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ỡ Á-Â
u
20

16



orGAnISErS sponsors

mEdIA pArtnErS

Ban tổ chức tài trợ

Bảo trợ thông tin

Trung Tâm Văn hóa PháP
InsTITuT FrancaIs-L‘EsPacE
24 Trang TIEn, hoan kIEm, hanoI, VIETnam
www.IFhanoI-LEsPacE.com

PEoPLE’s commITTEE oF hcmc | ubnd TP. hồ chí mInh

VIện goEThE VIệT nam | goEThE-InsTITuT VIETnam
56-58-60 nguyEn ThaI hoc, ba dInh, hanoI, VIETnam
www.goEThE.dE/VIETnam

nhà háT TuổI Trẻ | youTh ThEaTrE hanoI
11 ngo ThI nham, haI ba Trung, hanoI, VIETnam
www.nhahaTTuoITrE.Vn

Trung Tâm gIao Lưu Văn hóa nhậT bản TạI VIệT nam
JaPan FoundaTIon In VIETnam
27 Quang Trung, hoan kIEm, hanoI, VIETnam
www.JPF.org.Vn

nhà háT gIao hưỞng nhạc VŨ kỊch TP. hồ chí mInh
hcmc baLLET symPhony orchEsTra and oPEra
7 cong Truong Lam son, bEn nghE, d1, hcmc, VIETnam
www.hbso.org.Vn

Trường múa TP. hồ chí mInh | hcmc dancE coLLEgE
155 nam ky khoI nghIa, w6, d3, 
hcmc, VIETnam

ĐạI sứ Quán IsraEL | Embassy oF IsraEL
68 nguyEn ThaI hoc, ba dInh, hanoI, VIETnam
www.EmbassIEs.goV.IL/hanoI-VI
www.FacEbook.com/IsraELInVIETnam

ĐạI sứ Quán áo | Embassy oF ausTrIa
8Th FLoor, 53, Quang Trung, haI ba Trung, hanoI, VIETnam
hanoI-ob@bmEIa.gV.aT
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ỡ Á-Â
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since its first edition in 2011, this festival has successfully contributed to a growing awareness of 
contemporary dance and is now – more international than ever before - a highlight in Vietnam’s 
cultural scene. “Europe meets asia in contemporary dance” is an initiative of EunIc, the network 
of European cultural institutes and embassies in hanoi, in cooperation with our local partners, 
and is coordinated by the goethe-Institut.
The audience is invited to experience contemporary dance in a variety of styles from different 
countries: germany, France, Israel, Japan, austria, as well as the host country Vietnam present 
pieces that explore the innermost depths of human beings, staged with breathtaking choreography 
and impressive light and media installations. Thanks to the generous support of the city of hcm, 
the productions from germany, austria and Vietnam will also be seen in the hcmc opera house - 
the festival is growing and thriving!
on behalf of the organizers, I would like to express my sincere gratitude to all our partners and 
sponsors who make this festival possible. we are deeply grateful for your support!
we wish all the participants and the audience a wonderful, inspiring festival – and keep in touch 
on Facebook and Instagram!

kể từ phiên bản đầu tiên năm 2011, Liên hoan đã đóng góp thành công vào việc nâng cao nhận 
thức về múa đương đại và nay thực sự đã trở thành một sự kiện quốc tế - một điểm sáng trong bối 
cảnh văn hóa tại Việt nam. “múa Đương đại: sự gặp gỡ á-âu” là một sáng kiến của EunIc, hiệp hội 
các Viện Văn hóa và Đại sứ quán châu âu tại hà nội, phối hợp tổ chức cùng các đối tác trong nước 
và do Viện goethe điều phối.
chúng tôi mời khán giả tới trải nghiệm nghệ thuật múa đương đại đa dạng về phong cách đến 
từ nhiều quốc gia: Đức, Pháp, Israel, nhật bản, áo và nước chủ nhà Việt nam. các tác phẩm múa 
khám phá nơi tận sâu thế giới nội tâm của con người, được dàn dựng với vũ đạo nghẹt thở trong 
không gian sắp đặt ánh sáng và âm thanh ấn tượng. nhờ sự hỗ trợ hào phóng của ubnd TP. hồ chí 
minh, các tác phẩm múa của Đức, áo và Việt nam sẽ được biểu diễn trên sân khấu nhà hát Thành 
phố - Liên hoan đang phát triển và mở rộng!
Thay mặt ban tổ chức, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các đối tác và nhà tài trợ đã cùng hiện 
thực hóa sự kiện này. chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý vị!
Xin chúc tất cả các thành viên tham gia cũng như các khán giả một liên hoan tuyệt vời và tràn đầy 
hứng khởi! Và hãy cùng kết nối với nhau trên Facebook và Instagram!

Dr. alMuth Meyer-ZollitSch 
VIện TrưỞng VIện goEThE VIệT nam -  chủ TỊch EunIc hà nộI
hEad oF ThE goEThE-InsTITuT -  chaIrwoman oF EunIc In hanoI 

www.hanoiDancefeStival.coM
      europe.MeetS.aSia.Dance
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meet the artists! we invite you to join our talk with choreographers and dancers from germany, 
austria, Japan, France and Vietnam on september 22, 10 am at the Vietnam dance college. 

gặp gỡ các nghệ sỹ! mời các bạn tới tham dự buổi trò chuyện cùng các nghệ sỹ và biên đạo múa 
từ Đức, áo, nhật bản, Pháp và Việt nam vào lúc 10h, 22.9.2016 tại cao Đẳng múa Việt nam. 

Vào cửa tự do | admission is free
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giá vé: 100.000 vnD mỗi Buổi Diễn, từ 9h00, 29.8.2016 tại | 100,000 vnD per evening, availaBle from 29.8.2015,  9 am at  

ticketbox.vn | hotline: 091-333-2198

các hình thức thanh toán | payment methoDs
1. nếu bạn trả bằng thẻ aTm ngân hàng địa phương, Visa/mastercard hoặc chuyển khoản ngân hàng, Ticketbox sẽ gửi vé điện tử đến địa chỉ 

email của bạn sau khi bạn đặt vé.
2. nếu bạn chọn thanh toán bằng tiền mặt, Ticketbox sẽ phân phối vé tới địa chỉ của bạn và thu tiền ngay tại đó. Ticketbox sẽ gọi bạn trước 

khi tiến hành phân phối (chi phí vận chuyển được cộng vào thành tổng số tiền đơn hàng).
3. bạn có thể ghé qua văn phòng Ticketbox và nhận vé, như vậy bạn sẽ không tốn chi phí nào.
 · TP hcm: 85/18a, Phạm Viết chánh, P.19, Q. bình Thạnh / Lầu 3a, 159 nguyễn du, P. bến Thành, Q. 1. hotline: 08 7300 7998. 
 · hà nội: Toà nhà Toong coworking space, Lầu 3, 8 Tràng Thi, hoàn kiếm, hà nội. hotline: 08 7300 7998 – 094 711 9705.

1. If you pay with local aTm bank card, Visa / mastercard or bank transfer, the e-tickets will be sent to your email address after you pay.
2.  If you choose to pay by cash, the Ticketbox will deliver the physical tickets to your address and collect payment there. The Ticketbox will 

call you before we make the delivery (delivery fee will be added into your order amount).
3.  you can pass by the Ticketbox office and pick up the physical tickets by yourselves. There’s no fee for that.
 · hcmc: 85/18a, Pham Viet chanh, w.19, binh Thanh dt. / Floor 3a, 159 nguyen du, ben Thanh w., d. 1. hotline: 08 7300 7998. 
 · hanoi: Toong coworking space building, 3rd Floor, 8 Trang Thi, hoan kiem, hanoi. hotline: 08 7300 7998 – 094 711 9705.
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launDries in hanoi | những tiệm giặt là hà nội

during riki von Falken’s childhood in the 60s, television brought the images of the Vietnam war 
into german living rooms. The media artist nguyen Trinh Thi was born in hanoi shortly after the 
last big bombardments. both women still carry those pictures within themselves; even if the 
images of the war have been eliminated, they still consciously and unconsciously influenced the 
context of life of both artists. The goethe-Institut hanoi has brought the two artists together for 
a joint project. riki von Falken’s search for images and movements in hanoi was followed by an 
intensive work process together in berlin.

The artists take the audience on a journey of transformation of experience and its influence 
on images of the present. movements and gestures, individual and “cultural” gestures are 
reconstructed, in order to investigate the imagery of the body, the “normal” and often “casual” 
movements.

Trong ký ức tuổi thơ của von Falken về những năm 60, hình ảnh về cuộc chiến tranh tại Việt nam 
trên vô tuyến mỗi ngày chủ nhật đã trờ thành khoảnh khắc in dấu lên không gian nơi phòng khách. 
nghệ sỹ video nguyễn Trinh Thi sinh ra sau thời điểm cuộc ném bom lớn nhất tại hà nội. dấu ấn 
của những hình ảnh xưa vẫn chưa phai ở sâu bên trong mỗi con người ấy, hoặc cho dù đã bị xóa 
nhòa nhưng vẫn để lại dấu vết lên cuộc sống của họ, dù vô tình hay hữu ý. Viện goethe đã kết hợp 
hai nghệ sỹ lại trong một dự án chung này. sau chuyến nghiên cứu tìm hiểu hình ảnh và cuộc sống 
tại hà nội, riki von Falken bắt tay vào quá trình làm việc tích cực cho dự án tại berlin.  

hai nữ nghệ sỹ dẫn khán giả vào cuộc hành trình của quá trình biến đổi những điều từng được trải 
nghiệm, cũng như dấu ấn của chúng lên cuộc sống hiện tại. nữ biên đạo xâu chuỗi những ký ức 
đứt đoạn và ký ức tự lặp lại với nhau – tiếp cận chuyển động và điệu bộ cơ thể, cử chỉ cá nhân và cử 
chỉ văn hóa – dùng con mắt tinh tế về ngôn ngữ hình ảnh cơ thể khám phá những chuyển động từ 
thông thường tới ngẫu hứng. 

riki von falken

riki von Falken, born 1954 in germany, studied in berlin and new 
york. since 1981, she has worked as a dancer and choreographer in 
berlin, but also in many other countries all around the world including 
Israel, new Zealand and malaysia – often in cooperation with the 
goethe-Institut. In her work from 2000 onwards, she intensified her 
inspection of inner perceptual spaces, of being thrown back into one’s 
own experience of physical vulnerability.

riki von Falken sinh năm 1954 tại Đức. bà bắt đầu sự nghiệp của một 
nữ nghệ sỹ múa và biên đạo múa từ năm 1981 không chỉ tại berlin, 
mà còn lại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Israel, new Zealand 
và malaysia. Từ năm 2000 trở đi, bà chuyên sâu vào việc kiểm nghiệm 
không gian nhận thức bên trong bản thể và quay lại tìm những trải 
nghiệm cá nhân về sự dễ bị tổn thương về mặt thể chất. 

nguyễn trinh thi

nguyen Trinh Thi is a hanoi-based moving image artist. her 
diverse practice, transcending the boundaries between cinema, 
documentary and performance, has consistently engaged with 
memory and history. her works have been shown at international 
festivals and art exhibitions including Jeu de Paume, Paris; caPc 
musée d’art contemporain de bordeaux; the Lyon biennale 2015; 
asian art biennial 2015, Taiwan; Fukuoka asian art Triennial 2014; and 
singapore biennale 2013. 

nguyễn Trinh Thi là nghệ sỹ làm phim và video art độc lập tại hà nội. 
Pha trộn các yếu tố của điện ảnh, tài liệu và performance, thực hành 
nghệ thuật đa dạng của chị thường quan tâm khám phá kí ức và lịch 
sử. các triển lãm nghệ thuật chị tham gia gần đây bao gồm Jeu de 
Paume, Paris; bảo tàng nghệ thuật đương đại bordeaux (caPc); Lyon 
biennale 2015; asian art biennial 2015, Đài Loan; Fukuoka asian art 
Triennial 2014; và singapore biennale 2013.

6 gErmany | Đức
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traDitional chronic stick synDrome - Japanese eDition
hội chứng truyền thống mãn tính – phiên Bản nhật Bản

Japanese are sensitive and precise.
They are modest, and they have traditional Japanese aesthetics - wabi-sabi.
These are time-honored characteristics of Japanese.
sometimes, foreigners laugh at or wonder about their behaviour.
which means that these characteristics can have both good and bad aspects.

In this piece, we express these characteristics ironically and we applaud them.
Through the performance, we try to do research on what makes us Japanese.

người nhật bản nhạy cảm và chính xác.
Đây là những đặc điểm lâu đời của họ.
họ khiêm tốn, và họ có tính thẩm mỹ truyền thống nhật bản, wabi-sabi. 
Đôi khi, người nước ngoài cười nhạo, hoặc ngạc nhiên về những hành vi ấy.
Điều đó có nghĩa là những đặc điểm này vừa hay vừa dở.

Trong tác phẩm này, chúng tôi diễn tả những đặc điểm này  một cách mỉa mai, 
đồng thời cũng tán thưởng chúng.
Qua phần trình diễn, chúng tôi cố gắng nghiên cứu về những gì làm cho chúng tôi 
trở thành người nhật bản.

akuDo (nakamura shun, utagawa shota)

akudo is a dance unit formed by nakamura shun and utagawa 
shota. The unit was named after the title of their first award winning 
creation. since meeting at the dance club of daito bunka university in 
2010, they have danced together for 6 years. They perform with sharp 
but peculiar movement which comes from the difference in their body 
types and characters. but their activities are not limited to the stage. 
They also organize flash mobs as well as conducting workshops at 
schools or in unusual locations like the airport. The unit was awarded 
the special Prize for artistic movement in Toyama 2012. The dance 
piece “Traditional chronic stick syndrome - Japanese Edition” won the 
outstanding new artist Prize at the yokohama dancE coLLEcTIon 
EX 2014 competition II. 

akudo là tên nhóm múa của hai nghệ sĩ nakamura shun và utagawa 
shota. cái tên này được đặt theo tên vở múa được giải đầu tiên của 
họ.  năm 2010, họ lần đầu tiên gặp nhau tại câu lạc bộ múa của Đại 
học daito bunka và từ đó đã làm việc với nhau được 6 năm. Vũ điệu 
của họ sắc nét và đặc biệt, xuất phát từ sự khác biệt giữa cơ thể và cá 
tính của họ. hai nghệ sĩ không chỉ hoạt động tích cực trên sân khấu. họ 
còn tổ chức  workshop cũng như các sự kiện nhảy flashmob tại trường 
học hay tại các nơi đặc biệt như sân bay. nhóm đã được trao giải đặc 
biệt cho chuyển động nghệ thuật tại Toyama năm 2012. Vở múa “hội 
chứng truyền thống mãn tính – Phiên bản nhật bản” đã đoạt giải nghệ 
sĩ trẻ xuất sắc tại yokohama dancE coLLEcTIon EX 2014 phần tranh 
cử II. 

8 JaPan | nhậT bản
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iDan sharaBi
Idan sharabi was born in Israel in 1984. as a dancer and a choreographer, he was awarded 
many prizes in Israel and internationally. In 2012, sharabi founded his group, Idan sharabi 
& dancers. since then, he has created several works for the group which has been invited to 
festivals all over the world.

Idan sharabi sinh năm 1984 tại Israel, trong vai trò một vũ công và biên đạo múa, anh đã 
dành được rất nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế năm 2012, sharabi thành 
lập nhóm múa Idan sharabi &dancers. anh đã biên đạo những tác phẩm đặc sắc, được mời 
đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. 

nicolas (nick) ventura
nicolas (nick) Ventura is a canadian born in 1994. having been dancing for more than 10 
years, nick has collaborated with many renowned choreographers and dance companies, 
including Idan sharabi & dancers.

nicolas (nick) Ventura sinh năm 1994 tại canada. gắn bó với nghề múa hơn 10 năm, nick 
đã cộng tác với nhiều biên đạo múa và các vũ đoàn nổi tiếng trên thế giới, trong đó có Idan 
sharabi & dancers.

noa mamruD 
noa mamrud was born in Israel in 1988. she is a professional dancer and a recipient of many 
dance scholarships. In 2014, she joined Idan sharabi & dancers.  

noa mamrud sinh năm 1988 tại Israel. cô được đào tạo chuyên nghiệp về múa và nhận nhiều 
học bổng uy tín trong ngành múa Israel. cô  là thành viên của Idan sharabi & dancers từ 
năm 2014.

eyal DaDoun 
Eyal dadoun was born in Israel in 1989. he is a member of Idan sharabi & dancers and the 
rehearsal director of the kibbutz contemporary dance company, one of the greatest dance 
companies in Israel.

Eyal dadoun sinh năm 1989 tại Israel, anh là thành viên của Idan sharabi & dancers đồng 
thời phụ trách diễn tập cho Vũ đoàn đương đại kibbutz (1 trong những vũ đoàn lớn nhất 
tại Israel).

IsraEL

interviews 2014 | phỎng vẤn 2014

In July 2014, during the gaza conflict, I started creating “Interviews”. I interviewed several people 
I met while sitting in different shelters, as well as the dancers of the company. my questions 
were spontaneous and the action itself of interviewing became quite political for me. From the 
response, I learned a lot about humanity in relation with violence, power, and communication. 
These topics evoked even more questions in me, which soon enough, became strong pillars in the 
construction of the piece: 

what is normal & abnormal? who is a victim and can he become a manipulator? are inventions 
simply discoveries? are creations possessions? do definitions limit the ability? 

Interviews 2014 will always be a riddle for me, however, while creating it I found out more about 
myself. I discovered a longing to see from another perspective. To feel how they feel, to love what 
they love.

Vào tháng 7/2014, trong vụ xung đột tại gaza, Idan bắt đầu sáng tác “Phỏng vấn”. anh đã phỏng 
vấn  nhiều người anh gặp trong hầm trú ẩn cũng như những vũ công trong đoàn những câu hỏi 
đến một cách ngẫu nhiên và riêng việc phỏng vấn cũng mang tính chất chính trị đối với Idan. anh 
đã học được rất nhiều về mối liên hệ giữa con người trong với bạo lực, quyền lực và giao tiếp. các 
chủ đề này gợi lên trong Idan biết bao câu hỏi đã trở thành những trụ cột vững chắc  tạo nên tác 
phẩm này: 

Điều gì là bình thường và bất thường?ai là nạn nhân  và liệu anh ta có thể trở thành một kẻ thao 
túng? những phát minh có đơn giản là khám phá? những sáng tạo  phải chăng là của cải? Định 
nghĩa  có đồng nghĩa với khả năng? 

“Phỏng vấn 2014” vẫn là một ẩn số đối với Idan, và anh tin rằng sẽ mất thêm thời gian để tìm được ý 
nghĩa của nó. Tuy nhiên, niềm mong mỏi lớn lao nhất của Idan, với tư cách của một con người  sống 
trong thế giới hỗn độn, xinh đẹp này, là  tìm cách nhìn nhận sự việc thông qua góc nhìn của người 
khác, để cảm nhận được những gì họ cảm nhận và yêu những gì họ yêu.
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yes yes no no | sắc sắc không không

The contemporary world is spinning in the digital lifestyle. From the bedroom to the toilet, into the 
streets, into schools and workplaces and even into the secret spaces, human communication is no 
longer direct but through superficial online social networks. People do not really understandwhat 
they want, who they are, they are even confused about their gender.

In such turbulence, meditation (ZEn) is a warning bell for humanity. when meditating, people 
live more slowly, perceiving themselves and their surroundings with calmness. They start to 
lookaround to better know what is yes and no, real and unreal.

Thế giới đương đại đang quay cuồng với cuộc sống số. Từ giường ngủ, bước vào toillet, đến công sở 
cho đến những ko gian thầm kín, con người không còn giao tiếp thực sự với nhau. con người bỗng 
trở nên ảo, không hiểu chính mình muốn gì, chính mình là ai, thậm chí lung lay về giới tính. 

Trong lúc ấy Thiền như một tiếng chuông cảnh tỉnh con người. người ta sống chậm lại, nhìn vào 
chính mình, nhìn ra xung quanh với sự điềm tĩnh. Đi tìm để hiểu rõ cái có, cái không và cái không có.

trần ly ly

Trần Ly Ly (1978) was born into a family of dancers in hanoi. she already 
started studying dance as a professional dancer at the Vietnam dance 
college when she was 10 years old and graduated in 1996 with honors. 
she studied and worked as a dancer and choreographer in australia 
and France. Tran Ly Ly is one of the best-known choreographers for 
contemporary dance in Vietnam. her first long piece “one day” which 
she produced in cooperation with the goethe-Institut Vietnam was 
chosen for the Europe day in Vietnam 2006. with “Zen” and “burning 
maǹ s Figure” she sparkled a big discussion on contemporary 
dance in Vietnam and in 2013 received the 1st prize in the young 
choreographer competition. her dance pieces continue to receive 
important prizes in Vietnam.

Trần Ly Ly (1978) sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ múa tại hà nội. chị 
bắt đầu học múa chuyên nghiệp tại cao đẳng múa Việt nam từ năm 
10 tuổi và tốt nghiệp loại ưu vào năm 1996, sau đó tiếp tục học và làm 
diễn viên múa tại úc và Pháp. Trần Ly Ly là một trong những biên đạo 
múa đương đại nổi tiếng nhất Việt nam. năm 2006, chị hợp tác cùng 
Viện goethe Việt nam dàn dựng tác phẩm múa dài đầu tay “một ngày”, 
tác phẩm đã được lựa chọn và trình diễn trong những ngày châu âu tại 
Việt nam cùng năm. biên đạo múa trẻ này tiếp tục tỏa sáng trong nền 
nghệ thuật múa đương đại Việt nam với hai tác phẩm múa “Thiền”  và 
“hóa vàng” và giành giải nhất cuộc thi biên đạo múa trẻ 2013. các tác 
phẩm múa của Trần Ly Ly liên tục nhận được nhiều giải thưởng múa có 
uy tín tại Việt nam.

12 VIệT nam
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the roof | mái nhà

In a scenography that refers to a labyrinth of rooftops, it becomes possible to imagine a world in 
which we escape from the busy, never-resting life around us. one day on the roof is a metaphor 
for a place where people find the inner freedom to imagine other ways of life, find their desire and 
share their dreams. but do we become smaller and more fragile, the higher we get?

The choreographer Quan bui ngoc worked with a group of highly talented Vietnamese dancers in 
a creation process in which he challenged them to grow in being creative themselves and to open 
up for a new body language. The dancer’s individual perspectives mingle with Quan bui ngoc’s 
own experiences from his long residency in the dance scene in Europe to create a theme with 
which everyone can relate.

Với bối cảnh một mê cung trên mái nhà, người xem có thể liên tưởng đến những thế giới mà ở đó họ 
có thể thoát ra khỏi đời sống bận rộn. một ngày ở trên mái nhà tượng trưng cho nơi mà mọi người 
có thể tự do chia sẻ, tìm cho mình những khát khao, và tưởng tượng ra những cách sống mới. Phải 
chăng chúng ta càng trở nên bé nhỏ và mỏng manh hơn khi chúng ta bộn bề trong công việc.

biên đạo múa bùi ngọc Quân đã dựng nên một nhóm gồm những nghệ sĩ múa Việt nam và khuyến 
khích họ phát triển sự sáng tạo và sử dụng những ngôn ngữ cơ thể mới mẻ. Là một người Việt với 
nhiều năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở châu âu, anh kết hợp những kinh nghiệm, tầm 
nhìn và văn hóa khác nhau tạo nên một vở múa đặc sắc. Thông qua chủ đề mà các nghệ sĩ múa 
mang lại, bất kỳ khán giả nào cũng có thể thấy được sự liên hệ giữa đời sống của bản thân trong 
tác phẩm múa.

Bùi ngọc Quân

born in hanoi, Vietnam, bui ngoc Quan graduated the 19th course of 
ballet Faculty at Vietnamese school of dances in 1996. since 1997, he 
has studied in France and worked at cie coline.

after the dance education in France, he has worked at various dance 
collectives in Portugal, spain, and France. since 2002, he joined Les 
ballets c de la b (belgium). besides performing, he was responsible 
for teaching and training in professional dance collectives in 
Europe. until 2010, he has completed about 100 dance projects with 
contemporary dance schools and other dance Festivals in Europe.

bui ngoc Quan has also choreographed a number of contemporary 
works such as Jump or Fall (collective are you In Town in belgium), 
Picnic (drama school in belgium), I know a Place (cie coLInE in 
France), unknown (Torino danza in Italy)…

sinh tại hà nội, Việt nam, biên đạo múa bùi ngọc Quân tốt nghiệp 
khoa múa cổ điển k19 tại Trường múa Việt nam (1989 – 1996). năm 
1997, anh tiếp tục học tập và làm việc tại công ty múa đương đại 
coline, Pháp.

sau chương trình học tại Pháp, anh đã làm việc tại các công ty múa 
đương đại tại bồ Đào, Tây ban nha, Pháp. Từ năm 2002, anh làm việc 
tại đoàn múa quốc tế Les ballets c de la b tại bỉ. song song với việc là 
diễn viên múa của đoàn, anh còn phụ trách việc giảng dạy và đào tạo 
cho các đoàn múa đương đại chuyên nghiệp tại châu âu. năm 2010, 
Quân đã thực hiện khoảng 100 dự án về múa với các trường nghệ thuật 
múa đương đại và các Liên hoan múa khác tại nhiều nước châu âu.

bùi ngọc Quân cũng đã dàn dựng một số vở kịch – múa đương đại 
như Jump or Fall (cùng Đoàn múa are you In Town ở bỉ), Picnic (cùng 
trường drama school ở bỉ), I know a Place (cùng công ty coLInE ở 
Pháp), unknown (cùng Torino danza ở Ý)…

14 VIệT nam
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seismic Dancer | vũ công seismic

doris uhlich in collaboration with dJ boris kopeinig explores a dance technique that is devoted 
to opening, that tests the limits of energy output and yearns to be able to use energy to move the 
surroundings – an output of energy that sees the body as the epicenter of action and change. her 
intention of flooding the theater space with energy leads her to investigate techno culture – techno 
as an act of dance that spreads out energetically and that understands sound and movement as a 
flow or current. The present is inscribed with fear and closing systems. no standby, push the play 
button! The aim is to develop an energy to create ways of seeing the dense complex present as a 
moving body.

doris uhlich hợp tác với dJ boris kopeinig khám phá một kỹ thuật khiêu vũ được tạo ra nhằm cống 
hiến cho sự cởi mở, thử nghiệm các giới hạn của năng lượng đầu ra đồng thời khao khát sử dụng 
năng lượng để di chuyển mọi thứ xung quanh –nguồn năng lượng lấy cơ thể con người là trung tâm 
của hành động và thay đổi. Theo đuổi mục tiêu dùng năng lượng để bao phủ cả không gian sân 
khấu, doris đã đi sâu vào văn hóa techno – dùng techno như một điệu vũ có thể lan tỏa một cách 
đầy nhiệt huyết, âm thanh và chuyển động hoà quện trong một dòng chảy hoặc những đợt sóng 
trào. hiện tại được khắc hoạ bằng nỗi sợ và sự bế tắc. không ngừng lại, chỉ nhấn phím “play”! mục 
tiêu là phát triển một nguồn năng lượng nhằm tạo ra những cách nhìn nhận hiện tại phức hợp như 
một cơ thể chuyển động.

Doris uhlich

born 1977 in upper austria, degree in “Pedagogy for contemporary 
dance” / conservatory of Vienna, member of theatercombinat 
2002-2009, own projects since 2006, “remarkable Emerging 
choreographer“ in the yearbook of ballettanz 2008, dance prize of 
bm:ukk (ministry of education, art and culture) for “sPITZE” 2008, 
“dancer of The year” in the journal “tanz” 2011 and 2015, “award 
outstanding artist 2013” in the category performing arts of bm:ukk 
(ministry of education, art and culture).

sinh năm 1977 tại bang Thượng áo, tốt nghiệp sư phạm múa đương 
đại, nhạc viện Vienna. 2002-2009 là thành viên của hiệp hội sân khấu, 
từ 2006 thực hiện các dự án riêng, 2008 được ghi danh “biên đạo múa 
đặc sắc” trong niên giám ba-lê, 2008 giải thưởng khiêu vũ của bộ giáo 
dục, nghệ thuật và Văn hóa áo cho tác phẩm “Đỉnh cao’, 2011 và 2015 
được tạp chí khiêu vũ “tanz” bầu là “vũ công của năm”, giải thưởng 
“nghệ sĩ xuất sắc 2013” trong hạng mục nghệ thuật biểu diễn của bộ 
giáo dục, nghệ thuật và Văn hóa áo. 

Boris kopeinig

boris kopeinig is a Vienna-based electronic media artist and dJ, 
working in the areas of techno, electronic music, video and internet 
art. his dJ sets are driven by technoid rhythms and synthetic 
frequencies, exploring zones of sound experimentation and dance 
floor celebration. For him, electronic dance music is a futuristic take 
on ancient rituals that affect the consistency of body and perception.

Là nghệ sĩ nhạc điện tử và dJ, sống tại Vienna, làm việc trong lĩnh vực 
nhạc techno-điện tử, video và nghệ thuật internet. các bản phối dJ 
của anh được dựng từ nhịp technoid và tần số tổng hợp, là những vùng 
khám phá về thử nghiệm âm thanh và nhạc nhảy. Với anh, âm nhạc 
nhảy điện tử là một biến thể của tương lai từ các nghi lễ cổ xưa có ảnh 
hưởng đến tính thống nhất của cơ thể và nhận thức.ausTrIa | áo
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hakanaï

hakanaï is a performance that unfolds through a series of images in motion. In Japanese, hakanaï 
denotes that which is temporary and fragile, evanescent and transient, and in this case something 
set between dreams and reality. while widely associated with nature, the term is now often used 
to elicit an intangible aspect of the human condition and its precariousness. It encompasses 
two elements: that concerning the human being as well as that related to dreams. This symbolic 
relationship is the foundation of the dance composition in which a dancer gives life to a space 
somewhere between the borders of imagination and reality, through her interactions with the 
images she encounters. The images are on-stage animations that move in physical patterns 
according to the rhythm of the live sounds that they follow. The performance’s outcome is the 
revelation of a digital installation to its audience.

“hakanaï” là một vở múa được biên đạo dành cho 1 vũ công chuyển động trong một khối hình ảnh 
động được điều khiển bởi 1 nghệ sĩ kĩ thuật số và theo nhịp điệu của một màn ứng tác âm thanh 
live đầy sáng tạo. ngay tại biên giới giữa múa và nghệ thuật kĩ thuật số, tác phẩm này là màn trình 
diễn kết hợp những điều không thể : sự pha trộn của các chuyển động cơ thể và những chuyển 
động hình ảnh tạo nên một không gian vừa thực vừa ảo. một không gian huyền ảo lột tả đúng nghĩa 
của từ “hakanaï” trong tiếng nhật : cái không bền vững, cái mong manh, cái dần tan biến, cái tồn 
tại nhất thời, là cái ảo diệu giữa mơ và thực. một từ cổ để định nghĩa một thứ vật chất ta không thể 
nắm bắt được liên quan đến thân phận con người và sự bấp bênh của nó, được tạo nên từ hai yếu 
tố, con người và giấc mộng. những hình ảnh được ứng tác trực tiếp theo sự chuyển động vật lý của 
cơ thể, và theo nhịp điệu của một sáng tác âm thanh cũng được biểu diễn live. sau phần trình diễn, 
khán giả sẽ được tương tác với sắp đặt kĩ thuật số của chương trình.

la compagnie aDrien m / claire B 
Đoàn múa aDrien m/claire B

The adrien m / claire b company has been acting in the fields of the 
digital arts and performing arts since 2004. They create many forms 
of art, from stage performances to exhibitions combining real and 
virtual worlds with IT tools that were developed and customized 
specifically for them. They place the human body at the heart of 
technological and artistic challenges and adapt today’s technological 
tools to create a timeless poetry through a visual language based on 
playing and enjoyment, which breeds imagination.

Đoàn múa adrien m/claire b hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật kĩ 
thuật số và nghệ thuật trình diễn từ khi thành lập vào năm 2004. Đoàn 
đã sáng tạo ra các loại hình nghệ thuật từ biểu diễn đến triển lãm kết 
hợp trí tưởng tượng, thực và ảo dựa trên các công cụ kĩ thuật số. bằng 
cách đưa con người và cơ thể người trở thành trung tâm chủ đạo, đoàn 
múa tiếp tục theo đuổi hành trình tìm kiếm một bộ môn nghệ thuật 
biểu diễn kĩ thuật số vừa sống động, hữu hình vừa phù du, nhạy cảm.

akiko kaJihara

akiko kajihara started with modern and classical dance in Tokyo at 
the age of 7 and later on studied at Tsukuba university and Laban 
dance center in the uk. she’s been living and working as a dancer and 
choreographer in France since 1996.

akiko kajihara bắt đầu sự nghiệp múa hiện đại và cổ điển ở Tokyo ngay 
từ khi lên 7 tuổi. năm 1993, cô trở thành sinh viên học viện âm nhạc và 
múa Laban, Luân Đôn trước khi gia nhập Đoàn múa Transitions dance 
và bắt đầu lưu diễn khắp thế giới. Định cư tại Pháp từ năm 1996, cô 
biểu diễn chủ yếu cho các đoàn nghệ thuật christiane blaise, Lanabel 
và Illico.
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