỡ gạc nổi của những chủ nghĩa tri thức luận khác, sự bành trướng của phái Tin Lành liên quan mật thiết đến sự sụp 
đổ của những hệ thống niềm tin xa xưa, do vậy bị những người mới theo đạo Thiên Chúa ở cả hai bờ Đại Tây Dương rẻ rúng như một dạng mê tín.

Để vươn tới lượng khán thính giả lớn hơn và thu thập thêm tín đồ ngoài Nigeria, PMCH còn được lên sóng trực tiếp trên truyền hình vệ tinh và cả Internet. Diễn biến của 
hiện tượng tôn giáo Tin lành này thể hiện sự tiến hoá của mô thức thuộc địa hóa bằng truyền đạo thời trước, thành một dạng tôn giáo thế kỷ 21 do các tập đoàn điều 
khiển.

---
Quốc gia: Nigeria. Thể loại: Tôn giáo/Tâm linh. Ngôn ngữ: Yoruba/Tiếng Anh

THẾ GIỚI ĐIÊN LOẠN, NIỀM TIN ĐIÊN LOẠN

Andrew Esiebo (sn. 1978, Lagos, Nigeria) bén duyên với nghề nhiếp ảnh khi anh bắt đầu tư liệu hóa tuần tự sự thay đổi nhanh chóng của đô thị Nigeria cũng như các di sản văn 
hóa giàu có của đất nước này. Andrew dần tích hợp thực hành đa phương tiện để theo đuổi những khảo cứu về tính dục, vai trò giới tính, bóng đá, văn hóa đại chúng, sự nhập cư, 
tôn giáo, và tâm linh. Gần đây, thực hành nghệ thuật của anh đã bắt đầu dịch chuyển từ nhiếp ảnh tự do sang khám phá video và các tác phẩm đa phương tiện.

Esiebo nhận bằng cử nhân ngành Báo chí từ Học viện Báo chí quốc tế (International Institute of Journalism) ở Ibadan, Nigeria. Anh hiện đang sinh sống tại Lagos và làm việc ở nhiều 
nơi trên thế giới.

---
http://www.andrewesiebo.com

ANDREW ESIEBO (NIGERIA)
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2012

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 4:08

Funfun là một lời cầu siêu xây dựng từ những cảnh quay trong tang lễ của Estelita de Souza Santana, người lãnh đạo cả đời của Hội Nữ tu cầu Nữ thánh của Cái chết An 
lành vùng Cachoeira, Bahia. Bà hưởng thọ 105 tuổi.

Trong sắp đặt video 2 kênh Funfun, bản chất song đôi của hình ảnh không chỉ đơn thuần là lựa chọn thẩm mỹ: nó tuân theo những ý niệm quan trọng xuất phát từ thực 
hành tâm linh và nghệ thuật của Ayrson Heráclito. Việc nghệ sỹ sử dụng lặp đi lặp lại các cặp đôi sản sinh ra những liên hệ mang tính biểu tượng, thông qua màn hình 
xẻ đôi, các cặp ảnh, và hình ảnh phản chiếu. Trong bộ phim Funfun, chiến lược hình ảnh ấy hiện lên qua thủ pháp dựng hình ảnh tán sắc như nhìn qua ống kính vạn hoa, 
để hé lộ mối tương quan giữa những con bạch diệc và những nữ tu da màu – cảm hứng cho hình ảnh xuất phát từ một chuyện thần thoại địa phương. Tính biểu tượng 
của màu trắng (funfun trong tiếng Yoruba) ăn sâu vào tất cả các hình ảnh; nó thường được gắn với sự thanh sạch, trưởng thành, thông thái, và còn hiện diện trên trang 
phục của vị thần da màu Obatalá, người đứng đầu các vị thần trong tín ngưỡng Yoruba.

Sinh ra từ tầng tầng lớp lớp những biểu tượng và chỉ dấu có nguồn gốc sâu xa trong văn hoá Bahia, mối liên hệ giữa những tràng hạt trắng và đường chân trời trở thành 
một biểu đạt thi vị cho tang lễ của chính nghệ sỹ.

---
Quốc gia: Brazil. Thể loại: Sắp đặt video. Sản xuất: Ayrson Heráclito. Quay phim: Ayrson Heráclito. Biên tập: Ayrson Heráclito. Âm nhạc: João Omar. 
Hoà âm/thiết kế âm thanh: João Omar. Hậu kỳ hình ảnh: Ayrson Heráclito. Điều phối hậu kỳ phim: Ayrson Heráclito. Thiết kế đồ hoạ: Ayrson Heráclito.

FUNFUN

AYRSON HERÁCLITO

Ayrson Heráclito (sn. 1968, Macaúbas, Bahia, Brazil) là một nghệ sỹ, giám tuyển, và giáo sư nghiên cứu chuyên sâu về các yếu tố văn hoá châu Phi ở Brazil trong các sắp đặt, trình 
diễn, nhiếp ảnh, và video. Anh thường sử dụng những yếu tố ẩm thực quan trọng với địa phương để nói về lịch sử Bahia. Đồng thời, Heráclito tạo ra các quy chiếu đa quốc gia về 
châu Phi và ảnh hưởng của nó lên xã hội Brazil thông qua việc sử dụng dầu cọ, đường, và thịt bò khô. Trong tác phẩm sắp đặt và trình diễn của mình, Heráclito hoà trộn nhiều biểu 
tượng và mô-típ quen thuộc của tôn giáo Cadomblé, đặc trưng của văn hoá châu Phi ở Brazil, trong khi tiếp cận đề tài sáng tác theo lối thiên về ý niệm.

Anh nhận được bằng Thạc sỹ Nghệ thuật Thị giác tại Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador và bằng Tiến sỹ Truyền thông và Ký hiệu học tại Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), Brazil.

Heráclito hiện sống và làm việc giữa Cahoeira và Salvador, Bahia, Brazil.

AYRSON HERÁCLITO  (BRAZIL)
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2011

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 12:14

Trong phim, việc tôi quan tâm tới chủ đề mê tín dị đoan có phần là do tôi đến từ nơi mà niềm tin vào những hiện tượng kỳ bí đã ăn sâu vào văn hoá và hiện tại. Vậy vai trò của 
sự mê tín là gì khi nó trở thành một hiện tượng cố hữu của xã hội?

– trích từ tuyên ngôn nghệ sĩ của Bakary Diallo

Phim Dankumba là một câu chuyện tối giản của những cử chỉ tiểu tiết; chúng truyền tải mối liên kết giữa thế giới hữu hình và năng lượng vô hình tiềm ẩn. Qua những 
cảnh phim trau chuốt nên thơ, ta chứng kiến việc những thực hành tâm linh đi từ các hệ thống đức tin xa xưa tạo thành điểm tụ khả thi cho hai thế giới ấy. Chuỗi hình 
ảnh đưa ra hàng loạt tham chiếu về vũ trụ đầy tính biểu tượng trong lễ nghi, trong khi nhịp trần thuật lại chậm rãi đến mức tĩnh như nhiếp ảnh, vốn là hình thức biểu đạt 
phát triển mạnh trên quê hương Mali của nghệ sĩ.

Những bề mặt và kết cấu xuất hiện sắc nét trong những trường đoạn nhịp nhàng từ các góc quay đa chiều, đến những cú cận cảnh, đưa ta đến với vòng quay tẻ nhạt hàng 
ngày tại một ngôi làng Mali rồi lại tung vào ta vô số những khung hình nhỏ rời rạc. Thi thoảng, máy quay rà sát mặt đất để chuyển tải góc nhìn của lũ côn trùng và ghi lại 
những thanh âm ngọt lịm bắt trọn nhịp điệu chậm rãi của đời sống làng quê, mở ra cho ta một thế giới mà con người gần gũi với thiên nhiên, nơi những gì linh thiêng có 
cơ hội xuất hiện. Tương đồng với những bộ phim khác của Bakary Diallo, lễ nghi và điềm báo thường diễn ra trong câm lặng, ẩn trong hàng loạt cử chỉ thường nhật đang 
tồn tại với một xúc cảm sâu sắc về sự kỳ bí.

---
Quốc gia: Mali

DANKUMBA

BAKARY DIALLO 

Bakary Diallo (sn. 1979, Kati, Mali – mất 2014) quan tâm đến những chủ đề chính trị xã hội như mê tín dị đoan và sự thần bí của niềm tin, bạo lực và tính bất ổn của chiến tranh, 
và vận động dân chủ ở Tây Phi cũng như ở quê hương Mali của anh. Tác phẩm điện ảnh của anh mang lối tiếp cận tượng trưng vào đồ vật hàng ngày và xem chúng như những viên 
gạch nền móng để xây dựng mạch chuyện của mình. Với các thước phim tỉ mỉ, đầy cảm xúc, những câu chuyện trong phim của Diallo chứa đựng một cấu trúc có tư duy sâu sắc 
nhưng lại giản đơn, thông qua lối nắm bắt những thời khắc quyết định của sự việc. Nhờ sự tinh giản nghiêm ngặt, đôi khi đến mức trừu tượng hoặc khó hiểu, trong lối tường thuật, 
mà tác phẩm của anh luôn mang lại một câu chuyện độc đáo.

Diallo học về nghệ thuật thị giác và điện ảnh ở Học viện Nghệ thuật và Đa phương tiện Balla Kouyate Fasseke ở Bamako, Mali. Tháng 7 năm 2014, anh qua đời trong một tai nạn 
máy bay trên chuyến bay Air Algerie khi đang đến Salvador, Brazil để bắt đầu một kỳ lưu trú nghệ thuật.

BAKARY DIALLO (MALI)
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2012

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 14:59

”Chết ở 30 độ nghiêng là tác phẩm về câu chuyện một nhà chính trị gia tầm thường muốn đặt hàng một bức tượng đài của mình. Lấy bối cảnh Ấn Độ đương đại, bộ phim được 
quay tại xưởng làm việc của một nhà điêu khắc nổi danh với những bức tượng cỡ lớn của nhiều nhà chính trị gia và anh hùng dân tộc. Nhà chính trị gia trong phim, cùng với đám 
tay chân, thử nghiệm nhiều loại phục trang và tạo dáng, chủ động tham dự vào việc viết nên kí ức và huyền thoại về chính mình.

Chết ở 30 độ nghiêng là một phản ánh về sự tự họa, về chứng vĩ cuồng, và về tính tầm cỡ của tượng đài. Ngày nay, tượng đài của các lãnh đạo, nhà cầm quyền, và người hùng 
thuở trước nằm ngổn ngang trong các khu mộ và quảng trường khắp thế giới. Những nhà lãnh đạo cộng sản đủ mọi kích cỡ, những nhà thám hiểm thuộc địa tay giương về phía 
trước thể hiện một thứ động lực ngay thẳng, những mô phỏng hoàn chỉnh phừng phừng giận dữ của các nhà độc tài châu Phi được tạc ở Hàn Quốc, những nắm đấm, những 
chiếc bốt, những cái đầu không thân, tất cả đều sa thân trong những công viên du lịch hẻo lánh hay sân sau của những lâu đài bảo tàng cỏ hoang um tùm. Chúng là những vật 
thể đã từng kiểm soát và được ấn định lên trí tưởng tượng và không gian công cộng, bỗng qua một đêm trở thành vật thế thân, thành thứ để người ta chà đạp, biêu riếu, và phục 
thù một cách công khai” (Chia sẻ của nghệ sỹ)

---
Quốc gia: Pakistan

CHẾT Ở 30 ĐỘ NGHIÊNG

BANI ABIDI 

Bani Abidi (sn. 1971, Karachi, Pakistan) là một nghệ sỹ thị giác miệt mài với nghệ thuật ‘dàn cảnh’ giữa thực tế và hư cấu, chơi đùa với những tái hiện mang tính chính trị của không 
gian và hành vi, nhằm khuếch đại mối quan hệ quyền lực của những gì có bản tính phân tán, đại chúng, hay dân tộc hoá. Sử dụng khiếu hài hước, những thử nghiệm nổi trội của 
Abidi trong video và nhiếp ảnh thường trình bày những mẩu chuyện kỳ khôi, va vấp với những quan niệm về thông lệ xã hội.

Abidi tốt nghiệp năm 1994 với bằng Cử nhân Mỹ thuật tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Quốc gia, Lahore. Năm 1998, cô hoàn thành bằng Thạc sỹ Mỹ thuật từ School of the Art 
Institute, Chicago.

Bani Abidi hiện sống qua lại giữa Berlin và Karachi.

---
http://www.baniabidi.com

BANI ABIDI  (PAKISTAN)
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2012-2014

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 3:02

Hiện nay ở Thái Lan, việc chỉ trích hoàng gia Thái hoàn toàn bị cấm. Bất cứ hành vi nào như vậy, dù là trên mạng hay ngoài đời thường đều bị phạt tù giam, một điều lệ đi 
kèm với những chiến dịch truyền thông quảng bá khắp cả nước, kêu gọi “Thần phục, bảo vệ, và giữ vững chế độ quân chủ”.

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2014, lực lượng vũ trang hoàng gia Thái tiến hành lật đổ chính phủ lâm thời được tạo dưng trong tàn dư cuộc tổng tuyển cử thất bại của Yingluck 
Shinawatra. Một hội đồng quân sự được thành lập dưới tên gọi “Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan”, ban bố thiết quân luật, bắt bớ vô số chính trị gia, kiểm soát truyền 
thông và kiểm duyệt Internet, dẫn dụ bạo lực đường phố như là lý do nghiêm trọng dẫn đến những hành động của họ. Người dân không được phép tụ tập ở nơi công 
cộng trong giờ giới nghiêm (10 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau).

Trong tác phẩm này, màn hình bên phải – ‘Che mặt’ – cho thấy nghệ sỹ cùng với can thiệp công khai của anh trong thời gian giới nghiêm này. Màn hình bên trái – ‘Duỗi 
thẳng’ – diễn tả một hình thức can thiệp công cộng khác của nghệ sĩ năm 2012. Màn trình diễn này được thực hiện khi quốc ca Thái được phát trong công chúng (lúc 8h 
sáng và 6h tối), nhằm kêu gọi sự trung thành của người dân với đất nước. Mỉa mai thay, lời bài quốc ca này chẳng hề nhắc tới vị vua Thái. Qua việc sử dụng video như 
một công cụ ghi chép kín đáo, Siriphol muốn ẩn dụ đến việc đi theo số đông một cách mù quáng của con người và sự thần phục trước những huyễn tưởng về tinh thần 
tự tôn dân tộc.

Nghệ sĩ tuyên bố, “Ở Thái Lan, chính phủ của chúng tôi đã từng cố gắng thiết lập hệ thống Internet một cổng để quản lý hành vi của công dân. Đó là lý do mà chúng tôi 
cần phải tìm những cách khác để lên tiếng khi chúng tôi bất đồng quan điểm với họ. Với tôi, nghệ thuật là một công cụ để phát biểu quan điểm không trực tiếp, khi tự do 
ngôn luận của chúng tôi bị giới hạn. Duỗi thẳng/Che mặt ở đây trở thành một hành động biểu tình.”

---
Quốc gia: Thái Lan. Thể loại: Video nghệ thuật. Sản xuất: Chulayarnnon Siriphol. Quay phim: Chulayarnnon Siriphol, Wachara Kanha. Biên tập: Chulayarnnon Siriphol. 
Hậu kỳ hình ảnh: Chulayarnnon Siriphol.

DUỖI THẲNG/CHE MẶT

CHULAYARNNON 
SIRIPHOL 

Chulayarnnon Siriphol (sn. 1986, Bangkok, Thái Lan) là một nhà làm phim và nghệ sĩ thị giác. Thử nghiệm với hình ảnh động như sắp đặt video, phim ngắn, và phim tài liệu, Siriphol 
trở thành kẻ lãng du trong môi trường đô thị, quan sát và ghi lại các hành vi kỳ lạ cũng như thú vị của con người. Anh luôn bị thu hút bởi những câu chuyện huyễn tưởng tạo ra bởi 
đám đông, và coi chúng như những phiên bản mong manh của sự thật mà con người bị áp đặt phải tuân theo.

Siriphol đã nhận rất nhiều giải thưởng phim ngắn quốc tế. Năm 2008, anh nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Điện ảnh và nghệ thuật video từ Học viện Công nghệ King Mongkut 
(King Mongkut Institute of Technology) ở Ladkrabang, Bangkok. Năm 2013, anh hoàn thành bằng Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác ở đại học Silpakorn, Bangkok.

Anh vẫn đang tiếp tục sống và làm việc tại Bangkok.

---
http://www.chulayarnnon.com

CHULAYARNNON SIRIPHOL  (THÁI LAN)
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2015

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 10:30

Tác phẩm của Claudia Joskowicz nhìn vào lịch sử và âm hưởng tồn đọng mà nó để lại cho cảnh quan. Qua các video và sắp đặt của cô, các sự kiện và những câu chuyện 
đời tư theo dòng lịch sử một lần nữa được chiêm nghiệm thông qua bối cảnh bản địa Mỹ Latinh. Nhìn chung, tác phẩm của cô nói về việc công nghệ điều hoà và tái định 
nghĩa các khái niệm như lịch sử và hồi ức.

Hay muertos que no hacen ruido [Những cái chết không thành tiếng] dùng truyền thuyết Mexico về ‘La Llorona’ (Người Đàn bà Khóc), ẩn dụ cho hình ảnh một đất nước chìm 
trong tang thương. La Llorona là biểu tượng của sự tan vỡ, là giao thoa giữa những chuyện thần thoại tiền Mỹ La-tinh và rất nhiều biểu trưng của hình tượng Thánh Mẫu. 
Ở những dị bản khác, huyền thoại này vẫn bảo toàn các yếu tố bản địa và tái hiện thời gian, đường đến cõi âm, cái chết siêu nhiên, và nỗi tuyệt vọng thường nhật. Vậy 
nên, người phụ nữ này được coi là điển hình cho sự thống khổ của một dân tộc. Trong cảnh cuối cùng của phim, một thực tế phũ phàng vọng ra từ cuộc phỏng vấn trên 
đài phát thanh qua tiếng khóc than trùng trập của những người cha người mẹ đã mất đi 43 đứa con thân yêu của mình ở Ayotzinapa.

Thông qua việc ghi nhận những cảnh quay về đời sống hàng ngày ở Oaxaca và đặt vào tương quan cái tẻ nhạt lẫn cái kỳ bí, đoạn phim thâu tóm thực tế ngổn ngang của 
cuộc đời phản ánh qua ống kính truyền thông, để rồi hoá nó thành chuyện thường ngày.

---
Quốc gia: México. Thể loại: Video nghệ thuật. Ngôn ngữ: Tây Ban Nha. Sản xuất: LARA 2014, một dự án từ ASIACITI TRUST. Diễn viên: Rosario Ordóñez Fuentes và Christian 
Rasgado. Dựng phim: Antonio Turok. Quay phim: Benjamín Cabral. Trợ lý hình ảnh: Ángel Jara Taboada. Biên tập: Claudia Joskowicz. Trợ lý đạo diễn: Alejandro Reynaud.  
Trợ lý sản xuất: Bruno Varela. Grip và Dolly: Gustavo Mora and Fredy Rubio. Âm nhạc: Stefano Scodanibbio, Canzoniere messicano – Canzone popolare, La llorona, Quartetto 
Prometeo, EMC NEW 2013, Los Sleepers, Al ritmo de la lluvia, Peerless, 2008. Radio: Radio Plantón, Oaxaca, Mexico, 2006. Ventana Pública: Phỏng vấn phụ huynh và học sinh 
Ayotzinapa, www.eskucharadio.com.mx , ngày 4 tháng 11, 2014

HAY MUERTOS QUE NO HACEN RUIDO  [NHỮNG CÁI CHẾT KHÔNG THÀNH TIẾNG]

CLAUDIA JOSKOWICZ 

Claudia Joskowicz (sn. 1968, Santa Cruz de la Siera, Bolivia) sáng tạo nhiều tác phẩm video lay động lòng người về những câu chuyện lịch sử của cá nhân và cộng đồng. Pha trộn 
các yếu tố phim tài liệu với tự sự hư cấu, Joskowicz tái tạo lại những diễn biến bạo lực, vừa âm ỷ vừa bùng phát, trong quá khứ của Bolivia nhằm lật mở những tổn thương bị che 
giấu và hy vọng chữa lành chúng. Trên nhiều bình diện, các tác phẩm của cô nói đến cách công nghệ thông tin định hình lại những khái niệm như lịch sử và ký ức.

Joskowicz nhận bằng Cử nhân Kiến trúc từ đại học Houston, Texas năm 1991 và bằng Thạc sĩ Nghệ thuật ngành Studio arts từ Đại học New York năm 2000. Cô sống và làm việc 
giữa New York và Santa Cruz, Bolivia.

---
http://www.joskowicz.com

CLAUDIA JOSKOWICZ  (BOLIVIA/ USA)
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DINH Q LÊ

PHIM

Chủ đề: Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam Năm: 2012

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 35:00

Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, nghệ sĩ có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng 
sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là tầng lớp công, nông, binh.[…] Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải nằm trong kinh 
tế và chính trị.

Đó là những lời nhắn nhủ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong thư gửi nghệ sĩ Việt Nam nhân dịp Triển lãm Hội họa năm 1951. Theo lời dặn dò của người, đông đảo nghệ 
sĩ đến từ nhiều thành phần khác nhau dấn thân vào chiến trường để trở thành chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Dùng màu sắc, bút vẽ, và tố chất nghệ thuật làm 
vũ khí, họ cần mẫn ghi chép thực tế nơi chiến trường: những trận oanh tạc, vũ khí súng đạn, và cả cuộc sống thường nhật của con người thời chiến. Ánh sáng và Niềm tin 
đưa ta qua hành trình của những câu chuyện qua lời kể của những người nghệ sĩ-chiến sĩ cao tuổi, được điểm xuyết bằng nhiều bức phác thảo sinh động từ thời chiến, 
nhằm soi sáng một giai đoạn ám ảnh, khổ đau khi đất nước đang trên đà tiến tới độc lập.

Dinh Q Lê sắc sảo dẫn dắt những cuộc hội thoại với các nghệ sĩ lão thành về trải nghiệm của họ khi chứng kiến vô số thương vong của chiến tranh và số phận của những 
con người Việt Nam đã dấn thân vào cuộc chiến với quyết tâm và lòng dũng cảm. Họ chia sẻ với anh công cuộc phác thảo đời sống chiến đấu (đau khổ và thừa nhận nỗi 
buồn, nhưng vẫn chọn tập trung vào viễn cảnh lạc quan) và ý thức trách nhiệm của họ trong việc động viên tinh thần chiến sĩ (qua những lời tâm sự cảm động và các tác 
phẩm văn hóa tuyên truyền). Trên hết, nhiều nghệ sĩ bày tỏ mối lo về dĩ vãng bị lãng quên do bản thân họ đã là người có tuổi và phác thảo của họ dần bị hư hỏng. Với họ, 
phác họa chiến tranh này là một cách lưu lại lịch sử – về những con người, sự kiện đóng góp vào quá trình giải phóng Việt Nam. Đỉnh lồng ghép nhiều hoạt cảnh hoán 
chuyển các nghệ sĩ thành những đoạn phim hoạt hình giữa các phỏng vấn, nhằm truyền tải thông điệp rằng họ là những người dệt nên lịch sử – một thế hệ lặng lẽ đóng 
góp cho Tổ quốc. Câu chuyện về Lê Duy Ứng, người hoạ sĩ tình nguyện bị bắn mù mắt khi đang ký họa trên chiến trường, được lặp lại trong suốt bộ phim như một minh 
chứng cho sự hy sinh của những người nghệ sĩ.

---
Quốc gia: Việt Nam. Thể loại: Phim tài liệu. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Sản xuất: Tuấn Andrew Nguyễn. Điều hành sản xuất: Dinh Q Lê, Shoshana Wayne Gallery, 10 Chancery Lane 
Gallery, Sherman Contemporary Art Foundation. Quản lý đơn vị sản xuất: Nguyễn Hoàng Quân. Nghiên cứu và phỏng vấn: Lêna Bùi, Dinh Q Lê. Đạo diễn hình ảnh: Phunam. 
Quay phim: Phunam, Matt Lucero, Nguyễn Nhật Nam, Tuấn Andrew Nguyễn. Biên tập: Tuấn Andrew Nguyễn. Color grading and Online: Phunam.
Giám sát hoạt hình: Sunha Yoon Salaff. Hoạt hình: Sunha Yoon Salaff, Andres Salaff, Esther Shin, Eddie Moreno, Melvina Wong, Joshua Dotson. Âm nhạc: Richard Horowitz. 
Re-recording mixer và biên tập lời thoại: Glen Alger Schricker. Trợ lý sản xuất: Huỳnh Ngô Vân Anh. Trợ lý hậu kỳ: Nguyễn Bích Trà. Các nghệ sĩ tham gia: Lê Lam, Phan Oánh, 
Nguyễn Thụ, Trương Hiếu, Dương Ánh, Nguyễn Toàn Thi, Kim Tiến, Vũ Giáng Hương, Quách Phong, Huỳnh Phương Đông, Minh Phương. Các tác phẩm trong phim: Dương Ánh, Kim 
Tiến, Huỳnh Phương Đông, Lê Lam, Minh Phương, Nguyễn Toàn Thi, Phan Oánh, Phan Thanh Châu, Quách Phong, Quang Thọ, Trương Hiếu, Vũ Giáng Hương

ÁNH SÁNG VÀ NIỀM TIN

Dinh Q Lê (sn. 1968, Hà Tiên, Việt Nam) sở hữu một thực hành nghệ thuật đa dạng với quan niệm về sự lồng ghép phức tạp của lịch sử chính thống và không chính thống, đặc biệt 
trong trải nghiệm của những con người đã từng kinh qua các sự kiện lịch sử đó khi sự thật về chúng bị diễn giải một cách thiếu nhân tính. Anh quan tâm đến vấn đề lưu giữ và thể 
chế hóa lịch sử; việc những văn kiện lịch sử này không tài nào nói lên sự thương đau, mất mát, hay cảm giác trống vắng xuất phát không chỉ từ không gian, vật chất bị phá hủy mà 
còn từ cuộc đấu tranh tâm lý của những số phận lưu vong, tị nạn, kiếm tìm chốn nương thân. Tác phẩm của Đỉnh thách thức sự thừa thãi thông tin đại chúng trong thời đại kỹ thuật 
số. Thông qua việc ngắt nhịp sử dụng lượng hình ảnh dày đặc, anh cố gắng, khai triển, và suy ngẫm về ý nghĩa của cá nhân mỗi hình ảnh.

Năm 1989, Đỉnh nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật của trường Đại học California, Santa Barbara. Năm 1992, anh nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật về Nhiếp ảnh và những Phương tiện 
Truyền thông liên quan (Photography and Related Media) của trường Nghệ thuật Thị giác (the School of Visual Arts) ở New York. Vào năm 2007, anh đồng sáng lập Sàn Art (cùng 
với Tuấn Andrew Nguyễn, Phù Nam Thúc Hà, và Tiffany Chung). Tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận này cam kết thúc đẩy các đối thoại, chuyên môn, thực hành và qua đó trình bày 
những thể nghiệm quan trọng của nghệ thuật đương đại Việt Nam và quốc tế.

Dinh Q Lê được xem là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của Việt Nam khi tác phẩm của anh được triển lãm nhiều nơi trên thế giới. Anh hiện đang sống và làm việc tại TP 
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

DINH Q LÊ (VIỆT NAM)
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PHIM

TẦM NHÌN TRONG BÓNG TỐI: TRẦN TRUNG TÍN

Chủ đề: Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam Năm: 2015

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 27:50

Tầm nhìn trong bóng tối hé mở về cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Trần Trung Tín (1933-2008), bộ phim ngắn bắt đầu với thông cáo bạo dạn của ông gửi Xưởng Phim 
truyện Hà Nội vào năm 1975 dưới dạng điện tín: “Tôi xin rút ra khỏi hệ thống công chức nhà nước. Tôi xin rút ra khỏi Đảng Cộng sản”. Sinh ra tại đất Sài Gòn của cõi đồng 
bằng châu thổ sông Cửu Long, cuộc đời dị thường của Tín trải qua bao thử thách, khổ đau khi tham chiến, làm diễn viên, Bí thư Đảng ủy, đến lúc thành nghệ sĩ; khi chuyến 
đi từ Nam ra Bắc (và ngược lại) bị nhuốm một màu đau thương bởi đam mê, tan vỡ, và cuối cùng là buông xuôi.

Với vai trò đạo diễn, Dinh Q. Lê phỏng vấn các tri thức, đồng nghiệp ngành phim, nhà sử học nghệ thuật, và vợ của Trần Trung Tín – cho biết ông là một con người có 
nguyên tắc, không những bị gia đình và bạn bè xa lánh mà còn chưa bao giờ được công nhận dưới tư cách một nghệ sĩ bởi chính cộng đồng nghệ thuật do phong cách 
trừu tượng ngẫu hứng của bản thân (bị họ coi là một dạng thử nghiệm vì ông không được đào tạo mỹ thuật bài bản).

Phim được Đỉnh lồng ghép nhiều tác phẩm của Trần Trung Tín – những bức họa trừu tượng thường được vẽ trên giấy báo. Các tác phẩm đầy những chuyển động gợi 
nhắc đến vô vàn hình dáng quằn quại và những mảng màu táo bạo bộc lộ rằng chính nghệ thuật là sân chơi tự do thể hiện duy nhất của ông. Vào thời ấy, thể chế nghệ 
thuật chính thức của Việt Nam không mấy ủng hộ những thực hành thể nghiệm về trừu tượng và khỏa thân, thay vào đó hướng nghệ sĩ theo trào lưu ‘xã hội chủ nghĩa’ 
để phục vụ mục đích tuyên truyền của nhà nước. Chính mong muốn của Tín về những biểu đạt nghệ thuật ngoài luồng nhằm phản ánh hiện thực con người ở Việt Nam 
đã tác động đến trải nghiệm của ông với trừu tượng – một lối thực hành nghệ thuật cuối cùng được công nhận là một tiền thân mang ảnh hưởng đến sự phát triển của 
thể nghiệm trên ý niệm của tranh Việt Nam sau thời chiến.

.... 
Quốc gia: Việt Nam. Thể loại: Phim tài liệu. Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh. Sản xuất: Tuấn Andrew Nguyễn – TANQs Studio. Dây chuyền sản xuất: Nguyễn Xuân 
Phương. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Phunam. Ghi âm: Hồ Huy, Đỗ Vũ. Biên tập: Erik Truong, Tuấn Andrew Nguyễn. Âm nhạc: Bình An Tất. Mix nhạc: Trần Mạnh 
Hoàng, Otherworld Sound, Phù Hoàng Quân. Màu sắc và hiệu ứng: Erik Truong. Phụ đề: TANQ Studio. Trợ lý sản xuất: Nguyễn Thụy Diễm, Huỳnh Ngô Vân Anh.  
Các nghệ sĩ tham gia: Trần Thị Huỳnh Nga, Trịnh Tú, Trịnh Thái, Tự Huy, Phạm Toàn, Sherry Buchanan, Lê Thiết Cương, Bùi Như Hương.

DINH Q LÊ (VIỆT NAM)
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Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2015 

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 13:31

Ở Katanga thuộc địa phận phía Đông của CHDC Congo, hàng ngàn trẻ em phải làm việc cực nhọc trong các mỏ đồng và cô-ban – những ‘kim loại máu’ quan trọng với 
ngành sản xuất điện thoại di động và linh kiện điện tử. Ntimasemi bắt đầu bộ phim Mỏ rỗng với một trò chơi gọi tên với những đứa trẻ ở một mỏ quặng. Điều này khiến 
cho các em trở thành những con người thật với những số phận đau thương, chứ không chỉ là những gương mặt trong một đám đông mờ nhạt, hay những dấu chấm hỏi 
trong những bản đề xuất chiến lược của các tổ chức phi lợi nhuận. Sau đó, chúng ta nghe thấy những điều ước từ một em, Si je grandis… ‘Nếu em được lớn lên…’ – một 
ước nguyện thể hiện một sự ngờ vực đáng thương với chính sự sinh tồn của mình.

Khung cảnh làm việc trong mỏ của những đứa trẻ được đan xen với những số liệu thống kê rợn người về môi trường làm việc của các em. Theo kê khai chính thống, 34% 
trẻ em ở Katanga làm việc trong các mỏ kim loại. Hàng ngày, các em đều phải làm việc trong môi trường đầy những bệnh tật từ ô nhiễm, tai nạn, và nguy cơ tử vong. Các 
em kể với người xem về việc phải làm việc ít nhất 10 tiếng một ngày, đập đá, tán vụn và gạn lấy đồng và cô-ban bằng tay trong nguồn nước nhiễm a-xít. Mức lương hàng 
ngày của các em vỏn vẹn chỉ có 3 đô-la Mỹ.

Bộ phim của Ntimasiemi mang đến một cái nhìn chân thực về mối quan hệ quyền lực giữa các công ty nước ngoài, cơn khát công nghệ của xã hội, và những vi phạm 
nghiêm trọng về nhân quyền, đặc biệt là quyền trẻ em. Nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về công nghệ hiện đại của xã hội đã khiến các công ty sản xuất phải mở rộng cuộc 
tìm kiếm những nguồn nhân công và nguyên liệu rẻ mạt. Trong công cuộc chạy đua này, trẻ em bị bóc lột và ước mơ của các em trở thành tế vật cho chiếc điện thoại đi 
động tân tiến nhất. Vấn đề trong các mỏ kim loại ở CHDC Congo đã trở thành tâm điểm cho các cuộc vận động chính trị và môi trường trong những năm qua. Tuy nhiên, 
các cuộc vận động này có đem lại kết quả thực tế gì hay không lại là một vấn đề còn bỏ ngỏ…

---
Quốc gia: CHDC Congo. Ngôn ngữ: tiếng Pháp. Cám ơn: Dally (11), Chadrack (12), Meshak (12), Jenovic (10), Aristotele (12), Giresse (12), Christian (5) đã chia sẻ cuộc sống của các bé 
với tôi. Ý tưởng: Gabriele Salmi. Sản xuất: Alba Onus. Điều phối kỹ thuật: DL Multimédia. Với sự cộng tác của:  UNICEF, Framework for Consultation và Community Supervision 
of Kipushi. Với sự tham gia của: Katanga Dimanche/Production. Quay phim: Douglas Nt, Gulda El Magambo. Âm thanh: Blaise Pelos Musaka. Ráp hình: Sam Nkaya, Douglas Nt. 
Nhà sản xuất: Douglas Nt, Gabriele Salmi, Carine Kalunga. Âm nhạc: Maje and Christelle. Sản xuất: ALBA ONUS, Katanga Dimanche, DL Multimédia. Thiết bị: DL Multimédia, El Jah 
Peace and Work Studio, Dossie Design. Kể chuyện: Tim Masamuna, Lionnel Magambo, Chris Masamuna, Naomie Binti, Rose Masamuna. Lời cám ơn đặc biệt đến: Framework for 
Consultation và Community Supervision of Kipushi.

MINES DE RIEN [MỎ RỖNG]

David-Douglas Masamuna Ntimasiemi (sn.1977, Lubumbashi, CHDC Congo) khám phá nghệ thuật hình ảnh động thông qua truyện tranh và phim hoạt hình. Sau khi học xong 
bằng Đại học về Kinh tế, Ntimasiemi quay trở lại tiếp tục con đường khám phá và thử nghiệm với video và nghệ thuật trình diễn. Anh cống hiến sự nghiệp sáng tác của mình cho 
loại hình phim tài liệu, nhưng cũng đôi khi sản xuất phim truyện. Quê hương CHDC Congo là nguồn cảm hứng bất tận và chủ đề chính trong các sáng tác sử dụng những ẩn dụ vào 
yếu tố trào lộng của anh.

Ntimasiemi sống và làm việc tại CHDC Congo.

DAVID-DOUGLAS MASAMUNA NTIMASIEMI (CHDC CONGO)

DAVID-DOUGLAS 
MASAMUNA NTIMASIEMI
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Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2008

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 16:00

Âm thanh lao xao của những tiếng trò chuyện, ăn uống từ một nhà hàng phương Tây được tiếp nối bằng cảnh một chiếc tàu lưới rà kéo lưới trên thềm đại dương. Cảnh 
quay sau đó chuyển sang câu chuyện một người ngư dân địa phương tên là Magiver và việc ông truyền dạy cho con cháu cách đẽo một chiếc ca-nô đánh cá bằng gỗ – kế 
sinh nhai của họ. Trong khi đó, một người ngư dân địa phương khác lái chiếc ca-nô của mình lại gần chiếc tàu lưới rà, với mong muốn đổi những buồng chuối lấy tôm, hay 
hy vọng sẽ kiếm được công việc làm. Trên tàu, lưới đã được kéo lên và một núi thuỷ sản tươi rói đổ ra khắp boong. Thuỷ thủ đoàn bắt đầu công việc chọn lựa ra những 
con tôm ngon nhất. Chúng sẽ được cân, đóng hộp, và ướp lạnh trước khi được vận chuyển đến A Coruna ở phía Bắc Tây Ban Nha.

Chúc ngon miệng khám phá ba dòng chảy đan xen trong sơ đồ chuỗi thức ăn toàn cầu: việc đánh bắt tôm công nghiệp để bán sang thị trường Châu Âu; sự cạn kiệt dần 
thuỷ sản đại dương do đánh bắt bằng lưới rà; và những khó khăn của các cộng đồng đánh cá bản địa trong cuộc vật lộn mưu sinh. Những thực khách trong nhà hàng gần 
như mù mờ về quá trình khai thác và vận chuyển thực phẩm đến với bàn ăn của họ. Trong lúc họ thoả mãn cơn thèm của mình, thì cuộc sống của những người ngư dân 
địa phương trở nên khó khăn hơn vì nguồn thuỷ sản đại dương đang biến mất. Fernando Arias kết hợp những thước phim từ làng chài Coqui (Colombia) và bờ biển Thái 
Bình dương xung quanh để cho chúng ta nhìn thấy những hậu quả của đòi hỏi muốn ăn bất cứ thứ gì bất cứ lúc nào họ thích của các quốc gia phát triển.

Bộ phim tài liệu ngắn của Arias thể hiện những ưu tư của anh về công cuộc tìm kiếm thức ăn và những gian truân trong quá trình ấy. Thể hiện qua hình ảnh và âm thanh 
đầy tính thơ, sự nghiền ngẫm của anh vén mở những phương thức mà đồ ăn đến với chúng ta, và cả những hệ quả cho con người và xã hội mà ngành công nghiệp thực 
phẩm gây ra. Bộ phim của Arias là một thông điệp cảnh tỉnh về một hệ sinh thái mong manh bị khai thác để lấy tài nguyên, giờ đang trên bờ vực của những thay đổi 
không thể đảo ngược.

---
Quốc gia: Colombia. Thể loại: phim môi trường. Sản xuất, quay phim, và biên tập: Fernando Arias. Phiên dịch: Jonathan Colin.

CHÚC NGON MIỆNG

FERNANDO ARIAS 

Fernando Arias (sn. 1963, Armenia, Colombia) làm việc qua lại giữa Bogotá và vùng bờ biển Thái Bình Dương ở Chocó. Qua video, nhiếp ảnh, sắp đặt, và trình diễn, anh khám phá 
thân phận con người. Những chủ đề thường xuất hiện trong thực hành của anh bao gồm những vấn đề môi trường và xã hội, xung đột, chính trị, tính dục và tôn giáo. Bên cạnh 
những thực hành cá nhân của mình, Arias cũng liên kết với những nghệ sỹ và chuyên gia khác trong các dự án của quỹ Más Arte Más Acción (Thêm nhiều nghệ thuật Thêm nhiều hành 
động) của anh. Ở đây, Arias thiết lập những dự án liên ngành để khám phá những vấn đề môi trường và xã hội đầy thách thức. Quỹ nghệ thuật của anh tạo mội trường cho những 
suy tư phản biện qua việc trao đổi văn hoá.

Arias nhận bằng cử nhân về Xuất bản sáng tạo từ đại học Bogotá Jorge Tadeo Lozano năm 1987, và bằng Thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ từ trường Bách khoa thành phố 
London (nay đổi tên là đại học London Metropolitan) vào năm 1991. Anh sống và làm việc giữa Bogotá và vùng vịnh Chocó của Colombia bên lề Thái Bình Dương.

FERNANDO ARIAS  (COLOMBIA)
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Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 2016

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016  Thời lượng (phút) 45:00

Trong môi trường biến đổi liên tục của các cao nguyên khô hạn trên dãy Andes, Bolivia, UMATURKA Nghi lễ Cầu nước theo chân một cộng đồng những người cầu mây, cầu 
mưa, cầu cho sự sống còn. Mỗi năm, người dân thị trấn Quillacas lại hân hoan chào đón lễ gọi mây cầu mưa Umaturka. Các nghi lễ cổ xưa được thực hiện để gìn giữ sự 
cân bằng mỏng manh giữa tự nhiên và đời sống, vốn là một ẩn dụ về sự tồn tại của nhân loại khi sự sống phụ thuộc vào nước.

Bộ phim tài liệu này mô tả thực trạng của việc tiếp nối truyền thống của một cộng đồng trong thế giới hiện đại. Thông qua tiếng nói của họ, ta thâm nhập vào bản sắc và 
văn hóa của một trong những nhóm dân tộc lâu đời nhất ở dãy Andes, để hiểu rõ đức tin và tầm quan trọng của việc duy trì truyền thống và lối sống của họ. Ta chia sẻ 
những khó khăn nảy sinh tại thời điểm chọn lựa một Pasante mới, là người chủ trì nghi lễ năm tiếp theo. Ai sẽ là người cầm cờ tuyên thệ? Và ai sẽ tiếp nối truyền thống 
cầu mưa?

---
Quốc gia: Bolivia/Anh quốc. Ngôn ngữ: Tây Ban Nha và Aymara. Đạo diễn và Kịch bản: Giovanna Miralles. Sản xuất: Peter Wilkin & Giovanna Miralles.  
Âm nhạc: Luzmila Carpio. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Peter Wilkin. Biên tập: Rosa Sophia Rodríguez. Hoà âm: Manuel Hernandez. Hậu kỳ hình ảnh: Luis Ochoa.  
Điều phối hậu kỳ phim: Alvaro Carranza. Hỗ trợ điều phối: Theobald Wilkin-Miralles. Thiết kế đồ hoạ: Andrés Marquínez Casas.

UMATURKA NGHI LỄ CẦU NƯỚC

GIOVANNA MIRALLES

Giovanna Miralles (s. Oruro, Bolivia) là một nghệ sĩ, cây viết, và nhà làm phim độc lập. Cô theo học ngành điện ảnh tại Trường Điện ảnh Quốc tế ở San Antonio de los Baños, EICTV, 
Cuba. Cô đã làm việc trong nhiều lĩnh vực của ngành làm phim, học nghề từ Jorge Ruiz, nhà làm phim tài liệu tiên phong về chủ đề các cộng đồng bản địa ở Mỹ Latinh, và đạo diễn 
Bolivia Jorge Sanjinés. Những kinh nghiệm đó đã khiến cô đam mê thế giới của những người dân bản địa. Cô sống 3 năm ở Guatemala để làm người học việc cho Già làng người 
Maya Cirilo Perez, nhằm học hỏi về các nghi lễ và tập quán truyền miệng của người Maya và trở thành một Aj’quijab’, ‘sứ giả thời gian’ hay nữ tế người Maya.

Cô làm đạo diễn cho nhiều phim tài liệu và tổ chức workshop cho người dân của các cộng đồng bản địa và học sinh đại học ở Guatemala và Bolivia. Ngoài ra, Giovanna còn là một 
nghệ sĩ trình diễn trong các buổi hành lễ, là cầu nối cho những biểu đạt nghệ thuật đương đại của cô.

Giovanna Miralles hiện sống và làm việc ở nước Anh.

GIOVANNA MIRALLES  (BOLIVIA)
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Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2008

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 5:53

Trong tác phẩm phim đen trắng này, một người đàn ông biểu diễn điệu múa Jathilan – một điệu múa nhập đồng có nguồn gốc từ tín ngưỡng dân gian Indonesia. Người 
ta tin rằng linh hồn của tổ tiên sẽ nhập vào người vũ công và kiểm soát đầu óc của anh ta. Âm nhạc và vũ điệu được sử dụng trong điệu múa này để triệu hồi sức mạnh 
từ những thế lực siêu nhiên đầy quyền uy.

Được quay trên đảo Java ở một nhà máy chế biến mía, người vũ công bước những bước uyển chuyển giữa những cỗ máy sắt khổng lồ – những nhân chứng đầu tiên của 
thời kỳ hiện đại hoá ở Indonesia. Ở đây, điệu múa jathilan diễn tả một hệ thống cấu trúc của thế giới tâm linh, tương phản với hệ thống công nghiệp mà hiện thân là 
những âm thanh và hình khối kim loại bao quanh người vũ công. Sự tương phản này nhắc nhở chúng ta về cái giá mà con người phải trả trong tiến trình công nghiệp hoá.

Từ đầu những năm 1600, công ty Đông Ấn của Hà Lan (the Dutch East India Company) đã chiếm độc quyền thương mại đường ở Java, mãi cho đến khi Hoàng gia Hà Lan 
thiết lập quyền sở hữu ngành công nghiệp đường vào cuối những năm 1700 ở thuộc địa này. Những kỹ thuật công nghiệp nặng được mang đến Java khiến cho sản lượng 
đường tăng nhanh chóng. Thành công này có được chủ yếu là do lực lượng lao động cưỡng chế từ Indonesia dưới chính sách ‘Hệ thống Canh tác’* (Cultivation System) 
của Hà Lan.

Ở Java thời kỳ tiền thuộc địa, những người thợ rèn sắt được coi là nắm giữ sức mạnh huyền bí. Những đoạn thoại được lồng vào trong phim kết hợp thông tin về lịch sử 
du nhập sắt từ Hà Lan vào hòn đảo này với một câu thần chú cổ xưa trong tiếng Java:
‘Với những người đến để gây hấn, hãy rộng lòng từ bi hỷ xả
Với những người có ý định xấu, hãy tránh đi thật xa
Với những người gieo rắc nạn đói, hãy chuyển nó thành sự no đủ
Với những người mang đến cái nghèo, hãy thay vào đó là sự sung túc
Với những người đem đến tội ác, hãy hướng đến điều thiện
Với những người mang đến chiến tranh, xin hãy trở thành một sứ giả hoà bình’
(trích đoạn từ câu thần chú ‘Kalacakra’ để cầu khấn vị thần thời gian Kala trong thần thoại Java)
________________________________________________

*Hệ thống Canh tác được áp dụng chủ yếu ở Java, trung tâm của bộ máy thuộc địa. Thay vì đóng thuế đất, 20% đất đai trong làng sẽ được trưng dụng để trồng những 
cây công nghiệp xuất khẩu cho chính phủ. Nếu không thoả mãn được yêu cầu này, người nông dân Java sẽ phải lao động 60 ngày một năm trong các đồn điền. Để đảm 
bảo việc thi hành những chính sách này, dân làng ở Java bị quản lý chặt chẽ hơn, đôi khi không được tự do đi lại trong đảo nếu không được cấp phép. Hệ quả của chính 
sách này là Hà Lan đã biến hầu hết đất đai ở Java thành đồn điền.

---
Quốc gia: Indonesia. Ngôn ngữ: tiếng Java và tiếng Anh. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Jamalludin Latief. Biên tập: Jompet Kuswidananto. 
Hoà âm: Jompet Kuswidananto. Hậu kỳ hình ảnh: Jompet Kuswidananto. Điều phối hậu kỳ phim: Jompet Kuswidananto.

CHIẾN TRANH JAVA, ANH CÓ NHỚ? #2 JOMPET 
KUSWIDANANTO

Jompet Kuswidananto (sn. 1976, Yogyakarta, Indonesia) là một nghệ sĩ thị giác với khởi đầu là một nhạc sĩ. Anh nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt đa dạng đầy tính trình diễn, 
sử dụng chất liệu video và âm thanh, nhằm đưa ra những phản hồi tinh tế về cách ký ức của một quốc gia được thể hiện qua các nghi lễ. Anh thường nghiên cứu những tư liệu lịch 
sử ít người biết đến và vận dụng chúng trong tác phẩm, với mục đich phân tích và thể hiện những phương thức kiểm soát trong xã hội thông qua quân đội, tôn giáo, hay văn hoá.

Jompet tốt nghiệp ngành Truyền thông từ khoa Khoa học xã hội và Chính trị của đại học Gadjah Mada, Yogyakarta. Từ năm 1998, anh là một thành viên của ‘Teater Garasi’, một tổ 
hợp các nghệ sĩ biểu diễn đa ngành. Teater Garasi được xây dựng trên niềm tin rằng nghệ thuật biểu diễn là một cách để phân tích và tạo ra kiến thức thông qua sự tương tác với 
môi trường chính trị và xã hội xung quanh.

Jompet hiện đang sống và làm việc ở Yogyakarta, Indonesia.

JOMPET KUSWIDANANTO  (INDONESIA)
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Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2012

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 16:00

Vào những năm 1990, lệnh cấm vận của chính phủ Sri Lanka đối với nhiên liệu, thuốc men, và lương thực ở hai miền Đông và Bắc Sri Lanka đã đạt đến cao trào, với mục tiêu làm 
nhụt chí nhóm vũ trang ly khai Tamil Tigers (Những con hổ Tamil). Phải đối mắt với thiếu thốn và khó khăn, những người dân địa phương ở đây đã nghĩ ra những phương thức 
ngày càng sáng tạo để sống qua ngày.

Với lời dẫn đó, Arunsalam đã mở cánh cửa dẫn vào cuộc đời của những người thợ máy trong những nhà xuất bản ở Jaffna, và tập trung điểm nhìn của bộ phim Dầu hỏa 
xung quanh cách thức sinh tồn đầy sáng tạo của họ. Trong bộ phim tài liệu ngắn này, những chiếc máy in đã trở thành hình tượng của sự can trường, chống chịu trước 
thói thờ ơ và sự tham lam của con người. Lần theo quá trình những người thợ cải tiến những chiếc máy in để chúng có thể vận hành bằng dầu ăn, hay thu nhặt bất kỳ loại 
giấy nào họ tìm được để in báo, ống kính nghệ thuật của Arunsalam khéo léo dịch chuyển điểm nhìn của bộ phim, chơi đùa với đồ vật và con người, và khắc hoạ những 
ký ức của cuộc xung đột vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Đối với tôi, trải nghiệm trong các hoạt động thường ngày của một người sống sót qua xung đột chính là nhân tố giúp chúng ta hiểu tường tận bản chất của chiến tranh. Bộ phim 
của tôi được quay ở Jaffna, một nơi với tình hình chính trị căng thẳng kèm theo những ngăn cấm về truyền thông. Với sự hỗ trợ của Groundviews, một trang web của ‘báo chí vì 
dân chúng’, tôi đã quyết định sử dụng camera cầm tay và chiến thuật quay phim du kích để giữ kín danh tính của mình… Trọng tâm của phim là cách những người dân Jaffna 
này chấp nhận những nguy hiểm luôn rình rập từ những cuộc xung đột và kiên cường bám trụ mảnh đất của họ. Họ chọn ở lại quê hương, bất chấp nỗi sợ bủa vây đã khiến rất 
nhiều người rời đi và hoà vào dòng người Tamil di cư. Với một người sinh ra ở Jaffna nhưng lớn lên ở Anh quốc từ năm 6 tuổi như tôi, hành trình để làm bộ phim này là một lời tri 
ân với những con người đã dũng cảm tiếp tục cống hiến cho Jaffna, trong khi vô số những người khác đã bỏ đi để tìm một chốn dung thân ở một nơi xa lạ. (Kannan Arunsalam)

---
Quốc gia: Sri Lanka. Thể loại: Phim tài liệu. Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Tamil. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Kannan Arunasalam. Biên tập: Kannan Arunasalam. Hoà âm: 
Jeremy Hogg. Hậu kỳ hình ảnh: Jeremy Hogg.

DẦU HỎA

KANNAN 
ARUNASALAM

Kannan Arunasalam (sn. 1972, Jaffna, Sri Lanka) là một nhà làm phim sử dụng các thước phim tài liệu, nhiếp ảnh, và nhiều chất liệu khác để kể truyện. Anh có nhiều năm kinh 
nghiệm làm việc trong những vùng bạo động hay những khu vực mà truyền thông bị ngăn cấm. Trong những môi trường khắc nghiệt như vậy, anh đã lên ý tưởng và thực hiện những 
bộ phim tài liệu đoạt giải và những dự án truyền thông sử dụng yếu tố kể chuyện.

Kannan theo học ngành Tâm lý học tại đại học Cambridge; và ngành nghiên cứu Nhân quyền Quốc tế tại đại học Oxford, Anh quốc.

Kannan Arunasalam hiện đang sống và làm việc tại Colombo, Sri Lanka.

---
http://kannanarunasalam.com

KANNAN ARUNASALAM  (SRI LANKA)
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 1983

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 33:41

Những ký ức của sự phát triển quá độ – Phiên bản 1 là một dự án phim bắt đầu từ 35 năm trước và hiện vẫn đang tiếp tục. Được quay lúc ban đầu sử dụng film 16 li, bộ 
phim là một câu chuyện trần thuật đầy sáng tạo về cuộc đời của Enrique, một người nô lệ Philippines của nhà thám hiểm Bồ Đào Nha, Ferdinand Magellan (c.1480-1521), 
người đầu tiên thực hiện chuyến du hành vòng quanh thế giới. Bị bắt ở Malacca và đưa về cung điện hoàng gia ở Tây Ban Nha, Enrique trở thành ‘món đồ chơi’ ưa thích 
của Công nương Isabella. Mối quan hệ thân mật của họ đã dấy lên sự lo ngại trong hoàng tộc và kết thúc bằng việc Enrique quay trở lại Philippines. Qua giọng kể của 
mình, Tahimik chia sẻ với chúng ta những ký ức của Enrique về ‘sự phát triển quá độ’ sau khi anh trở về quê hương với những món đồ lưu niệm từ châu Âu.

Thông qua việc xâu chuỗi các đoạn phim và sử dụng các kỹ thuật thu âm và ghi hình khác nhau, Tahimik đã hoá thân thành Enrique trên nền bối cảnh được thiết kế từ sự 
phối hợp ngẫu hứng các hiện vật lịch sử, đạo cụ nghệ thuật, và những giai thoại mang tính chiêm nghiệm. Bộ phim ngắn này đan xen giữa hư cấu và đời thật, khi những 
khung cảnh trong hồi ức của Enrique được tạo dựng ngay trong nhà của Tahimik, và các nhân vật trong phim được thủ vai bởi các thành viên trong gia đình ông.

Bộ phim là cửa ngõ đặc biệt dẫn vào thế giới của những tín ngưỡng bản địa ở Philippines. Đồng thời, nó cũng là một quá trình đánh giá lại lịch sử phát triển của thế giới, 
vẫn thường được diễn tả qua con mắt của các Đế quốc thực dân. Tahimik thực hiện điều này khi ông trao sức mạnh cho những đối tượng bị tước quyền trong chế độ 
thuộc địa để họ tự định nghĩa lại những trải nghiệm của mình.

Những ký ức của sự phát triển quá độ – Phiên bản 1 được trình chiếu ở đây là một phần nhỏ của một câu chuyện dài, luôn luôn được tiếp diễn, trau chuốt, và nghiền ngẫm 
lại – một phong cách rất riêng với các tác phẩm của Kidlat Tahimik.

---
Quốc gia: Philippines. Ngôn ngữ: tiếng Anh.

NHỮNG KÝ ỨC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN QUÁ ĐỘ – PHIÊN BẢN 1

Kidlat Tahimik (sn. 1942, Baguio City, Philippines) là một nhà tiên phong trong lĩnh vực phim thể nghiệm ở châu Á. Ông đóng vai trò là một đạo diễn, một tác gia, và một diễn viên. 
Các phim của ông thường đi liền với phong trào Third Cinema (Điện ảnh thứ Ba) – một phong trào điện ảnh được khởi nguồn từ những thập niên 1960-70 tại châu Mỹ La Tinh với 
mục đích chối bỏ quá trình thuộc địa mới, thể hiện qua hệ thống tư bản và mô hình làm phim Hollywood chỉ thuần tính giải trí gây lợi nhuận. Ông được coi là cha đẻ của nền Điện 
ảnh Tự do ở Philippines. Tahimik bắt đầu xuất hiện trên làng điện ảnh thế giới vào cuối những năm 1970, với bộ phim ‘Ác mộng tỏa hương’ (Perfumed Nightmare), một tác phẩm 
nhận được sự hỗ trợ của các nhà làm phim Werner Herzog và Francis Ford Coppola.

Các tác phẩm của Tahimik đều mang hơi hướng của phong cách nghị luận. Ông được coi là một nhà ảo thuật với con mắt nghệ thuật tinh nhạy, đầy tính chính trị, và thấm đẫm 
những nhận thức của một cá nhân đến từ một ‘quốc gia thứ ba’ (một cụm từ mang tính chính trị thường được dùng để chỉ những quốc gia đang hoặc chưa phát triển).

Kidlat Tahimik hiện đang sống và làm việc tại Baguio.

KIDLAT TAHIMIK  (PHILIPPINES)

KIDLAT TAHIMIK
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nghệ sĩ & phim

Lázara Rosell Albear (sn. 1971, Cuba) là một nghệ sỹ đa phương tiện, từ nghiên cứu về âm thanh và trình diễn cho đến tổ chức sự kiện và sản xuất phim. Cô khám phá chuyển 
động, di dân, biến đổi, tính tương tác và ảnh hưởng của nó tới thân phận con người. Albear luôn hướng tới sự dung hợp của những yếu tố đối xứng trong sáng tác, với mong muốn 
được hoàn toàn nhập tâm vào tác phẩm của mình cả bên trong và bên ngoài.

Năm 2000, Albear nhận bằng Thạc sĩ về Phim ảnh từ trường Nghệ thuật (KASK) của đại học Gent ở Hà Lan. Cô hiện đang sống và làm việc tại Brussels, Bỉ.

LÁZARA ROSELL ALBEAR (CUBA)

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2015

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 23:16

Trơ trẽn là một dự án liên ngành gồm có ba phần: video thể nghiệm, nhiếp ảnh, và trình diễn. Hợp tác của Sammy Baloji & Lázara Rosell Albear đánh dấu một nỗ lực vượt 
qua sự chia rẽ do lịch sử thuộc địa áp đặt, sự chia rẽ phủ mờ đi mối quan hệ tự thân giữa những người gốc Phi sống phân tán ở châu Mỹ và văn hoá cội rễ của họ. Bắt 
đầu từ năm 2011, dự án chung của họ thể hiện một cuộc gặp gỡ nhiều nảy nở giữa hai nghệ sỹ từ CHDC Congo và Cuba trong hành trình tìm kiếm một lịch sử chung và 
dấu ấn của nó lên văn hoá đương đại.

Bộ phim bắt đầu với thuyết minh của một sử gia đang trình bày một tư liệu nhân học, bàn đến vấn đề hoàn trả những thánh tích – đặc biệt là hộp sọ của tù trưởng người 
Congo Lusinga Congo – và chủ yếu đề cập đến sự tàn ác của thực dân Bỉ và mối liên hệ giữa điều này và những bộ sưu tập của các bảo tàng được gầy dựng từ vô vàn 
chiến lợi phẩm thu được trong những cuộc thảm sát. Được xây dựng như một bức tranh ghép, chuyện phim sắp xếp những bằng cứ lịch sử cùng với kí ức cá nhân để 
bóc tách di sản tâm linh Tây Phi được gìn giữ trong môi trường gia đình Cuba của Rosell Albear. Trong một cuộc gọi Skype giữa Cuba và Bỉ, nghệ sỹ chất vấn mẹ mình về 
truyền thống Palo Monte – có nguồn gốc từ một tôn giáo chỉ dành riêng cho nam giới ở Congo, được gọi là Palo Mayombe. Hai mẹ con cùng nhau chia sẻ về những chi 
tiết của những nghi lễ mà các thành viên trong gia đình thực hiện, từ những lời lệnh cho tới xăm sẹo – một trọng tâm trong nghiên cứu tư liệu của Sammy Baloji. Theo 
như lời kể của mẹ anh, vốn là hiện thân cho kho tàng truyền thống và kí ức, nghi thức này vẫn được gìn giữ tới ngày nay, bất chấp những rào cản về giới tính hay tài chính.

Qua những hành động mang tính trình diễn, bộ phim cũng diễn lại theo lối ẩn dụ những khoảnh khắc lịch sử trong việc bắc nối nhóm người phân tán ở Châu Mỹ với Châu 
Phi. Nó cũng chính là sự tái diễn lại mang tính biểu tượng của sự kiện vĩ đại ‘The Rumble of the Jungle’ (td. Hùng chiến sơn lâm) do Don King tổ chức tại Kinshasa, trận so 
găng của hai võ sỹ hạng nặng Muhammad Ali và Georges Foreman trong thời Mobutu năm 1974. Buổi trình diễn ca nhạc đương thời giới thiệu những siêu sao biểu diễn 
người Cuba tầm Celia Cruz và Fania All Stars và ca sỹ người Puerto Rico Hector Lavoe, bên cạnh James Brown và những ban nhạc Mỹ gốc Phi khác trong một cố gắng đáng 
nhớ để hoà giải mối quan hệ lịch sử mà lẽ ra đã bị nhuốm chàm bởi sự cầm quyền mang tính toàn trị của Mobutu. Thêm vào đó, bộ phim còn có một màn trình diễn bao 
gồm một trình chiếu video về những vũ công người Congo đang phác ra những khoảnh khắc như thôi miên bên cạnh tiếng trống dồn dập của người nghệ sĩ.

---
Quốc gia: CHDC Congo.

TRƠ TRẼN

Sammy Baloji (sn. 1978, Lubumbashi, CHDC Congo) là một nhiếp ảnh gia với các tác phẩm chứa đựng những ý niệm về văn hoá, kiến trúc, và những di sản vật chất của khu vực 
Katanga ở CHDC Congo, chất vấn những trần thuật thuộc địa bằng cách khám phá những kho tư liệu, bao gồm cả the Musée royal de l’Afrique centrale (Bảo tàng Hoàng gia Trung 
Phi) ở Tervuren. Cách anh sử dụng tư liệu nhiếp ảnh trong những bức ảnh lồng ghép được đánh giá cao và đã đưa tên tuổi của anh lên tầm thế giới.

Baloji nhận bằng cử nhân Văn học và Khoa học về con người từ đại học Lubumbashi. Ngay từ khi bắt đầu đi học, anh đã rất quan tâm đến phim. Sau này, anh bỏ hết tâm huyết của 
bản thân vào nhiếp ảnh và phim.

Baloji sống và làm việc giữa Lubumbashi và Brussels, Bỉ.

SAMMY BALOJI (CHDC CONGO)
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MIKHAIL KARIKIS

PHIM

Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 2012

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 16:02

Hải-nữ của Mikhail Karikis là bộ phim xoay quanh câu chuyện về một cộng đồng đang dần biến mất của những người phụ nữ lớn tuổi làm ngư nghiệp ở đảo Jeju, bắc 
Thái Bình Dương – một dải đá nham thạch đen gồ ghề thuộc Hàn Quốc và lửng lơ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Bộ phim theo bước chân một nhóm phụ nữ được gọi là 
haenyeo (hải-nữ), ở độ tuổi 70 80. Họ là những nữ thợ lặn mò ngọc trai và bắt hải sản mà không cần đến sự trợ giúp của bình khí ô-xi dưới tầng biển sâu.

Công việc tự cổ xưa của những người phụ nữ này đã tạo nên nguồn kinh tế chính trên đảo trước những năm 1970, và thiết lập nên một chế độ mẫu hệ trong một xã hội 
Khổng giáo nam quyền. Bộ phim lần theo công việc của những người phụ nữ lớn tuổi này: từ bãi đá lặn xuống biển, dong thuyền ra khơi ngày trời bão, bán buôn và chia 
nhau từng mẻ cá bắt được, từ biển sâu thẳm về bờ giăng lưới, và rong ruổi bán hải sản trên các vách đá dài.

Giữa ồn ã của đại dương, bộ phim Hải-nữ ghi lại văn hoá âm thanh độc đáo của cộng đồng này. Chúng ta nghe thấy tiếng những bài hát lao động nhịp nhàng của những 
người phụ nữ, tiếng huyên náo râm ran của những nhà tắm tập thể, và âm thanh tựa tiếng huýt sáo cao vút như cá heo của kỹ thuật hít thở (sumbisori) lần đầu tiên 
được thu lại trong phim. Vừa báo động vừa vui tươi, sumbisori như nhịp phách ranh giới giữa sự sống và cái chết trong mỗi lượt lặn. Thường bị nhầm lẫn với tiếng kêu 
của sinh vật biển, âm thanh này thực chất là một kỹ thuật giữ hơi được truyền từ mẹ sang con gái qua biết bao thế hệ, khi đứa con bắt đầu được tập huấn để trở thành 
thợ lặn ngọc trai lúc tròn 8 tuổi.

Nhịp điệu âm thanh này cùng với nghề nghiệp của những người phụ nữ nơi đây đang trên bờ vực biến mất. Bộ phim Hải-nữ là nhân chứng cho sự kiên cường của những 
nữ thợ lặn trong công cuộc vận hành một môi trường làm việc bền vững cho nữ giới, tách xa khỏi xu hướng công nghiệp hóa bên ngoài. Nó chỉ ra những thay đổi trong 
quan niệm truyền thống về chức năng giới, tính cộng đồng ăn sâu và chủ nghĩa bình đẳng giữa những người phụ nữ, nền kinh tế phối hợp của họ, và ý thức của họ về 
một ngành nghề nhất định, có mục đích, niềm vui, và độc lập về sau.

---
Quốc gia: Hàn Quốc/Anh quốc. Thể loại: Video nghệ thuật. Ngôn ngữ: Hàn Quốc. Đạo diễn: Mikhail Karikis. Sản xuất: Mikhail Karikis, Hyun DongHak và Ahn HyeKyoung.  
Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Mikhail Karikis. Hoà âm: Mikhail Karikis. Hậu kỳ hình ảnh: Storm HD.

HẢI-NỮ

Mikhail Karikis là một nghệ sĩ người Anh và Hy Lạp. Các tác phẩm của anh sử dụng hình ảnh động, âm thanh, trình diễn, và các phương tiện khác; chúng xuất phát từ những 
nghiên cứu lâu dài của anh về giọng nói như một chất liệu kiến tạo và một tác nhân mang tính chính trị-xã hội. Những dự án của anh nhằm khám phá nguồn năng lượng sản sinh 
ra những tương tác mang tính tập thể, đồng thời phản ánh những hoàn cảnh kinh tế, xã hội, và tâm lý của con người. Karikis thường cộng tác với những cộng đồng và cùng họ sáng 
tác nên những màn trình diễn mang tính cụ thể về địa điểm (site-specific performances) trước máy quay, nhấn mạnh những khả biến khác nhau của sự tồn tại cũng như hành động 
của con người.

Karikis nhận bằng Cử nhân Kiến trúc từ học viện kiến trúc Bartlett, đại học London (University College London – UCL) năm 1997. Sau đó, anh nhận bằng Thạc sĩ (2000) và bằng Tiến 
sĩ (2005) về Nghệ thuật từ học viện nghệ thuật Slade, UCL.

Anh sống ở London và làm việc ở mọi nơi trên thế giới.

---
http://www.mikhailkarikis.com

MIKHAIL KARIKIS (GREECE)
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nghệ sĩ & phim

NGUYỄN HƯƠNG TRÀ

PHIM

Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 2012

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 8:48

Cầu Duyên là một bộ phim ngắn xoay quanh những kì vọng về hôn nhân được áp đặt lên phụ nữ Việt Nam. Trong nhiều nền văn hóa, bao gồm Việt Nam, quan niệm về 
hạnh phúc gắn liền với việc có một gia đình riêng. Chính vì thế, hôn nhân trở thành thước đo ‘đánh giá’ và ‘định nghĩa’ vai trò người phụ nữ trong khuôn khổ xã hội.

Bộ phim lần theo một nhân vật nữ và việc cô phải đối mặt hàng ngày với những áp lực từ gia đình về việc tìm kiếm một tấm chồng, từ lời khuyên bảo của người thân 
về việc hẹn hò đến việc gặp thầy đồng để thực hiện một nghi lễ cầu duyên. Những cảnh phim bị chi phối bởi hai luồng suy tư: một cho thấy những trăn trở cá nhân khi 
nhân vật nữ ở một mình, trong khi luồng còn lại nói về những áp lực thái quá và dồn dập mà cô phải chịu đựng từ xã hội. Bất chấp sự lưỡng lự chưa muốn dấn thân vào 
hôn nhân, áp lực từ môi trường xung quanh luôn len lỏi vào suy nghĩ của cô và khiến cô chất vấn quan điểm riêng của mình về vấn đề này. Qua câu chuyện của nhân vật 
chính (thủ vai bởi chính đạo diễn), Nguyễn Hương Trà vạch trần cách những công kích cá nhân thường nhật đè nén phụ nữ Việt Nam và thiết lập một không gian riêng 
nơi quan điểm của cô về ‘hôn nhân’ và ‘hạnh phúc’ được lắng nghe.

Tác phẩm là kết quả từ khoá học làm phim tại Hà Nội Doclab mà Trà đã tham dự (Hà Nội Doclab là một trung tâm/ phòng thí nghiệm dành cho phim tài liệu và phim thử 
nghiệm, nằm tại Viện Goethe, Hà Nội). http://www.hanoidoclab.org

---
Quốc gia: Việt Nam. Thể loại: Phim ngắn. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Sản xuất: Hà Nội Doclab. Đạo diễn hình ảnh: Phạm Thu Hằng. Quay phim: Nguyễn Hương Trà.  
Biên tập: Nguyễn Hương Trà. Hậu kỳ hình ảnh: Phạm Thu Hằng. 

CẦU DUYÊN

Nguyễn Hương Trà (sn. 1986, Hà Nội, Việt Nam) từng là học viên của Hà Nội Doclab (một trung tâm/ phòng thí nghiệm dành cho phim tài liệu và phim thử nghiệm, nằm tại Viện 
Goethe, Hà Nội). Trà tốt nghiệp đại học Quốc Gia Việt Nam – chuyên ngành Ngoại ngữ năm 2007, và tiếp tục tham gia vào Dự án Điện ảnh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
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nghệ sĩ & phim

NGUYỄN THỊ THANH MAI

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2014-2015

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 58:01

Điều gì đẩy những cộng đồng dân cư bỏ lại tất cả sau lưng để đi tìm một vùng đất mới? Phải chăng đó là hy vọng khôn nguôi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn? Đây là 
những câu hỏi Nguyễn Thị Thanh Mai muốn khám phá trong bộ phim Ngày qua ngày.

Năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ của Pol Pot tiến quân vào tới Phnom Penh và nhanh chóng chiếm được quyền kiểm soát Campuchia. Nhiều người Việt sinh sống tại 
Campuchia lúc bấy giờ quyết định tháo chạy khỏi thể chế đàn áp nặng nề, trở về Việt Nam rồi tiếp tục ngược về Campuchia sau khi Pol Pot bị lật đổ vào năm 1978. Việc 
vượt biên trái phép này trở thành trọng tâm trong đời sống của họ, và cùng với đó là những hậu quả khôn lường: không được chính phủ hỗ trợ và không có giấy căn 
cước, đời sống bấp bênh, và tương lai ảm đạm cho những đứa trẻ thất học, không giấy tờ. Ngày qua ngày được lấy tên từ một cụm từ mà Thanh Mai nghe người dân nhắc 
đi nhắc lại trong thời gian nghiên cứu sâu rộng hai cộng đồng người Việt ở hồ Tonle Sap, Campuchia và ở tỉnh Long An, Việt Nam: nó khắc hoạ nên bức tranh tương lai 
bất định của họ, làm việc vất vả chỉ với mục đích sống qua ngày đoạn tháng.

Ngoài việc giới thiệu vô số hoàn cảnh cụ thể gắn bó chặt chẽ với căng thẳng chính trị giữa Việt Nam và Campuchia, phim còn giao thoa với những ý niệm rộng hơn, phổ 
quát hơn về ranh giới dân tộc/quốc gia, quyền lợi của quyền công dân, và tầm ảnh hưởng của sự di dân – tất thảy được diễn tả trong xúc cảm đượm buồn qua ống kính 
cảm thông của người nghệ sĩ.

---
Quốc gia: Việt Nam/Campuchia. Thể loại: Phim tài liệu. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Đạo diễn hình ảnh, Biên tập: Tạ Minh Đức. 

NGÀY QUA NGÀY

Nguyễn Thị Thanh Mai (sn. 1983, Hà Nội) sở hữu thực hành tập trung vào những vấn đề của cơ thể phụ nữ, tình dục, và những giá trị tạo dựng của xã hội mà có ảnh hưởng tới 
phụ nữ. Tác phẩm của cô thách thức và gợi mở những vấn đề trên, đương đầu với những mối quan hệ quyền lực giữa lo sợ và khát khao, thông qua thử nghiệm với nguyên liệu chọn 
lọc và khám phá về sự xâm phạm cơ thể. Gần đây, quan tâm của cô chuyển đến việc khảo vấn nguyên nhân của hành vi di dân và trạng thái sống không quốc gia (statelessness).

Mai tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế năm 2006. Cô nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Thị giác từ đại học Mahasarakham, Thái Lan, năm 2012.

Mai hiện đang sống và làm việc tại Huế, Việt Nam.
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nghệ sĩ & phim

NGUYỄN TRINH THI

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2015

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 35:00

Năm 1832, Hoàng đế Minh Mạng sát nhập Panduranga, vùng lãnh thổ cuối cùng của vương quốc Chăm-pa, vào Đại Việt. Hiện được đổi tên thành tỉnh Ninh Thuận, trung 
tâm tín ngưỡng của nền văn hoá mẫu hệ Hindu hai ngàn năm tuổi này một lần nữa phải đối mặt với thách thức rủi ro khi chính phủ Việt Nam quyết định xây hai nhà máy 
hạt nhân nguyên tử đầu tiên của quốc gia tại đây. Bộ phim Những lá thư Panduranga, dưới hình thức những bức thư trao đổi giữa một người phụ nữ và một người đàn 
ông, là một phản hồi về hoàn cảnh của cộng đồng người Chăm, luôn phải đấu tranh cho văn hoá của họ.

Những khuôn mặt lặng lẽ của người dân Chăm trong khung hình như đòi hỏi một cuộc đối thoại trực tiếp về ảnh hưởng của quyền lực và những hệ tư tưởng đối lập lên 
cuộc sống của họ. Được kể bởi hai người Kinh không thuộc địa phương (tiếng nói đa số của Việt Nam), bộ phim cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng về việc ai là người có 
quyền kể những câu chuyện của một cộng đồng. Người dân trong cộng đồng, người quan sát, hay người thống trị?

Bộ phim dịch chuyển giữa phim tài liệu và truyện hư cấu, hoán chuyển điểm nhìn của người xem từ tiền cảnh đến hậu cảnh, giữa những bức chân dung gần gũi và cảnh 
vật cách xa. Với điểm nhìn mang tính thực địa dân tộc học, thể hiện rõ qua phương thức ký sự chụp ảnh chân dung, Trinh Thi chiêm nghiệm về những mối quan hệ chồng 
chéo giữa điền dã khoa học và nghệ thuật, đồng thời nhấn mạnh khả năng của người nghệ sĩ trong việc mang đến những điểm nhìn quan trọng về những cộng đồng 
yếu thế trong xã hội.

---
Quốc gia: Việt Nam. Thể loại: Phim Tài liệu/Hư cấu. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

NHỮNG LÁ THƯ PANDURANGA 

Nguyễn Trinh Thi (sn. 1973, Hà Nội) là một nhà làm phim độc lập và một nghệ sĩ video/ media. Các tác phẩm hình ảnh động của cô – bao gồm phim tài liệu, phim thể nghiệm, và 
các tác phẩm sắp đặt video – luôn xem xét vai trò của ký ức trong việc hé mở những lịch sử đã bị che giấu hay hiểu sai, cũng như phân tích vị trí của người nghệ sĩ trong xã hội và 
môi trường. Trinh Thi sử dụng các chất liệu đa dạng trong tác phẩm, từ những tấm ảnh và video tự quay cho đến những chất liệu được mượn lại từ các nguồn khác như ảnh báo 
chí, phim kinh điển, hay quảng cáo. Thực hành nghệ thuật của cô dịch chuyển giữa những đường biên của phim, video art, nghệ thuật sắp đặt, và trình diễn.

Trinh Thi theo học các ngành báo chí, nhiếp ảnh, quan hệ quốc tế, và phim điền dã dân tộc học ở Hoa Kỳ. Cô lấy bằng Cử nhân khoa tiếng Nga và tiếng Anh tại đại học chuyên Ngoại 
Ngữ Hà Nội (1994), bằng Thạc sĩ về Báo chí chuyên nghiệp ở đại học Iowa, bang Iowa, Hoa Kỳ (1999), và bằng Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế ở Thái Bình Dương tại đại học California, 
San Diego (2005).

Sống và làm việc tại Hà Nội, cô thành lập và điều hành Hanoi Doclab, một trung tâm cho phim tài liệu và hình ảnh động từ năm 2009.

---
http://www.hanoidoclab.org
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 2007

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 50:17

Phim tài liệu Chuyện thày Đức là câu chuyện về cuộc đời của những người đàn ông đồng tính ở Việt Nam, tập trung vào sự đàn áp bản sắc cá nhân trong xã hội. Phim nói về thầy Lưu Ngọc 
Đức, một thầy đồng nổi tiếng của Đạo Mẫu (thờ Mẫu) dân gian Việt Nam, là cộng đồng nương náu của biết bao người đồng tính Việt Nam. Thầy pháp, gọi là ‘đồng cô’ sẽ thực hiện các nghi 
thức hành lễ có nhiều yếu tố lễ hội như bàn thờ sặc sỡ, trang phục lòe loẹt, và nghi lễ xa hoa với nhiều nến, nhang, trang sức lấp lánh, và lông vũ.

Bộ phim tài liệu của Trinh Thi đã soi sáng một cộng đồng vô cùng độc đáo của những người thực hành tôn giáo với khái niệm tình dục và giới tính không tuân theo tiêu chuẩn nhị phân 
thông thường của xã hội. Như thầy pháp Đức, nhiều người đàn ông đồng tính tìm đến Đạo Mẫu làm chốn dung thân, nơi mà họ có thể sống thật với bản thân và xoa dịu những đấu tranh, 
đau đớn ngày ngày bằng cách phụng sự các thánh Mẫu và người theo đạo trong các giá đồng. Trong khi Trinh Thi theo dấu các sự kiện đời sống thường nhật của thầy Đức, thầy chia sẻ 
cho cô những hiểu biết của mình về Đạo Mẫu và về bản thân là một người đồng tính sống trong xã hội Việt Nam: một cuộc sống có phần ảm đạm, vừa luôn nung nấu khát khao tìm kiếm 
tình yêu và gia đình, vừa buông xuôi số phận vào đơn độc. Thầy Đức thừa nhận ‘sự khác biệt’ của bản thân, vừa than thở nhưng cũng vừa tự hào về điều đó. Quan niệm của thầy về bản 
sắc và biểu đạt cá nhân mở ra nhiều cuộc thảo luận về những trông đợi hay điều lệ của xã hội Việt Nam dành cho nam và nữ giới, và cách mà những tôn giáo dân gian có thể giảm nhẹ 
vào những gánh nặng đó.

---
Quốc gia: Việt Nam. Thể loại: Phim tài liệu. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Sản xuất: Nguyễn Trinh Thi. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Nguyễn Trinh Thi, Jamie Maxtone-Graham.  
Biên tập: Nguyễn Trinh Thi. Hoà âm: Nguyễn Trinh Thi. Hậu kỳ hình ảnh: Nguyễn Trinh Thi. Điều phối hậu kỳ phim: Nguyễn Trinh Thi. Đồ họa: Nguyễn Trinh Thi.

CHUYỆN THÀY ĐỨC 
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nghệ sĩ & phim

PHAN THẢO NGUYÊN

PHIM

Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2013

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 6:31

Đường cong của chân trời diễn tả bi kịch của một dân tộc, qua cụm từ mang tính biểu tượng ‘nhổ lúa trồng đay’. Cụm từ này nhắc đến một chính sách của phát xít Nhật 
trong thời kì chiếm đóng Đông Dương (1941- 1945). Đay được sử dụng làm túi đựng, cũng như quân phục, những vật dụng quan trọng trong chiến tranh. Trong thời kì 
Nhật tạm chiếm phần lớn Đông Nam Á, nguồn nguyên liệu đay từ Ấn Độ bị cắt đứt, dẫn đến sắc lệnh ép buộc thay lúa trồng đay ở Việt Nam. Đây là một trong những lý 
do gây ra nạn đói kinh hoàng cướp đi mạng sống của gần hai triệu người Việt Nam. Hơn 60 trôi qua, lịch sử lặp lại ở miền Nam Việt Nam. Những nông dân địa phương 
một lần nữa nhổ lúa trồng đay, với hy vọng cung cấp được sản lượng đay cho nhu cầu của nhà máy giấy quốc doanh ở Long An. Sau đó, một lỗi kỹ thuật của dây chuyền 
sản xuất đã dẫn đến việc ngừng sản xuất và nhà máy không còn khả năng thu mua đay từ người nông dân.*

Được quay ở tỉnh Long An vào năm 2013 tại một cánh đồng đay còn sót lại, Phan Thảo Nguyên tạo ra một tác phẩm nghệ thuật địa hình (land art) bằng cách uốn cong 
mỗi thân đay tạo nên một đường cong, một hình ảnh thiên nhiên gợi cảm như hành động cúi chào – biểu tượng của lòng tôn kính, thái độ lịch thiệp, và sự vâng lời của 
nhiều quốc gia Đông Á (đặc biệt như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan). Hình tượng cây đay trong bối cảnh Việt Nam nhân chứng biểu 
tượng cho những bi thương của hiện tại và quá khứ, với vòm đay là ẩn dụ cho thân phận bị động của người nông dân.

________________________________________________

* http://tuoitrenews.vn/business/19780/vietnam-pm-pulls-plug-on-94mn-pulp-mill

---
Quốc gia: Việt Nam. Thể loại: Video nghệ thuật. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Sản xuất: Phan Thảo Nguyên. Quay phim: Trương Công Tùng. Biên tập: Phan Thảo Nguyên. 
Âm nhạc: Anton Webern. Hoà âm: Phan Thảo Nguyên. Hậu kỳ hình ảnh: Phan Thảo Nguyên. Điều phối hậu kỳ phim: Phan Thảo Nguyên. Đồ hoạ: Phan Thảo Nguyên.

ĐƯỜNG CONG CỦA CHÂN TRỜI

Phan Thảo Nguyên (sn.1987, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam) là một nghệ sĩ đa phương tiện sử dụng tranh vẽ, sắp đặt, video, và trình diễn để đưa ra các lý giải thay thế cho hành vi 
đương đại và truyền thống của con người. Qua những nghiên cứu về văn chương, triết học, và quan sát cuộc sống hàng ngày, tác phẩm của Nguyên chìm đắm vào việc khám phá 
sự căng thẳng chồng chéo giữa lề lối xã hội và biểu đạt mỹ thuật, nhằm cố gắng chi phối giả định cho rằng Lịch sử là sự thật duy nhất.

Thảo Nguyên tốt nghiệp Cử Nhân Mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật La Salle (La Salle College of Arts) vào năm 2009 và nhận bằng Thạc sỹ Mỹ thuật từ Viện nghiên cứu Nghệ thuật 
ở Chicago (Art Institute of Chicago) vào năm 2013.

Phan Thảo Nguyên là thành viên nhóm nghệ sỹ Art Labor. Cô hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. 

---
http://www.thaonguyenphan.com

PHAN THẢO NGUYÊN (VIỆT NAM)
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nghệ sĩ & phim

RENATA PADOVAN

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2010

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 3:36

Hằng năm vào ngày 2 tháng 2, hàng ngàn người tạ lễ trước nữ thần biển Iemanjá* ở Brazil bằng cách thắp nến và mang lễ vật, gồm đồ ăn và hoa tươi, ra bãi biển. Mặc 
dù mỗi văn hoá có một hệ thống thần linh riêng đại diện cho những thế lực tự nhiên, một ví dụ về một hệ thống tâm linh đặc biệt phức hợp có thể được tìm thấy trong 
cộng đồng người Yoruba ở Tây Phi. Người Yoruba đặt chân lên châu Mỹ trong thời kỳ buôn bán nô lệ khét tiếng, sau khi vùng đất của họ đã bị thuộc địa. Ở Brazil, tín 
ngưỡng thờ phụng những vị orixás của người Yoruba – những đại diện thiêng liêng của các yếu tố tự nhiên căn bản nhất – có gốc rễ bền chắc ở thành phố Salvador, nơi 
số lượng lớn người theo tín ngưỡng này thể hiện lòng tôn kính nữ thần biển vào ngày của người.

Bộ phim ngắn là một phúng dụ hình ảnh về lễ tưởng niệm nữ thần biển Iemanjá, một sự kiện văn hoá quan trọng ở Brazil và đặc biệt là ở Bahia, một bang vùng đông 
bắc. Những người thờ phụng Iemanjá sẽ đeo tràng hạt màu xanh, màu đại diện của bà. Trong hệ thống tín ngưỡng orixás, bà tượng trưng cho nguồn năng lượng che chở 
của người mẹ, chăm sóc và yêu thương những đứa con mình. Cũng như đại dương, Iemanjá là nguồn cung của sự sống.

Bộ phim của Renata Padovan được quay bằng camera điện thoại di động trong lễ hội ở Bahia. Cô tập trung vào những chất liệu mang tính biểu tượng và chuyển động cơ 
thể của những người phụ nữ tham gia vào buổi lễ: những chiếc áo choàng trắng và những tràng hạt sặc sỡ là hình ảnh trung tâm, gợi nhớ đến ảnh hưởng của Ả Rập và 
châu Phi. Sự tổng hoà trong thẩm mỹ được thể hiện qua các yếu tố bố cục chọn lọc và âm thanh bộ gõ – tất thảy được làm chậm lại để phản ánh sự dồn dập của khoảnh 
khắc, khơi gợi lên quyền phép của sự xuất thần. Những người phụ nữ chuyển động vòng tròn nhịp nhàng trong một bài niệm, với niềm tôn kính cốt lõi của nghi lễ. Niềm 
kính ngưỡng của họ dành cho biển vượt lên những khác biệt về tầng lớp, chủng tộc, và tuổi tác. Buổi chung vui nhấn mạnh sự hiện diện đồng thời và đan xen của vô số 
những hệ thống tín ngưỡng bao gồm Cơ đốc giáo, Umbanda, và Candomblé.

____________________________________________________

* Một trong những vị orixás trong giới thần linh của người Yoruba, Iemanjá là ’Mẫu’, là ‘Nữ hoàng biển khơi’ trong tín ngưỡng Umbanda.

---
Quốc gia: Brazil. Thể loại: Video nghệ thuật.  

IEMANJÁ

Renata Padovan (s. São Paulo, Brazil) sử dụng video, âm thanh, tranh vẽ, và phương pháp can thiệp vào khung cảnh để khám phá những vấn đề bao gồm biên giới, quá trình vẽ 
bản đồ, và mối nguy hiểm với văn hoá con người và môi trường. Qua các năm, cô đã thực hành những trình diễn đầy chất thơ trong tự nhiên để lần theo mối liên quan giữa nó và 
cơ thể, thông qua một quá trình đánh dấu sử dụng các chất liệu khác nhau như lửa, cỏ, và sơn màu. Tác phẩm với âm thanh của cô bằng cách nào đó đã đảo ngược phương pháp 
của John Cage, người đã chạm tới tính thị giác thông qua âm nhạc. Hiểu theo cách này, một số tác phẩm âm thanh của cô được phát triển từ các bản hoà âm trong video của cô và 
trở thành các tác phẩm riêng biệt. Thực hành với video của cô ngày càng lỗi lạc. Tuy nhiên, nó không tồn tại như một thể hiện đơn lẻ, mà hoà mình vào các tác phẩm đa phương 
tiện của cô như một phần tất yếu.

Padovan tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông Xã hội từ FAAP São Paulo, và sau đó là bằng Thạc sỹ Mỹ thuật từ Chelsea College of Art and Design ở London vào năm 2001. Cô 
đã tham gia vào một số chương trình lưu trú nghệ sỹ và triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới.

Padovan sống và làm việc ở São Paulo, Brazil.

---
http://www.renatapadovan.me

RENATA PADOVAN (BRAZIL)
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nghệ sĩ & phim

PHIM

Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 2015

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 4:13

Trong một chuyến đi đến đất nước Uzbekistan ở vùng Trung Á, tôi đã đến thăm những tàn tích của vùng biển Aral. Khung cảnh hoang tàn nơi đây đã ảnh hưởng nhiều đến tôi, 
cũng như cách những ý tưởng lập lờ về kinh tế và phát triển đã gây ra một trong những thảm họa sinh thái lớn nhất ở đây. (Renata Padovan)

Tiên cá Aral là một phim tài liệu ngắn thi vị được dựng từ những hình ảnh tĩnh, các tư liệu video, và những thước phim trong lịch sử. Bộ phim nói về sự thoái hóa xã hội 
và sinh thái dưới tác động của những thực thi thừa thải mà chính quyền Xô-viết áp dụng lên nền độc canh bông vải ở vùng đất này.

---
Quốc gia: Uzbekistan/Brazil. Thể loại: Video nghệ thuật. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Sản xuất: Renata Padovan và Otavio Machado. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Renata Padovan. 
Biên tập: Renata Padovan. Lồng tiếng: Claire Rigby. Hoà âm: Renata Padovan. 

TIÊN CÁ ARAL

PHIM

Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2013

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 9:41

Du hành dọc theo con sông Xingu ở bang Pará phía bắc Brazil, tôi đã rất ấn tượng với sự hùng vĩ của thiên nhiên. Đồng thời, tôi cũng trăn trở khi nhận ra rằng những nhận 
thức của chúng ta về quy mô của sự vật sự việc sẽ biến mất nếu không có một vật tham chiếu nào để so sánh. Chỉ khi tôi tiến gần đến công trường xây dựng nhà máy điện Belo 
Monte thì tôi mới nhìn nhận quy mô thực sự của thiên nhiên một cách rõ ràng hơn. Kích thước nhỏ bé của con người và máy móc trở thành điểm so sánh làm sáng tỏ sự mênh 
mông của rừng cây.

Quá trình phá huỷ một khu vực rừng tự nhiên của Brazil mà trước đây chưa ai chạm tới, nhân danh một tiến trình phát triển đầy hoài nghi, khiến chúng ta ý thức được quy mô 
thực sự của những gì đang dần mất đi mãi mãi.

(Renata Padovan)

---
Quốc gia: Uzbekistan, Brazil. Thể loại: Video nghệ thuật. Sản xuất: Renata Padovan và Otavio Machado. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Renata Padovan và Otavio Machado. 
Quay phim: Renata Padovan. Biên tập: Renata Padovan. Âm nhạc: những bài kinh cầu của Murakawa, được thu âm tại làng Kwatinemu ven bờ sông Xingu. Hoà âm: Renata Padovan. 

QUY MÔ CỦA THẢM HOẠ

RENATA PADOVAN (BRAZIL)
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nghệ sĩ & phim

SASHA HUBER

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2015

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 5:20

Các tác phẩm của Huber sử dụng ngôn ngữ và cơ thể để chiêm nghiệm về những diễn biến dang dở trong lịch sử, với mong muốn chữa lành những huỷ hoại tự nhiên do 
hệ thống thuộc địa gây ra. Dự án dài hạn mang tên “Tháo dỡ Louis Agassiz” của cô nhằm mục đích xoá tên của nhà địa chất học người Thụy Sĩ Louis Agassiz* khỏi một 
tập hợp tên các địa danh trên thế giới. Dự án đầu tiên của cuộc vận động toàn cầu này là việc chính thức đặt lại tên cho đỉnh núi Agassizhorn trên dãy núi Alps, Thụy Sĩ, 
thành Rentyhorn, dựa theo tên của một người nô lệ Congo mà Agassiz đã chụp hình năm 1850.

Bộ phim KARAKIA – Nghi lễ tái nhập là một phần trong chuỗi dự án đa phương tiện, bàn về việc đặt lại tên các địa danh như một hành động giải thuộc địa (decolonial 
act). Tác phẩm ghi lại một nghi lễ thanh tẩy được tiến hành vào tháng 6 năm 2015 bởi Jeff Mahuika, tộc trưởng người Māori (những người dân bản địa của New Zealand). 
Nghi lễ diễn ra tại Te Moeka O Tuawe (sông băng Fox), ở South Island, New Zealand. Trong phim, Huber và Jeff hành hương về phía sông băng Agassiz, được đặt tên bởi 
nhà địa chất người Đức Johann Franz ‘Julius’ von Haast trong công cuộc định hình New Zealand trên bản đồ thực dân châu Âu, hoàn toàn gạt bỏ quan điểm và văn hoá 
Māori. Khi đến nơi, Jeff Mahuika đọc một lời cầu phước Karakia để tượng trưng cho việc thay tên của sông băng, từ đó giải phóng nó khỏi mối ràng buộc với Agassiz và 
tư tưởng phân biệt chủng tộc của hắn.

Ở đây, người nghệ sĩ đã phối hợp với một thành viên của cộng đồng bản địa để tiến hành nghi lễ thanh tẩy nhằm chữa lành những vết thương trên mảnh đất, đồng thời 
khai quật và chất vấn tiểu sử ít được biết đến của Louis Agassiz. Nghiên cứu của Huber cho bộ phim được thực hiện cùng với Te Rūnanga o Ngāi Tahu, uỷ ban các tộc 
trưởng Māori – nhóm người đã đề xuất những cái tên Māori mới và hợp lý hơn cho “sông băng Agassiz” và “dãy núi Agassiz”, một địa danh khác ở South Island, do hiện 
tại không có những cái tên Ngāi Tahu cho các địa danh này.

____________________________________________________

* Agassiz là một nhân vật ủng hộ cho tư tưởng phân biệt chủng tộc trong khoa học và khái niệm ‘thanh lọc sắc tộc’ (racial hygiene) – một tổ hợp các chính sách của một 
nhà nước đầu thế kỷ 20, nhằm kiểm soát sự sinh nở của một số cộng đồng nhất định để tạo điều kiện phát triển cho các đặc tính sắc tộc được cho là ưu việt hơn. Việc 
áp dụng các chính sách này diễn ra mạnh mẽ nhất ở Đức trong thời kỳ phát xít, nhưng chúng cũng xảy ra ở châu Âu, Bắc Mỹ, và khu vực Nam châu Phi.

---
Quốc gia: New Zealand. Thể loại: Vấn đề môi trường, Hình tượng Cơ thể và Văn hóa. Ngôn ngữ: Māori. Sản xuất: Sasha Huber. Kịch bản: Jeff Mahuika. Đạo diễn hình ảnh và Quay 
phim: Max Bellamy, Petri Saarikko.  Hậu kỳ hình ảnh: Tam Webster. Điều phối hậu kỳ phim: Tam Webster. Thiết kế đồ hoạ: Sasha Huber. 

KARAKIA - NGHI LỄ TÁI NHẬP

Sasha Huber (sn. 1975, Zurich, Thụy Sĩ ) là một nghệ sĩ thị giác gốc Thụy Sĩ và Haiti. Các tác phẩm của cô quan tâm đến chủ đề ký ức và cảm giác thuộc về một nơi chốn, nhìn chúng 
trong mối quan hệ với những tàn dư thuộc địa trong môi trường. Nhạy cảm với những kết nối giữa lịch sử và hiện tại, Huber sử dụng các tư liệu lưu trữ và đưa ra phản hồi bằng 
thực hành nghệ thuật đa tầng của mình, bao gồm video, nhiếp ảnh, dự án cộng tác với các nhà nghiên cứu, và các can thiệp sử dụng trình diễn.

Huber nhận bằng Thạc sĩ từ Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Helsinki (University of Art and Design Helsinki), và hiện đang làm nghiên cứu tiến sĩ về phân biệt chủng tộc qua nhãn 
quan nghệ thuật tại khoa Nghệ thuật, đại học Aalto, Helsinki (Phần Lan).

Huber hiện đang sống và làm việc tại Helsinki, Phần Lan.

---
http://sashahuber.com

SASHA HUBER (THỤY SĨ/HAITI)
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nghệ sĩ & phim

SHANAKA GALAGODA

PHIM

Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2015

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 7:36

Khi chiếc xe tải của họ chết máy dọc đường, một nữ phóng viên và người quay phim của cô được một nhóm binh lính quân đội cho quá giang. Trên chuyến hành trình, 
cuộc trò chuyện tâm sự giữa hai bên kết thúc bằng việc họ trao đổi ‘dụng cụ’ cho nhau – những vật dụng kích thích sự hứng thú rõ rệt, nhưng cũng mang trong mình khả 
năng thao túng và phá huỷ. Bộ phim ngắn này là một chiêm nghiệm về việc trao đổi những ‘vật liệu’ giữa những con người đến từ các ngành nghề khác nhau thể hiện 
thái độ sống và chế độ giáo dục của họ. Thông qua đó, bộ phim khắc hoạ một cách đầy ám ảnh sự hân hoan của con người khi sử dụng máy móc cho dù họ không biết 
gì về cách chúng được sử dụng.

Cuộc nội chiến ở Sri Lanka (1986-2009) là một chiến dịch quân sự kéo dài 26 năm, kéo theo vô vàn tổn thất cho con người và môi trường. Khi gặp một nhà báo Sri Lanka 
và được nghe anh ta kể một cách đầy hứng khởi về trải nghiệm cầm cây súng trong tay khi du hành đến một trại lính, Galagoda cảm thấy vô cùng bất an về cách vật chất 
có thể ‘chiếm hữu’ con người. Đây là trải nghiệm cho anh động lực để làm bộ phim này (được lựa chọn cho Liên hoan phim Cannes năm 2016).

---
Quốc gia: Sri Lanka. Thể loại: Phim xã hội. Ngôn ngữ: Sinhala. Sản xuất: Shanaka Galagoda và Prasanna Kithalagama. Diễn viên: Sanjeewa Upendra, Mayura Perera, 
và Tracy Jayasinghe. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Priyantha Malawige. Biên tập: Rangana Sinharage. Âm nhạc: Nisho Fernando. Hoà âm: Hasitha Maduranga Wedage.  
Hậu kỳ hình ảnh: Roshan Edward. Điều phối hậu kỳ phim: Xten Post. Thiết kế đồ hoạ: Madhuka Gunasekara and Chamishka Gamage. Công ty sản xuất: Xten Productions - Law 
and Society Trust Sri Lanka. 

CHIẾM HỮU

Shanaka Galagoda (s. Sri Lanka) là một nhà làm phim trẻ đang nổi danh. Ở Sri Lanka, sự thiếu vắng của các trường dạy về điện ảnh đồng nghĩa với việc các nhà làm phim ở đây 
phải tự học qua trải nghiệm nếu muốn tham gia vào ngành sản xuất phim. Galagoda đã làm điều này qua việc diễn đạo phim truyền hình từ năm 2012. Nhạy cảm với những biến 
động xã hội và chính trị trong đất nước anh và những trải nghiệm tương đồng ở những nơi khác trên thế giới, Galagoda coi phim ảnh như là một ống kính để hé mở sự phức tạp 
của bản tính con người, và hy vọng sẽ ghi lại được những sự bất ngờ cũng như yêu mến mà bản tính đó đem lại.

Shanaka Galagoda hiện đang sống và làm việc tại Colombo, Sri Lanka.

SHANAKA GALAGODA (SRI LANKA)
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nghệ sĩ & phim

SUTTHIRAT 
SUPAPARINYA 

PHIM

Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2012

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 15:49

Dòng sông Ping là một tuyến đường có lịch sử thông thương xuất khẩu gỗ tếch (trao đổi Xiêm-Âu) và cũng là một phần quan trọng trong lịch sử gia đình tôi. Ông bà tôi 
sống dọc sống Ping. Nó là quê hương, là nguồn sống, là cả cuộc đời họ. Ông ngoại tôi từng là một thương lái trao đổi hàng hoá trên tuyến sông này. Cuộc đời của ông 
luôn là một ẩn số đối với chúng tôi bởi ông thường xuyên đi xa nhà. Tôi đã đi theo tuyến đường của ông, ngược sông từ đập Bhumihol ở Tak đến các tỉnh Lamphun và 
Chiang Mai. Tuy nhiên vì việc xây dựng đập Bhumibol vào năm 1958 và sự mở rộng mạng lưới đường bộ, dòng chảy sông Ping đã bị chặn lại. Do đó, khung cảnh sông nước 
vào thời của ông và thời của tôi hoàn toàn khác nhau. Chuyến đi dọc theo sông Ping đã giúp tôi hiểu những gì ông tôi đã trải qua. Cùng lúc đó, chuyến du hành giúp tôi 
quan sát những vấn đề khác nảy sinh trong thời đại của mình, ví dụ như ảnh hưởng của sản xuất điện năng đối với những cộng đồng vùng sâu vùng xa.

Trong Tuyến đường của ông tôi bị chặn mãi rồi, màn hình bên trái mời người xem suy ngẫm về những đập chắn nhỏ, cửa xả lũ, và con đê nằm nối tiếp nhau từ nguồn sông 
cho tới đập thuỷ điện Bhumibol. Trong khi đó, màn hình bên phải ghi lại một chuyến du hành của một nhóm người địa phương trên hồ chứa nước sông Ping (hồ chứa 
nước của đập thuỷ điện Bhumibol). Trong quá trình làm nên hồ nước rộng lớn này, một dải rừng gỗ tếch đã vĩnh viễn chìm sâu dưới mặt nước.

Vào năm 2011, một lượng nước khổng lồ được xả tràn ra từ đập, kèm theo những cơn bão nhiệt đới dồn dập, đã dẫn đến những trận lũ lụt càn quét miền Trung Thái Lan 
và Bangkok. Sự bất cẩn trong tính toán của con người đã gây nên một trận thuỷ tai không thể nào quên được cho Thái Lan.

---
Quốc gia: Thái Lan. Thể loại: Phim tài liệu. Ngôn ngữ: tiếng Thái. Sản xuất: Riverscape IN FLUX, Goethe-Institut Bangkok. Đạo diễn hình ảnh và Quay phim: Chatchai Suban. Biên 
tập: Sutthirat Supaparinya. Âm nhạc: Nakarin Rodput. Hoà âm: Nakarin Rodput. Hậu kỳ hình ảnh: Sutthirat Supaparinya. 

TUYẾN ĐƯỜNG CỦA ÔNG TÔI BỊ CHẶN MÃI RỒI 

Sutthirat Supaparinya (Som) (sn. 1973, Chiang Mai, Thái Lan) là một nghệ sĩ thị giác và cây viết. Cô đã làm việc với rất nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau, từ sắp đặt, nhiếp 
ảnh, đến video, và điêu khắc. Qua các tác phẩm của mình, cô đặt câu hỏi về những cách diễn giải hình ảnh, chữ viết, và âm thanh – những thành tố vừa được kích thích vừa bị hạn 
chế bởi môi trường sống tràn ngập công nghệ truyền thông của chúng ta. Supaparinya cũng luôn băn khoăn về cách con người đánh giá một vật là ‘tự nhiên’ hay ‘nhân tạo’, hay 
cách chúng ta cân nhắc giữa ‘thực tế’ và ‘hư cấu’. Những dự án gần đây của cô nghiên cứu những ảnh hưởng của các hoạt động công nghiệp cũng như sự quản lý của chính phủ 
đối với môi trường và xã hội.

Som là thành viên sáng lập của ‘Chiangmai Art Conversation’, một tổ chức được thành lập năm 2013 nhằm quảng bá nghệ thuật đương đại ở Chiang Mai (http://www.cac-art.info). 
Cô lấy bằng cử nhân Hội hoạ từ Khoa Mỹ thuật của Đại học Chiang Mai (1996), và hiện đang làm nghiên cứu chuyên ngành (post-graduate) về Media Arts tại Trường Đại học Nghệ 
thuật Thị Giác (Hochschule Fuer Grafik und Buchkunst) ở Leipzig, Đức (2001).

Sutthirat Supaparinya hiện đang sống và làm việc tại Chiang Mai, Thái Lan.

---
http://atelierorange.info

SUTTHIRAT SUPAPARINYA (THÁI LAN)
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nghệ sĩ & phim

TIFFANY CHUNG

PHIM

Chủ đề: Tính vật chất Năm: 2014

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 33:00

Những công thức thời thiếu thốn bắt đầu với cảnh những người quen của Tiffany Chung ngồi quanh một chiếc bàn ăn và trò chuyện về cuộc sống trong thời  
Bao cấp (1976 – 1986) – một giai đoạn lịch sử với những chủ trương cải cách kinh tế đầy tham vọng của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm xây dựng một ‘nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa với lý tưởng cộng sản’. Các hoạt động kinh doanh tư nhân đều bị hạn chế, và tất cả sản lượng quốc gia được phân phát thông qua nhà nước. Trong phim, mọi 
người chia sẻ với nhau những câu chuyện ‘cười ra nước mắt’ về những cách họ đắp đổi qua ngày như việc sáng tạo ra những công thức nấu ăn sử dụng củ mì, buôn bán 
các mặt hàng ‘chợ đen’, hay nỗi lo về giá trị đồng tiền khi hệ thống tiền tệ luôn thay đổi và mọi nhu yếu phẩm phải mua bằng tem phiếu.

Bộ phim khắc hoạ cuộc mưu sinh hàng ngày của người dân Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc, trong một nền kinh tế đầy cam go và thách thức. Màn hình phim được chia 
thành hai kênh: một kênh tập trung vào trải nghiệm của những người tham gia về những cơn đói thường trực, sự bất mãn với cuộc sống, và cảm giác hoang mang về một 
tương lai bất định. Kênh còn lại cho chúng ta thấy một chuỗi các biểu diễn múa (đạo diễn bởi Chung), dựa trên câu chuyện của những người trong phim.

Tiffany Chung đã nắm bắt và thể hiện sự kiên cường của cộng đồng của mình, trong bối cảnh những thách thức đặt ra cho công cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam, vốn 
chịu nhiều biến động sau chiến tranh.

---
Quốc gia: Việt Nam. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Sản xuất: Tiffany Chung. Quản lý sản xuất: Nguyễn Tăng Minh. Quay phim: Nguyễn Đức Tú, Nguyễn Văn Chung, Phan Tuấn 
Khoa and Trần Quan Thanh. Biên tập: Nguyễn Đức Tú và Nguyễn Ngọc Đức. Điều phối sản xuất: Nguyễn Kim Tố Lan. Trợ lý: Nguyễn Hưng Nam và Trương Tuấn Kiệt.  
Phiên ký (transcriptionist): Lê Ngọc Chi, Lưu Thúy Ngân, Nguyễn Kim Tố Lan. Người tham gia: Đặng Ái Lệ, Đặng Thị Kiêm, Huỳnh Thị Thu Thủy, Lưu Đức Lộc, Nguyễn Chí Công, Nguyễn 
Thị Dung, Mike Nguyen, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Đặng Minh Phương, Nguyễn Thị Kim Tố, Nguyễn Tuyết Trinh, Phạm Thanh Vân, Tiêu Lộc, Trần Thị Như Tuyết, Trương Công Tùng.

NHỮNG CÔNG THỨC THỜI THIẾU THỐN

Tiffany Chung (sn. 1969, Đà  Nẵng, Việt Nam) được biết đến với những bức họa bản đồ và sắp đặt, xoáy sâu vào tìm hiểu những xung đột, di cư, chuyển dời, quá trình đô thị hoá và 
biến đổi trong mối quan hệ với lịch sử và ký ức văn hoá. Cô thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của những biến động xê dịch địa lý và biên giới chính trị áp đặt 
lên các nhóm dân số khác nhau. Tác phẩm của Tiffany khai mở các lớp lang lịch sử, viết lại biên niên ký của nơi chốn, và đem đến nhiều can thiệp vào những trần thuật về không 
gian – chính trị, vốn được tạo ra nhờ nghệ thuật quản lý nhà nước.

Tiffany Chung nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật từ Đại học California, Santa Barbara (2000) và bằng Cử nhân Nghệ thuật từ trường Đại học bang California, Long Beach (1998). Cô là 
nhà đồng sáng lập của Sàn Art, một không gian nghệ thuật và thư viện độc lập được nghệ sĩ tạo dựng tại Tp. Hồ Chí Minh, tập trung vào việc phát triển cộng đồng nghệ thuật và 
nghệ sĩ đương đại ở Việt Nam thông qua vô số các chương trình khác nhau.

Tiffany Chung sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

TIFFANY CHUNG (VIỆT NAM)
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nghệ sĩ & phim

TRẦN LƯƠNG

PHIM

Chủ đề: Công chiếu đặc biệt: về Việt Nam Năm: 2001-2014

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 18:40

Dự án Mạo Khê là ghi chép về một trại sáng tạo thực tế khởi xướng bởi Trần Lương vào năm 2001 với sự tham gia của 11 nghệ sĩ thị giác sống và làm việc tại Hà Nội. Trong 
tình trạng nhiều ‘chuyến đi thực tế’ được thực hiện để tạo ra tác phẩm’ bị thực hiện hời hợt, dự án Mạo Khê là một động thái phản ứng sự quan liêu ngày một gia tăng 
trong giới nghệ thuật. Theo lời nghệ sĩ, “Sau chiến tranh, các chuyến đi thực tế không khác gì những chuyến dã ngoại cho vô số nghệ sĩ lười nhác, phụ thuộc vào chính 
sách bao cấp của nhà nước. Gọi là ‘đi thực địa’ nhưng chúng chẳng khác nào cảnh ngồi trong studio sáng tác. Hơn nữa, đa phần các tác phẩm được tạo ra qua lăng kính 
màu hồng, hơi thở thực tế cuộc sống không hề được phản ánh trong nghệ thuật và văn hóa.”

Video theo chân cuộc hành trình 2 tuần của những người nghệ sĩ, nơi họ sống và làm việc trong điều kiện tương tự những người thợ mỏ tỉnh Quảng Ninh. Hai kênh phim 
đặt liền kề thành hai dòng tự sự: quá khứ – đối – hiện tại; điều kiện làm việc khắc nghiệt – đối – tinh thần lạc quan của những người thợ mỏ; thợ mỏ/nghệ sĩ nghiêm túc, 
hay bồn chồn – đối – nghệ sĩ nồng nhiệt, ham vui. Sử dụng các thước tư liệu quay tại hiện trường và phỏng vấn cá nhân, video đem lại một chuyến đi thực tế độc đáo 
(hay còn gọi là trại sáng tạo) khi nghệ sĩ mang nghệ thuật ra ngoài phòng trưng bày truyền thống, đưa nó đến với những người có hoàn cảnh sống khắc nghiệt hơn, nhằm 
tạo ra cuộc tranh luận về cách sống và cách làm nghệ thuật.

---
Quốc gia: Việt Nam. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Giám tuyển dự án: Trần Lương. Biên tập: Trần Lương. Quay phim: Triệu Minh Hải, Trần Lương, Nguyễn Trí Mạnh, Vũ Thụy, Lê Vũ. Trợ lý 
kỹ thuật: Triệu Minh Hải. Các nghệ sĩ tham gia: Đinh Công Đạt, Lê Quảng Hà, Hà Trí Hiếu, Đào Anh Khánh, Trần Lương, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Trí Mạnh, Đinh Quân, Lê Hồng 
Thái, Nguyễn Bảo Toàn, Lê Vũ. Phụ đề tiếng Anh: Lê Thuận Uyên. Âm nhạc: Maryanne Amacher, Trần Lương.

DỰ ÁN MỎ THAN MẠO KHÊ

Trần Lương (sn. 1960, Hà Nội, Việt Nam) là một nghệ sĩ trình diễn và thị giác, giám tuyển tự do, và nhân vật có tầm ảnh hưởng trong việc tạo dựng không gian cho nghệ thuật 
đương đại đầy tính phản biện ở miền Bắc Việt Nam. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong việc thể nghiệm với trình diễn và video, tác phẩm của anh thường gắn chặt với 
những trải nghiệm địa phương. Thách thức di sản và chính sách chính trị – xã hội mang tính áp chế, tác phẩm của anh đưa ra nhiều nhận định sâu sắc về ảnh hưởng của ý thức hệ 
đến con người, đặc biệt về việc tiếp thu những ý thức hệ chính trị từ khi còn nhỏ.

Nỗ lực trong việc tạo dựng cơ hội cho nghệ sĩ, Lương đồng sáng lập nhóm Gang of Five (1983-1996), với hoạt động tổ chức triển lãm hàng tháng ở các không gian khác nhau. Năm 
1998, anh đồng sáng lập Nhà Sàn Studio, không gian nghệ thuật thể nghiệm đầu tiên do nghệ sĩ quản lý, và đồng thời giám tuyển hầu hết các triển lãm của Nhà Sàn trong 4 năm 
đầu thành lập.

Trần Lương tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1983. Anh hiện sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam.

TRẦN LƯƠNG (VIỆT NAM)
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nghệ sĩ & phim

TRƯƠNG CÔNG TÙNG

PHIM

Chủ đề: Thần thoại Năm: 2012-2014

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 8:21

Tác phẩm video của Trương Công Tùng kể câu chuyện về một hiện tượng dị thường ở một “khu vườn kỳ lạ” ở tỉnh Long An, thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. 
Nơi này được cho là có sức mạnh chữa lành bệnh tật cho những ai đến tắm trong nước hồ của nó. Khu vườn trở nên vô cùng nổi tiếng vào năm 2004, với hàng ngàn lượt 
người viếng thăm mỗi ngày, khiến cho chính quyền địa phương phải can thiệp để kiểm soát đám đông và giữ vững trật tự.

Trương Công Tùng thu thập các đoạn video quay bởi những người đến thăm khu vườn và tạo ra một bộ phim tài liệu pha chút hư cấu về sự kiện lạ kỳ này. Những người 
đến đây tin năng lượng của họ đã tăng lên theo khoảng thời gian mà họ ở trong khu vườn thần kỳ, khiến cho họ có thể bắt được sắc cầu vồng và ánh hào quang trong 
video. Theo như lời của nghệ sĩ, anh “không thể nhìn thấy sắc cầu vồng hiện lên trong những bức ảnh chụp hay thước phim mình quay được. Họ (những bệnh nhân và 
khách đến thăm) quả quyết rằng chỉ có những người với đức tin vào khu vườn mới có thể bắt được hiệu ứng này.” Trong Khu vườn kỳ lạ, Công Tùng đã sống và làm việc 
ngay tại khu vườn, với mục đích quan sát các vị khách đến thăm và người chủ khu vườn, qua đó thể hiện quan điểm của mình về niềm tin vô điều kiện của nhóm người 
này.

Trong tác phẩm video, các chuyển động mang tính nghi thức trong hồ nước (được tiến hành bởi người chủ khu vườn) tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ đối nghịch với những hình 
ảnh quay rung nhiễu với hiệu ứng ánh sáng cầu vồng của các bệnh nhân. Tác phẩm của Công Tùng là một ẩn dụ nhẹ nhàng đến một nguyện ước tập thể của con người: 
tìm ra suối nguồn cho sức khoẻ bình an.

---
Quốc Gia: Việt Nam. Thể loại: Video nghệ thuật. Ngôn ngữ: tiếng Việt. Sản xuất: Trương Công Tùng. Đạo diễn và Kịch bản: Trương Công Tùng. Quay phim: video sưu tập 
từ những thước phim do những bệnh nhân ở khu vườn kỳ lạ quay. Biên tập: Trương Công Tùng. Âm nhạc: Trương Công Tùng. Hoà âm/thiết kế âm thanh: Trương Công Tùng.  
Hậu kỳ hình ảnh: Trương Công Tùng. Điều phối hậu kỳ phim: Trương Công Tùng. Thiết kế đồ hoạ: Trương Công Tùng và Phan Thảo Nguyên. 

KHU VƯỜN KỲ LẠ

Trương Công Tùng (sn. 1986, Đăk Lăk, Việt Nam) là một nghệ sĩ thị giác với thực hành nghệ thuật trải dài từ tranh vẽ, video, cho đến tác phẩm sắp đặt. Luôn bị thu hút bởi những 
hiện tượng không thể lý giải được trong tự nhiên và xã hội, Công Tùng lấy nguồn cảm hứng sáng tác từ những văn hoá tâm linh, lịch sử truyền miệng, và những ký ức cá nhân. Anh 
đem chúng vào trong nghệ thuật của mình nhằm khám phá những biến đổi trong xã hội, liên quan đến chủ đề sắc tộc và tôn giáo.

Công Tùng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 với bằng Cử nhân về tranh sơn mài.

Anh là thành viên của nhóm nghệ sĩ Art Labor, hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

---
www.truongcongtung.tumblr.com

TRƯƠNG CÔNG TÙNG (VIỆT NAM)
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nghệ sĩ & phim

VANDY RATTANA

PHIM

Chủ đề: Khoa học Xã hội và Ký ức tập thể Năm: 2015

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 Thời lượng (phút) 18:55

Trong Độc thoại, âm thanh duy nhất hiện hữu là giọng nói của người nghệ sĩ trò chuyện với người chị gái mà anh chưa bao giờ biết mặt. Bị giết trong những đợt thanh 
tẩy ‘văn hóa’ của chế độ Khơ-me Đỏ (1975 – 79), cô đã nằm lại đâu đó dưới một mảnh đất nhỏ cùng với người bà và năm ngàn người dân Campuchia khác. Miếng đất 
được đánh dấu bởi hai cây xoài Pum Sen to lớn. Khi Rattana đi thăm lại nơi chôn cất của họ, những lời độc thoại của anh hé mở những ký ức của gia đình anh về cuộc 
diệt chủng Pol Pot* và những tâm sự của anh về những vết thương dư chấn sau cuộc diệt chủng.

Lồng ghép những câu chuyện tự sự với những ghi chép lịch sử, bộ phim của Rattana là một lời tri ân với những nạn nhân của một thảm hoạ chính trị. Ngôi mộ của chị 
gái anh, giống như hàng nghìn nấm mồ không tên của những người khác trải dài khắp đất nước, đều đã hoá thành những mảnh đất nông nghiệp màu mỡ. Trong công 
cuộc chuyển mình hướng tới phát triển của Campuchia sau chế độ Khơ-me Đỏ, những ký ức về các nạn nhân của cuộc diệt chủng chỉ còn là những tiếng vọng lẻ loi từ 
quá khứ, dần biến mất đi khi không có ai ghi chép về cuộc đời họ. Hai cây xoài trong bộ phim là biểu tượng cho Campuchia sau Pol Pot, hút chất dinh dưỡng từ những 
mảnh đất từng là nơi thảm sát đẫm máu và tỏa bóng xum xuê che kín đi một mảng tối trong lịch sử của Campuchia.

Độc thoại thể hiện quyết tâm ghi nhớ những sự kiện lịch sử của Rattana và sự đối chọi với những đợt sóng của việc kiến thiết quốc gia hay tính thờ ơ của con người. Bộ 
phim mời gọi người xem tham gia vào một cuộc trò chuyện về nhu cầu cần biên chép lại lịch sử của Campuchia và mong muốn hướng đến việc chữa lành những vết 
thương của một cộng đồng vẫn còn đấu tranh với những dư âm của nạn diệt chủng.

_______________________________________________

*Pol Pot (1925 – 1998), tên thật là Saloth Sar, là người lãnh đạo của chế độ Khơ-me Đỏ – Đảng Cộng sản ở Campuchia. Dưới quyền lãnh đạo độc tài của ông, những người dân 
thành phố đã bị bắt về nông thôn để làm việc trong các hợp tác xã và trại lao động cưỡng chế. Những cuộc thảm sát, môi trường làm việc kham khổ, thiếu thốn về lương thực 
và thuốc men đã giết chết gần 25 phần trăm dân số của Campuchia lúc đó, chỉ trong vòng 4 năm cầm quyền của Pol Pot.

---
Quốc gia: Campuchia. Thể loại: Phim hư cấu. Ngôn ngữ: tiếng Khmer. Đồng sản xuất: Jeu de Paume và CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux. 
Đạo diễn hình ảnh: Vandy Rattana. Quay phim: Yin Touchmony. Hậu kỳ hình ảnh: Vandy Rattana. Điều phối hậu kỳ phim: Vandy Rattana. 

ĐỘC THOẠI

Vandy Rattana (sn. 1980, Phnôm Pênh, Campuchia) bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình năm 2005. Anh luôn lo ngại về sự thiếu hụt của các ghi chép cụ thể về lịch sử và văn 
hoá của mình (bao gồm các câu chuyện, tập tục, và di tích). Các sê-ri tác phẩm của anh sử dụng rất nhiều các loại máy chụp hình và format khác nhau, biến chuyển giữa việc chụp 
hình phóng sự và thực hành nghệ thuật. Gần đây, Rattana bắt đầu hứng thú với việc làm phim như một cách ghi chép lại lịch sử.

Năm 2014, anh đồng sáng lập nên Hiệp hội Ponleu (Ponleu Association), với mục đích dịch thuật và xuất bản các tác phẩm kinh điển quốc tế sang ngôn ngữ Khmer, hy vọng mang 
chúng đến với cộng đồng người đọc Campuchia. Hiệp hội cũng xuất bản những cuốn sách do họ viết, bao gồm rất nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau (triết học, văn học, khoa học, 
vân vân).

Năm 2009, anh trở thành một trong các nhà đồng sáng lập của phòng triển lãm nghệ thuật Sa Sa (Sa Sa Art Gallery). Tiếp tục với các cống hiến của mình, anh thành lập SA SA 
BASSAC – không gian nghệ thuật đương đại đầu tiên ở Campuchia – vào năm 2011.

Vandy Rattana sống và làm việc giữa Phnôm Pênh và Tokyo.

VANDY RATTANA (CAMPUCHIA / NHẬT BẢN)
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LÊ THUẬN UYÊN 
(VIỆT NAM)

Lê Thuận Uyên là một nhà nghiên cứu và giám tuyển 
độc lập. Với 7 năm du học tại Anh, cô nhận bằng Tú 
tài Chính trị từ Đại học York và Thạc sĩ Nghệ thuật về 
Các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo từ King’s 
College, London, đồng thời, gây quỹ nghệ thuật cho 
British Museum và Barbican Art centre.

Bị thu hút bởi những tác phẩm nghệ thuật mang tính phê 
phán và sinh động của nghệ sĩ Việt Nam trong lần về vào 
năm 2014, Uyên làm việc cho cộng đồng nghệ thuật từ 
đó như một nhà quản lý nghệ thuật, giám tuyển và nhà 
lưu trữ. Cô đã làm cho rất nhiều dự án giám tuyển như 
Miền Méo Miệng (Umea, Thụy Điển, 2015), Skylines with 
flying people 3 (Hanoi, 2016), Condition Report ( Jakarta, 
2017), và triển lãm nhìn lại quá khứ sáng tác của nhóm 
Gang of Five (Hanoi, 2017). Gần đây nhất, Uyên nhận 
được tài trợ của Hội Đồng Nghệ Thuật Châu Á (Asian 
Cultural Council) và sẽ tham gia chương trình lưu trú tại 
New York, Mỹ năm 2017.

Uyên sống và làm việc tại Hà Nội.

Curators 

ZOE BUTT 
(VIỆT NAM)

Zoe Butt là một giám tuyển và cây viết. Hiên tại cô là 
Giám đốc Điều hành và Curator của Sàn Art, không gian 
nghệ thuật đương đại độc lập hoạt động mạnh nhất của 
Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ 2007-09 cô là 
Giám đốc, Chương trình Quốc tế, Dự án Long March ở 
Bắc Kinh, Trung Quốc.Từ 2001-07 cô là trợ lý giám tuyển 
cho mảng nghệ thuật đương đại châu Á tại Queensland 
Art Gallery, Brisbane, Úc, nơi cô đã hỗ trợ cho sự phát 
triển của Triennial Châu Á-Thái Bình Dương của nghệ 
thuật đương đại (APT) và phụ trách chính của bộ sưu 
tập nghệ thuật châu Á đương đại, và các chương trình 
liên quan khác. Hoạt động giám tuyển của cô tập trung 
vào châu Á, làm việc với những nhà nghiên cứu và sưu 
tập tư nhân, giám tuyển độc lập và các bảo tàng danh 
tiếng thế giới.

Zoe nhận bằng Cử nhân Lịch sử Nghệ thuật và Lý thuyết 
từ Đại học New South Wales, Úc. Zoe là thành viên trong 
Hội đồng nghệ thuật Châu Á của bảo tàng Solomon R. 
Guggenheim New York; và là thành viên của nhóm ’21 
nhà lãnh đạo trẻ Châu Á’ do Asia Society, NYC đề cử; và 
trong năm 2015, Zoe được vinh danh là Nhà lãnh đạo trẻ 
Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thể Giới.

Kể từ 2017, Zoe sẽ trở thành Giám đốc Nghệ thuật của 
‘The Factory Contemporary Arts Centre’, một doanh 
nghiệp tư nhân xã hội ở Quận 2, Sài Gòn – là không gian 
đầu tiên tại Việt Nam được xây lên để dành riêng cho 
nghệ thuật đương đại.

GABRIELA SALGADO 
(ANH)

Gabriela Salgado là một curator gốc Argentina, làm việc 
tại London, nơi cô nhận bằng Thạc sĩ Nghệ thuật ngành 
Giám tuyển Nghệ thuật Đương đại từ Royal College of 
Art. Cô đã thực hiện rất nhiều triển lãm và đi dạy tại hơn 
20 quốc gia.

Chuyên về nghệ thuật khu vực Mỹ Latinh, cô là chịu trách 
nhiệm chính cho Bộ sưu tập Nghệ thuật Mỹ Latin tại Đại 
học Essex, UECLAA (1999-2005) và là người điều phối các 
Chương trình Cộng đồng ở Tate Modern (2006-2011).

Cô đã thực hiện La Otra Bienal ở Bogotá, Colombia (2013) 
và Biennale lần thứ 2 của Thessaloniki, Hy Lạp (2009).

Với vai trò giám tuyển và cố vấn, cô làm việc trên toàn thế 
giới và hiện tại đang phụ trách chương trình giao lưu giữa 
nghệ sĩ châu Phi và Lỹ Latinh.

www.gabrielasalgado.co.uk
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CáC đơn vị đồng tổ ChứC Chiếu phim

Lời Cảm ơn đặC biệt

Những tổ chức sau đồng tổ chức trình chiếu (Những) phương Nam đan xen:

Sri Lanka Archive of Contemporary Art, Architecture and Design ( Jaffna, Sri Lanka); Clarkhouse 
Initiative (Mumbai, India); Lugar a Dudas (Cali, Colombia); New Zero Art Space (Yangon, Myanmar); 
32 Degrees East (Kampala, Uganda); 98BCOLLABoratory và Los Otros (Manila, The Philippines); ‘Asia 
Culture Station’ (Chiang Mai, Thailand); Sinema Kolekan ( Jakarta, Indonesia); Sa Sa Bassac (Phnôm 
Pênh, Cambodia); Videobrasil (São Paulo, Brazil).

Các giám tuyển chân thành cảm ơn những nghệ sĩ, cá nhân và tổ chức sau đã giúp hiện thực hoá chương 
trình; các nghệ sĩ: Bani Abidi; Fernando Arias; Kannan Arunasalam; Sammy Baloji/ Lazara Rosell Albear; 
Tiffany Chung; Bakary Diallo; Andrew Esiebo/Annalisa Butticci; Shanaka Galagoda; Ayrson Heráclito; Sasha 
Huber; Claudia Joskowicz; Amar Kanwar; Mikhail Karikis; Jompet Kuswidananto; Dinh Q Le; Giovanna 
Miralles; Nguyen Huong Tra; Nguyen Thi Thanh Mai; Nguyen Trinh Thi; David-Douglas Masamuna 
Ntimasiemi; Phan Thao Nguyen; Renata Padovan; Chulayarnnon Siriphol; Sutthirat Supaparinya; Kidlat 
Tahimik; Tran Luong; Truong Cong Tung; Vandy Rattana; đội Sàn Art:  Dương Mạnh Hùng, Đặng Thị 
Nhã, Đỗ Thị Ngọc Trâm, Lê Xuân Hồng Nhung, Nguyễn Bích Trà, Nhật Q. Võ, Tuyến Bùi; Chou Lê, tikiubi, 
Nguyễn Hoàng Thiên Ngân; and Sharmini Pereira (Sri Lanka Archive of Contemporary Art, Architecture 
and Design, Jaffna); Nalini Malani; Prateek Raja (Experimenta, Kolkata); Maria Abegail Lara; Tyler Rollins, 
New York; Estelle Lacaille; Gerges Senga; Mariam Kone; Natalia Trebik; Nguyễn Quốc Thành; Gesyada 
Annisa Namora Siregar; Norberto Roldan and Merv Espina (Green Papaya, Manila); Erin Gleeson and Ben 
Ve (Sa Sa Bassac, Phnom Penh); Sumeshwar Sharma and Yogesh Barve (Clarkhouse Intitiative, Mumbai); 
Sally Mizrachi (Lugar a Dudas, Cali); Ana Paula Vargas (Videobrasil, Sao Paulo); Teesa Bahana (32 Degrees 
East, Kampala); Shireen Seno (Los Otros, Manila); Marika Constantino (98B); Haymann Oo (New Zero Art 
Space, Yangon)

VỀ NHỮNG NHÀ TÀI TRỢ

Vào năm 2013, Sàn Art khởi xướng ‘Nhận thức Thực tại’, gồm một loạt các bài giảng, workshop, triển lãm, 
ấn phẩm, và nhiều chương trình nghệ sĩ cư trú, cùng với những khách mời đa văn hóa, đa ngành đến 
Thành phố Hồ Chí Minh, từ Nam Á, Đông Nam Á, Mỹ La Tinh và châu Phi, trong một nỗ lực để cùng nhau 
giải trình ý nghĩa của ‘Bán cầu’ Nam trên quan điểm Việt Nam. http://san-art.org/conscious-realities

‘Nhận thức Thực tại’ được thực hiện thông qua quan hệ đối tác giữa Hợp tác Mạng lưới Sàn Art với Quỹ 
Hoàng tử Claus. Dựa trên nguyên tắc văn hóa là một nhu cầu cơ bản, nhiệm vụ của Quỹ Hoàng tử Claus 
là tích cực tìm kiếm hợp tác văn hóa xây dựng trên nền tảng bình đẳng và tin tưởng, với các đối tác xuất 
sắc, trong không gian mà các nguồn lực và cơ hội cho biểu đạt văn hóa, sản xuất sáng tạo và nghiên cứu 
còn hạn chế và di sản văn hóa đang bị đe dọa. Quỹ Hoàng tử Claus có trụ sở tại Amsterdam và được hỗ 
trợ bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan và Dutch Postcode Lottery. http://www.princeclausfund.org

CÁC NHÀ TÀI TRỢ:

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC CHIẾU PHIM:

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI: WWW.EMBEDDEDSOUTHS.ORG51 <    TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC

(NHỮNG) PHƯƠNG NAM ĐAN XEN

http://san-art.org/conscious-realities 
http://san-art.org/conscious-realities 
http://www.princeclausfund.org 
http://WWW.EMBEDDEDSOUTHS.ORG
http://www.embeddedsouths.org
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