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VỀ
NGHỆ 

SỸ
Tia-Thủy Nguyễn (sn. 1981, TP. Hồ Chí Minh) sinh ra và lớn 
lên ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt 
Nam (2006), cô nhận được học bổng tại Học viện Nghệ thuật và 
Kiến trúc Quốc gia Kiev, Ukraine, nơi cô tiếp tục theo học Thạc 
sĩ và lấy bằng Tiến sĩ về nghệ thuật năm 2014. Trong suốt gần 20 
năm thực hành dàn trải từ hội họa, sắp đặt nghệ thuật, thiết kế 
thời trang cho đến sản xuất phim, sự nghiệp sáng tạo đa ngành 
của Tia-Thủy Nguyễn luôn nhất quán trong việc tôn vinh và tiếp 
diễn văn hoá truyền thống, cổ tích dân gian và các tín ngưỡng địa 
phương tại Việt Nam. Cô được xem là một trong những nghệ sĩ/
nhà thiết kế tiên phong, mang truyền thống đan cài vào đời sống 

hàng ngày thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Ý thức về những khó khăn của nền nghệ thuật đương đại tại Việt 
Nam, năm 2016, Tia thành lập Trung tâm Nghệ thuật Đương 
đại The Factory, không gian đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng 
dành riêng cho nghệ thuật đương đại, nhằm kết nối cộng đồng 
nghệ sĩ, thiết kế, sáng tạo và tạo dựng một nền tảng mang tính 
giáo dục, phản biện. Nghệ sĩ Tia thách thức những định nghĩa 
cổ hủ về vai trò của người phụ nữ, bằng chính những thành tựu 
của cá nhân mình trong nhiều lĩnh vực: làm mẹ, nhà thiết kế thời 
trang và nghệ sĩ thị giác. Các tác phẩm nghệ thuật của Tia-Thuỷ 
Nguyễn đã được trưng bày, đấu giá và sưu tập rộng rãi trong các 
bộ sưu tập có uy tín tại Việt Nam, Anh, Mỹ và Pháp. Gần đây 
nhất, tạp chí Forbes vinh danh cô là một trong 50 người phụ nữ có 

ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019.



Tác phẩm ‘Silver Room’ (2016-2019) của Tia-Thủy Nguyễn 
thuộc bộ sưu tập nghệ thuật uy tín Château La Coste. Đây là sắp 
đặt mở đầu cho một chuỗi những thực hành sắp đặt địa điểm 
của cô, thử thách ánh sáng tự nhiên, không gian, thời gian. 

Tác phẩm ‘Silver Room’ mang kích cỡ tương đương một căn 
nhà thật, gồm 3 lớp gỗ - đá khối - điêu khắc gỗ mít và thạch anh 
trắng, nằm giữa vùng đồi núi Aix-en-Provence, Pháp. Thiết kế 
mái mở độc đáo khiến tác phẩm tương tác với mọi yếu tố nắng, 
mưa, sương, gió của địa điểm nơi nó được lắp đặt. Vào đúng 
thời điểm, ánh sáng sẽ lọt qua khe đá để rọi chiếu cái tâm của 
tác phẩm bên trong. Chính tính ‘thời khắc’ độc đáo này đã nhấn 
mạnh chữ duyên trong triết lý nhà Phật, đã ảnh hưởng sâu sắc lên 
Tia-Thủy Nguyễn. ‘Silver Room’ với sự tương tác đa kỹ thuật 
(lắp ráp, điêu khắc, sơn mài), vận dụng cả ánh sáng và bóng tối để 
mang lại hiệu ứng thị giác – tâm linh độc đáo. Tác phẩm thể hiện 
lối sống và niềm tin của cô vào một cõi an bình, thuận tự nhiên, 
giữa bộn bề những xung đột và gượng ép của xã hội hiện đại; 
giữa khát khao và sự buông bỏ.

Silver Room



chi tiết tác phẩm ‘Silver Room’
2016-2019
bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh trắng, dây thừng, màu vẽ
1,620 x 1,490 x 600 cm
 tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư nhân Château La Coste (Aix-en-Provence, Pháp)
bản quyền hình ảnh thuộc Phạm Anh Huy



Trong loạt tranh ‘Nhìn xuống tầng đối lưu’ (2018 - vẫn đang 
tiếp diễn), Tia tập trung quan sát 3 trạng thái đặc trưng của mây 
trời: sự biến dạng, vị trí trung gian và tính trong suốt. Lấy cảm 
hứng từ cuốn sách Con đường tôi đi, con đường của mây trắng 
(1975) của Osho, kể từ năm 2018, Tia phóng chiếu cảm xúc 
của mình lên những biến đổi của ánh nắng, gió và mây, tạo nên 
những hình thù vật lý và màu sắc khác nhau trên bầu trời.

Nhìn xuống tầng 
đối lưu

Ửng #1, 2019, sơn dầu trên vải, 119 x 90 cm Vi diệu #3, 2019, sơn dầu trên vải,  
119 x 90 cm 



Ngũ sắc #1, 2019, sơn dầu trên vải, 160 x 160 cm 

Những bức tranh là nhật ký hành trình của Tia, được viết từ 
một điểm ‘ngắm mây’ khác lạ từ cửa sổ máy bay nhìn xuống 
tầng đối lưu. Góc nhìn này thể hiện phần nào cuộc sống của cô 
trong suốt 2 năm qua, với phần lớn thời gian ngược xuôi một 
mình, băng qua rất nhiều đường biên và lãnh địa rộng lớn nằm 
giữa Việt Nam và châu Âu, những vùng đất nơi Đông và Tây ‘va 
chạm’, hòa lẫn và định hình lẫn nhau.



Nét

Nét #12, 2019, mực trên giấy, 14.8 x 21.0 cm

Trong loạt tranh vẽ ‘Nét’, nghệ sĩ Tia-Thuỷ 
Nguyễn tập trung vào việc sử dụng các 
đường nét tường thuật lại niềm yêu thích 
của cô đối với những khoảnh khắc thoáng 
qua và những góc nhìn phá cách về cơ thể 
mình. Cách Tia ngắm nhìn cơ thể giống với 
cách nghệ sĩ chiêm ngắm cảnh vật hay cách 

một nhạc sĩ phân tích giai điệu.

Loạt tranh này (2018 - vẫn đang tiếp diễn) 
được giữ gần như tối giản, tập trung vào 
kỹ thuật vẽ khéo léo, dùng đường nét uyển 
chuyển để thổi hồn vào những hình ảnh 
tưởng chừng như chỉ đang tồn tại ở không 
gian phẳng. Những đường nét mang hơi 
hướng của kỹ thuật thư pháp Trung Quốc 
được sử dụng để thể hiện sự tinh tế của 
những chuyển động cũng như tư thế thanh 

tao của cơ thể người phụ nữ.



Với ‘Nét’, Tia học cách bằng lòng và nuôi 
dưỡng những đường nét của cơ thể cô, chấp 
nhận những dáng hình của nó giống như cách 
một người chăm sóc khu vườn yêu thích - rất 
thoải mái và phóng khoáng. Những hình ảnh 
cơ thể mặc dù xuất hiện không che đậy, nhưng 
ngụ ý của chúng không mang chút sắc dục 
nào. Mặt khác, những tác phẩm này thể hiện 
nguồn năng lượng cũng như những khả năng 
đa chiều kích về khoả thân - giải phóng phụ 
nữ trong di chuyển và cách thể hiện bản thân 
của riêng họ. 

Nét #23 
2019
mực trên giấy
21.0 x 29.7 cm



THỰC HÀNH
THỜI TRANG

Trang phục thuộc BST ‘Mỵ Châu’ (2019) 
xuất hiện trên Đẹp Magazine (số Tháng Một 2020).

Bản quyền hình ảnh thuộc Đẹp Magazine



Nhận thấy sức mạnh lan toả và giá trị lưu trữ của phim điện ảnh, năm 
2017, Tia- Thuỷ Nguyễn đã thử sức mình trong vai trò một nhà sản 
xuất và thiết kế phục trang cho bộ phim ‘Cô Ba Sài Gòn’. Bộ phim lấy 
bối cảnh Sài Gòn xưa, mong muốn truyền tải những tuyên ngôn về giá 
trị truyền thống gia đình, triết lý cuộc sống và nữ quyền. Bộ phim đã gây 
được tiếng vang mạnh mẽ không chỉ trong nước mà còn được bạn bè 
quốc tế đón nhận nồng nhiệt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 
22 ở hạng mục A Window To Asia Cinema - Cửa sổ điện ảnh Châu Á.

‘Mỵ Châu’, 2019
Lấy cảm hứng từ Cải 
Lương và câu chuyện 
tình yêu bi kịch của nàng 
công chúa Mỵ Châu. 

‘Cô Ba Sài Gòn’, 2017
Ứng dụng những hoạ tiết 
kinh điển trên gạch bông 
- một chất liệu thường 
thấy trong các căn  
nhà Việt.

‘Lúng Liếng’, 2015
Lấy cảm hứng từ các cô 
gái trong tranh của hoạ 
sĩ Đông Dương như Lê 
Phổ, Mai Trung Thứ và 
Trần Văn Cẩn.

Với Tia - Thuỷ Nguyễn, thời trang là một dạng sáng tạo nghệ thuật 
khác, gần gũi với công chúng hơn. Trong suốt 8 năm với thương hiệu 
Thủy Design House, Tia vẫn luôn luôn được biết đến như một nhà 
thiết kế thời trang tiên phong trong việc vực dậy truyền thống bằng cách 
thổi vào chúng một hơi thở đương đại. Với gia tài hơn 9 bộ sưu tập 
đồ sộ, gần đây nhất, bộ sưu tập Mỵ Châu lấy cảm hứng từ Cải Lương 
đã giúp Tia đoạt giải ‘Nhà thiết kế có tính sáng tạo đột phá’ tại Việt 
Nam trong Aquafina Vietnam International Fashion Week Fall/Winter 
2019. Trang phục của Thủy Design House đã xuất hiện rộng khắp 
trên màn ảnh, các tuần lễ thời trang quốc tế và sàn diễn ở Rome, Paris,  
New York.





NGHỆ THUẬT
CHO 
CỘNG ĐỒNG



Được thành lập bởi Tia-Thuỷ Nguyễn năm 2016, The Factory 
là trung tâm nghệ thuật đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam 
với chủ đích dành riêng cho nghệ thuật đương đại. Dẫn dắt bởi 
các giám tuyển, nhà nghiên cứu nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, “nhà 
máy” The Factory chính là nơi sản xuất những triển lãm mang 
tính thể nghiệm và phản biện bên cạnh những chương trình 
cộng đồng đa dạng. Từ năm 2017, The Factory khởi xướng dự 
án Materialize với mục đích tìm ra và hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ, 
tiềm năng nhưng chưa có nhiều dịp được giao lưu với cộng đồng 

nghệ thuật.



Các nghệ sỹ, giám tuyển cùng gia đình và bạn bè tề tựu trong buổi khai mạc 
triển lãm ‘Tinh thần Bằng Hữu’ (Tháng chín - tháng mười một, 2017)

Triển lãm cá nhân ‘Văn tế Thập loại chúng sinh’ của nghệ sỹ Phạm Trần Việt 
Nam, giám tuyển bởi Trần Lương (Tháng năm - tháng bảy, 2018)



Vào năm 2018, tác phẩm ‘Sương Mù Đỏ Thẫm’ của Tia Thủy 
Nguyễn thuộc loạt tranh ‘Nhìn xuống tầng đối lưu’ được đấu 
giá thành công tại Sotheby’s (RED) Live Auction trong khuôn khổ 
Art Basel Miami Beach, Mỹ. Tác phẩm mang về cho quỹ từ thiện 
(RED) $100,000 để thực hiện chiến dịch phòng chống HIV/
AIDS trên toàn thế giới.

Sương mù đỏ thẫm, 2018, sơn dầu trên vải, 160 x 160 cm 

Dự án ‘Save Our Rivers’
Năm 2015, Tia khởi xướng dự án ‘Save Our Rivers’ hợp tác 
với các trường học 
trong nước với mục 
tiêu nâng cao nhận 
thức của các em nhỏ 
về bảo vệ môi trường 
thông qua các 
hoạt động văn hoá  
nghệ thuật.



‘Silver Room’ nhìn từ trên cao
 2016-2019

bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh trắng, dây thừng, màu vẽ
1,620 x 1,490 x 600 cm

 tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư nhân Château La Coste (Aix-en-Provence, Pháp)
bản quyền hình ảnh thuộc Ngô Nhật Hoàng



CURRICULUM 
VITAE
2020

2019 

2018

2017
2016
 

2003

2002
2001

2000

1999

CÁC TRIỂN LÃM VÀ ĐẤU GIÁ
Từ Thinh Không, triển lãm cá nhân,  Château La Coste,  
Aix-en-Provence, Pháp
Thuỷ Nguyễn: Mộng bình thường, triển lãm cá nhân, The 
Factory, Tp. HCM, Việt Nam
Vào miền nghệ thuật, triển lãm nhóm công cộng tại Phố Bên 
Đồi, Đà Lạt, Việt Nam 
Trưng bày cá nhân Silver Room, Château La Coste, Aix-en-
Provence, Pháp
Đấu giá và triển lãm (RED) Auction lần thứ 3, Sotheby Miami, 
Florida,  Hoa Kỳ
Triển lãm nhóm Kỷ niệm Hội nghị APEC, Hà Nội, Việt Nam.
Sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, TP. 
HCM, Việt Nam
Đồng giám tuyển triển lãm TechNoPhobe, The Factory, 
TP.HCM, Việt Nam
Giải thưởng và triển lãm nhóm Philip Morris, Hà Nội, Việt 
Nam
Triển lãm cá nhân tại Mai Gallery, Hà Nội, Việt Nam
Triển lãm nhóm Nghệ sĩ trẻ và tiềm năng, Trung tâm Nghệ 
thuật Đương đại Hà Nội, Việt Nam
 Triển lãm nhóm Nghệ sĩ Việt Nam, Hanoi Expo Center, Hà 
Nội, Việt Nam
Triển lãm cá nhân Cảm Xúc Con Người, Gouman Gallery, Hà 
Nội, Việt Nam
Triển lãm cá nhân The Young and the Restless, Gallery Café, Hà 
Nội, Việt Nam
Nguyễn Thu Thủy và Trần Nhật Thăng - một triển lãm đôi, 
Gallery L’Atelier, Hà Nội, Việt Nam

ẤN PHẨM XUẤT BẢN
2020 Lines/ Nét, Tia Thuỷ Nguyễn, sách nghệ thuật, NXB Mỹ Thuật



GIÁO DỤC
2014

2009

2006

Tiến sĩ Nghệ thuật, Học viện Nghệ thuật và Kiến trúc Quốc 
gia, Kiev, Ukraine
Thạc sĩ Nghệ thuật, Học viện Nghệ thuật và Kiến trúc Quốc 
gia, Kiev, Ukraine
Cử nhân Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội,   
Việt Nam

THỜI TRANG
2016

2015

2011

Hướng dẫn Tốt nghiệp cho Cử nhân khoa Thời trang, Đại Học 
RMIT Việt Nam
Thiết kế và Đạo diễn show Nghệ thuật Thời Trang cho  
Vietnam Culture Day, Rome, Ý
Sáng lập và Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Thuỷ Design House

FILM PRODUCTIONS
2017

2016

Sản xuất và Thiết kế phục trang film Cô Ba Sài Gòn, Việt Nam 
Đồng sản xuất film Sài Gòn, Anh Yêu Em, Việt Nam
 Đồng sản xuất film Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Việt Nam
Đạo diễn film Thời trang Áo Lụa, Việt Nam
Đồng đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật liveshow Phó Đức 
Phương, Hà Nội, Việt Nam

CÁC GIẢI THƯỞNG
2019 50 người Phụ Nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam năm 2019, 

Forbes Vietnam
Vietnamese Pride Award, Elle Style Awards 2019
Nhà thiết kế có tính sáng tạo đột phá, Vietnam Fashion Awards 
2019

2014 - 2015  Sáng lập và Điều hành dự án cộng đồng Save Our  
Rivers, TP.HCM, Việt Nam

DỰ ÁN XÃ HỘI



Email: hello@tia-thuynguyen.com 
Xưởng nghệ sỹ: 44 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

w w w . t i a - t h u y n g u y e n . c o m

tiathuynguyen tia.thuynguyen


