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LY  HOÀNG LY
TấT cả đều dàNh
cho Nghệ ThuậT

Nguyễn Sơn

Ngày 10/8/2017, cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của Ly Hoàng Ly khai mạc tại Trung
tâm nghệ thuật Đương đại Factory, 15 đường Nguyễn Ư Dĩ, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện
nghệ thuật này bao gồm các tác phẩm ở nhiều thể loại: Nghệ thuật công cộng, nghệ thuật
sắp đặt, điêu khắc, sách, tranh, video trình diễn, nhiếp ảnh. Các tác phẩm này được sáng
tác từ năm 2011, thuộc dự án nghệ thuật: “0395A.ĐC” (Con số do tác giả lựa chọn ngẫu
nhiên), cho tới nay vẫn còn trong tiến trình phát triển.

Tâm điểm của sự kiện là tác phẩm Nghệ thuật công cộng: “Thuyền -Nhà - Thuyền”
Đây là một tác phẩm có dáng vẻ tượng đài, cấu thành bởi 12 khối thép có tổng trọng lượng
21 tấn lắp ráp với nhau một cách tinh vi, choán đầy góc nhìn mà cũng như không tồn tại… 
(trích từ “Ghi chú ngày khai mạc triển lãm của Ly”- Nguyễn Sơn)



82

Trẻ em chạy chơi, người nghệ sỹ đường phố tấu
lên một bài ca cũ, tri kỷ nắm tay nhau ghé ngồi
nghỉ ngơi trên mình và trong lòng Thuyền - Nhà
- Thuyền của Ly Hoàng Ly. Công chúng nghệ

thuật có phần hồn nhiên mải miết tìm kiếm Ly, tìm kiếm
chính mình ở bộ tranh những “Cảnh” dàn trải như bọt
sóng khổ lớn, những video trình diễn như “Tôi là đá”, “Tôi
uống nước”, những điêu khắc “Tro” được trình bày như
những báu vật nhỏ bé hay trên sân khấu sắp đặt như thể
một con thuyền cũ…
Với lượng thông tin thị giác khổng lồ tràn ứ và không quen
thuộc thật khó để nhận biết ngay lập tức rằng: khối thép
khổng lồ kia là một tác phẩm nghệ thuật quan trọng đầy
tính ẩn dụ. Tác phẩm Thuyền - Nhà - Thuyền làm tôi liên
tưởng tới một con thuyền đánh cá nhưng phải vượt đại
dương. Nó vừa là nơi trú ngụ, vừa là phương tiện của Người
trên hành trình tìm kiếm. Khi dạo quanh nhìn ngắm tác
phẩm này tôi lại nghĩ về khát vọng được Sống cho dù phải
Chết trong những cuộc di dân vĩ đại mà lịch sử loài người
đã ghi. Tôi cũng nghĩ về sự hình thành, dịch chuyển và
biến thể của Ý tưởng trong việc Sáng tạo. Con thuyền trong
thực tế có thể vẫn đang lênh đênh, có thể đã đắm chìm,
chỉ còn là vài mảnh vụn trong bảo tàng, nhưng ở đây trong
cuộc triển lãm này nó vẫn được Ly Hoàng Ly tái cấu trúc,
gọi tên, nhắc nhớ: Thuyền - Nhà - Thuyền. Hữu hình hay
vô hình?, nhớ hay quên ?… là những câu hỏi va đập vào
tâm trí tôi, một người Xem.
Lượng thông tin tiềm ẩn còn thể hiện qua câu chuyện
những số phận tha nhân, được ghi lại bằng con chữ và ẩn
giấu một cách khéo léo như một mô phỏng hành vi đặc
trưng trong xã hội Việt là: luôn tự mình đè nén và giấu kín
cả nỗi đau cũng như hạnh phúc. Với cách thức thể hiện
này, Ly Hoàng Ly đòi hỏi công chúng phải thay đổi cách
Xem cũ để tự vận hành trên đường nhận thức.

Lịch sử có thể bỏ sót, người đời có thể lờ đi, nhưng sự tinh
tế, khát khao tìm kiếm cùng con tim luôn bồi hồi trước số
phận con người và vạn vật của nghệ sỹ Ly Hoàng Ly là cơ
hội cho những gì còn sót lại xứng đáng được gọi tên. 
Những tác phẩm biểu đạt bởi nhiều cách, nhiều tầng ý
nghĩa trong triển lãm là những ví dụ cụ thể. Chúng là chìa
khoá dẫn ta bước vào một cuộc phiêu lưu lớn qua Cái nhìn
để có thể Thấu Hiểu, hy vọng Cảm động để rồi Chia sẻ.
Công chúng như được hoá thân thành cánh chim trời
bay bổng, lúc nhìn xa, lúc nhìn gần, hình ảnh chuyển
hoá thành tư tưởng trong một đường bay không có điểm
kết thúc. 
Đặc biệt, cuộc chơi đầy gian khó của Ly đã có sự chia sẻ
và tương tác tuyệt vời tới những chương trình nghệ thuật
cộng đồng khác như: Múa đương đại “Vùng ẩn”, toạ đàm
nghệ thuật của nhóm “Toa tàu”, trình tấu solo âm nhạc cổ
điển của nghệ sỹ cello Vũ Hồng Ánh… Sáng tạo và thể hiện
đã được tiếp nối trên sáng tạo và thể hiện, đó chính là giá
trị cốt lõi của Nghệ thuật: Sự tự do cần lan tỏa.
Dẫu biết rằng cuộc triển lãm này được hiện hữu bởi công
sức của rất nhiều trợ lực, trợ lý như lời cảm ơn của tác giả
đã tâm tình trong lễ khai mạc nhưng vai trò “Tổng đạo
diễn” để có được chất lượng nghệ thuật tốt nhất, chân thật
nhất và trách nhiệm vẫn thuộc về Ly Hoàng Ly.
Với cảm nhận riêng, tôi hiểu cuộc triển lãm này được xây
dựng không chỉ bởi tài năng, cảm xúc cá nhân, ý chí kiên
trì mà còn được vận dụng rất nhiều tính khoa học trong
cách làm việc tưởng chừng như khó hài hoà với đời sống
đầy biến động của một nghệ sỹ.
Tôi vẫn còn lưu giữ cảm giác cuối cùng khi rời cuộc triển
lãm lúc dạo bước ngang qua tác phẩm Tro của Ly Hoàng
Ly, một ý nghĩ bật lên trong đầu tôi:
“Cô ấy đã dành tất cả cho nghệ thuật!”

N.S

Tác giả - Tác phẩm


