
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Của nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch Bùi Chí Vinh

Về cuộc triển lãm “55 TRANH SƠN DẦU BÙI CHÍ VINH”

Bùi Chí Vinh sinh ngày 23 tháng 10 năm 1954 tại Sài Gòn trong khi cuộc triển lãm 55 TRANH
SƠN DẦU BÙI CHÍ VINH khai mạc vào 12-10-2013 và kéo dài đến hết ngày 16-10-2013 tại
Nhà Trưng Bày Triển Lãm TP 92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM kết thúc sớm một tuần so với
sinh nhật trên giấy tờ của tác giả. Đây là sự trục trặc kỹ thuật không đáng kể bởi NGÀY SINH
CỦA NGỰA thì vẫn là NGÀY SINH CỦA NGỰA nguyên vẹn như phong cách sống giang hồ
lãng tử của Bùi Chí Vinh.

Cuộc triển lãm cá nhân lần thứ 2 này khác hẳn lần triển lãm đầu tiên cách đây đúng 1 năm tại
Bảo Tàng TP. Lần đầu tiên tác giả trình diện tranh sơn dầu lẫn tranh màu nước còn lần này hoàn
toàn thuần túy tranh sơn dầu. Rõ ràng sơn dầu như một chọn lựa định mệnh để tác giả thể hiện
“cái đầu lạnh” và “trái tim nóng” của mình bằng cách tưới màu lên những “bức tranh vân cẩu vẽ
người tang thương” qua các chặng đường dâu bể.

Chỉ cần điểm danh một vòng phòng tranh, người xem sẽ phát hiện chặng hành trình “trường đồ
tri mã lực” của một con ngựa chứng cõng trên lưng từng phần thân thể mình qua sự cuồng nộ rã
rời trong “tự họa” và “ngựa”. Sự bẽn lẽn rụt rè cũa một gã đàn ông từng trãi qua “âm nhạc” và
“tình yêu”. Sự đề kháng và phản kháng tối đa giữa nhân tính và thú tính qua “cuộc sống đa dạng
nhiều chiều”. Sự chân thành giữa người với người không phân biệt biên giới quốc tịch qua các
“chân dung nhân vật” và cuối cùng là sự ngưỡng mộ tuyệt đối trước tôn giáo và “thượng đế”.

55 bức tranh như 55 nhát roi tác giả tự quất vào bờm ngựa của mình. Có nhát roi tự lực cánh
sinh, có nhát roi kết giao tình bằng hữu, có nhát roi phải trả giá bằng máu và nước mắt. Tất cả
đòn roi đều cần thiết để một thi sĩ, một nhà văn, một người biên kịch điện ảnh, một kẻ vẽ tranh
nhảy vọt qua mọi rào cản đớn hèn hòng thăng hoa trong cuộc sống có quá ít niềm vui được sống.

Tuy nhiên chưa bao giờ tác giả tự nhận mình là họa sĩ trên danh thiếp cũng như trên lý lịch nghề
nghiệp. “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” nhưng một con ngựa chứng thì có thể ăn thịt
chính mình với sự cho phép của năng lực sáng tạo. Chính vì vậy tác giả sẽ tiếp tục xơi tái mình
bằng tranh, cũng như đã từng xơi tái lẫn nấu chín đời mình bằng thơ, bằng văn chương, bằng
kịch bản điện ảnh. Và tác giả được phép tuyên bố rằng NGÀY SINH CỦA NGỰA là một ngày
sinh có thật. Rằng trong 12 con giáp phương Đông, ai cũng có thể là một con ngựa chứng như
tác giả nếu dám sáng tạo, dám hành động, dám công khai sòng phẳng tư tưởng trước đám đông,
dám sống cho chính mình và dám chết cho đất nước. 


