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Foreword

Lời Nói Đầu

Craig Thomas Gallery has the pleasure of presenting the catalog for the exhibition Survival by
Hanoi-based artist Nguyễn Minh Nam. The exhibition will take place at our gallery in Ho Chi Minh City
from 23 November to 10 December 2018.

Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu catalog triển lãm Sự Tồn Tại của hoạ sĩ Hà Nội Nguyễn Minh
Nam. Triển lãm sẽ diễn ra tại phòng tranh của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 11
đến 10 tháng 12 năm 2018.

As the gallery has developed over the past nine years, our roster of artists has steadily come to reflect a
profound influence from the presence of talented young artists like Nam who were trained in one of the
capitol’s two fine arts universities and began their careers there. This Hanoi movement seems to be
part of a natural transition of the gravity of Vietnam’s art scene to the country’s economic capital of Ho
Chi Minh City. CTG’s mission is to bring gifted young artists from all parts of the country – including
two outstanding young artists from the center of the country who have joined us this year – together
under one roof in our Saigon gallery.

Phòng tranh đã phát triển hơn chín năm, đội ngũ nghệ sĩ của chúng tôi đã dần phản ánh sự ảnh hưởng
sâu sắc nhờ sự hiện diện của các nghệ sĩ trẻ tài năng như Nam, người được đào tạo tại một trong hai
trường đại học mỹ thuật tại thủ đô của đất nước và bắt đầu sự nghiệp từ đây. Phong trào Hà Nội này
dường như là một phần của quá trình dịch chuyển tự nhiên của trọng lực nghệ thuật Việt Nam đến thủ
đô kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của CTG là mang những nghệ sĩ trẻ tài năng từ khắp
mọi miền đất nước - bao gồm hai nghệ sĩ trẻ xuất sắc từ trung tâm của đất nước đã tham gia cùng
chúng tôi trong năm nay - dưới một mái nhà trong phòng tranh Sài Gòn của chúng tôi.

I would like to express my gratitude to Nguyen Minh Nam for the professional and amiable way he has
worked with the gallery for the opening of Survival. Special thanks to Cintia Herzberger who has co-curated this exhibition with me and has proven to be a gifted and professional collaborator. As always, I
thank Nguyễn Thị Phước Khanh, Trần Thị Bay and Stu Palmer for their essential and generous contributions to the gallery in general and this exhibition in particular.

Tôi muốn bày tỏ lòng cám ơn với hoạ sĩ Nguyễn Minh Nam vì sự chuyên nghiệp, cách làm việc dễ
thương khi anh hợp tác với phòng tranh chuẩn bị cho khai mạc triển lãm Sự Tồn Tại. Đặc biệt cám ơn
Cintia Herzberger, đồng giám tuyển triển lãm này cùng tôi, cô đã chứng tỏ là người cộng tác chuyên
nghiệp và có năng khiếu. Như thường lệ, tôi cám ơn Nguyễn Thị Phước Khanh, Trần Thị Bay, và Stu
Palmer vì sự đóng góp cần thiết và rộng rãi với phòng tranh nói chung và triển lãm này nói riêng.

Craig Thomas

Craig Thomas

2 November 2018

2 tháng 11 năm 2018
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Survival
With his latest collection Survival, Nguyễn Minh Nam continues to explore and develop his unique
esthetic as he delves deeper into his particular fascinations which include the female form, traditional
architecture and, most prominently, the continuing evolution of the roles and mores of women in Vietnamese society and in its collective imagination. In choosing the title for the exhibition – Sự Tồn Tại –
Nam says, “I mean to speak of things that were as well as things that remain, there influence and there
very essences.”
Viewing the twenty new works of the Survival collection, it quickly becomes clear that Nam is implementing a distinctive visual concept. The foci of his compositions are always women who occupy the
foreground of his paintings. With dynamic brushstrokes and a translucent painting style, Nam presents
a female silhouette that opens through its transparency into deeper layers. Nam is not only revealing a
layer of paint but also a layer of time. He seeks to portray a bygone era that is not forgotten; that still
coexists in the traditions and customs and yet clashes with new lifestyles in modern Vietnam. This new
lifestyle is symbolized by the women and is susceptible to the mistaken impression of being just a
projection screen for erotic fantasies, as they are mostly nude or sparsely dressed. This first impression
is misleading and quickly shatters when one considers the sculpted physiognomy of the protagonists.
Nam does not use a stereotypical cliché of a woman who is nothing more than an object. These
women are thoughtful, observant, vulnerable, anxious, and sad but also self-confident, provocative and
seductive. The face as a store of emotions leaves Nam’s women as more than mere seductresses or
lovers. His women are emancipated beings who demand as a projection surface the dissociation with
our own emotions as well as with present time.

06

Nguyễn Minh Nam reflects on cultural processes closely related to the intense observation over the
course of his lifetime. Vietnam has undergone an amazing economic transformation in the last twenty
years, manifesting itself in booming cities and a burgeoning population. A new generation has grown up
without war, benefiting from the economic boom and driving it forward. The structural changes in Vietnam have transformed the worldview of the country’s people and led to an expanding generation gap.
"Traditional and modern culture collide and I want to bundle exactly this dualism in my oeuvre," says
Nam. At the same time the artist emphasizes very consciously that he does not want to criticize the
past or the present, but wants to show the disruption that the younger generation feels. In addition to the
artistic confrontation with cultural change in society, "There is also the message of not forgetting the old
traditions and appreciating earlier generations with their views and ideas, even if the world is turning
faster and faster."
Nam's compositions create an impressive picture of a changing society. His painting technique is virtuosic and in the true sense of the word not only frees layers of paint but also layers of time. His oeuvre is a
wealth of allusions and juxtapositions that inspire us to think further about its changing processes and
to not forget the Vietnam’s unique cultural assets and traditions.

Cintia Herzberger
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Sự Tồn Tại
Với bộ sưu tập mới nhất Sự Tồn Tại, Nguyễn Minh Nam tiếp tục khám phá và phát triển tính thẩm mỹ
riêng khi đào sâu hơn những đam mê của bản thân, bao gồm vẻ đẹp của cơ thể phụ nữ, kiến trúc truyền
thống và, hơn hết, sự biến đổi liên tục trong vai trò và các thay đổi khác của người phụ nữ trong xã hội
Việt Nam cũng như trong bộ tranh này. Lựa chọn tiêu đề – Sự Tồn Tại – cho triển lãm của mình, Nam
tiết lộ “Tôi muốn đề cập đến những gì đã và đang tồn tại, có sự ảnh hưởng, kể cả những linh hồn”
Khi xem hai mươi bức tranh mới của bộ sưu tập Sự Tồn Tại, người xem nhanh chóng nhận ra Nam đang
theo đuổi khái niệm thị giác khác biệt. Hình ảnh thiếu nữ ở phần tiền cảnh là điểm chính trong bố cục
tranh. Nhát cọ phóng khoáng, cùng với phong cách tranh trong suốt, cơ thể người phụ nữ trong vắt như
thuỷ tinh tan sâu vào các lớp vẽ hậu cảnh. Nam không chỉ vẽ các lớp màu, mà cả các lớp thời gian. Anh
tìm kiếm và vẽ những thời đại đã qua nhưng không bị lãng quên, chúng vẫn tồn tại song song dưới hình
thức phong tục, truyền thống, nhưng chưa xung đột với phong cách sống mới của một Việt Nam hiện
đại. Hình thể phụ nữ được xây dựng trong tranh của Nam đóng vai trò làm biểu tượng trực quan cho
phong cách sống mới này. Thế nhưng tấm hình nghệ thuật ở đây dễ bị hiểu lầm là phản chiếu những
suy tưởng gợi tình bởi ta khó mà không nhìn ra sự khoả thân hay cách ăn mặc kiệm vải của các nhân
vật. Một lời báo trước cho người xem tranh, nếu lỡ hiểu lầm và đang ấp ủ một ấn tượng ban đầu tiêu
cực, hãy khảo sát kĩ hơn biểu cảm của những nhân vật trong tranh.
Nam không miêu tả phụ nữ theo những quan niệm phỉ báng so sánh đàn bà không hơn không kém một
vật dụng vô hồn. Những cô gái này có suy nghĩ riêng, tinh ý, mong manh, xao xuyến, và buồn bã nhưng
cũng tràn đầy tự tin, khiêu khích và quyến rũ. Gương mặt có nhiều biểu cảm đan xen phức tạp, không
chỉ đơn thuần là những cô nàng quyến rũ hay người tình. Nàng thơ trong tranh Nam là những người phụ
nữ phóng khoáng, được thể hiện bản thân một cách tự do, tách biệt khỏi sự áp đặt của người xem và xã
hội đương đại.
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Nguyễn Minh Nam phản ánh những tiến trình lịch sử văn hoá sau một thời gian quan sát cẩn thận. Hai
mươi năm qua, Việt Nam đã trải qua sự biến đổi kinh tế mạnh mẽ, trở thành một trong các thành phố
phát triển ấn tượng, đi kèm đó là sự bùng nổ dân số. Thế hệ trẻ trưởng thành trong hoà bình, lúc đất
nước bùng nổ về kinh tế, điều này đã đem đến cho lớp trẻ cả lợi ích và cơ hội để tiến lên hội nhập.
Những thay đổi cấu trúc của Việt Nam đã làm thay đổi thế giới quan của người dân nước này, nhưng
đồng thời gia tăng khoảng cách giữa các thế hệ.
Nam cho biết “Tôi muốn đặt sự xung đột văn hoá truyền thống và hiện đại vào các tác phẩm”. Đồng thời
hoạ sĩ cũng nhấn mạnh là mình không muốn phê phán quá khứ hay hiện tại, mà chỉ thể hiện sự phân rã
mà các thế hệ trẻ sau này đang chịu áp lực. Thêm vào đó, dùng nghệ thuật để lên án sự đồi truỵ văn
hoá trong xã hội đương đại. “Thông điệp tôi muốn nhắn gửi là đừng quên truyền thống và trân trọng thế
hệ trước, trân trọng quan điểm, tư tưởng của thời trước, cho dù thế giới ngày càng thay đổi nhanh
chóng”.
Các bố cục trong trong Nam tạo nên những bức tranh ấn tượng về một xã hội đang biến đổi. Kỹ thuật
vẽ của một hoạ sĩ tài năng xứng đáng được kính trọng, các lớp màu và các lớp thời gian đan xen. Bộ
sưu tập này là một rương kho báu chất đầy những ý tưởng hàm súc và đặt những khái niệm kích thích
suy tư cạnh nhau và bằng cách truyền cảm hứng qua nghệ thuật, Nguyễn Minh Nam đưa chiếc chìa
khoá cho người xem tự đánh giá những biến đổi trong xã hội và dừng lại để suy ngẫm và trân trọng văn
hoá đặc sắc và lâu đời của đất nước Việt Nam.

Cintia Herzberger
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Sau Bữa Ăn Sáng
After Breakfast
2018
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
10

Giấc mơ
A Dream
2018
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
11

Vườn Tiệc
Garden Party
2018
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
12

Sự Tồn Tại Của Nam Phương Hoàng Hậu
Survial of Empress Nam Phương
2018
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
13

Nhà Thờ
The Church
2018
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
14

Cung Tần Mỹ Nữ
Concubines
2018
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
15

Nguyện Cầu
Praying
2018
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
100 x 80 cm
16

Cuối Ngày
End Of The Day
2017
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
17

Giờ Đón Dâu
Time To Fetch The Bride
2017
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
18

Cổ Tích Việt Nam
Vietnam’s Fairy Tales
2017
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
19

Ánh Trăng
Moonlight
2018
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
100 x 80 cm
20

Truyện Kể
A Story
2018
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
21

Tâm Tình
Talking
2018
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
22

Dòng Thời Gian 2
Timeline 2
2017
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
23

Ba Mươi Phút Trước Giờ Cưới
Thirty Minutes Before The Wedding
2016
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
24

Hợp Tan
Falling Together
2015
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
25

Ngày Lại Ngày
Day After Day
2016
Sơn dầu trên vải bố
Oil on canvas
160 x 120 cm
26

Trước Bữa Tiệc
Before The Party
2018
Sơn dầu trên vải bố hoa
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
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NGUYỄN MINH NAM

NGUYỄN MINH NAM

BIOGRAPHY

TIỂU SỬ

1978

Born in Bac Ninh, Vietnam

1978

Sinh tại Bắc Ninh

2007

Graduated from Vietnam University of Fine Arts

2008

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam

Graduated from School of Intermediate Talent of Bac Ninh

2001

Tốt nghiệp Trung Cấp Năng Khiếu Bắc Ninh

2001

Sống và làm việc tại Hà Nội.

Lives and works in Hanoi.

SOLO EXHIBITIONS

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2018

Survival, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City

2018

Sự Tồn Tại, Craig Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh

2017

The Lasting Of Tradition In Modernity, Kayser Trade Gallery, Berlin, Germany

2017

The Lasting Of Tradition In Modernity, Kayser Trade Gallery, thành phố Berlin, Đức

2016

Fading Memories, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City

2016

Kí Ức Nhạt Nhoà, Craig Thomas Galellery, Thành phố Hồ Chí Minh

2015

Once Upon A Splendor Part II, Craig Thomas Gallery, Ho Chi Minh City

2015

Son Vàng Một Thuở Phần II, Craig Thomas Galellery, Thành phố Hồ Chí Minh

Once Upon A Splendor, Blue Gallery, Hanoi

Son Vàng Một Thuở, Blue Gallery, Hà Nội

2012

Solo exhibition held in Taiwan, 22A Hai Ba Trung, Hanoi

2012

Triển lãm cá nhân do Đài Loan tổ chức, 22a Hai Bà Trưng, Hà Nội

2008

Human Draft, Café Van Vietnam, Tran Binh Trong, Hanoi

2008

Bản Thảo Người, Cafe Văn Việt, Trần Bình Trọng, Hà Nội

GROUP EXHIBITIONS

TRIỂN LÃM NHÓM

2018

CTG Nomad, Craig Thomas Gallery group exhibition, New York City

2017

The Multiverse, Dogma Collection, Hanoi

2018

CTG Nomad, Triển lãm nhóm Craig Thomas Gallery, Thành phố New York

2017

The Multiverse, Dogma Collection, Hà Nội

Viet Art Today, Ho Chi Minh City
2011

Vietnamese Godfather, 16 Ngo Quyen, Hanoi

2010

Silent, Om Studio

2008

National Core Subject, Exhibition of oil paintings, Van Ho, Hanoi

2007

Boundaries, 31A, Temple of Literature, Hanoi
Young Artists Club, 16 Ngo Quyen, Hanoi

2005

3 painters “Third Eye”, Hang Giay, Hanoi

Viet Art Today, Thành phố Hồ Chí Minh
2011

Đại Gia Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội

2010

Im, Om studio

2008

Triển lãm chuyên đề sơn dầu toàn quốc, Vân Hồ, Hà Nội

2007

Triển lãm nhóm Ranh Giới, 31A Văn Miếu, Hà Nội

2005

Triển lãm của ba họa sĩ Ba Con Mắt, Hàng Giấy

Triển Lãm Câu Lạc Bộ Hoạ Sĩ Trẻ, 16 Ngô Quyền, Hà Nội

AWARDS

GIẢI THƯỞNG

2017

2017

First Prize, Viet Art Today, Ho Chi Minh City

28

Giải Nhất, Viet Art Today, Thành phố Hồ Chí Minh
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