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Sắp đặt video  
Video Installation 

19.-24.04.2013 
10:00 - 19:00
Quay phim | Cinematography 
Jamie Maxtone-Graham

Sắp đặt sống  
Human Installation 

25.-27.04.2013 
10:00 - 19:00
Trong 3 ngày, nhiều nghệ sĩ sẽ xuất 
hiện trong không gian triển lãm như 
là các tác phẩm trưng bày. Triển lãm 
sẽ thay đổi từng giờ tuỳ thuộc vào 
số lượng và nghệ sĩ nào sẽ có mặt 
trong từng giờ cụ thể.

For 3 days, a number of artists will 
rotate in presenting themselves as 
exhibits. The exhibition will change 
from hour to hour depending on the 
number of and which artists will be 
there at each hour.  

Trình diễn đặc biệt & 
Trò chuyện 
Special Performance & Art Talk

28.04.2013, 19:00
Một trình diễn đồng thời của các 
nghệ sĩ đã xuất hiện trong sắp đặt 
video và sắp đặt sống. 

Trò chuyện Nguyễn Trinh Thi trình 
bày về quá trình làm việc với các 
nghệ sĩ trình diễn trong các series 
video của cô từ Không phụ đề 
(NhaSan Studio 2010) và Làm gì đây 
(2011-12) tới Dàn Hợp xướng Solo. 

Live performance with all artists 
who have appeared in the video 
and human installations. 

Art talk Nguyen Trinh Thi presents 
the process of working with the 
artists in her performance video 
series from Unsubtitled (NhaSan 
Studio 2010) and Que Faire (2011-
12) to Solo for a Choir (2013).

Khai mạc  | OpeNiNg  
18.04.2013, 18:30
TriểN lãm | exhibiTiON 
19.-28.04.2013
10:00 - 19:00
Địa Điểm | VeNue
gOeThe-iNSTiTuT haNOi
56-58 NguyễN Thái học
www.gOeThe.de/VieTNam

VàO cửa Tự dO  
Free admiSSiON

My Kaywa QR-Code
http://www.goethe.de/ins/vn/han/vi10787385v.htm

http://kaywa.me/Nwn2F

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!
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SẮp ĐẶT VideO & SẮp ĐẶT SỐNg 
VideO & humaN iNSTallaTiONS 

dàN hợp xướNg S lO

nguyễn Trinh Thi là nghệ sĩ làm phim và 
video độc lập ở hà nội. Thực hành của cô 
thường liên quan tới lịch sử, ký ức, nghệ 
sĩ và bối cảnh.  

nguyen Trinh Thi is a hanoi-based 
moving image artist. her practice con-
sistently deals with memory and history, 
artists and their contexts.

Các nghệ sĩ tham gia | Participating artists 

dương Tường, Nguyễn huy an, phạm Thu Thuỷ, Nguyễn xuân Sơn, Nguyễn Quốc Thành, 
Nguyễn mạnh Đức, lê Thị lương, Vũ Đức Toàn, bill Nguyễn, Nguyễn Trinh Thi, Nguyễn 
Trần Nam, Trương Quế chi, Nguyễn Văn Song, Ngô Thành bắc, lê huy hoàng, Nguyễn 
ban ga, Vũ Tiến Đại, Nguyễn mạnh hùng.
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