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Thứ Tư 25.4. – Thứ Năm 24.5.2012 
[Giờ mở cửa] 09:30 – 18:00 (hàng ngày) 

 
Phòng Triển lãm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
[Khai mạc]  
18:00 – Thứ Ba 24.4.2012 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
 
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hân hạnh giới thiệu một 
triển lãm sắp đặt phim và ảnh “Jo Ha Kyū” của hai nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi 
& Jamie Maxtone-Graham từ 25.4. đến 24.5.2012 tại Hà Nội. 
 
Tokyo, một trong những đô thị lớn nhất trên thế giới, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ 
nước ngoài trong sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật qua trải nghiệm của họ tại thành phố khổng lồ 
đặc biệt này. Một ví dụ như vậy là bộ phim đoạt nhiều giải thưởng “Lost in Translation” (Lạc lối giữa 
Tokyo) (2003) của đạo diễn Sofia Coppola. 
 
Những đôi mắt sắc sảo của người nước ngoài thường thấu rõ vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày ở 
Nhật Bản từ các góc độ khác nhau và làm cho chúng ta qua đó nhận thức được những nét hấp dẫn 
tiềm ẩn trong cuộc sống của chúng ta. 
 
Trường hợp của Nguyễn Trinh Thi, một trong những nhà làm phim độc lập tài năng của Việt Nam, 
và Jamie Maxstone-Graham, chồng chị và là một nhiếp ảnh gia tên tuổi, không phải là ngoại lệ. Họ 
đã làm việc vài tháng ở Tokyo và quá trình khám phá Tokyo của họ đã mang đến một phim thử 
nghiệm ngắn và 60 tác phẩm nhiếp ảnh. 
 
Anh Yoshioka, Phó Giám đốc của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam nhận xét: 
“Khi xem những hình ảnh trừu tượng về Tokyo trong phim của Trinh Thi và chùm ảnh được chiếu 
đèn LED của Jamie về người dân và cuộc sống thường nhật ở Tokyo, ngay cả tôi, một người đã 
từng sống ở đó hơn 25 năm, có thể nhìn khác hơn về thành phố quen thuộc và trải nghiệm một 
Tokyo mới qua khám phá của hai nghệ sĩ. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới.” 
 
Chúng tôi hy vọng rằng khán giả sẽ không chỉ thưởng thức giá trị nghệ thuật của bộ phim và các 
tác phẩm nhiếp ảnh mà qua đó còn cảm nhận được một hình ảnh mới về Tokyo dù chưa tới thăm 
thành phố này.Triển lãm sẽ được khai mạc vào 18h00 ngày thứ Ba, 24.4.2012, chương trình giao 
lưu trò chuyện cùng nghệ sĩ sẽ diễn ra vào 16h00 ngày thứ Bảy, 5.5.2012 tại Trung tâm Giao lưu 
Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Triển lãm sẽ mở cửa hàng ngày từ 9h30-18h00 tới hết ngày thứ 
Năm 24.5.2012. Vào cửa tự do.  
 
Mọi câu hỏi về triển lãm và đăng ký phỏng vấn nghệ sĩ xin liên hệ: 
  
Ms. Hương (máy lẻ: 106) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138)   
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam       ĐT: 04-3944-7419    www.jpf.org.vn 

Một triển lãm sắp đặt phim và ảnh 
 “Jo Ha Kyū” 

của Nguyễn Trinh Thi & Jamie Maxtone-Graham 



 
 

■ Thông tin về triển lãm: 
 
Thời gian triển lãm: Thứ Tư 25.4. – Thứ Năm 24.5.2012, mở cửa hàng ngày từ 9h30-18h00 
 
Khai mạc:  Thứ Ba, 24.4.2012, 18h00 
 
Trò truyện với nghệ sĩ: Thứ Bảy, 5.5.2012, 15h00 
 
Địa điểm:  Phòng triển lãm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 

27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
Vào cửa tự do. 
 
Jo Ha Kyū là một khái niệm cốt lõi trong cấu trúc kể chuyện của các loại hình nghệ thuật truyền thống 
mang yếu tố thời gian của Nhật Bản. Ông Zeami, người sáng lập ra kịch Noh, đã ví cấu trúc này với hình 
ảnh một dòng suối nhỏ phát triển thành sông, cuối cùng trở nên một thác nước đổ xuống thành một mặt 
hồ tĩnh lặng. Nói một cách đơn giản nhất thì Jo Ha Kyū gói gọn ý tưởng về sự mở đầu, trung đoạn và kết 
thúc. 
 
 
■ Thông tin về nghệ sĩ: 
                        
Nguyễn Trinh Thi là một nhà làm phim độc lập sống tại Hà Nội. Chị học báo chí và nhiếp ảnh tại Đại 
học Iowa và nghiên cứu quốc tế và phim về dân tộc học tại Đại học California, San Diego. Các phim tài 
liệu và thử nghiệm của chị đã được chiếu tại nhiều liên hoan phim và triển lãm nghệ thuật tại châu Á, 
châu Âu và Mỹ, trong đó phải kể tới Liên hoan phim ngắn quốc tế tại Oberhausen (Đức); Liên hoan 
phim thử nghiệm Bangkok (Thái Lan); Liên hoan phim nghệ thuật quốc tế; Triển lãm mùa hè năm 2011, 
Trung tâm nghệ thuật đương đại DEN FRIE, Copenhagen (Đan Mạch); Không đề, sắp đặt video cá nhân 
tại Studio Nhà sàn, Hà Nội; ‘PLUS/Những ký ức và phía bên kia – 10 triển lãm cá nhân của 10 nghệ sĩ 
châu Á’ tại Kuandu Biennale, Đài Bắc (Đài Loan); và ‘Tâm hồn không rao bán 2’ tại Tate Modern, London 
(Anh). 
 
Nguyễn Trinh Thi sáng lập ra Hanoi DocLab, một trung tâm phim tài liệu và nghệ thuật video của Hà Nội, 
năm 2009. 
 
 
Lời ghi chú của nghệ sĩ: 
  
Trong bộ phim thử nghiệm này, khái niệm Jo Ha Kyū được liên tưởng tới một cách lỏng lẻo phản ánh 
kinh nghiệm chủ quan của nhà làm phim đang ở trong không gian và thời gian đương đại của thành phố 
Tokyo. 
 
Tôi làm tác phẩm này bởi vì - như những tác phẩm khác, tôi thích thử nghiệm với những hình ảnh 
chuyển động, để tìm cách kể những câu chuyện hoặc diễn tả bản thân theo các cách khác nhau. Trong 
tác phẩm này, không gian cụ thể là thành phố Tokyo và thời gian cụ thể là mùa hè năm 2011. Thành phố 
này đã cho tôi một số ấn tượng và cảm xúc nhất định, nhưng cũng còn những tình cảm và sự kiện khác 
đằng sau trải nghiệm cá nhân của tôi mà không liên quan nhiều tới Tokyo. Tôi muốn đem tất cả những 
điều đó vào tác phẩm, để gói chúng lại thành một viên thời gian, một ký ức được thu giữ. Theo một ý 
nghĩa nào đó thì tác phẩm này nói về sự xung đột và cộng sinh giữa thế giới cụ thể và trừu tượng, giữa 
những quan sát khách quan và kinh nghiệm chủ quan, tường thuật và không tường thuật, tư liệu và hư 
cấu. 



 
 

 
Jamie Maxstone-Graham có vốn kiến thức chuyên nghiệp của hơn 20 năm trong nhiếp ảnh thương 
mại và tường thuật. Anh là một đạo diễn hình ảnh ở New York và Los Angeles, các tác phẩm của anh 
rất đa dạng từ những bộ phim độc lập tới phim truyện chính thống, truyền hình dài kỳ và quảng cáo. 
 
Năm 2007 anh là nghiên cứu sinh của Fulbright với học bổng cho đề tài về chụp ảnh văn hóa trẻ đương 
đại ngày nay ở Việt Nam. Anh hiện sống tại Hà Nội và tiếp tục làm phim thương mại và tường thuật, 
thực hiện các dự án ảnh tư liệu và cá nhân. Ảnh của anh đã được giới thiệu trên Tạp chí burn, Trans 
Asia Photography Review, Culture Hall and tiny vices và triển lãm tại Hà Nội, London (Anh) và Bangkok 
(Thái Lan). 
 
www.jamiemaxtonegraham.com 
 
 
Lời ghi chú của nghệ sĩ: 
 
Khi người ta lần đầu tiên đến một nơi mới, thì các giác quan có vẻ trở nên nhạy cảm hơn trong môi 
trường lạ lẫm đó – bởi thế, tất cả những gì người ta nghe được (và cụ thể trong trường hợp của tôi là 
những gì nhìn thấy) thì đều rất tươi mới. Tôi luôn cảm thấy thú vị về cách thức mà những cơ hội mới có 
thể tác động tới quá trình làm việc của mình, trong đó việc ta nhìn thấy cái gì sẽ quyết định đến ta sẽ 
nhìn chúng như thế nào.  
 
Trong 6 tuần ở Tokyo, ngay sau thảm họa động đất tháng 3 năm 2011, tôi đã trải nghiệm một không khí 
thực sự thú vị. Phải chăng đó là do những phóng xạ trong không khí từ vụ rò rỉ hạt nhân ở Fukushima? 
Chắc chắn. Liệu có thể bỏ qua nó và cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn. Có vẻ như vậy. Tôi đi khắp 
thành phố cùng vợ và con gái và chụp những bức ảnh thể hiện cùng một lúc sự nhận thức đồng thời là 
sự bàng quan về vấn đề đó và rất nhiều những điều khác. 
 
 
 
 
 

 


