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Đánh dấu năm thứ Ba kỷ niệm thành lập Tổng Lãnh sự quán Italia tại Tp. Hồ Chí Minh, một ngôi nhà mới 
cho sự hợp tác giữa Italia và Việt Nam, chúng tôi đã mời hai nữ họa sĩ người Ý và người Việt – chị Laura 
và chị Thủy – cùng nhau phác họa nên thứ mà chúng ra yêu thương, trân quý nhất: đó là NHÀ của chúng 
ta, “NHÀ” vừa là gia đình vừa là nơi chúng ta sinh sống.

Đây là dự án không định trước lần đầu tiên được thực hiện đã giúp họa sĩ Laura trải nghiệm sống và làm 
việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong chính ngôi nhà của họa sĩ Thủy và dự án này sẽ tiếp tục đưa họa sĩ 
Thủy sang Ý trong thời gian tới. Lúc đầu hai họa sĩ có phần xa lạ, nhưng nhờ việc cùng nhau thực hiện 
dự án, cùng nhau vẽ, sự kết nối của họ đã nhanh chóng phát triển, dẫn đến sự đa dạng về màu sắc cũng 
như hình thức trong các bức tranh của mình. Trong quá trình  trao đổi nghệ thuật và con người, các tác 
phẩm của hai họa sĩ có sự ảnh hưởng lẫn nhau và làm phong phú thêm cho nhau.  

Dự án “NHÀ” còn mang ý nghĩa sâu xa hơn một triển lãm nghệ thuật

Đó là hành trình trải nghiệm của cảm xúc và sự sáng tạo mang đến nhiều giá trị về hiểu biết lẫn nhau, 
chấp nhận nhau và hội nhập. Đây là các giá trị cốt lõi trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước 
Italia và Việt Nam. 

Một tình hữu nghị được bắt nguồn từ thời gian, nảy mầm dần từ các tiếp xúc, liên lạc của những du khách 
đầu tiên và được nuôi dưỡng qua nhiều ý tưởng sáng kiến mang ý nghĩa đoàn kết trong suốt những giai 
đoạn khó khăn thời kỳ kiến thiết sau chiến tranh và, ngày nay, tình hữu nghị ấy lại càng nảy nở nhờ 
những ý tưởng giao lưu và các dự án do nhiều doanh nhân, nhà nghiên cứu, sinh viên và nghệ sỹ của 2 
quốc gia Việt Nam – Italia cùng nhau thực hiện.

Quan hệ giữa người với người chính là “Ngôi Nhà” chung quý báu mà Italia và Việt Nam đều cam kết cùng 
nhau nuôi dưỡng và phát triển.

“NHÀ” là khúc hoan ca đầy màu sắc kêu gọi nâng cao nhận thức bảo vệ ngôi nhà quan trọng nhất của 
chúng ta là: Trái Đất. Cùng những nỗ lực chúng ta đang thực hiện ở cấp địa phương, cấp khu vực và quốc 
tế nhằm đưa ra những chính sách chung mà ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển 
một cách bền vững. 

Các tác phẩm của nghệ sĩ thể hiện rất xuất sắc cảnh quan sông nước và kênh rạch vùng Đồng bằng Sông 
Cứu Long, những ngôi nhà nổi ven sông hay cảnh thủ đô Rôma dưới làn mưa mờ ảo như nhắc nhở chúng 
ta nhiệm vụ bảo tồn vẻ đẹp của môi trường vì lợi ích của thế hệ tương lai. 

To mark the third anniversary of the opening of the Consulate General of Italy in Ho Chi Minh City, our 
new home for the cooperation between Italy and Vietnam, we have invited an Italian and a Vietnamese 
female painter - Laura and Thuy - to portray together the most cherished and beloved thing to all of 
us: our HOME, both as our family place and as the environment where we live in. 

This very first and unprecedented artist residency project allowed Laura to experience life and work 
in HCMC in Thuy’s home and will take Thuy to Italy in the near future. By painting side-by-side, Laura 
and Thuy – previously strangers to each other – have quickly developed a connection, resulting in the 
evolution of the colors and forms of their paintings, mutually contaminated, influenced and enriched by 
the unpredictable path of their artistic and human exchanges. 

Indeed “HOME” is far more than an art exhibition. It is an experimental journey through feelings and 
creativity celebrating in itself the values of understanding, acceptance and integration which have 
always been at the core of the friendship between Italian and Vietnamese people. 

A friendship rooted in time, sprouted from the contacts of the first travelers, nourished by the meaningful 
initiatives of solidarity during the difficult times of post-war reconstruction  that continues flourishing 
nowadays thanks to the dynamic exchange of ideas and projects carried out by many Italian and 
Vietnamese entrepreneurs, researchers, students, artists. 
People-to-people contacts are a precious common “HOME” that Italy and Vietnam are committed to 
jointly foster and broaden. 

“HOME” is also a colorful and joyful call to raise our awareness on the need to protect the most important 
home given to all of us: the Earth. In line with the efforts that we are carrying out at local, regional and 
international level to put forward a shared agenda whose top priority is ensuring the sustainability of 
our growth. The artist’s works dedicated to the lashing water landscapes of the canals in Mekong Delta, 
to the floating houses along the rivers or to the views of Rome under a charming tropical rain are a 
unique, gentle reminder of our common duty to protect and preserve our environment and its beauty 
for the sake of future generations. 

Cecilia Piccioni
Ambassador of Italy 
to Vietnam

Carlotta Colli
Consul General of Italy
in Ho Chi Minh City



THUY-sound of flute-Oil painting-70x70cm 



Nguyễn Đạm Thủy

Born and raised in Ben Tre, in the Mekong Delta, she lives and works in Ho Chi Minh city where 
she graduated from the University of Fine Arts in 1993. As an active member of Vietnam Fine 
Art Association, HCMC Fine Art Association she actively participates in the local art scene and 
most recently she has joined UNESCO Vietnam, contributing to art dissemination in the context 
of charitable initiatives.

She has held several solo exhibitions in Ho Chi Minh City and abroad, including most recently 
in Germany (Enlargen, 2017) and within the International Art Exhibition, Biennale in Beijing 
(Beijing, 2012 and 2015), China as well as in the United States (2006, Arizona), Thailand (Chiang 
Mai, 2001). She was the art lecturer for the National College of Education from 1994-2001 and 
is now the foundation of UNESCO Art Centre in HCMC with purpose of raising perception and 
knowledge about the Art for the teenagers and for the art creative lovers. 
Being an artist who loves to engage in the art creativity her painting style is line the flow of 
nature blending between the impression and the real.

Lives and works in Rome. She has held several solo exhibitions, including, most recently, those 
at Beit Ahmad Gallery (Aleppo, Syria, 2005), Galleria Il Segno (Rome, Italy, 2007), Galleria 
l’Affiche (Milan, Italy, 2008 and 2011), Galleries Brieve (Paris, France, 2014), Galleria André 
(Rome, Italy, 2011, 2012, 2016). Among her video productions – a technique which is often 
central in her pictorial production – most prominent are the 12 animated shorts for Un amore 
(1999) a film by Gianluca Tavarelli, awarded at the N.I.C.E. Film Festival in New York.
 
Laura’s art – large oils on canvas, videos, pictorial interventions on photographs – are 
characterized by diverse languages and focus on the declinations of a peculiar operating mode, 
moving in a border area between painting and the mechanical recording of reality. In the wake 
of a never-ending motion to and from the experiences of her life, she produces a constellation 
of works that interact with each other in a continuous play of memory stratifications and visions.

Laura Federici



Nguyễn Đạm Thủy

Sinh ra ở Bến Tre, vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, chị sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí 
Minh. Chị tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật vào năm 1993. Là một thành viên rất năng động của 
Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, chị đã giam gia nhiều hoạt 
động nghệ thuật tại địa phương, gần đây nhất chị đã tham gia vào UNESCO Việt Nam, góp phần 
truyền bá nghệ thuật trong các chương trình, dự án từ thiện.
 
Chị đã tổ chức nhiều triển lãm cá nhân tại Tp. Hồ Chí Minh và ở nước ngoài, trong đó gần đây 
nhất là ở Đức (Enlargen, 2017) và trong Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế, Biennale tại Bắc Kinh, 
Trung Quốc (Bắc Kinh, 2012 và 2015) cũng như ở Hoa Kỳ (Arizona, 2016), Thái Lan (Chiang 
Mai, 2001). Bên cạnh việc sáng tác họa sĩ còn là giảng  viên dạy hội họa cho trường Cao Đẳng 
Sư Phạm nay là đai học sài gòn từ năm 1994- 2001. Gần đây nhất là thành lập Trung Tam 
Unesco  mỹ thuật tphcm không ngoài mục đích nâng cao nhận thức hội họa dành cho thiếu nhi 
và những người yêu sáng tạo nghệ thuật. 
Là một họa sĩ luôn thích dấn thân tìm tòi trong sáng tạo nghệ thuật nên phong cách sáng tác 
như một dòng chảy tự nhiên hoà quyện giữa ấn tượng và hiện thực.

Sống và làm việc tại Rôma. Họa sĩ đã tổ chức một vài triển lãm cá nhân, bao gồm, gần đây nhất 
là tại phòng trưng bày Beit Ahmad (Aleppo, Syria, 2005), phòng trưng bày Il Segno (Rôma, 
Italy, 2007), phòng trưng bày l’Affiche (Milan, Italy, 2008 và 2011), phòng trưng bày Brieve 
(Paris, Pháp, 2014), phòng trưng bày André (Rôma, Italy, 2011, 2012, 2016). Trong số các tác 
phẩm Video của cô – một kỹ thuật thường là trung tâm trong việc sản xuất tranh ảnh của cô 
- nổi bật nhất là 12 bộ phim hoạt hình cho Un amore (1999) của Gianluca Tavarelli, được trao 
giải tại N.I.C.E. Liên hoan phim ở New York.

Nghệ thuật của Federici – tranh sơn dầu, video, vẽ trên ảnh - được đặc trưng bởi các ngôn ngữ 
đa dạng và tập chung vào thiên độ được phác thảo theo một phương thức đặc biệt trong phạm 
vi tranh vẽ và các ghi nhận về hiện thực.  Trong sự trỗi dậy của một chuyển động không ngừng 
đến và đi từ những trải nghiệm của cuộc đời mình, cô tạo ra một chòm sao tác phẩm tương tác 
với nhau trong một vở kịch liên tục phân tầng trí nhớ và tầm nhìn.

Laura Federici



THUY-Colour of the time-Acrylic-75x225cm 



LAURA_mekong 13_oil on canvas 70x240cm



Even though there are many paths in life only one is unforgettable – our path to home. And 
consideration of home brings us to consider the original source of home which is for me love. 
Love for we humans is the natural desire and feeling in our search for a home in this vast and 
marvelous falt of being. 

As an artist, home is the deepest image in my mind when I think of my parents and my place 
of birth. Therefore, I shared this idea of home place when I first encountered Laura Federici 
at my studio. Though both   of us had never met before, we immediately found a deep affinity 
and common empathy. Our pictures now seem to me joyful songs full of subtlety and nuance 
and suggestion in their many colors. Time seems to freeze on the white canvas and a spirit of 
deep love, sometimes light and sometimes intense when their emotion is embodied in a scene. 
We might be two distinct artists from two different cultures but I think we share a common 
interest in our representation of nature and bring love of our hometowns to startling visibility. 

During the two weeks of working and living together, I and Laura traveled to Vung Tau, Long 
Son, Dong Thap, and many other locations. She was very much captivated, I must say, by 
our Vietnamese landscape and people as equally of course am I. Our final pictures bring 
out our different uses of color and rhythm tones, however we believe those can be a key to 
understanding how western and eastern cultures may differ in approach to how family and our 
home place may be rendered visible to the aesthetic gaze of the spectator. 

I would like to sincerely thank Ms. Carlotta Colli, the Consul General of Italy for her initiative of 
the project and for facilitating the two artists to have this chance of exchanging, working and 
exhibiting together.

Home - where life starts, 
and where love begins and almost never ends
Nguyễn Đạm Thủy 

THUY-Sunny Afternoon-Acrylic-70x70cm



THUY-Suburban 1-Acrylic-90x150cm

Home - là nơi cuộc sống bắt đầu và nơi tình yêu 
không bao giờ kết thúc
Nguyễn Đạm Thủy

Dù cuộc đời có muôn vạn nẻo đường nhưng có một con đường ta không thể nào quên : đó là 
đường về nhà . Quả thực khi nói về mái nhà ngưởi ta liên tưởng ngay đến gia đình, nơi ấy là cội 
nguồn của tình yêu thương cho dù là nhà tranh vách đất vẩn là điểm dừng chân của mỗi con 
người trên hành tinh này.

Là một người nghệ sĩ, nhà là hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức khi nghĩ về cha mẹ và quê 
hương. Chính vì vậy tôi chia sẽ y tưởng này khi làm việc chung với họa sĩ người Italia - Laura 
Federici. Tại studio của tôi , mặc dù cả hai chưa từng một lần gặp nhau trước đây nhưng có 
cùng sự đồng cảm đến lạ lùng, những bức tranh của chúng tôi như những khúc hoan ca đầy 
màu sắc . Thời gian như ngừng trôi trước các canvas trắng sau đó là tình yêu nhẹ nhàng đôi  
lúc mãnh liệt khi họa sĩ khắc họa cảm xúc của mình trên mỗi tác phẩm. Mặc dù chúng tôi là hai 
người nghệ sĩ đến từ hai nền văn hoá khác nhau nhưng chúng tôi cùng mối quan tâm về thiên 
nhiên và tình yêu quê hương.

Trong suốt hai tuần sống và làm việc cùng nhau , tôi dua Họa sĩ Laura đi qua các nơi như Vũng 
Tàu, Long Sơn, Đồng Tháp...cô ấy rất ấn tượng và thích thú trước phong cảnh và con người Việt 
Nam. Tuy răng Mỗi bức tranh của chúng tôi  có màu sắc và cung bậc riêng nhưng chúng tôi hy 
vọng rằng sẽ là một nhịp cầu nối của hai nền văn hoá đông và Tây trong cảm nhận về gia đình, 
về quê hương  ....

Tôi xin trân trọng cám ơn Mis Callota - lãnh sự quán Italia đã đưa ra ý tưởng này và tạo điều 
kiện cho hai họa sĩ có cơ hội được giao lưu , làm việc  và triển lãm cùng nhau.





THUY-Spring-Acrylic-75x225cm 

THUY-Peaceful
hometown-Acrylic-75x75cm

THUY-a corner of hometown 2-
oil painting-70x70cm



THUY-a corner of hometown-oil painting-70x70cm 

THUY-Suburban 2-Acrylic-70x70cm



THUY-Vietnam Country Village - Acrylic - 70x70cm



A journey dreamed so long, imagining a big boat, a ferry, which stems from muddy earth, 
faded ocher
White light
No colors
Sky and water touch each other.
An old fashion image, blurry and ‘sizzling’, as a super8 film; from what corner of my memory it 
emerged I do not know, but that’s what I was looking for in Vietnam on the Mekong.
For years I dreamed this trip, I programmed it and delayed it several times,

Then it happened,
here I am,
landed by a plane, not by a ship;
Surprised by the night, by the wind, and by the river of mopeds moving houses.
It took a while understanding where I was; and still today, if I think of it, I am surprised to find 
images kept in my baggage and still not completely understood.
It was an intense journey, a bomb, as strong as the speed with which I see this area is 
transformed.
I’m still astonished, speechless, I don’t know if I can add something.
The collaboration with Thuy has been a ‘daily’ work, I was absorbed by herit and her atelier, 
her home, her family, as a fruit.
I felt warmly welcomed and cuddled like an aunt from far away; we have worked shoulder to 
shoulder every day, each one to her canvas; the emotion of this work has infiltrated us, the life 
of the house, the rhythm of nights and awakening imprinted the images; the slow breath of 
things happening without noise, in the shadow, imprinting our canvas.

It is this daily life I have represented in works, the simple moments of each day, the warm core 
around which we gather, HOME.

HOME #mymekongdiary
Laura Federici

LAURA_water 06 mixed media on photographic print 30x20 cm



Một cuộc hành trình tôi mơ ước từ rất lâu, tôi hình dung một chiếc thuyền lớn, một chiếc 
phà, đi ra từ đất bùn lầy, đất sét.
Ánh sáng trắng
Không màu mè
Trời và nước chạm vào nhau.
Một hình ảnh cổ kính, mờ nhạt và ‘không rõ ràng’ như trong bộ phim super8; từ góc nào 
trong tâm thức của tôi nó nổi lên tôi không biết, nhưng đó là những gì tôi đã tìm kiếm ở Việt 
Nam, trên sông Cửu Long.
Trong nhiều năm tôi mơ về chuyến đi này, tôi đã lên chương trình và sau đó lại hoãn lại vài 
lần,

Và rồi, nó cũng đến,
Tôi đã ở đây,
Tôi đáp máy bay chứ không phải bằng tàu;
Ngạc nhiên bởi đêm, bởi gió, và bởi dòng xe gắn máy chuyển nhà cửa.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu mình đang ở đâu; đến tận hôm nay, nếu tôi nghĩ về nó, tôi 
rất ngạc nhiên khi tìm thấy những hình ảnh giữ trong hành lý của tôi và tôi vẫn chưa hoàn 
toàn hiểu. Đó là một cuộc hành trình mãnh liệt, một trái bom, mạnh mẽ như tốc độ mà tôi 
thấy mảnh đất này được biến đổi.
Tôi vẫn ngạc nhiên, không nói nên lời, tôi không biết liệu tôi có thể thêm một cái gì đó.
Làm việc cùng Thủy là một công việc ‘hàng ngày’ mà tôi như bị hấp thụ bởi công việc tại 
xưởng vẽ, nhà và gia đình của cô ấy, như ăn trái cây vậy.
Tôi thấy mình được chào đón và chiều chuộng giống như một người họ hàng từ xa đến; 
chúng tôi làm việc vai kề vai mỗi ngày, vẽ trên bức vải toan của mình; cảm xúc trong công 
việc đã xâm nhập vào chúng tôi, cuộc sống ở trong nhà, nhịp điệu của đêm và thức giấc đều 
được in dấu hình ảnh; hơi thở chậm của những điều xảy ra mà không ồn ào, trong bóng râm 
được in dấu trên vải canvas.

Đó là cuộc sống hàng ngày mà tôi đã thể hiện trong các tác phẩm, những khoảnh khắc đơn 
giản của từng ngày, hạt nhân ấm áp xung quanh mà chúng tôi tập trung lại, đó là NHÀ.

LAURA_mekong 01
oil_on canvas 120x80

HOME #nhật ký hành trình Mekong
Laura Federici



LAURA_mekong 02
oil on poliester

on wood 120x80

LAURA_mekong 02
oil on poliester
on wood 120x80



LAURA_mekong 09
acrilic on canvas 120x80

LAURA_ mekong 08
acrilic on canvas 

120x80





LAURA_mekong 04-05-06
oil on poliester on wood 100x66

LAURA_mekong 12_oil on canvas 80x120



The works by Nguyen Dam Thuy are a convergence between expressionism and abstraction. 
Within the paintings they have not only strength but also show an affinity for romanticism. 
The paintings’ palate is usually filled with the warm colors of alluvium, the cool touch of 
dews of mangrove forests and the shades of gray from kitchen smokes rising among the 
silvery afternoon light across the Southern Delta. All of these elements materialize within the 
resonation between Dam Thuy’s artistic character and her native environment.

As Dam Thuy spent years finding financial stability in one of the largest cities in Vietnam, she 
has developed an artistic character that is multi-faceted. On the surface, shapes, colors collude 
with social and environmental concerns and together bring out the little lives of people. Deep 
inside, within and behind is the gentle soul of a woman painter, a mother and a wife who is 
always on the look out for the mysterious and profound outside of her home. Simultaneously, 
with painting as her medium, she expresses a multiplicity an abundance of being itself on her 
canvas.

Born and raised in Ben Tre, a small province in the Mekong Delta, Vietnam Dam Thuy has been 
living in the city for thirty years. Graduated from the University of Fine Arts Ho Chi Minh city 
in 1993, she busily participates in the fully in the economic life, the art scene and charitable 
causes. Dam Thuy keeps up a search for ideas from living an intense social existence as well 
from experiencing nature within her paintings which capture the many faces of her unique self. 

NATURE, HOME AND ART 

Hua Thanh Binh
Vice Director of the Museum of Fine Art

THUY-Hoi An Ancient Town 3
Oil painting-58x78cm



Tác Phẩm của Nguyễn Đạm Thủy cộng hưởng giữa nghệ thuật biểu hiện và trừu tượng. Trong 
tranh của họa sĩ có cách thể hiện mạnh mẽ nhưng lãng mạng. Bảng màu của họa sĩ thường sử 
dụng các sắc nóng, trung tính của màu đất phù sa, màu của hơi nước đọng lại trong các chiết 
lá của rừng nước ngập mặn, các sắc màu xám, xám xanh của khói bếp chiều bàn bạc trên các 
dòng sông chằn chịch khắp vùng đồng bằng Nam Bộ tạo nên Sự cộng hưởng giữa tính cách 
trong sáng tác và không gian sinh trưởng của họa sĩ.

Với nhiều tháng năm đi tìm sự ổn định kinh tế trong một đô thị lớn nhất Việt Nam nó hình thành 
nên cá tính nghệ thuật đa chiều của Nguyễn Đạm Thủy, ở bề mặt các tác phẩm thể hiện sự va 
đập của hình thể, màu sắc và các vấn đề của xã hội, môi trường và đến từng thân phận nhỏ 
của con người nhưng ẩn chứa bên trong là một tự tình khác, trong đó là một tấm lòng của một 
họa sĩ nữ, một bà mẹ, người vợ luôn dõi theo sự biến động bên ngoài ngôi nhà ( Home),  để 
cùng lúc bằng các chất liệu hội họa tạo sự đồng hiện trong ngôn ngữ hình ảnh trên bề mặt tác 
phẩm của mình.

Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, một tỉnh nhỏ ở đồng bằng Nam Bộ Việt Nam, nhập cuộc xã hội 
đô thị hơn 30 năm. Tốt nghiệp Trường Đại Học Mỹ Thuật năm 1993. Làm kinh tế, hoạt động xã 
hội, hoạt động nghệ thuật, nhưng ở Nguyễn Đạm Thủy vẫn dõi tìm trong cuộc sống đương đại 
và sự trải nghiệm từ thiên nhiên để tạo nên ý tưởng của tác phẩm và tạo nên một diện mạo 
riêng mình.

THUY - Urbanization - Acrylic - 70x70cm

THIÊN NHIÊN, NHÀ VÀ HỘI HỌA
Họa sĩ Hứa Thanh Bình.
Viết cho Họa sĩ Nguyễn Đạm Thủy.



THUY-Pearl in stone-Oil painting-80x240cm



THUY-House-Acrylic-90x150cm



THUY- A Street corner - Oil painting-150x150cmTHUY-Suburban 3-Acrylic-70x70cm



THUY- A riverside hamlet-oil painting-70x70cm 



Laura and Thuy. Two stories that intersect, intertwine in a context – the one of contemporary 
art - that is so reticent about every definition and schematization. A context that is devoid - 
in the start of this millennium - of a single language: linguistic Babel, open field, kingdom of 
the multiple. As noted in Documenta 11 of 2002, directed by Okwi Enwezor, over the last few 
decades the chain of economic and geopolitical crises and a radical redefinition of international 
balances have overturned a political and cultural map that had lasted for centuries, leading to - 
in an unstoppable series of events - a definitive questioning of the Western model. Thus, if the 
world is becoming a network full of equally important nodes, globalization, multiculturalism, 
relativization, “Creolization” are the themes that are indelibly leaving a mark on the new art 
scene. And while these stories, geographies and cultures become hybrid, new points of view 
develop, concurring to outline a complex and irregular plot of “stories of plural art”. As noted by 
Angela Vettese: “We are waiting, on a path that is still to be trodden, for the story that’s ahead 
of us to draw comparisons between different ways of doing things and thus different poems”.
And of course the ones of Laura and Thuy are different poems, two points of view that are 
called upon to exchange opinions, to dialogue, but starting from identities, lives and contexts 
that could hardly be more distant. Two female points of view, which is probably no coincidence. 
Because there is no doubt that the powerful surfacing of a voice that is historically a bearer of 
alterity, for centuries excluded from mainstream art - the one of women artists - is one of the 
strongest imprints in this picture that includes the questioning of traditional artistic standards, 
plurality, hybridization, an “ethics of difference” (Sarat Maharaj), which indicates a necessary 
willingness for exchange.

And Laura’s journey also includes exchange: a journey into the heart of another culture. A 
trip in which the encounter with Thuy, her home, her creative universe, provided a welcoming 
support and a chance for sensitive conversations. Thus, in a process of gradual stripping of pre-
packaged images, of exotic Orientalism, of representations with a literary matrix, Laura came 
to grips with Vietnam. Hue, the Mekong delta region, Phú Quốc Island, the Vườn Quốc Gia Tràm 
Chim national park. So not just the present, the cities, the strong signs that modernity always 
leaves on the body of an ancient country. But also its nature, its light, its landscapes.
An encounter that she tells us about in the pictures created there, now bathed in a different 
brightness, in more rarefied colours, in a depth that seems to evaporate, lightened in a 
dimension that is liquid, rarefied. Large paintings in which the themes that have always been 

New now
Francesca Lombardi (extract)
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present in Laura’s work - tangles of leaves, plants, water, its reflections - are renewed in this 
exchange with the Vietnamese landscape, but also – it would appear – with the suggestions of 
traditional Oriental art. Images that may have unknowingly settled in the memory and have 
suddenly re-emerged from its depths.

But it is perhaps in the works created in Rome, after her return, that the power of this experience 
emerges more strikingly. For the first time in her artistic career, Laura doesn’t look to the 
outskirts of the city, but to the extraordinary layers of its historic heart, the ruins of the Forum, 
the Baroque domes, Villa Borghese, Piazza del Popolo. As if to regain possession of an identity – 
her own – that had been forgotten for a moment, as if faltering, almost lost in the distraction of 
a journey to discover the other. Despite still maintaining in the trait - in the liquid colour, in the 
dripping paint, in the tone of a distant light - the memory of that other place, of that encounter.

Laura và Thủy. Hai câu chuyện giao nhau, xen kẽ trong bối cảnh của nghệ thuật đương đại – nó 
rất kín đáo về tất cả mọi khái niệm và giới hạn. Một bối cảnh viễn tưởng - vào đầu thiên niên kỷ 
này - bằng một ngôn ngữ duy nhất: ngôn ngữ Babel, lĩnh vực mở, vương quốc của sự đa dạng. 
Như đã nêu trong Triển lãm nghệ thuật Đương đại Documenta lần thứ 11 vào năm 2002 điều 
hành bởi Okwi Enwezor, trong những thập kỷ gần đây, , trong vài thập kỷ qua, chuỗi các cuộc 
khủng hoảng kinh tế và địa vị chính trị và việc tái định nghĩa lại cân bằng quốc tế đã làm đảo 
lộn bản đồ chính trị và văn hoá kéo dài hàng thế kỷ, dẫn đến một loạt sự kiện không thể ngăn 
được - đặt vấn đề dứt khoát đối với mô hình phương Tây. Do đó, nếu thế giới đang trở thành 
một mạng lưới các nút thắt có tầm quan trọng như nhau, toàn cầu hóa, đa văn hóa, tương đối 
hóa, “tạo hóa” đang để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trong bối cảnh nghệ thuật mới. 
Khi những câu chuyện này diễn ra, địa ký và văn hóa trở nên lai ghép, những cái nhìn mới được 
tạo ra, dẫn đến sự phức tạp và bất thường có chủ đích của “những câu chuyện về nghệ thuật đa 
nguyên”. Như Angela Vettese đã nói: “Chúng ta đang đi trên con đường và chờ đợi câu chuyện 
sẽ dẫn chúng ta đến việc so sánh những cách làm khác nhau của việc chúng ta làm và vì thế 
tạo ra nhiều bài thơ khác nhau”

Câu chuyện của Laura và Thủy là những bài thơ khác nhau, 2 quan điểm được đưa ra để giao 
lưu, trao đổi, đối thoại nhưng bắt đầu là từ bản chất mỗi người, cuộc sống và bối cảnh hầu như 
không thể xa hơn thế. Hai quan điểm của người phụ nữ mà có lẽ không phải tình cờ. Bởi không 
ngờ rằng một tiếng nói lại có ý nghĩa làm thay đổi lịch sử mà vốn dĩ đã bị loại khỏi nghệ thuật 

chính thống của những nữ họa sĩ - một trong những dấu ấn mạnh mẽ nhất trong bức tranh này 
bao gồm việc đặt câu hỏi về các tiêu chuẩn nghệ thuật truyền thống, đa nguyên, lai tạo, “đạo 
đức của sự khác biệt” (Sarat Maharaj) muốn nói đến thiện chí cần thiết để giao lưu.

Hành trình của Laura cũng bao gồm ý nghĩa giao lưu: hành trình đi vào trái tim của một nền 
văn hoá khác. Một chuyến đi để gặp gỡ Thủy, tới nhà của cô ấy, đến với thế giới sáng tạo của 
cô ấy, một sự chào đón và trò chuyện thân mật. Trong quá trình lột bỏ dần những hình ảnh 
định sẵn về một Chủ nghĩa phương đông kỳ lạ như một ma trận văn học, Laura đã gặp gỡ Việt 
Nam, Huế, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú Quốc, Vườn quốc gia Tràm Chim. Thực tại 
là không chỉ các thành phố và những dấu hiệu phát triển mạnh mẽ, sự hiện đại đã thực sự hiện 
hữu trên đất nước cổ đại mà ngay cả thiên nhiên, ánh sáng và phong cảnh của đất nước này.
Cô ấy kể cho chúng tôi nghe về cuộc gặp gỡ với những tác phẩm được thực hiện ở đó, được 
thấm ướt với độ sáng khác nhau, màu sắc tinh tế hơn, trong một chiều sâu dường như đang 
bay hơi, sáng hơn trong một chiều hướng lỏng, loãng. Những bức tranh lớn trong đó các chủ đề 
luôn có mặt trong tác phẩm của Laura – lá, cây cối, nước, sự phản chiếu của chúng – như được 
kết lại trong sự giao thoa với phong cảnh Việt Nam cùng sự khơi nguồn từ nghệ thuật Phương 
Đông truyền thống. Những hình ảnh có thể vô tình lắng lại trong tâm trí, và đột ngột, như xuất 
hiện từ trong sâu thẳm. 
 
Nhưng có lẽ sau sự trở lại sự trải nghiệm đó lại càng xuất hiện nổi bật hơn khi cô thực hiện các 
tác phẩm ở Rôma. Lần đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ, Laura không hướng cái 
nhìn của mình tới vùng ngoại ô thành phố, mà đến những sự đặc biệt trong trái tim lịch sử của 
nó, những tàn tích của Fori, những mái vòm Baroque, Villa Borghese, Piazza del Popolo. Làm 
thế nào để lấy lại bản sắc - của chính nó - cho một khoảnh khắc lãng quên, dao động, gần như 
bị mất trong sự phân tâm của một hành trình đến cái khác. Mặc dù vẫn còn tồn tại tính đặc 
trưng  - trong màu chất lỏng, trong các chấm sơn, trong giai điệu của một ánh sáng lạ - đó là 
ký ức về nơi khác, trong cuộc gặp gỡ đó.
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