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Kính và Thưa,
Sau những giờ áp lực của đời sống, tôi thường lên mạng du hành cõi nghệ thuật. Xem thế giới có
gì lạ, có gì mới, có gì hay, rồi ghi nhớ. Để dành. Nhai lại như con trâu sau ngày cày bừa vất vả.
Tôi tìm thấy trong mỗi người nghệ sĩ thật, có phương pháp sáng tạo đặc thù, có ý chí sáng tạo
vượt qua sợ hãi, có đam mê sáng tạo quay lưng với đòi hỏi thực tế, có hạnh phúc riêng tư không
cần phân bày.
Đã là nghệ sĩ thì không phân biệt màu da, sắc tộc, đông tây, ngôn ngữ mà ngưỡng mộ những
điểm dị biệt nên nỗi của nhau. Cái đẹp cái hay thì vô cùng vô tận mà người thì sẽ tận sẽ cùng.
Càng tìm hiểu nghệ thuật càng ngậm ngùi cho tháng ngày ngắn ngủi không làm sao hưởng thụ
được bao la.
Thỉnh thoảng kể cho nhau nghe. Bạn nói rằng, sao không ghi lại?
Đó là lý do cuốn sách này bắt đầu. Những nghệ sĩ, những tác phẩm được tìm thấy tình cờ như cơ
duyên đưa đẩy. Có khi chưa kịp ghi, quay lại, tìm không thấy. Có khi đang lang thang lại gặp
giữa đường. Tôi ghi lại vì thấy đẹp thấy hay theo ý riêng và ngẫu nhiên. Chú thích và bàn thêm
theo hứng khởi. Có thể gọi là du ký trên mạng.
Chỉ vậy thôi.
Ngu Yên
Houston, ngày 1 tháng 7 năm 2012.
Ghi xong phần 1.
(Sách chia làm nhiều phần vì ấn hành dạng ebook sẽ quá tải. Tranh ảnh dễ bị mờ. Xin xem tiếp
những tập sau)
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Levi Van Veluw
Sinh năm 1985.
Tại Hoevelaken.
Hà Lan.

http://www.levivanveluw.nl/

Tốt nghiệp đại học Artez Art, Arnhem.
Hiện đang sinh sống và làm việc ở đây.
Đã triển lảm tác phẩm nhiều nơi trên thế giới, New York, Chicago, Los Angeles, USA; Toru,
Polen; Brussels, Hasselt, Belgium; Linz, Autria; Beijing, China; Taragona, Spain; Volta Basel,
Berlin, Germany; Trieste, Italy; Aberdeen, Scottland; France; London, UK; Stockholm,
Sweden....
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1. Dẫn.
Thông thường, tác phẩm
nghệ thuật là sản phẩm, là
kết quả của sáng tác..là tài
sản trí tuệ và vật chất của
nghệ sĩ.
Đi vào phương pháp sáng
tạo của Levi Van Veluw,
người nghệ sĩ trở thành chủ
đề, trở thành đối tượng và
khác thường hơn, ông chính
là sản phẩm của ông.
Francis Bacon nói rằng:
"The job of the artist is
always to deepen the
mystery" (công việc của
người nghệ sĩ là luôn luôn
đào sâu vào cõi bí ẩn). Van
Veluw là nghệ sĩ đa tài, ông chụp hình, vẽ, tạo hình, tạo diễn. Tác phẩm của ông có khi là tấm
ảnh, có khi là đồ vật, có khi là bức tranh, có khi là tượng, có khi là video, đa số tập trung vào
ông, nhất là cái đầu của ông. Và những tác phẩm của ông lần lược chứng minh, ông đang đào sâu
vào sự phức tạp của con người và sự liên hệ với đời sống chung quanh. Sự bí ẩn được thể hiện
bằng những chất liệu tầm thường như đời sống tầm thường đã che dấu con người thật.
Có thể nói rằng, cái đầu của ông là đối tượng của ống kính, là sân chơi tạo hình, là phương tiện
diễn đạt, là một thứ thông tin nghệ thuật đến người thưởng ngoạn. Ngoài ra, thân thể của ông, cử
chỉ của ông cũng trở thành trung gian phát đi những uẩn ức tâm lý, sinh lý và những suy tư về
đời sống.
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Mặc dù là khuôn mặt, đầu cổ nhưng không phải là chụp hoặc vẽ chân dung. Với sự phối hợp
hoặc dàn dựng của các vật liệu khác nhau, cùng một đối tượng, cái đầu, ông cho người xem cảm
nhận cái mặt thật bị đời tha hóa từ những vị trí nhìn của mỗi người, của mỗi thời gian hoặc của
mỗi không gian.
Chúng ta không chỉ thưởng ngoạn nghệ thuật mà thưởng ngoạn nghệ thuật với bối cảnh và không
gian thời gian đi chung với nó. Người sáng tác không chỉ sáng tác nghệ thuật mà sáng tác nghệ
thuật trong nhiều lớp vỏ, trong nhiều hợp cảnh, và trong nhiều lăng kính của tâm sinh lý.
Nghệ thuật là con đường cảm nhận bản chất thật mà thường khi không thể giải thích bằng luận
lý. Kể cả những vùng mà triết lý không thể chạm tới. Mỗi người lãnh hội được hay không là do
người đó có sống với nghệ thuật hay không? Ngoài ra, là duyên số. Rốt ráo, nghệ thuật là để
sống với, sống cùng; Không phải để sống nhờ, sống mượn. Giá trị sau cùng của người nghệ sĩ
không phải là tác phẩm mà là nỗi hạnh phúc với nghệ thuật. "The only time I feel alive is when
I'm painting". Vincent Van Gogh. (Tôi chỉ có thể cảm thấy mình đang sống khi tôi đang vẽ).
Cũng như những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng , ấn tượng hoặc siêu hình, tác phẩm của Van
Veluw phải mất nhiều thời giờ chiêm ngưỡng, quan sát và động não thì mới cảm nhận được ý tứ
của ông. Đa số là biểu trưng cho những vùng đậm đặc của tâm lý và tâm linh. Như Lucian Freud
đã ghi nhận: "The longer you look at an object, the more abstract it becomes, and, ironically, the
more real" (Càng nhìn một đối tượng lâu chừng nào, càng thấy được vẻ trừu tượng của nó nhiều
chừng đó. Trớ trêu thay, càng nhìn ra mặt thật của nó). Levin Van Veluw giải thích về một khía
cạnh của phương pháp sáng tạo: " I sit in front of a mirror with several odjects and ideas. That
day, the process takes shape, and slowly I create a new object I find interesting". (Tôi ngồi trước
gương soi với vài đồ vật và những ý nghĩ. Ngày hôm đó, tác phẩm bắt đầu thành hình rồi từ từ
tôi làm ra một đối tượng khác mà tôi thích thú).
Thấy một cảnh rừng núi, đồng bằng thu nhỏ theo kiểu bonsai, xây dựng trên một cái đầu người
sống. Bạn có cảm nhận được sự liên hệ tinh vi giữa người và thế giới chung quanh? Bạn có tự
hỏi đời sống làm chủ con người hay con người làm chủ đời sống? Ai tạo ra đời sống? Phải chăng
là trí tuệ con người? Không cần phải tưởng tượng, bạn sẽ thấy tác phẩm này trên thân thể của
Levi Van Veluw.
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2. Bày.
Trên website của Levi Van Veluw, ông trình bày những tác phẩm của ông chia thành nhiều thể
loại:
- Drawing Untittled. Những hoạ phẩm không đề.
- Automata. Vật thể xoay tự động.
- Origin Of The Beginning. Nguồn gốc của sự bắt đầu.
- Installation Images. Xây dựng hình ảnh.
- Veneer. Vỏ bên ngoài.
- Veneer IV Odject.
- Veneer III Object.
- Natural Transfers. Di tiếp tự nhiên.
- Monere. The word comes from the Latin "monere," which means 'to remind' or 'to warn.'. Gợi Nhớ
- Light. Ánh sáng.
- Landscapes. Cảnh trí.
- Material Transfers. Di tiếp chất liệu.
- Ballpoints. Chấm và vẽ.
- Older works. Tác phẩm xưa.
7
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Tôi sẽ chọn một số loại tác phẩm đại biểu cho nghệ thuật cùa Levi Van Veluw, để giới thiệu với
độc giả người Việt. Phần còn lại, xin lên website http://www.levivanveluw.nl/ tham khảo thêm.

Tranh Vẽ: Drawing Untittled.

Charcoal on paper, 205cm x 120cm / 80.7 x 47.2 Inches
Bức vẽ này là một phần của tác phẩm Origin of the Begining (xem tiếp theo, phía dưới). Ông vẽ
lại căn phòng của ông sống thời niên thiếu bằng diễn đạt trừu tượng. Một khoảng trống lớn trôi
nổi nhiều hình khối hai mươi mặt. Căn phòng này vốn là nỗi ám ảnh của ông.
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Mặc dù những khối hình học nhỏ lớn trông rất đối xứng nhưng chúng di chuyển qua khoảng
không gian một cách hổn độn. Diễn đạt quan niệm đối kháng hàng ngày với sự hổn loạn đang
xảy ra trong hiện thực.

Tạo Hình: Origin Of Begining
Tác phẩm này được triển lảm trong ba căn phòng. Mỗi căn vào độ 4m x2.5m x 2.5m. Vật liệu tạo
hình là 30.000 ngàn miếng gỗ vuông nhỏ, cây gỗ, hình chụp và video. Bàn, đèn và tủ sách....

Trong mỗi phòng triển lảm, ông đã tự tay dán những miếng gỗ nhỏ kín mít từ trần nhà xuống tận
sàn nền. Những đồ vật chưng bày cũng bằng một màu gỗ. Căn phòng màu đà đậm tạo ra một thế
giới đầy tâm sự âm u. Làm tăng cảnh lẻ loi của hình nhân ngồi trầm tư trên ghế. Hình nhân là
người sống. Được dán kín những miếng gỗ con từ đầu đến chân. Góc bàn có dấu vết cháy, nói
lên sự ám ảnh về lửa.
9
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Có thể nói tác phẩm này biểu hiện tiến trình của Van Veluw trên đường tìm kiếm chính mình.
Những chọn lựa vật liệu, cách xây dựng mô hình và cách sắp đặt cảnh trí chứng tỏ một cá tính
độc đáo và căn cơ thẩm mỹ. Người xem có thể cảm nhận được không khí rùng mình khi nhìn
thấy tác phẩm mang đầy vẽ huyền hoặc và ngây dại.

Khi ánh đèn mờ xuống, bóng tối bao phủ trên màu sắc lờ mờ, tạo ra cảm giác cô đơn rờn rợn.
Những chi tiết được hoàn thành tỉ mỉ và phối ráp rất nghệ thuật. Trong những video, có thể thấy
hình nhân cử động và làm những hành vi diễn đạt những ám ảnh đã đeo đuổi đời ông. Như mỗi
chúng ta đều có những ám ảnh riêng tư từ thuở trẻ.
Ông cho biết, những căn phòng này là những góc nhìn khác nhau của căn phòng mà ông đã sống
đơn độc trong chuỗi ngày niên thiếu, từ 8 đến 14 tuổi.
Jackson Pollock: "Every good painter paints what he is" (Mỗi người họa sĩ giỏi sẽ vẽ những gì là
họ). Điều then chốt này sẽ phân biệt được những điểm lớn của những nghệ sĩ lớn. Đây là lý do vì
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sao những người nghệ sĩ thật không bao giờ sáng tác giống nhau. Điều lầm lẫn lớn nhất của
người sáng tác là cho ra tác phẩm của nghệ sĩ khác mà không phải là của chính mình.
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Veneer IV Object

Những tác phẩm như Veneers,
Veneer III Object, Veneer IV
Object, Lights, Natural Trans fers,
Material transfers, Ballpoints và
những tác phẩm xưa của Levi Van
Veluw đều chủ yếu xoay quanh
những "mặt nạ" hoặc vẽ bằng màu
sắc hoặc bao bọc bằng nhiều chất
liệu khác nhau. . Van Veluw không
"đi săn" đề tài và đối tượng cho
nhiếp ảnh cũng như tạo hình. Ông
"săn" ông.
Ông nói về tác phẩm Veneers.
Ông đã dùng những chất liệu, màu
sắc, kiểu vẽ, hình thể và phối hợp
chúng một cách tự nhiên lên khuôn
đầu của ông. Đầu và mặt của ông
là nhân tố không thay đổi. Mỗi yếu
tố được chọn lựa theo từng hiệu
ứng trước khi sáng tác. Trong
13
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hành trình chọn lựa qua lại với chất liệu khác nhau và không theo một ý định nào đã có trước,
ông đã tạo ra hình ảnh. Đây là một phối cảnh của đời sống, thu nhỏ lại.
Người xem có thể cảm nhận được sự diễn tả khá dễ dàng vì mặt và đầu làm nền rất quen thuộc
và dễ hiểu đối với mọi người. Hơn nữa, hình ảnh này không sử dụng hiệu quả của điện tử, của vi
tính, đây là sản phẩm cụ thể. Khi cùng là cái đầu được thay đổi bởi những vật liệu diễn đạt khác
nhau thì giá trị của nghệ thuật cũng thay đổi theo. Sự thay đổi này trở thành chủ đề của tác phẩm
thay vì chủ đề trên từng đối tượng, tức là từng cái đầu dị biệt.
Ông sáng tạo ra những hình tượng thẩm mỹ khác nhau vì ông cho rằng nghệ thuật được sáng tác
do đặc tính của sự bất mãn và do sự không toàn hảo của con người.
Một trong những mục tiêu sáng tác của ông là đi tìm giá trị của những sự vật chung quanh con
người và những liên hệ đã tạo nên đời sống. Mặc dù những lý do tàng ẩn không thể hiện liền qua
tác phẩm nhưng người xem cũng bị tác động bởi những thắc mắc chưa được thỏa mãn.

Natural Transfers
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Material Transfers
Những vật liệu quen thuộc tầm thường như thảm nhà, đá nhỏ và vỏ gỗ được sử dụng để bao bọc
khuôn đầu Van Veluw tạo ra một sự đối kháng giữa hai giá trị cũ quen và mới lạ. Khó mà tránh
né được cảm giác vừa thú vị vừa lạ lẫm khi thấy miếng thảm nhà như cái đẹp dùng chân đi nay
trở thành cái đẹp trên đầu người. Cái chân dung của người có thể nhìn thấy, cảm nhận dưới
những "mặt nạ" khác nhau. Vở lẽ, con người hàng ngày không phải như đã thấy.
A one man process, người ta gọi những tác phẩm của ông như vậy. Bởi ông chỉ loay hoay tạo ra
sản phẩm đẹp từ chính thân thể của ông để diễn đạt những trầm tư và mơ ước của nghệ thuật.
Coco Chanel, người mang mùi thơm Chanel No. 5 đến cho thế giới, nói rằng: "In order to be
irreplaceable one must always be different" (Để không bao giờ bị thay thế, người này phải luôn
luôn khác biệt). Bạn có nhận thấy sự khác biệt của nghệ sĩ Levi Van Veluw?
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Lights

Một trong những dãy tác phẩm mới của Van Veluw là ông sử dụng những vật liệu phản quang.
Dùng đèn xanh để chụp hình những chân dung thể hiện khác nhau những kiểu phản ánh sáng.
Trở thành những đối tượng độc lập, tự diễn. Qua bóng đen, ánh sáng tạo nên hình thể và tạo ra
chân dung khác với chân dung cội nguồn. Một cách nhìn như thấy chân dung của một người vô
hình đi ngang qua ánh sánh xanh. Phải chăng đây cũng là "mặt mũi" thật/giả của nhân sinh?
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Landscapes
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When I say laugh, I don’t mean I want to poke fun, but because there’s a such a sense of humour
about these pieces, and discovering that he creates the whole thing himself makes me laugh in
amazement. On the other hand van Veluw challenges himself – when you look at his eyes there’s
something so captivating about the stillness of each piece. ( Inggrid. Tuesday March 1st, 2011).
(Khi nói rằng tôi bật cười, không có nghĩa là tôi đùa giỡn nhưng quả thật những tác phẩm này
mang tính chất khôi hài và khi khám phá ra chính ông ta đã tự tạo ra những dàn dựng này, khiến
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cho tôi bật cười kinh ngạc. Ở một nhận xét khác, Van Veluw đang tự thách đố mình. Khi chúng
ta nhìn vào ánh mắt của ông, sẽ cảm thấy một điều gì thật quyến rũ về sự tỉnh mịch của mỗi tác
phẩm).
Tác phẩm Landscapes xuất hiện năm 2008 với 4
tấm ảnh hai chiều và một video 3 chiều.
Những cảnh trí sống, thâu gọn, trông rất lãng mạn
được bày biểu trên khuôn dung đầu mặt tạo ra
một cảm nhận vừa lạ vừa quen.
Cảnh trí bốn bể năm châu đều đã có sẵn nhưng
nếu không có con người thì cảnh trí ra sao? Một
cảnh đẹp hoặc xấu là do người hay do cảnh mà
ra? Là người mù, họ có biết cảnh trí ra sao
không? Làm sao họ biết cảnh thế nào là đẹp?

3. Kết
Bước vào thế giới Bonsai của Đông Phương, vì sao người nghệ sĩ lại nén cây cỏ thành những sự
sống bé nhỏ? Vì sao trăm năm lại nhốt cây cổ thụ vào hình thể con con? Nếu một đẹp lớn có thể
thu nhỏ lại thì một đẹp nhỏ có thể khuếch đại ra. Một nghệ thuật nhỏ có thể có một đồng dạng ở
nghệ thuật lớn. Người nghệ sĩ thật sự là kẻ nhìn thấy nghệ thuật trong những văn vẽ khác mà
những người đồng thời chưa thấy. "Art is about presenting the possibility of a different way of
thinking" Josephine Le Grice. (Nghệ thuật là diễn đạt những đường hướng khác nhau, có thể tìm
thấy, về sự suy tư).
Levi Van Veluw đã được thế giới thưởng ngoạn đón nhận rất sớm. Ông còn cả một hành trình
dài để khám phá thêm về chính mình và sự liên hệ giữa chủ thể, chủ đề và đối tượng. Người ta
tiên đoán ông sẽ rời bỏ những chất liệu và phương tiện đang dùng để chọn lựa những chất liệu và
phương tiện khác. Giới thưởng ngoạn nghệ thuật mới đang chờ đợi sự ngạc nhiên khác từ ông.
Houston, 15 tháng 6 năm 2012.
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Ai Weiwei sinh 18-5-1957.
tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Quốc tịch Trung Hoa.
Nghệ thuật tạo hình: Điêu khắt và dàn dựng nghệ phẩm.

Ai Weiwei trở thành một trong những nghệ sĩ tạo hình dẫn đầu tại Trung Quốc. Người ta biết
đến ông khởi đầu vì ông thiết kế cho Bảo Tàng Viện Quốc Gia tại Bắc Kinh. Sau đó, là thiết kế
"Bird's Nest" tại vận động trường chính trong kỳ thế vận hội Olympic 2008.
Ông đến Bắc Kinh năm 19 tuổi. năm 1978, ông gia nhập nhóm nghệ thuật tiền phong "Xing
Xing" (những ngôi sao). Nhóm nghệ thuật Hiện Đại đầu tiên ở Trung Quốc. 1981, ông đến Hoa
Kỳ. Ông sinh sống bằng nghề chơi bài và học hỏi cách dàn dựng nghệ phẩm suốt cả thời gian cư
trú tại New York. Ông chuyển hướng từ một họa sĩ qua nhà tạo hình. 1993, ông trở về Trung
Quốc và thành lập cơ sở Chinese Art Archive & Warehouse (CAAW), một tổ chức vô vụ lợi về
triển lảm nghệ thuật ở Bắc Kinh.
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Ông gây nhiều
xáo trộn cho
truyền
thống
Trung
Quốc
thời kỳ đó. Ví
dụ như, bức
hình của vợ
ông, Lu Qing,
đứng vé váy lòi
quần lót trước
Thiên An Môn.
Hoặc trình diễn
50 chiếc bình thời kỳ đồ đá mới mà ông sơn chúng bằng những màu sơn công nghệ. Ông chủ
xướng, mọi người dân đều có thể có ý kiến riêng về những sự việc trong đời sống. Quan niệm
này trở thành chống đối với chính quyền Cộng Sản.
Từ năm 2008, sau trận động đất ở Sichuan, ông trở thành
một trong những người hoạt động nhân quyền. Qua mạng
lưới ông đã tố giác với quốc tế những ém nhẹm của nhà cầm
quyền. Xung đột nhiều lần với nhà chức trách địa phương.
Năm 2011, ông bị bắt giam vào ngày 3 tháng 4 tại sân bay
Bắc Kinh trên đường đi Hong Kong. Nhiều tổ chức nhân
quyền trên thế giới đã cổ động phong trào trả tự do cho nghệ
sĩ Ai Weiwei. Tổ chức dẫn đầu là The Solomon R.
Guggenheim Foundation. Phong trào này, phát động rộng
rãi, trong và ngoài Trung Quốc, nhất là ở Hong Kong.
Những người ủng hộ phong trào này, tập hợp trần truồng để
kêu gọi người tham gia ký tên gửi đến Liên Hiệp Quốc và
chính phủ Trung Quốc. Tháng 10 năm 2011, ông được tạp
chí ArtReview đưa vào danh sách 100 người có quyền lực
trên thế giới.
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Ngày 11 tháng 6 năm 2011, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tuyên bố thả ông ra với tiền bảo lãnh.
Sau khi đã bắt ông nhận lấy tội danh trốn thuế. Và ân huệ vì ông đang bị bệnh. Nợ thuế là một
trong những lý do thường được sử dụng để trừng phạt những nhà hoạt động chính trị của chế độ
Cộng Sản. Người mang tội danh này không thể xuất ngoại cho đến khi trả hết nợ. Và luôn luôn ở
trong tình trạng bị động. Có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào. Vợ ông cho biết, sức khỏe của ông
yếu kém vì đã bị hành hạ trong thời gian bị giam cầm.
Ông trở thành một trong những nghệ sĩ nhân quyền sống trong Trung Quốc mà được thế giới biết
đến. Những nghệ phẩm của ông đã được chưng bày và được ủng hộ ở những cơ sở triển lảm
quốc tế. Một phần phim tài liệu: Ai Weiwei Never Sorry được tuyển chọn giải thưởng của tổ
chúc Sundance.
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"Grapes". Dàn dựng bằng những chiếc ghế thời Nhà Thanh.
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Kroutchev Planet Photo: Ai Weiwei art work
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Chưng bày tại Lisson Gallery London
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Một thiếu niên khoảng 20
tuổi lén lút bò đến gần
thành quách Vạn Lý
Trường Thành. Đây là
biểu tượng hùng vĩ và
mạnh mẽ tượng trưng cho
Trung Quốc. Nó không
phải là du khách đến ngắm
một trong bảy kỳ quan của
thế giới. Nó đến gần Vạn
Lý Trường Thành với một
bao sơn xì và một cái
thang leo.
Tường là khung vẽ nơi mà
nó sẽ vẽ lên những đối
kháng. Những tranh vẽ
này bắt đầu sự nghiệp và
số mệnh của Ai Weiwei và
những nghệ sĩ khác, những
tâm hồn chống đối.

(Ai Weiwei 5-22-08)
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The Unilever Series

Ai Weiwei
Installation
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Chưng bày tại Lisson Gallery

Bicycles.
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Sunflower Seeds 2010
Sân chơi cho người thưởng ngoạn tham dự vào tác phẩm. Hạt Sun Flower trải làm nền.
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Trong khi nghệ sĩ Ai Weiwei bị chính quyền Trung
Quốc bắt giam, một phong trào vẽ lên tường chống lại
nhà cầm quyền và yêu cầu trả tự do cho Ai Weiwei đã
lan tràn khắp Hong Kong. Gây ra nhiều khó khăn cho
nhà nước đối với du khách và giới báo chí của thế giới.
Một nữ nghệ sĩ trẻ đã rất năng nổ trong việc sáng tác
truyền đơn trên tường bằng sơn xì là cô Tang Chin. Và
cảnh sát địa phương đang lùng bắt cô. Với tội danh
chống báng chính phủ, cô có thể ở tù lên đến 10 năm.
Việc làm của cô đã tạo ra căm phẫn trong dân chúng và
giới báo chí. Sự báo động về những áp bức nghệ sĩ và
nhân quyền đã khiến dân Hong Kong bắt đầu lo sợ vì
họ nay đã trực thuộc vào quyền lực Trung Quốc thay vì
được hưởng những tự do như trước đây khi còn Anh
Quốc bảo hộ.
Ngược lại, cô Tang Chin
đã lên tiếng cảm ơn cảnh
sát Hong Kong vì nhờ họ
bố cáo, thông báo mà dân
chúng càng lưu ý hơn về
sự việc đang xảy ra cho
nghệ sĩ Ai weiwei.
Kacey Wong, nghệ sĩ sáng
lập tổ chức Art Citizen,
phát biểu: Đây không phải
chỉ là vấn nạn chính trị mà
còn là vấn nạn của luân lý.
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Sinh 1959
tại Kriva Palanca, Macedonia.
Hiện sống tại Milan, Italy.
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1. Dẫn
Robert Gligorov được biết đến như một nhiếp ảnh gia nổi tiếng khắp Âu Châu. Đại đa số hình
chụp của ông có đối tượng phối hợp giữa người, súc vật và cây cỏ để đưa đến những chủ đề diễn
tả nội tâm mâu thuẫn, tính dục và khôi hài. Sự diễn đạt kỳ lạ và phối cảnh bất ngờ. Thông thường
gây "thất kinh" cho những người thưởng ngoạn trung bình.
Có thể nói, mỗi bức hình
của ông thường mang tính
"trêu chọc" người xem. Sự
tưởng tượng mạnh bạo
đẩy hình ảnh ra tận biên
giới mà xã hội hoặc tâm
tính con người khó chấp
nhận một cách bình
thường. Hình ảnh của ông
mang một sức truyền
thông cực đoan. Ông cho
rằng những hình ảnh tràn
áp sẽ gây ra "giật mình"
cho tầm cảm nhận, từ đó
thưởng ngoạn có cơ hội
suy nghĩ lại những thói
quen cần thay đổi. Những
"giật mình" và "thất kinh"
mà ông gửi ra thường
chứa đựng bạo động, tình
dục và tôn giáo. Nhưng
không thể không nhắc đến
âm cười thoải mái trong
tác phẩm của ông.
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2. Bày và bài phỏng vấn của Agirlinhongkong.
(Sau buổi nói chuyện với Robert Gligorov, cô gái này đã mua một số lớn tranh ảnh của ông).

- Anh đã trở thành nghệ sĩ như
thế nào? Và nếu anh không là
nghệ sĩ, anh muốn làm gì?
RG: Tôi luôn luôn bị tranh ảnh
quyến rũ. Từ nhỏ tôi vẫn thường
vẽ và điều tập tành này đã đeo
đuổi tôi từ đó. Sau này tôi áp
dụng kỹ thuật vẽ vào nhiều lãnh
vực thương mại như truyện
tranh, minh họa, quảng cáo.....
và vào những vùng nghệ thuật
khác nhau khi tôi bước vào tuổi
36, sau khi đã học hỏi nhiều về
khả năng sáng tạo. Đây cũng là
một sắp đặt của định mệnh.
Nếu tôi không bao giờ vẽ và
không thích thú nghệ thuật
plastic, có lẽ tôi sẽ trở thành
bác sĩ giải phẫu hoặc một huấn
luyện viên.
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- Nhiều người lên án nghệ thuật hiện đại có liên
hệ gần gũi với thương mại. Anh nghĩ sao?
RG: - Nghệ thuật hiện diện khắp nơi. Quảng
cáo, phim ảnh, thời trang, thiết kế được thành
công là do các nghệ sĩ cho dù không có thù lao
bản quyền. Không thể chối cải, nghệ thuật đã
hiển nhiên có mặt trong đời sống hôm nay.
Chúng ta không thể nói chuyện thương mại
trong lãnh vực sáng tác nghệ thuật nhưng chúng
ta có thể nói chuyện thương mại trong tiến trình
làm nên một tác phẩm thu hút. Đó là những nhà
buôn trung gian, những buổi bán đấu giá tác
phẩm, những phương pháp định giá và bảo vệ
lợi ích. Chủ nhân của tác phẩm có chấp thuận
giá trị này hay không, không quan trọng. Việc
này thuần túy là thương mại. Nhất là khi chúng
ta có một dự tính năng nổ tạo nên giá trị cho
tác phẩm của các nghệ sĩ đương thời... Càng có
giá, tác phẩm càng tốt đẹp hơn... Nhưng điều
này lại mâu thuẫn với quan niệm nguyên ủy của
làm nghệ thuật.
Nếu có thương mại chỉ là phương diện của
những người "giật dây" muốn kiểm soát thị
trường.
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- Anh có nghĩ rằng nghệ thuật cũng mang vai
trò tích cực trong xã hội? Và thật ra như thế
nào?
RG: - Những nguồn gốc gây cảm hứng cho
nghệ thuật đến từ xã hội chung quanh, từ môi
trường và từ tất cả sự việc mà con người va
chạm hàng ngày, như thiên nhiên, đời sống,
thương đau, tình tự...những kinh nghiệm buồn
vui.. Vì vậy tôi không dám tưởng tượng rằng
nghệ thuật của tôi có vai trò xã hội
Người nghệ sĩ không thể quá tình cảm mà
phải có cái nhìn hoài nghi về hiện thực và
điều này sẽ đặt họ lên cao hơn những tiêu
chuẩn đúng đắn đang có. Sự khiêu khích này
có thể gây ra tranh cải hoặc dẫn đến thất bại.
Nhưng thế giới này muôn hình muôn vẻ, nhiều
văn hóa khác nhau... sẽ đưa đến nhiều khác
biệt và làm sao cho phù hợp với tinh cầu này
là một chuyến thám hiểm vĩ đại. Con người sẽ
thấy được kết quả trong tương lai.
Người nghệ sĩ không thể tiếp tục nói tới
những người thưởng ngoạn trưởng giả chung
quanh... bởi vì điều đó nên lãng quên trong
biển cả. Như vậy, một người liên hệ thế nào
với xã hội? Quan niệm này khó định nghĩa rõ
rệt trong đời sống hôm nay.
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- Nếu anh có một số tiền không giới hạn, anh dự định sẽ làm gì?
RG: - Làm việc từ thiện chắc chắn là một niềm vui sướng lớn lao. Những nét mặt kinh ngạc của
người nhận lãnh là những món quà vô giá. Tôi sẽ đi tìm những trường hợp khó khăn thích đáng
để trao tặng cho họ....
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- Anh có ưu tư gì về chiều hướng mà thế giới đang tiến tới?
RG: - Khi tôi còn thiếu niên thường hay nói về tương lai như những phim khoa học giả
tưởng...Bây giờ, tương lai đã tới....một số công nghệ khoa học đang xảy ra, thật là đáng kinh
ngạc. Không, tôi không lo âu gì về việc này. Ngược lại tôi có niềm tin vào sự an bình trong
tương lai.... Chỉ có một điều thỉnh thoảng làm cho tôi ngỡ ngàng, đó là một phần lớn trên thế
giới lại "quay về". Như chúng ta đang đóng phim cải trang.Tôi nhận ra điều này từ vài năm
nay....Nếu chúng ta nghĩ rằng ông Bush không hề biết Afghanistan ở đâu, ông không phải là
người duy nhất..... Thế giới và nhân loại sẽ tiếp tục sinh tồn với kỹ thuật mới và những quan tâm
mới đối với môi trường chung quanh và với sự bất công trong xã hội....Tôi thật sự nghĩ rằng, đã
qua rồi những ước mơ bá chủ, con người cần một đời sống chất lượng cao. Tiến trình làm tốt
đẹp này đang diễn ra....còn vài thập niên nữa trước khi phụ nữ ở Afghanistan được quyền đi học
và đầu phiếu... Sẽ tiếp tục như vậy... và đó là bước tiến không thể ngăn cản của văn minh con
người.
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- Có bao giờ những nhà phê bình, những
nhà báo nói gì về những điều mới lạ trong
tác phẩm của anh? Hoặc khám phá ra
những khía cạnh khác trong tác phẩm mà
chính anh cũng không biết?
RG: - Không, tôi thường hay bị họ hiểu
lầm, thật là khó tin. Tôi cảm nhận về tôi
một cách rõ ràng như nhìn qua khối thủy
tinh. Tôi thường hay nghe những điều
không thuộc về mình. Cô biết không, để
giải thích về tác phẩm của mình thì có thể
còn khó hơn là làm ra nó...Tuy nhiên,
những phê phán của giới phê bình sẽ ảnh
hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ...hoặc tạo
ra sự phức tạp trong nội tâm nếu tác giả
không chấp nhận những phê phán ấy.
- Anh sử dụng thân thể anh rất nhiều trong
tác phẩm. Còn thân thể của người thưởng
ngoạn thì sao? Nếu có thể làm được, anh
sẽ đưa người xem thâm nhập vào tác phẩm
của anh như thế nào?
RG: - Đây là một khó khăn mà tôi không
nghĩ tới bởi vì tôi là người thưởng ngoạn
đầu tiên. Nếu tôi nghĩ đến vấn nạn này, có
lẽ tôi sẽ làm kinh doanh hoặc thương
mại.... Nhưng đây không phải là cách làm
của tôi. Tôi sáng tác và tôi trình bày rồi
người xem tự quyết định.
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- Nếu anh có thể trình bày tác phẩm của anh cho một nghệ sĩ đã qua đời, anh sẽ chọn ai?
RG: - Tôi nghĩ rằng những nghệ sĩ đã được yêu chuộng trong thời đại của họ, về những tác
phẩm với giá trị riêng của họ nhưng tôi cho rằng nghệ thuật đương đại vạm vỡ hơn nhiều.
Dỉ nhiên, không những chỉ là ý kiến về tác phẩm của tôi mà thật là thú vị khi nhìn thấy sự kinh
ngạc của họ về kết quả trên tác phẩm của họ để lại...như Mona Lisa hoặc những họa phẩm của
họa sĩ nghèo Van Gogh. Tôi muốn báo tin cho họ biết, tuy đã qua đời nhưng họ vẫn sống mãi
giữa chúng ta. Họ quả thật là bất tử.
Rồi tôi muốn làm cho họ hoảng hốt với những diễn đạt mới, hãy tưởng tượng nếu tôi đưa cho
họa sư Michelangelo coi cuốn video "The Legend of Bobe" với hình ảnh sống động...có lẽ ông ta
sẽ té xỉu vì kinh ngạc.
- Những nhà văn nào đã giúp anh hiểu biết thêm về tính chất
nghệ thuật đương thời.
RG: - Tôi đọc khá nhiều những bài viết về nghệ thuật của
nhiều nhà văn nhưng rất ít người thuyết phục được tôi vì họ
không phải là nghệ sĩ. Họ thật sự là người viết. Dỉ nhiên,
nếu tác phẩm được những nhà văn hóa trích dẫn hoặc khen
ngợi, sẽ mang một ý nghĩa lớn. Ví dụ như Umberto Eco viết
một cuốn sách về thẩm mỹ nhưng thật dễ dàng nhận ra,
cuốn sách này không khai trí thêm. Tôi thích thú hơn đi tìm
những nghệ sĩ trẻ xán lạn với những tầm nhìn về nghệ thuật
hiện đại....."nghĩa là vài điều gì thỉnh thoảng được ngộ
ra"...mà đọc sách nghệ thuật không học hỏi được. Chúng ta
có thể mở rộng cách nói, rất nhiều nhà bảo tàng viên nhận
ra giá trị của tác phẩm mặc dù họ không biết tại sao. Họ là
bảo tàng viên không phải là nghệ sĩ...

42

Hay Đẹp Tình Cờ Phần 1

Ngu Yên. Tập 11.

- Anh nghĩ gì về sách báo khiêu dâm và truyền hình?
RG: - Khiêu dâm là một giải tỏa xã hội rất mạnh mẽ. Khi một xã hội mở rộng đón nhận sản
phẩm khiêu dâm, đó là một đất nước tự do. Một khía cạnh quan trọng là phải có mạch dòng của
sự dạy dỗ trong nội dung của giải trí. Đặc biệt trong nhiều năm qua và cũng như mọi hưởng thụ
khác. với sự khoái lạc, cảm nhận, có thể sẽ đưa đến sự lôi cuốn khó tự chủ. Điều này cũng đúng
như nghiện thuốc nhưng không biết vì sao tôi tin rằng vấn nạn này sẽ được tiêu trừ....cho những
phương tiện tìm đến sản vật khiêu dâm. Truyền hình là một phát triển của hình ảnh và còn nhiều
khả năng phát triển trong những lãnh vực khác. Sứ mệnh nó cũng như máy vi tính là đóng góp
nhưng không làm bối rối nhân loại.
- Có câu hỏi nào anh muốn được hỏi mà chưa hề có ai hỏi anh?
RG: - Bạn có sợ chết không?

Triển lãm riêng
~ Fetish for Collectors, Galleria Il Ponte, Roma,
Italy, 2003 // ~ Il Volo di Gagarin, Galleria
Spazia,
ologna, Italy 2003
// ~ Ceres,
Aeroplastics contemporary, Brussels, 2002 // ~
Borderline, Symphonia arte contemporanea,
Milano, 2002 // ~ Anaemia, La Corte, Firenze,
2002 // ~ Atom Heart Mother, Salone Villa
Romana, Firenze, 2002 // ~ Borderline, Pack
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Galleria d'Arte, Milano, 2001 // ~ Kiss the Sky, Galleria LipanjePuntin, Trieste, 2001 // ~ Prime
Crime, La Giarina Gallery, Verona, 2001 // ~ Koi-to, La Corte, Firenze, 2001 // ~ State of Grace,
Daniele Ugolini Gallery, NY 2000 // ~ Interrato dell'acqua morta, La Giarina, Verona, 1999 // ~
Anima Animale, La Corte Arte Contemporanea, Firenze, 1999 // ~ Museum of the City, Skopie,
Republic of Macedonia, 1998 // ~ Fatal Insomnia, Damasquine Art Gallery, Brussels, 1998 // ~
Clairefontaine Gallery, Luxemburg, 1998 // ~ La Corte Arte Contemporanea, Firenze, 1998
~ Uccellacci Uccellini, Galleria Reali, Brescia, 1998 // ~ Mestna Galleria, Lubiana, Slovenia,
1997 // ~ Overground Arts, Museum of Modern Art, Moderna Galerija, Rijeka, Croatia, 1997 //~
Mr. Hulk, Orange Face and Other Stories, Galleria LipanjePuntin, Trieste, 1997 // ~ XXX Ray,
Art Cologne, Galleria LipanjePuntin, Germany, 1996 // ~ XXX Ray, Arte Fiera Bologna,
Galleria LipanjePuntin, Bologna, 1996

Triển lãm chung
~ De Cuerpos y Almas, Pornografias 03 Galeria Carmen De La Guerra, Madrid, Spain, 2003 // ~
In the Shadow of Summer Bliss, Cirrus Gallery, Los Angeles, USA, 2003 // ~ Le Opere e Giorni
2, Certosa di Padula, Padula, Salerno, 2003 // ~ Enter-Invito al Futuro, Premio Internazionale
d'Arte, Serra San Quirico, Ancona, Italy, 2003 // ~ Stazione Metropolitana Mater Dei, Napoli,
opera in permanente a cura di A.B.Oliva, 2003 // ~ In faccia al mondo, Il ritratto contemporaneo
nel medium fotografico, 2003 // ~ Museo d'arte contemporanea di Villa Croce, Genova, 2003 // ~
On the Edge, on the Brink, Poeziezomer WATOU, Watou, Flanders, Belgium, 2003 // ~
Luxurious, Galerie Clairefontaine, Luxemburg, Belgium, 2003 //~ Art Chicago, Pack Galleria
d'arte, Chicago, 2003 // ~ MiArt, Pack Galleria d'arte, Milano, 2003 // ~ MiArt, Galleria Spazia,
Milano, 2003 // ~ XS, Galleria San Salvatore, Modena, Italy, 2003 // ~ Wulbari, En Plein Air
Arte Contemporanea, Pinerolo, Torino, 2003 // ~ Melting Pop, Palazzo delle Papesse, Siena,
Italy - Castello di Masnago Varese, Italy, 2003 //~ STaRT, Centro Arte Contemporanea,
Cavalese, Trento, 2003 // ~ Fuori Uso, Pescara, 2002 // ~ Artissima, Torino, Pack galleria d'arte,
2002 // ~ Art Cologne, Cologne, Clairefontaine Gallery, Luxemburg, 2002 // ~ Venus Birth
(Metafore Barocche), Palazzo Forti Verona, 2002 // ~ Juan Redòn Collection, ARTIUM, Centro
Museo Vasco de Arte Contemporaneo, Barcelona, 2002 // ~ Desire, Galleria d'Arte Modena,
Bologna, 2002 // ~ Shock and Show, Galleria LipanjePuntin, Trieste, 2002 // ~ Biennale
Fotografia Brescia, Museo Kem Damy, Brescia, 2002 // ~ Una Babele Contemporanea, Palazzo
Corsini, Parma, 2002 // ~ Noise, Pack Galleria d'Arte, Milano, 2002 // ~ Cuore, La Posteria
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(Fondazione Mazzotta), Milano, 2002 // ~ Uovo, Galleria in Arco, Torino, 2002 // ~ Con tutto
l'odio del mondo, Arengario-Palazzo Reale, Milano, 2002 // ~ MiArt, Galleria Ugolini, Milano,
2002 // ~ 30yr Anniversary Zoom, Hugo Boss, NY, 2002 // ~ Clinique, Rosenfeld Gallery, Tel
Aviv, 2002 //~ Generazionale, Verona, 2002 // ~ La Clonage d'Adam, ISELP, Brussels, 2001 // ~
La Numerique: Nouveau Medium de l'Art, Galerie Prêt d'ouvres d'art, Brussels, 2001 //~ El
Cuerpo de l'Arte, 1st Biennale for Contemporary Art, Valencia, 2001 // ~ Art Cologne, Galleria
LipanjePuntin, Cologne, 2001 // ~ Artissima, Galleria LipanjePuntin, Torino, 2001 // ~ Area di
Transito, Area Industriale Baldassiuni & Tognozzi, Firenze, 2001 // ~ MiArt, Galleria
LipanjePuntin, Milano, 2001 // ~ ARCO, Galleria LipanjePuntin, Madrid, 2001 // ~ Arte Fiera,
Galleria LipanjePuntin, Bologna, 2001 // ~ Face Off, Aeroplastic contemporary, Brussels, 2001
// ~ Totemica -Feticci e Ritual idel Contemporaneo, Casa del Mantegna, Mantova, 2001 // ~
Corporate Identity/En plein air, Pinerole, France, 2001 // ~ Ipernatura, Stamperia dell'Arancio,
Pescara, 2001 // ~ Les Corps Mutant, Galerie Enrico Navarra, Paris, 2001 // ~ Cantico, Museo
della Permanente, Milano, 2001 // ~ Rejouissez-Vous Centre Regional d'art Contemporain LE
PARVIS, Tarbes, France, 2001 // ~ Bereshit 1, La Piccola Porta, Galleria «En plain air», Torino,
2000 // ~ Innocence: images of kids, Aeroplastic contemporary, Brussels, 2000 // ~ Still in
motion, Palazzo Frisacco, Tolmezzo-Udine, 2000 // ~ Silver Shining, The Box, Torino, 2000 // ~
Fuori Uso, Museo Michetti, Pescara, 2000 // ~ ANP City Projects, Torch Gallery, Amsterdam,
2000 // ~ In de Ban van de Ring, Fashion Museum & Provincial Modern Art Museum, Hasselt,
2000 // ~ In the Garden of Eros, Palacio de Ramblas, Barcelona, 2000 // ~ Supermodel, Identity
and Transformation, Galleria LipanjePuntin, Trieste, 2000 // ~ Etica ed Ambiente, Museo della
Permanente, Banca Europa, Milano, 2000 // ~ Art Brussels, Gallerie Damasquine, Brussels, 2000
// ~ ARCO, Galleria LipanjePuntin, Madrid, 2000 // ~ Disidentico, Museo Maschio Angioino,
Napoli, 2000 // ~ Stigma della iproducibilità/archeologia e futuro, Installart, Caserta, 2000 // ~
Biennale of Contemporary Art, Melbourne, Australia, 1999 // ~ Figurazione/Defigurazione,
Galleria Civica, Stadtgalerie, Bolzano, 1998 // ~ Contaminazioni, Museo Laboratorio, La
Sapienza, Roma, 1998 // ~ Blue, Porto Antico, Genova, 1998 // ~ Se son rose fioriranno, Spoleto
Festival, Spoleto, 1998 // ~ Art 29, Basel, Gallery Photology, Switzerland, 1998 // ~ Artenergie,
Palazzo Corsini, Firenze, 1998 // ~ Cyberealismo, Galleria Photology, Milano-London, 1997 // ~
Fiction non Fiction, Tossi Arte Contemporanea, Prato, 1997 // ~ Verso il Futuro, Bianchi Nuovi
Art Gallery, Roma, 1997 // ~ 8 Artisti in mostra, Virgin, Milano, 1997 // ~ Aperto, Trevi Flash
Art Museum, Italy, 1997 // ~ Ass. Cult. Futuro, Roma, 1997 // ~ Brussels Contemporary Art Fair,
Damasquine Art Gallery, Brussels, 1997 // ~ Art Cologne, Galleria LipanjePuntin, Koln, 1996 //
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Simon Siwak
Sống tại Szczecin
Poland
Là nhiếp ảnh gia chuyên dụng digital

http://anapt.500px.com/about
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Musetouch by Visual Art Magazine
Simon Siwak - Deep meaning (Chiều sâu của ý)
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"There are no rules for good photographs,
there are only good photographs"
Ansel Adams.
(Không có luật lệ nào qui định tấm hình đẹp,
chỉ có tấm hình đẹp)
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"There is only you and your camera.
The limitations in your photography
are in yourself, for what we see is
what we are."
Emst Haas.
(Chỉ còn bạn và chiếc máy ảnh.
Những giới hạn trong tấm hình chụp
là giới hạn trong bạn, những gì chúng
ta thấy, chính là chúng ta).
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"Taking pitures is like tiptoeing into the kitchen late
at night and stealing Oreo cookies" ( Chụp hình như
là ban đêm rón rén đi vào nhà bếp ăn cắp vài cái
bánh Oreo) Diane Arbus.
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"I always thought good photos were like good jokes. If you have to explain it, it just isn't that
good". Anonymous. (Tôi luôn luôn nghĩ rằng, những tấm hình giá trị giống như những câu
chuyện tiếu lâm ý nhị. Nếu bạn cần phải giải thích, tấm hình sẽ không có giá trị là bao nhiêu).

53

Hay Đẹp Tình Cờ Phần 1

Ngu Yên. Tập 11.

Sinh ra tại Kielce, Poland.
Tốt nghiệp kiến trúc tại đại học Warsaw politechnical.
1982, di dân qua Mỹ.
1985, giáo sư trường Visual Arts, New York.
2002, dựng sân khấu "Don Giovanni" cho Philadelphia
Opera.
Đã triển lảm tác phẩm nhiều nơi trên thế giới như, Carnegie Foundation, New York City; The
modern Art Museum, Toyama, Japan; Contemporary Art, Lhati, Finland; National Museum,
Warsaw, Poland; The Library of Congress Deutsche Bank, Frankfurt, Germany; Equitable
Capital Corp., New York City; Searle Collection, Chicago, Il.; National Art Clib, New York
City; Smithsonia Institute, Washington DC.; Santory Museum, Osaka, Japan; ........Và nhận lảnh
hơn 100 giải thưởng cao quí.... Năm 1994, ông thắng giải Oscar Thế Giới về Bích Chương
Muôn Thuở (International Oscar for the World’s Most Memorable poster).
Trích: http://www.gallery444.com/olbinski_bio_page.htm
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Rafal Olbinski là một họa sĩ thuộc về nhánh Siêu Thực hiện đại. Ông nổi tiếng về sáng tác những
bích chương (poster). Người ta gọi ông là bậc thầy của ngôn ngữ thị giác. Nhưng có lẽ phải nói
rằng, ông là một trong những bậc thầy về tưởng tượng. Từ cái không có thành cái có. Từ cái
đang có thành cái có mới. Sức mạnh của tưởng tượng và kỹ thuật cao thâm đã làm cho nhiều
người trên thế giới ngưỡng mộ những tác phẩm độc đáo của ông.
Họa sư Siêu Thực người Bỉ René Magritte nói rằng: "A painting should neither proclaim ideas
nor express emotions..." (Một họa phẩm không nên để lộ liểu những ý tưởng hoặc những biểu
hiện tâm tình)...Rafal Olbinski lại thực hành ngược lại. Ông đưa những cấm kỵ ấy vào nghệ thuật
một cách Siêu Thực riêng. Đôi khi ông phối hợp cả những kỹ thuật của phái Tượng Trưng để
tăng phần biểu trưng của tác phẩm.

Bich Chương: Nghệ Thuật Giải Trí và Trí Giải
1. Dẫn
Thực hiện bích chương, poster, là làm nghệ thuật giải trí thương mại có chủ đề, đối tượng hoặc
mục đích rõ rệt: Quảng cáo. Phần đông người ta không coi làm poster là làm nghệ thuật. Người
Việt coi làm poster là làm tiền và làm cho người khác kiếm tiền.
Có nghệ thuật nào nhỏ nhoi, rẻ tiền? Có nghệ thuật nào cao cả, sang trọng? Câu hỏi này cũng
như: Có môn phái võ nào hay hơn môn phái võ khác? –Thưa, chẳng có. Chỉ có người đánh võ
này hay hơn người đánh võ kia. Chỉ có người làm nghệ thuật là rẻ tiền hay sang cả, có giá trị hay
không có giá trị. Chỉ có nghệ sĩ nhỏ và nghệ sĩ lớn.
Nghệ thuật nào cũng vô bờ bến, cũng đẹp hay không chốn tận cùng. Làm nghệ thuật là mãi mãi
đi tìm câu trả lời riêng tư và nỗi sung sướng cá biệt và những dằn vặt không lối ra. Nghệ thuật
làm bích chương cũng không ngoại lệ.
Làm bích chương trước hết là làm quảng cáo. Chọn cách thực hiện rẻ tiền hay không là do người
nghệ sĩ.
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Làm quảng cáo là làm cách nào để chọn đúng thị trường và lôi kéo những thưởng ngoạn bằng kỷ
thuật tiếp thị. Nhưng làm bích chương không phải chỉ làm quảng cáo. Bích chương có nhiệm vụ
truyền thông đánh dộng lòng hiếu kỳ, lòng tham lam, lòng yêu chuộng, lòng ngưỡng mộ, Lòng
hiểu biết, lòng bác ái......v...v..... và sự giải trí.
Giải trí có dễ dải và có động nào. Có những bích chương nhắm vào tình cảm, vô thức, lại có
những bích chương nhằm vào trí tuệ. Có bích chương lấy cái đẹp làm tiêu chuẩn. Lại có bích
chương chú trọng sự tư duy. Người sáng tác bích chương không phải vẽ hoặc cắt dán hình hạ,
màu sắc. Không phải chỉ theo thủ thuật phân chia kỷ hà để lấy đắt địa, chiều sâu, ánh sáng và
bóng tối....cách nào đi nữa, người làm bích chương sẽ phải thấy được mình trong những cái cớ
kia. Nếu chỉ thấy được tiền, chắc hẳn cái bích chương ấy sẽ rẻ tiền.
Bích chương, căn bản là hội họa. Thêm vào những kỹ thuật quảng cáo. Nghệ thuật làm bích
chương là nghệ thuật mà đối tượng sau cùng là tâm lý của người thưởng ngoạn. Mỗi chủ đề của
bích chương sẽ có một số người thưởng ngoạn thích thú. Có những chủ đề chọn lọc người xem
và có những chủ đề cho quần chúng. Do đó, không thể thiếu phần thương mại.
Người thương mại cười mỉm : Làm tiền mà. Bích chương chỉ là cái câu. Câu nào chả được, miễn
có cá. Thưa, chưa hẳn là đúng. Lưỡi câu nhỏ không câu được cá lớn. Cần câu dở không câu được
cá nặng. Không hiểu biết nhiều về lưỡi và cần câu thì nhân sinh muôn thuở chỉ chài lưới. Thưa
chính vì vậy mà tôi giới thiệu cùng quí vị : Rafal Olbinski. Nghệ Thuật Trí Giải.

2. Bày
Rafal Olbinski được thế giới công nghênh và ngưỡng mộ về nghệ thuật tạo hình trên posters.
Posters của ông được chưng bày trong các cuộc triển lảm quốc tế. Được lưu giữ trong các bảo
tàng. Được định giá như là những tác phẩm có già trị. Được mua lại với những giá cao. Ông đoạt
được nhiều giải thưởng nghệ thuật quan trọng như : Awarded Grand Prix Savignac, Louis Derbre
trophy Internation Poster competition "The Most Memorable Poster in the World" sponsored by
UNESCO in Paris.
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Chỉ cần nhìn vào bích chương, người xem có thể thấy ngay bản chất phức tạp của tình yêu,
những gian dối, phụ bạc trong tình trường. Bích chương này được thực hiện cho vở tuồng The
Marriage of Figaro. Nhưng vì sao bích chương này được tồn tại dù vở tuồng đã qua?
Có phải vì tự thân bích chương này là một bức tranh có ý nghĩa và giá trị riêng rẽ. Không cần
phải có vở tuồng hậu thuẫn, bức tranh này vẫn hội đủ điều kiện sinh tồn. Những bích chương do
Radal Olbinski sáng tác đều tự diễn như những họa phẩm Siêu thực hoặc như những câu chuyện
kể bằng hình ảnh, sắc màu cô đọng.
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Khi người diễn viên cuối cùng của vở tuồng The Ballad of Baby Doe đã qua đời, tấm bích
chương này vẫn tiếp tục lưu diễn. Giai nhân tự cổ như danh tướng. Bất kiến nhân gian hóa bạch
đầu. Người phụ nữ chống cằm buồn bã, chấp nhận mà vẫn cưu mang trên lưng một thời nhan
sắc. Có phụ nữ nào không muốn mãi mãi trẻ đẹp ? Hay nhất là nét mặt nặng nề trên cánh tay
chống cằm tựa ghế, trông sắc hương mỏi mệt tự bao giờ. Không phải đợi đến già mới mệt mỏi.
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"Passion Play"
Độc đáo thay chân dung đàn ông. Phụ nữ là món quà hay là nỗi ám ảnh của nam giới? Nghĩ ra,
cõi sống này cũng chỉ có đôi điều mà đã khiến nhân loại quanh quẩn mấy mươi năm. Nghệ thuật
sáng tác là dùng điều đã cũ, trình bày một cách mới. Nghệ thuật thưởng ngoạn là nhận cái trình
bày mới để thổn thức một điều đã cũ.
Bản chất siêu thực và sức tưởng tượng phong phú đã mang Rafal thành công vượt trội trong nghệ
thuật tạo hình nói chung, bich chương nói riêng. Những điều muốn nói trong bich chương của
ông thoạt nhìn khá rỏ qua những ẩn dụ hoặc những hình ảnh sáng tạo một cách bất thường và bất
ngờ. Người xem du hành trong thế giới của ông, mỗi bước xa hơn mỗi khó dần. Rồi bất chợt cảm
thấy khoan khoái vì nắm bắt một chút gì riêng tư trong ý nghĩa chung.
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Andre Parinaud, chủ tịch của Salon
International De L’Affiche Et Des Arts
De La Rue ở Paris, nhận xét vế Rafal
như sau : Trong hội họa (không phải hí
họa) ít khi tìm thấy hơi hướm thi ca bi
hài. Rafak Olbinski có tài năng đặc biệt
này. Thế giới tưởng tượng là một cõi
huyền hoặc mà ông đã trình bày cho
chúng ta qua sự sáng tạo độc đáo. Ông
làm cho chúng ta phải nhìn ngắm lại thế
giới đương đại qua những chiều khác
nhau của giấc mơ….. Hình ảnh mà Rafal
Olbinski tạo ra thường gói ghém nhiều
tầng lớp của tâm lý phức tạp. Cũng như
những họa sư trước ông, Dali và
Magritte, đã mang thi ca vào trong hội
họa.
Ông nói: "I believe that every artist falls
in love with his work, especially when
you paint women". (tôi tin rằng mỗi
người nghệ sĩ đều say mê tác phẩm của
mình, đặc biệt là khi vẽ phụ nữ). Vẽ
tranh khỏa thân, ông vừa thể hiện nét
truyền thống vừa mang đến sự bàn cải.
Những bộc lộ dục tính mạnh mẽ được
diễn đạt vừa lãng mạn vừa tri thức, đã
làm nên đặc điểm của Rafal Olbinski.
Như bích chương ngư nhân khỏa thân dùng cho việc quảng cáo cuộc thi hoa hậu thế giới năm
2006 tại Poland. ông đã cho ngư nhân phơi bày nửa ngực bên trái. Sau một cuộc tranh cải với
giới thẩm quyền, ông đã nhượng bộ bằng cách cho ngư nhân mang mãnh băng che.
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Người đàn ông muốn nhìn cái gì nơi phụ nữ?
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Bích chương và tranh vẽ chọn lọc
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3. Kết
Người ta nói rằng, một nghệ sĩ tài hoa luôn luôn mang đến cho người thưởng ngoạn một thế giới
khác. Một thế giới họ đang sống mà không nhận ra. Rafal Olbinski đã làm được điều này. Thế
giới của ông mang lại đầy những ý tứ sâu xa. Đôi khi có tính huyền thoại hoặc những mãnh giấc
mơ ráp nối. Khiến chúng ta phải mở rộng tầm nhìn để thấy được những trò chơi của nhân sinh.
Đạo diễn của Philadelphia Opera, Robert B. Driver viết về Olbinski khi ông chọn người họa sĩ
này để làm lại khung cảnh trong vở kịch Don Giovanni. Khung cảnh cũ đã có từ năm 1930: "I
want something fresh but strong. Rafal has an incredible intellect and humor but also a dark side.
I knew he could do it". (Tôi muốn một cái gì mới mẻ và ấn tượng. Rafal có khả năng hiểu biết
cao thâm, tính khôi hài và một chiều sâu thâm trầm).
Ngoài ra, tranh vẽ của ông được nhiều nhà phê bình cho rằng mang theo nhạc tính và thi tính.
Ông cũng đã từng viết nhạc và làm thơ nhưng chưa trình bày hoặc chưa in ra thành tác phẩm.
Trong tạp chí The World and I, Frank Fox commented: "Poetry in color, Olbinski's paintings are
expansive, eerily peaceful; their solitude encounters the unexpected - the absurd that is
meaningful. Sadness edged by seeming contradictions resolves into a haven of paradox. But the
artist will not let himself be categorized, insisting on having the last laugh. And when Olbinski's
humor erupts, it shatters the night sky like a bolt of lightning." ( Mang màu sắc thơ, tranh của
Olbinski khai triển những điều như tỉnh lặng thật lạ lùng, sự cô đơn bắt gặp bất ngờ, sự vô lý đầy
ý nghĩa. Những khía cạnh buồn phiền xem ra khá mâu thuẫn lại được giải quyết một cách nghịch
lý. Nhưng người nghệ sĩ này không để bị xếp vào hạng này mà khẳng định bằng nụ cười sau
cùng. Khi sự khôi hài của Olbinski mở ra, như một luồng chớp lớn làm lay động màn đêm).
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Tìm Thấy: Nghệ Thuật Bàn Tay

http://junglemagazine.com
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Sinh năm 1964
tại Rio de Janeiro, Brazil
Tốt nghiệp Escola de Artes Visuais do Parque Lage 1994-1997
và Museu de Arte Moderna , Rio de Janeiro. 1994-1996
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1. Dẫn.
Ernesto Neto được xem như là một nghệ sĩ hàng đầu ở Ba tây về ngành nghệ thuật tạo hình 3
chiều. Có thể nói là tạo hình trong cảnh thật. Những nhà phê bình cho rằng có thể xếp ông phái
Tân Cụ Thể (neo-concretism). Phương pháp sáng tạo của họ là sử dụng những đồ vật cụ thể để
tạo hình và tạo ra khung cảnh rồi mời người xem trực tiếp tham dự , đi sâu vào tác phẩm.
Nguồn gốc của thơ Cụ Thể (concrete poetry) cũng đã bắt đầu từ đất nước Ba Tây và phong trào
này tiến đến cao độ trong thập niên 1950-1960. Cho dù thơ Cụ Thể nguyên thủy đã không còn
được sáng tác nhưng tinh thần của phái Cụ Thể này đã lan rộng khắp nơi. Nhiều nghệ sĩ trên thế
giới đã áp dụng tinh thần này vào tác phẩm của họ. Ernesto Neto là một.
Tuy là tinh thần cụ thể nhưng cách thể hiện của ông lại trừu tượng. Thông thường, ông dàn dựng
tác phẩm trong những căn nhà lớn, những phòng triển lảm lớn hoặc ở những thương xá và khách
qua lại có thể vào tham thưởng hoặc sinh hoạt.
Ông thường dùng vải mỏng và đàn hồi để tạo
ra nhiều hình dạng khác thường. Cũng có
những tác phẩm ông làm bằng gỗ hoặc bằng
sắt. Nhiều khi, người xem còn ngửi được
những mùi hương hoặc gia vị mà ông dùng đễ
diễn đạt chung với tạo hình.
Càng về sau, ông càng xây dựng những tác
phẩm bề thế. Ông nói rằng, tác phẩm của ông
như những thám hiểm và biểu trưng về hình
tượng của thân thể con người. Những cảm
giác và ý tưởng được thực hiện từ những kinh
nghiệm sống riêng tư của ông. Quan trọng là
người xem phải tham dự vào tác phẩm như
chung đụng, sinh hoạt để thục sự có cảm giác
và kinh nghiệm.

Anthropodino
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Người xem không còn là ngoại nhân, cách xa tác phẩm. Chính người xem đang ở trong tác
phẩm. Ví dụ như cuộc triển lảm của ông ở New York tháng 9 năm 2009, tác phẩm Anthropodino
có kích thước diện tích 180 x 120 feets, chiều cao 80 feet. Những nhà báo đã cho biết cảm giác
của họ như được tác phẩm ôm choàng chào đón khi họ bước vào trong tác phẩm. 31,000 ngàn
người đã đến tham dự trong vòng một tháng chưng bày.

2. Bày.

Leviathan Thot
Panthéon, Paris
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My Dream Wall
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Cai Cai Marrom
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Stone Lips, Pepper Tits, Clove
Love, Fog Frog

Mitodengo
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Untitled

Vida que se esparrama life that spreads out.
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Colors, Cultures, Knots and Time

The wisdom of the parts
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.
Hayward Gallery, London
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Edges of the world
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W.U.K.

3. Kết
Nghệ thuật tạo hình ba chiều đã có gốc rễ từ thập niên 50 nhưng bắt đầu phát triển mạnh từ năm
1970. Then chốt của nghệ thuật này là cho dù từ một ý tưởng âm u, cho dù là cách diễn đạt trừu
tượng, cho dù là tác phẩm bất thường, vẫn cuối cùng được chưng bày một cách cụ thể và người
xem có thể thâm nhập vào tác phẩm.
Người thưởng ngoạn không phải ngồi yên lặng nghe một buổi hòa nhạc hoặc nghe ca sĩ hát.
Người thưởng ngoạn không phải chỉ dùng mắt đọc để cảm nhận văn chương, thơ phú. Không
được sờ tay vào một bức tranh giá trị. Không được trèo lên sân khấu đóng kịch hoặc diễn tuồng
với các diễn viên..... Trong quan niệm của nghệ thuật tạo hình ba chiều cụ thể, người thưởng
ngoạn tha hồ sờ soạn, tìm hiểu, sống chung với tác phẩm bởi vì chính họ cũng là một phần của
tác phẩm.
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Tượng Cát Trên Biển
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Carlsbad Beach Fest 2012 Sandcastle by Archisand

Nghệ thuật làm tượng bằng cát trên bãi biển chắc đã có từ lâu lắm. Từ những bàn tay trẻ thơ và
gia đình đã tạo nên những lâu đài bằng cát trong những mùa hè trên biển. Nhưng đó chỉ là những
tiểu phẩm giải trí cho vui.
Tạo những tượng cát đồ sộ, có giá trị nghệ thuật đòi hỏi những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tổ chức
SSI, tức là Sand Sculptors International, là tổ chức quốc tế gồm những nghệ sĩ danh tiếng trong
lãnh vực này.
Archisand là một tổ chức tập trung nhiều thành viên chuyên nghiệp làm những tượng cát độc
đáo, lạ lùng, ra ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.
Greg LeBon là người đã thành lập Archisand năm 1989. Trước đó, 1981 ông và nghệ sĩ Rick
Foster đã đoạt giải nhất về xây dựng tượng cát trong cuộc thi lần đầu tiên tại bãi biển Cannon
Beach thuộc tiểu bang Oregon. Sau đó, họ vào tranh giải thế giới và đoạt giải nhất tại White
Rock, British Columbia.
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Năm 1983, ông dời về cư ngụ ở Mission Viejo, miền nam của tiểu bang California. Ông tiếp tục
lãnh nhiều giải thưởng của Hoa Kỳ và thế giới. Ông bắt đầu phong trào tổ chức thi làm tượng
cát mỗi năm, kể từ 1989.

"Ogresses having Tea"
International Sand Sculpting Championships, Quebec, Canada
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Thành viên: Kathy LeBon
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Những thành viên khác như Michael Dewees, Rick Foster, Joe Garcia, Tanaka Family, Ed Nagy,
Henry Nagy, Dan Audick, Tracey Weiss.... Cùng nhau họ đã làm những bức tượng có một không
hai vì khi cát đã vở rời, cho dù muốn làm lại như cũ cũng không giống được.

Những tượng cát
tuyển chọn
không rõ tác giả là ai.
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Nghệ Thuật Ngoài Đường trước đây chưa được công nhận là nghệ thuật có tầm vóc. Sau một giai
đoạn phát triển và nhờ sự xuất hiện của một số nghệ sĩ mới trên thế giới, nâng cấp nghệ thuật
ngoài đường lên hàng nghệ thuật hiện đại và tàng chứa một khả năng đi xa hơn sự dự tính của
nghệ thuật hôm nay.
Nghệ Thuật Ngoài Đường xuất hiện trong hai chiều và ba chiều ngay tại những nơi công cộng,
trên đường phố, trên tường vách. Hiển nhiên với ý nghĩa, tác phẩm đi sâu vào quần chúng; tác
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phẩm gần gũi với thưởng ngoạn; tác phẩm "sống" với bình dân hàng ngày. Không phải đi vào
bảo tàng viện; không cần chờ đợi ngày tháng năm đến nơi chưng bày; không phải mua vé.
Nhưng lại bị sự ngăn cấm của chính quyền vì gây nạn cản trở lưu thông hoặc làm dơ thành phố.
Ngoài ra, nghệ thuật này dễ bị lầm lẫn với quảng cáo rẻ tiền. Hoặc được sử dụng để chống đối
chính trị. Hoặc do những kẻ ác tâm chỉ muốn tạo ra những điều phi văn hóa.
Nghệ thuật ngoài đường làm đẹp, làm hay hoặc làm tồi những nơi công cộng, còn là một tranh
cải chưa ngã ngủ nhưng càng ngày càng thấy xuất hiện nhiều tác phẩm hơn. Nhất là những lần lễ
hội được tổ chức cho các nghệ sĩ thực hiện những tác phẩm lớn ngoài đường xá. Nhìn bằng một
khía cạnh khác, nghệ thuật ngoài đường đang tranh đấu để chứng minh sự khác biệt giữa nghệ
thuật thật sự và sự tồi bại rác rưởi.
Nghệ thuật ngoài đường thể hiện
qua nhiều hình thức: Tranh vẽ, chữ
viết, tượng, cảnh và những dàn
dựng cụ thể.
Có thể nói,nghệ thuật ngoài đường
bắt nguồn từ nghệ thuật Graffiti
(hình vẽ và viết chữ trên tường cổ).
Đã xuất hiện từ đời Cổ Hy Lạp và
thời Đế quốc La Mả. Ở Đông
phương cũng đã sớm có từ đời khắt
chữ trên vách.
Hiện nay, nghệ thuật ngoài đường
đã bắt đầu gây ra những chú ý cho
giới thưởng ngoạn nghệ thuật cao
cấp. Được xếp vào hạng nghệ thuật
hiện đại và nhiều nghệ sĩ có tài
năng thật sự đã tạo ra nhiều tác
phẩm để lại hậu thế.
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Đặc tính của nghệ thuật tạo hình ba chiều là tạo cho người xem một ảo giác như thật về một cảnh
tượng giống thật hoặc một cảnh tượng siêu thực. Cảnh phải lớn đủ, sâu đủ, rùng rợn đủ, kích
thích đủ, tóm lại là gây sự bắt mắt và tò mò của người xem bình thường, chỉ là khách qua đường
tình cờ.
Một trong những thành công thương mại của ngành nghệ thuật này là tạo ra những tác phẩm
quảng cáo. Bên cạnh những tác phẩm hoàn toàn có tính cách nghệ thuật và văn hóa được liệt vào
hàng nghệ thuật mới hiện đại.
Điều quan trọng của nghệ thuật ngoài đường trước hết là nơi xuất hiện của những tài năng chưa
có tên tuổi. Nơi có thể xuất hiện những dàn dựng lớn mà một tài năng vô danh có thể thực hiện
trong phòng triển lãm hoặc trong bảo tàng nghệ thuật. Một tài năng chưa được giới phê bình
nghệ thuật giới thiệu, chưa có cơ quan bảo trợ tổ chức triển lãm, tìm đâu ra nơi trình bày tác
phẩm? tìm đâu ra quan khách thưởng ngoạn? Ngoài đường phố lúc nào cũng có người xem.
Muốn tác phẩm bao lớn cũng có thể tìm ra một bức vách vừa ý.
Sau đó, nghệ thuật ngoài đường là một biểu dương phản kháng nghệ thuật khoa bảng. Nghệ thuật
không cần những giới hạn quá nhiều, quá khắt khe, quá cứng ngắt của giới cao cấp ngồi ghế
danh dự của sân chơi nghệ thuật hôm nay.

Tuyển chọn và giới thiệu
Bốn nghệ sĩ tạo hình ba chiều ngoài đường.
Manfred Stader
Edgar Mueller
Eduardo Rolero
Kurt Wenner
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Tốt nghiệp trường Stadel Artschool tại Franfurt.
Bắt đầu nghệ thuậtt ngoài đường năm 1980.

Manfred Stader là một trong những nghệ sĩ
tạo hình nổi tiếng trong nghệ thuật ngoài
đường. Chuyên sử dụng màu sắc nhạt tự chế
và vẽ lại những tác phẩm lớn của các bậc
nghệ sư như Corregio, Bronzino,
Bouguereau và những danh phẩm
khác....Xin tuyển chọn và giới thiệu vài tác
phẩm của ông.
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Sinh 10 tháng 7 năm 1968.
tại Mulheim, Ruhr, Germany
1988 đoạt danh hiệu Maestro Madonnari (bậc sư nghệ thuật ngoài đường) tại The Grazie
Festival, lễ hội thế giới cho nghệ thuật này.
Khoảng 25 tuổi, ông bắt đầu đi khắp Âu Châu để thực hiện những tác phẩm ngoài đường. Ông
sinh sống bằng nghề này và nghề dạy tạo hình. Ông mở phòng dạy ngay ngoài đường và giúp
học viên tạo tác phẩm rất cụ thể từ những danh họa của các bậc họa sư.
Edgar Mueller được xem như một nghệ sĩ tự học và luôn luôn tìm thấy những hình thể diễn đạt
mới và tự khám phá con đường riêng của ông. Ông thường tạo ra những tác phẩm chiếm những
vị trí lớn. Trước hết tác phẩm này làm chú ý khách qua đường. Rồi người xem bị lôi cuốn tự dấn
thân vào tác phẩm. Khách trở thành một phần sống của tác phẩm. Ông dàn dựng tác phẩm vừa
bằng tranh vẽ vừa bằng công hiệu của điện tử.
Lời nhận xét về Edgar Mueller: "The Master of street painting uses the street as a canvas. If one
looks of the right point of view, its three-dimensional painting becomes the perfect illusion. It
gets thrilling when the observer runs into the picture. Edgar about the real intention of his work.
He offers his audience a scenery, which challenges to proceed. The spectator turns into the
protagonist and creative element of the scene offered him". (Bậc thầy của tranh vẽ ngoài đường
đã sử dụng đường xá như khung vẽ. Nếu từ một điểm nhìn đúng chỗ, bức tranh ba chiều sẽ cho
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ta một ảo giác hoàn hảo. Khi thấy người xem chạy vào tranh vẽ, tạo ra cảm giác rùng mình. Ông
Edgar Mueller cố ý làm như thật trong tác phẩm của ông. Đưa đến người xem một phong cảnh
(cảnh vật) đang khiêu khích mời gọi. Người xem bổng trở thành vai chính để hóa thân nên một
thành phần của cảnh tượng mà ông sáng tác).
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Người thưởng ngoạn sẽ không tìm thấy tác phẩm của Eduardo Rolero trong những bảo tàng viện
hoặc những nơi triển lảm tranh ảnh. Nhưng người ta sẽ tìm thấy khi họ dẫm chân lên trên đường
phố.
Ông là người Á Căn Đình nhưng đi khắp những thành phố lớn để dàn dựng những tạo hình siêu
thực. Khác hẳn những nghệ sĩ trong cùng ngành nghệ thuật ngoài đường, ông chú trọng về những
ý nghĩa bên trong, sâu hơn của những cảnh hình thực tế. Những người xem hòa nhập vào tác
phẩm của ông có thú vị như đang ở một thế giới khác. Đôi lúc làm khách qua đường giật mình
nếu không chú ý. Bất ngờ có thể thấy mình rơi xuống giữa một cảnh phim kỳ quái. Có lẽ điều
thú vị mà người ta nhắc tới tác phẩm của ông là những hình vẽ siêu thực nằm ngay trong lòng
của cảnh sống thực tại. Người vật thật và người vật siêu thực có thể hài hòa với nhau tạo ra
những chiều sâu khác lạ và cảm nhận bi hài.
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Kurt Wenner
Sinh ra tại Ann Arbor tiểu bang Michigan, USA
Tốt nghiệp trường Rhode Island School of Design và Art Center College Of Design.
1982 qua Ý học về hội họa và tạo hình.
Người ta cho rằng ông là người đầu tiên mở rộng kỹ thuật về tạo ảo giác vào khởi đầu thập niên
1980 ở Âu Châu. Những tác phẩm đầu tiên của ông về nghệ thuật ba chiều ngoài đường xá được
tạp chí National Geographic đang làm tài liệu và cuốn phim tài liệu Masterpieces in Charlk đã ra
đời.
1980 ông trình bày tác phẩm ba chiều lần đầu tiên tại Santa Barbara Museum of Art.
Ông dạy học và từng lãnh giải thưởng Kennedy Center Medallion về dạy nghệ thuật tạo hình.
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Hình ảnh của ông luôn luôn cưu mang một câu chuyện nào đó có nguồn rễ từ cổ điển nhập vào
sự diễn đạt của hiện đại. Khiêu gợi người xem phải tìm hiểu ngọn nguồn của cảnh trí. Ông cho
rằng tái tạo ngôn ngữ của nghệ thuật cổ điển vào hôm nay có thể nâng cao tri thức của cảm nhận.
Sau 25 năm ở Rome, ông trở lại Hoa Kỳ và những tác phẩm của ông đã lưu hành trên 30 quốc
gia. Hiện nay ông viết sách và tiếp tục dàn dựng những tác phẩm ba chiều cho nhiều nơi trên thế
giới.

Optical Illusion
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Eleonora

Ser-urbano
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itü sözlük görseller
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Nghệ Thuật Hai Chiều: Tranh Vẽ Ngoài Đường
Tranh vẽ trên tường đã hiện diện từ xa xưa. Nhưng trong nghệ thuật hiện đại Tranh vẽ trên tường
chia làm nhiều mục tiêu khác nhau:
- Quảng cáo.
- Liên quan đến văn hóa Hip Hop.
- Biểu hiện khuynh hướng chính trị.
- Trình bày nghệ thuật thuần túy.
Khắp nơi trên thế giới, không ở đâu mà không có tranh vẽ trên tường. Trong giới hạn của bài
viết, sẽ giới thiệu vài nghệ sĩ và tác phẩm tiêu biểu của họ trong lãnh vực nghệ thuật thuần túy.

1.
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Robert Proch sinh năm 1986 tại Bydgoszcz, Poland
- 2002 bắt đầu vẽ lên tường với bạn bè trong xóm. Từ đó bước vào môi trường này.
- Học vẽ hoạt họa tại Poznan Fine Art Academy
Ông vừa vẽ tranh, minh họa, vẽ hoạt họa, vẽ trên tường.
- Có lẽ không thấy một dòng tư tưởng nào nhất định trong tác phẩm của anh. Có một quan niệm
nào bên trong sự sáng tác của anh không?
- Mỗi bức tranh là mỗi trường hợp khác nhau. Nếu tôi đang làm việc trên một nhóm tranh vẽ nào
đó, sẽ có một ý tưởng chung. Trong một dãy vẽ nháp sẽ mang cùng một quan niệm. Cách làm
việc thứ hai là tùy hứng xoay chuyển. Cách này xúc tác bởi vô thức. Sẽ cho nhiều thú vị hơn.
Trong trường hợp này, khí hậu, âm nhạc sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng của tranh vẽ.
Trên một phương diện khác, tôi phải làm việc rất nhiều với tranh hoạt họa. Trong công việc này,
mỗi ý nghĩ cần thiết kế gần chính xác. Nguồn ảnh hưởng chính đến từ nhân vật và tính tình của
họ.Thích thú quan sát và lấy cảm hứng từ nơi đó.
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- Phải mất bao lâu anh mới
nhận ra được lề lối sáng tác
và chức nghiệp nghệ sĩ của
anh?
- Chuyện này đến tự nhiên
thôi. Trước hết, có lẽ cần
phải có sự đam mê. Tôi vẫn
sáng tác nhiều năm như vậy
trước khi tôi để ý đến. Rồi
một hôm, nhận định này xảy
ra.... Tôi nghĩ đến việc vào
trường trung học rồi học
tiếp nghệ thuật tạo hình ở
trường chuyên môn. Có
nhiều dư luận về nghệ thuật
"khoa bảng" sáng tác và lắm
chuyện. Đối với tôi, giai
đoạn này rất hữu ích. Vì tôi
không phải đeo đuổi giáo
khoa một cách mù quáng.
Điểm đáng nói, lắng nghe, học hỏi nhưng ghi nhớ để dùng vào việc vẽ tranh của riêng mình,
không cần phải chứng tỏ với ai khác. Sớm muộn gì, khoảng chỗ này cũng sẽ đưa đến một chất
lượng ích lợi bởi vì đây là những kỹ năng thật được xác nhận.
- Anh có lời khuyên nào để nói với những nghệ sĩ trẻ ngoài kia?
- Cảm hứng và bắt chước là hai việc khác nhau.
(Trích bài phỏng vấn trên http://jointhestudio.com/2011/06/artist-interview-robert-proch/)
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2.

Przemek Blejzyk (aka Sainer)
Sinh năm 1988 tại Lodz, Poland.
Học tại Academy of Fine Art, 2007
Vẽ tranh, in lụa, tạo bích chương, tạo hình...
Tác phẩm của ông thuộc về trường phái Siêu Thực Cực Đoan. Thưởng thức tác phẩm của ông là
một cuộc thám hiểm. Tranh vẽ của ông là một thí dụ điển hình, vừa nhẹ nhàng vừa phức tạp.
Diễn đạt chiều sâu của nhân vật hoặc cảnh phối trí nhiều tầng lớp ý nghĩa. Trong lãnh vực tranh
vẽ trên tường, ông sáng tác nhiều bức tranh rất lớn. Có tấm có chiều cao bằng cả tòa nhà.
Về học thuật, ông bắt đầu bằng nghệ thuật vẽ tranh cổ điển, rồi sang vẽ tranh hiện đại. Sử dụng
khung bố cũng như màn ảnh computer. Nhà phê bình cho rằng ông đi tìm kiếm những gì ẩn núp
dưới bề mặt của con người.
Ông sử dụng kỹ thuật ánh sáng của nhiếp ảnh đưa vào những dạng và góc cạnh kỷ hà học với
phong thái "bụi đời" mà ông thường sử dụng trong tranh vẽ trên tường.
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3.
Tranh Vẽ Trên Tường ở Phi Châu

124

Hay Đẹp Tình Cờ Phần 1

Ngu Yên. Tập 11.

125

Hay Đẹp Tình Cờ Phần 1

Ngu Yên. Tập 11.

126

Hay Đẹp Tình Cờ Phần 1

Ngu Yên. Tập 11.

Tranh Vẽ Trên Tường ở Á Châu

Đài Loan
Colosa
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Trung Quốc
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Nhật Bản
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Nam Hàn
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Jaybo Monk
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Người ta gọi ông là nghệ sĩ lang thang. Ông lang thang trong đời sống và lang thang trong sáng
tác. Từ nhỏ ông đã rời bỏ quê hương của ông ở miền Nam nước Pháp. Sang cư ngụ tại
Kreuzberg, Đức quốc, vào khoảng năm 1980. Năm 1990, ông gia lập tạp chí văn hóa Style. Trở
thành nhạc sĩ Hip Hop. Người ta có thể thấy được văn phong và thời trang của giới trẻ ở Berklin
đã ảnh hưởng ông rất nhiều.
Cho đến hôm nay, văn hóa phố thị vẫn là động lực thúc đẩy những sinh hoạt nghệ thuật của ông.
Khó có thể nói cho rõ ràng về tác phẩm của Jaybo Monk thuộc vào nhánh nghệ thuật nào. Sáng
tác của ông có bản tính "bốc đồng" và thể hiện sự khát khao thử nghiệm. Đó là những điểm làm
cho tranh vẽ của ông hết sức quyến rũ. Có thể nói, nghệ thuật của ông là một sự hòa lẩn giữa
những yếu tố: nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật đường phố, nghệ thuật vô thức có nguồn gốc từ
Siêu Thực.
Hiện nay ông cư ngụ tại Berlin, Đức và triển lảm tác phẩm ở nhiều nơi trên thế giới.
Triển Lãm Một Mình:
2011 SUR FACES, 19 KAREN Contemporary Artspace, Gold Coast/Australia. // 2011
ENTOPTICS, TACHEGALLERY, New York / Usa. // 2010 »Hazardous Brushstrokes«,
Circleculture Gallery, Berlin/Germany. // 2010 »In The Back Of Real«, Stolen Space Gallery,
London/UK. // 2009 »Headscape: Tales From The Drifter«, Signal Gallery, London/UK
2009 »The Pockst Show«, Nanca Victor Galllery, London/UK
Triển Lãm Chung:
2011 INSIDE OUT & VICE VERSA, WESTBANK GALLERY / London. // 2011 PAPER
WORKS, CircleCulture Gallery / Berlin. // 2011 Moments @Made / Berlin, With Erykah Badu.
// 2011 RUDIMENTARY PERFECTION, RECOAT GALLERY / Glasgow. // 2011 Kunst
Salon, CHECPOINT ILGEN N°7. // 2011 Collabo ART, collaboration with Persue, Poesia,
Yoshi47, Live Painting, Lion Festival / Cannes France. // 2011 BOX OFFICE FESTIVAL, Live
Painting, Linz / AUstria. // 2011 THE URBAN ARTIST Hamburg, CIRCLE CULTURE
GALLERY, Hamburg / Germany. // 2011 Street Installation for The freedom of Ai Wei Wei,
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THE CELL. // 2011 CYPHER PROJECT, Village Underground / London. // 2011 Hemsedal /
Norway, ARTMOSH. // 2011 LESS THAN ZERO, SEVEN MINUS SEVEN GALLERY, St
Thomas / Virgin Island / USA. // 2011 Moments at Made, With Aloe Blacc. // 2011 THE
URBAN ARTIST / BERLIN, CIRCLE CULTURE GALLERY. // 2011 ARTMOSH /
MUNICH. // 2011 NEWART FORMALY KNOWN AS NEW ART, CIRCLECULTURE
GALLERY / Berlin. // 2010 Live Painting, SOTO, Berlin. // 2010 »L'ART URBAIN...du mur à
l'atelier...«, Addict Gallery, Paris. // 2010 »Moniker« International Art Fair, London
2010
»Escape
2010«
(international
exhibition of urban art), Vienna. // 2010
»Decadentisme« (with Marco ''Pho'' Grassi),
AvantGarden Gallery, Milan, Italy. // 2010
»No Start No End« (with Remi Rough),
Nuble Gallery, Santander, Spain. // 2010
»Paper Thoughts And Other Life Forms«,
Curated by Sarah Musser, Wien. // 2010
»artKarlsruhe - Klassische Moderne und
Gegenwartskunst«, artKarlsruhe, Karlsruhe.
// 2010»Never A Dull Moment«, White
Walls SF, San Francisco. // 2009 »Summer
Group Show 09«, Stolen Space Gallery,
London. // 2009 »Une Estivale«, Galerie
L.J., Paris.
// 2009 »Self-Portraits«,
Circleculture Gallery, Berlin. // 2009 »Line
Steppers«, Jibbering Art, Birmingham
Tranh vẽ của Monk trình bày rất mỹ cảm.
Những nét đẹp phát ra từ những hình và tứ
méo mó, dị dạng, thâm trầm. Cảm giác bất
ổn khi xem xét kỷ những đường nét hội họa
hoặc nội dung bức tranh nhưng không khí
thẩm quang sẽ xoa dịu những cảm giác khó
thở lúc ban đầu. Cho người xem một cảm
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nhận thật sự về nghệ thuật hiện đại của những thế hệ mới.
Trên mạng www.ckirkart.com, trích cuộc phỏng vấn của Jaybo Monk.
Ckirk: Anh vẽ được bao lâu rồi?
JM: Tôi ra đời như một máy vẽ. Từ khi có trí nhớ, tôi đã thấy mình cầm viết để vẽ. Vào đầu thập
niên 80, tôi khám phá vài nét họa trên tường của họa sĩ nào đó.... Đừng hỏi tôi tên của họa sĩ...
Tôi chỉ thấy vài dạng hình có tính cách chính trị và dở hơi. Tôi cảm nhận được nghệ thuật vẽ
trên tường... Rồi tôi quyết định làm thử...Tôi không biết gì về nhạc Hip Hop và tranh vẽ tường.
Tôi chẳng rành mẫu chữ hoặc kỹ thuật
vẽ. Tôi chỉ biết dùng sơn xì. Tự học vẽ
và học từ những lầm lỗi của mình...Tôi
chưa từng có cơ hội đến trường học hội
họa. bây giờ, thật là hối hận. Tôi đã vẽ
được khoảng 5 năm nay.
- Xin anh cho chúng tôi biết về phương
pháp vẽ của anh?
- Kỹ thuật vẽ của tôi là một phối hợp
giữa may mắn và rủi ro. Tôi luôn luôn
đẩy sáng tác đến tận cùng để khích
động những điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi
làm việc với điều mà tôi gọi là cảm thị
phản xạ (visualreflex). Tôi thích sự
hướng dẫn của vô thức. Trong tác phẩm
của tôi đa phần không có cận cảnh
cũng như viễn cảnh...... Chỉ là những
liên hệ kết hợp với nhau. Tôi tự thúc
đẩy mình vào sự mâu thuẫn này để
tránh khỏi sự lập lại từ sở thích của tôi.
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- Anh có lời khuyên nào cho những nghệ sĩ
đang tìm tòi phương hướng xây dựng sự nghiệp
của mình?
- Anh, tôi khoảng cách giữa chúng ta, màu sắc
chia sẻ với nhau, bén nhạy và không bén nhạy,
digital hoặc analog, vài chữ dở và vài câu hay,
một chút tình dục, một chút kềm chế, thức ăn
ngon với rượu vang và những gì nhìn thấy lần
đầu tiên.
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- Anh có dự tính gì cho tương lai?
- Đối với tôi, không có ngày mai. Chỉ giây
phút này. Người Trung Hoa nói rằng, tương
lai là hiện diện của hy vọng, quá khứ là hiện
diện của trí thức và hiện tại là một món quà.
Nếu chúng ta biết sống trong hiện tại sẽ giống
như đứa trẻ sống mỗi ngày, ngày nào cũng là
ngày Giáng Sinh ... Từ tốn, nhìn ngắm sự việc
chung quanh và mở rộng tâm tình, hiện tại là
món quà....
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12ozProphet:
Triển lãm mới nhất của Jaybo Monk tại Circle
Culture Gallery tại Nerlin, Đức.
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Nghệ thuật của Jaybo được
sáng tác như một bài hát viết
bằng hình ảnh. Một sự điều
hợp của cảm xúc và gợi ý.
Nơi những chi tiết dưới mắt nhìn của người nghệ sĩ như một bản nhạc. Tất cả những cảm hứng
trở thành một phần của âm thanh (sound track) được tấu lên bằng cây cọ, theo những âm sắc và
nhịp điệu bởi những nét vẽ trên một khung vải.
Đó là nét đẹp của nghệ thuật Jaybo. Một hài hòa bất ngờ không thứ tự của thẩm mỹ. Ẩn hiện
trong thân thể đàn bà hoặc thú vật, trong khuôn mặt và đôi chân tréo, trong nụ cười và nhăn nhó.
Khi khung bố đã được dàn dựng xong, Jaybo chấm phá bằng những đường cọ liều lỉnh, có thể
làm hư hao tác phẩm hoặc tạo những lầm lở nhưng cùng một lúc, sự liều lỉnh này sẽ tạo ra kết
quả bất ngờ và những lỗi lầm lại trở thành điều gì đẹp đẽ.

(Trích: Jaybo. The Accidental Beauty Of A Runaway Mind. www.jayboisms.com/about-me/)
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