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Khác với Sài gòn một thành phố trẻ, hà nội là thành phố có một 
lịch sử hình thành và phát triển rất lâu đời. Đối với tôi hà nội giống 
như một cơ thể sống, rất đẹp nhưng cũng luôn phải thay hình đổi 
dạng qua suốt hành trình biến thiên của thời cuộc. hà nội là nơi 
mà ở đó các lớp thời gian, các lớp lịch sử cứ xuất hiện rồi chồng 
đè lên nhau tựa như những lớp địa tầng của thời gian. Nhìn vào 
những dấu hiệu đứt gãy, những âm hưởng còn sót lại của một hà 
nội xưa pha trộn cùng với các biểu tượng, hình ảnh của thời đại 
mới khiến tôi có cảm giác như đang lần đọc các lớp lịch sử của đô 
thị. Vì vậy tôi nghĩ hà nội giống như một bảo tàng sống nơi lưu trữ 
đầy đủ cả ký ức của quá khứ và nhịp sống của hiện tại đang đổi 
thay từng ngày từng giờ. Chính từ quan niệm về cách tiếp cận đó, 
các dự án nghệ thuật của tôi cứ dần hình thành. Như một người 
mắc duyên nợ với thành phố này, tôi luôn cố gắng đi tìm sự giải 
mã các mối liên kết mong manh giữa những tín hiệu thị giác còn 
sót lại của quá khứ còn in dấu trên mặt tiền của các ngôi nhà với 
những thứ ngồn ngộn cứ xuất hiện rồi lại vụt biến mất trong vòng 
xoáy chuyển động không ngừng nghỉ của một xã hội tiêu dùng 
hiện đại ngày hôm nay. Mỗi dự án là một lần tôi cố gắng đi tìm 
một chất liệu, một ngôn ngữ hay một cách tiếp cận mới để đủ tải 
được những ý tưởng mà tôi muốn thể hiện. Có lúc là chất liệu lụa, 
có lúc là nhiếp ảnh, có lúc là sắp đặt, video thậm chí tạo ra một 
ngôn ngữ tạo hình mới với cái tên phù điêu ảnh. Mỗi một dự án 
nghệ thuật là một lần tôi đặt ra câu hỏi cho chính tôi cũng như 
cho chính người xem về giá trị của hà nội, giá trị của những không 
gian văn hoá, không gian sống mà chúng ta đã từng có cũng như 
đang cố gắng dựng xây ngày hôm nay, liệu sẽ trở nên thế nào 
trong tương lai sắp tới.
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unlike the younger Saigon, hanoi is a city with a very old 
established history. For me hanoi is like a living body which 
is beautiful but whose form is shaped by the variability of the 
times. hanoi is where layers of era and history, comings and 
goings, cascade like the geological stratum of time. looking at 
the signs of fracture and remnents of an old hanoi mixed with the 
symbols and imagines of the modern age makes me feel like i’m 
excavating through historic layers of the metropolis. So i think of 
hanoi as a living museum that embodies the complete archive of 
past memories and assimilates the flowing and changing rhythms 
of contemporary life. This very concept and approach forms the 
background of my artistic projects. As if a debtor to the city, i 
tirelessly seek out and decipher the tenous linkages between 
the remaining visual signs of the past etched upon the facades 
of the structures and thing that that arrive all at once, then all of 
disappear in the relentless spiraling circle of today’s consumption 
society. Every project comes to me as a way to find new material, 
language or approach that is capable of delivering what i want 
to demonstrate. it can be silk painting, photography, calligraphy, 
installation art, videos or even a new visual language i call 
photo relief. Each artistic project raises a question to me and the 
audience about hanoi’s values, the values of cultural and living 
spaces that we used to have and trying to build today, and what 
they will become in the future.
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