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CHƯƠNG TRÌNH CHO CÔNG CHÚNG
Chương trình cho công chúng trong triển lãm do Tiến sĩ Mary
Chambers và phòng Kết nối Khoa học với Công chúng tại Đơn vị
Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thiết kế và thực
hiện.
OUCRU trực thuộc BV Nhiện đới ở Q.5 Tp. HCM. Các nhà khoa
học và bác sỹ tại OUCRU làm việc với nhau để nghiên cứu những
bệnh truyền nhiễm thường có ở Việt Nam và khu vực, và để giúp công
việc chẩn đoán và điều trị những bệnh này tốt hơn. Phòng Kết nối
Khoa học với Công chúng làm việc để giúp khoa học gần gũi với mọi
người hơn, tạo ra sự hiểu biết tốt hơn từ cả hai phía. Chúng tôi làm việc
với bệnh nhân và gia đình, học sinh và công chúng nói chung - sử dụng
nghệ thuật, kịch, phim, các buổi thảo luận và hơn thế nữa. Để có thêm
thông tin vui lòng liên hệ Mary Chambers mchambers@oucru.org và
trang www.oucru.org/#public-engagement

PUBLIC PROGRAMS
The public program and science corner is curated by Dr. Mary
Chambers and the Oxford Clinical Research Unit (OUCRU) Public
Engagement team.
OUCRU is based at a local hospital in District 5 HCMC. Scientists
and doctors at OUCRU work together to study infectious diseases that
are common in Vietnam and the region, and to improve diagnosis and
treatment of these diseases. The OUCRU Public Engagement team
work to bring science and people closer together, towards a greater
understanding on both sides. We engage with patients and their
families, school children and the general public - using art, theatre,
film, public talks and debates and much more. For more information
contact Mary Chambers mchambers@oucru.org and www.oucru.
org/#public-engagement
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tạo ra những mô hình sáng tạo từ
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>> Workshop đã kín chỗ

Amazing Insects
14:00-16:30pm
A workshop led by scientists and
artists to learn about insects and
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origami. Suitable for children
aged 11-15 years old.
>> Registration before 12 Oct
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09:00-11:30am
Dưới sự hướng dẫn bởi các nhà khoa
học và họa sỹ, workshop giúp các em
học cách sử dụng kính hiển vi và vẽ lại
những thứ lý thú ta có thể nhìn thấy
được qua ống kính. Thích hợp cho trẻ
em từ 11-15 tuổi.
>> Đăng ký trước 26/10

under the microscope
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A workshop led by scientists
and artists to learn how to use a
microscope and how to sketch the
amazing things you can see through
it. Suitable for children aged 11-15
years old.
>> Registration before 26 Oct
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>> Đăng ký trước 10/10

Science café
19:00-21:00
An open debate with OUCRU
scientists on the subject ‘Will
antibiotics save or destroy the
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>> Registration before 10 Oct

Thảo luận khoa học
19:00-21:00

19:00-21:00

Thảo luận cùng Giáo sư Stephen
Baker về ‘Mầm bệnh lan rộng và
phát triển từ bụng như thế nào’.
>> Đăng ký trước 24/10

Science TALK

Lecture and discussion with
Professor Stephen Baker
about ‘How gut bugs spread
and evolve’.
>> Registration before 24 Oct

Đăng ký với | Register with: Ms Hà via e-mail: aoa1@factoryartscentre.com or phone: 0901 437 883
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Zoe Butt

Giới thiệu
‘Nắng Bằng Phẳng’ là một triển lãm nghệ thuật với mong muốn làm
thay đổi nhận thức và mối quan hệ giữa chúng ta với thế giới tự
nhiên—thế giới mà con người hiển nhiên thuộc về và phụ thuộc
vào. Lêna Bùi thách thức chúng ta suy ngẫm sâu hơn về cách chúng
ta hiểu, theo hướng tâm linh và cả vật chất, cái gì được coi là tốt, cái
gì bị coi là xấu, cái gì hữu dụng và cái gì vô dụng, những gì được coi là
tự nhiên theo tiêu chuẩn của thị trường so với những gì là thật sự tự
nhiên trong thiên nhiên. Qua đó làm lộ diện cách những thái độ này
tạo ra những ảnh hưởng xã hội lên nhà sản xuất và người tiêu dùng.
Sau nửa năm khảo sát thực tế (với sự hỗ trợ từ nhóm nghiên cứu
bệnh lây nhiễm giữa động vật và người của Đơn vị Nghiên cứu Lâm
sàng ĐH Oxford tại thành phố Hồ Chí Minh), Lêna đã trải nghiệm
và được quan sát cách canh tác truyền thống tại các vùng nông thôn
Việt Nam. Trải nghiệm này khiến cô có chút lo ngại về những ảnh
hưởng của sự toàn cầu hoá lên nguồn thực phẩm chúng ta sử dụng
hàng ngày và lên những cộng đồng làm nông truyền thống, khi nó
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phá vỡ cấu trúc chăn nuôi gia súc là một phần có liên kết chặt chẽ
với các mặt khác trong cuộc sống một nông hộ. Trong triển lãm này,
Lêna sử dụng ánh sáng mặt trời, nguồn năng lượng nuôi sống tất cả
các sinh linh, như một ẩn dụ khi biến nó thành thứ ánh sáng liên
hoàn không có ngày hoặc đêm, tạo ra môi trường nơi các giá trị giả
có thể thống trị.
Với cách làm việc như một nhà thực vật học kiêm dân tộc học,
Lêna cũng như thế hệ các nghệ sĩ đi trước đã từng sử dụng những
phương thức khoa học như Joseph Banks, người đồng hành cùng
thuyền trưởng Cook để nghiên cứu về hệ thực vật và động vật khi họ
“phát hiện” phần đất Brazil, Tahiti, Úc và New Zealand trong những
chuyến du hành vào những năm 1700; hoặc tác phẩm của các nghệ sĩ
đương đại Amar Kanwar, Superflex hay Kader Attia, là những nghệ
sỹ đã đưa cơ chế trong ngành dân tộc học vào các phim và tác phẩm
sắp đặt của họ, để tìm hiểu về nguyên nhân và sự ảnh hưởng.
Trong bộ sựu tập “Nhật ký rau củ” của Lêna Bùi, cô đã lưu giữ (bằng
phác thảo và phỏng vấn) các phản ứng về vị giác và hình dáng của
các loại rau quả này tuỳ theo nguồn gốc của chúng. Tác phẩm “Cây
cỏ hồn nhiên”, một bộ sưu tập sống động về các loại thảo dược
mà ngày nay người ta thường nghĩ là cỏ dại, sẽ được “trồng” ngay
trong khuôn viên sắp đặt cùng với những tài liệu chi tiết về thực
vật học trong nước. Trong tác phẩm “Mandala vũ trụ tăng trưởng”
và “Hoàng hôn lan tràn”, Lêna đã vẽ nên một quang cảnh có “nắng
bằng phẳng”, chốn thiên đường của chất nhựa, trôi nổi trong một
lớp nhựa resin lấp lánh kim tuyến. Chúng sinh sôi, nhân rộng và
tạo ra hàng cụm tựa như các nhóm vi khuẩn sinh sản trên dĩa cấy tại
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các phòng thí nghiệm, hay các dải đất nhân tạo trên biển, hay các vệ
tinh trôi nổi trên vũ trụ mênh mông. Những sinh vật nhân tạo này
sinh sôi nảy nở, sùi bọt như sự lở loét, ghẻ ngứa hay u nhọt, tựa như
chúng muốn vỡ ra khỏi cơ chế tuần hoàn chứa đựng chúng.
Tác phẩm cuối cùng trong sắp đặt là những thước phim về cuộc sống
của người nông dân nuôi trồng ở Việt Nam. Dưới cái nhìn của một
cô cháu gái trẻ tuổi, chúng ta thấy sự vất vả trong công việc chăm sóc
và chăn nuôi những gia súc, gia cầm như heo và vịt (với tỷ lệ kháng
kháng sinh đang ngày càng tăng cao), và sự kiên trì của người nông
dân để phục vụ cho một thị trường thương mại chỉ quan tâm đến giá
trị hình thức của gia súc được bán, mà không phải là chất lượng hay
sức khoẻ của chúng. Xuyên suốt triển lãm còn có một chuỗi bài viết,
như các nhận định khoa học hay luận điểm nghệ thuật, đối thoại
với các tác phẩm được trưng bày, được viết bởi những nhà khoa học
trong nước và một nhà văn trẻ.
Lêna chia sẻ: “Triển lãm lần này đi vào chủ đề thực phẩm và cách
chúng ta tiêu thụ chúng dưới mọi hình thức (tự nhiên cũng như
nhân tạo), qua đó tìm hiểu mối quan hệ chặt chẽ giữa người và thiên
nhiên, nơi từ xưa đã giúp xoa dịu bệnh tật lẫn tinh thần của chúng ta.
Thông qua cơ hội hiếm có, được làm việc với nhiều người từ nhiều
lĩnh vực khác nhau, tôi hy vọng sẽ mang lại những quan điểm đa
dạng về thế giới nhân tạo và thế giới tự nhiên, đưa ra những thảo
luận về truyền thống và sự phát triển, nhu cầu tiêu thụ và sự cần
thiết phải điều tiết, và qua đó xây dựng nên một môi trường lành
mạnh hơn.”
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Triển lãm gồm có phim, sắp đặt và tranh vẽ. Ngoài ra còn có một
khu vực khoa học tương tác, các buổi thuyết giảng về khoa học cho
người lớn, và buổi workshop ngắn về nghệ thuật/khoa học cho trẻ
em được TS. Mary Chambers và phòng Kết nối Khoa học với Cộng
đồng từ Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford thiết kế và thực
hiện.

Zoe Butt là một curator và nhà văn. Hiện tại cô là giám đốc điều hành và curator
của Sàn Art, phòng đọc sách và không gian nghệ thuật đương đại độc lập hoạt
động mạnh nhất của Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh. Từ 2007-09 cô là Giám đốc,
chương trình quốc tế, dự án Long March ở Bắc Kinh, Trung Quốc.Từ 2001-07
cô là trợ lý giám tuyển cho mảng nghệ thuật đương đại châu Á tại Queensland
Art Gallery, Brisbane, Úc, nơi cô đã hỗ trợ cho sự phát triển của Triennial Châu
Á-Thái Bình Dương của nghệ thuật đương đại (APT) và phụ trách chính của bộ
sưu tập nghệ thuật châu Á đương đại. Các hoạt động giám tuyển giới thiệu của cô
là ở châu Á, làm việc với các sưu tập tư nhân và các nhà nghiên cứu, giám tuyển độc
lập và bảo tàng lớn trên toàn cầu. Các bài viết của cô đã được xuất bản trong Hatje
Cantz, Đức; Art Review, London/Hong Kong; Art Asia Pacific, Hong Kong;
Independent Curators International, New York; Lalit Kala Akademi, Ấn Độ;
Artlink, Úc; Printed Projects, Ireland, JRP-Ringier, Zurich; Routledge, London;
Sternberg Press, Berlin, và trong nhiều các ấn phẩm khác.
Zoe là thành viên trong Hội đồng nghệ thuật Châu Á của bảo tàng Solomon R.
Guggenheim New York; và là thành viên của nhóm ’21 nhà lãnh đạo trẻ Châu Á’ do
Asia Society, NYC đề cử; và trong năm 2015, Zoe được vinh danh là Nhà lãnh đạo
trẻ Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thể Giới. Từ tháng hai 2017, Zoe sẽ trở thành
Giám đốc Nghệ thuật cho Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, nơi có cơ
sở vật chất dành riêng cho nghệ thuật đương đại tại Tp. Hồ Chí Minh.
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Zoe Butt

Introduction
‘Flat Sunlight’ is an exhibition that attempts to change our
perception and relationship to the natural world we intrinsically rely
and belong. Lena Bui asks us to think deeper of our spiritual and
physical understanding of what is good and bad, useful and useless,
of what is assumed natural by marketable standards versus what is
natural in nature, in order to reveal the social impact of such attitude
on producers and consumers.
For Bui, after half a year undertaking field research (with thanks to
the Zoonotic team at the Oxford Clinical Research Unit in Ho Chi
Minh City), living and observing traditional farming life in rural
Vietnam, she is wary of Globalization and the effect this is having
not only on the quality of the food we eat, but also its disruption
of traditional farming communities where previously livestock
were reared as important elements of an integrated family unit. In
this exhibition she imaginatively alludes to sunlight, an energy all
living things are fueled, but here it is as if light is constant, without
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a night and day, and thus the realm of the fake may appear to reign
supreme. Thus Bui moves methodically like an earnest botanist cum
ethnographer, akin to generations of artists before her who refer to
the techniques of science: such as Joseph Banks who accompanied
Captain Cook in his journey in the 1700s, documenting flora and
fauna, as they ‘discovered’ the land of Brazil, Tahiti, Australia and
New Zealand; or the work of contemporary artists such as Amar
Kanwar, Superflex or Kader Attia whose films and installations all
employ the mechanisms of ethnography, studying cause and effect.
In Bui’s ‘Vegetable Diary’, she documents various response (via
drawing and interview) to taste and shape dependent on the
source of where these vegetables come from. In ‘Carefree Grasses’,
a live collection of plants typically understood today as weeds
are remembered as medicinal, ‘planted’ inside the exhibition
space, replete with Vietnamese botanical texts. In ‘Mandala of
Proliferation’ and ‘Sunsets and Spillages’, Bui provides a window
onto the landscape of ‘flat sunlight’ where a plastic paradise floats
in a layer of glitter and resin, multiplying and forming colonies,
resembling bacteria on a petri dish, like artificial land strips on the sea
or satellites floating into space. These artificial organisms proliferate
and expand, bubbling like a rash or an ulcer, as if bursting the seam
of the cyclic order that contains them.
The final work in this exhibition gives us a filmic window onto the
everyday life of a Vietnamese livestock farmer. From the eyes of a
young girl, the niece, we catch a glimpse of the care and immense
labor in rearing such animals as pigs and ducks (where antibiotic
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resistance is on the rise), but most significantly we witness the
resilience of such farmers in catering for a commercial market that
places value in the visual appeal of livestock, rather than their quality
and health. Throughout this exhibition weaves a series of texts in
response to the work on view, written by local Vietnamese scientists
and an emerging playwright, as scientific record and artistic
inflection.
Bui states, ‘This exhibition examines the theme of food and our
ready consumption of its diversity (both real and artificial),
examining how human’s interconnected relationship with nature
has, in the past, provided both spiritual and medical aid. Due
to this unique opportunity to work with people from different
disciplines I hope to bring a wide range of perspectives regarding
our man-made and natural world into the show, to enable discussion
surrounding tradition and development, consumption and the need
for moderation, in order to build a healthier environment.’
Showcasing film, installation and drawing, this exhibition will
also possess an interactive science corner; a public lecture series for
adults; and art/science workshops for children curated by Dr. Mary
Chambers and the Public Engagement team at the Oxford Clinical
Research Unit.
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Zoe Butt is a curator and writer. Currently she is Executive Director and Curator
of Sàn Art, Vietnam’s most active independent contemporary art space in Ho Chi
Minh City. From 2007-2009 she was Director, International Programs, Long
March Project, Beijing, China. From 2001-2007 she was Assistant Curator,
Contemporary Asian Art, Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia where she
assisted in the development of the Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art
(APT); key acquisitions for the Contemporary Asian art collection, and other
associated gallery programs. Her curatorial referral work is pan-Asian, working
with private collectors and researchers, independent curators and major museums
globally. Zoe has been published by Hatje Cantz, Germany; Art Review, London/
Hong Kong; Art Asia Pacific, Hong Kong; Independent Curators International,
New York; Lalit Kala Akademi, India; Artlink, Australia; Printed Projects, Ireland,
JRP-Ringier, Zurich; Routledge, London; Sternberg Press, Berlin, amongst others.
Zoe is a member of the Asian Art Council for the Solomon R.Guggenheim, NYC;
a member of ‘Asia 21 Young Leaders’ of the Asia Society, NYC and in 2015 became
a Young Global Leader of the World Economic Forum. Beginning February 2017,
Zoe will become Artistic Director of ‘The Factory Contemporary Arts Centre’, a
private social enterprise in District 2, Saigon – Vietnam’s first purpose built space
for contemporary art.

Introduction 15

16 Introduction

Mandala vũ trụ tăng trưởng
tranh resin tổng hợp
240x240cm. 2016
Mandala of proliferation
mixed media resin painting
240x240cm. 2016

Nguyễn Bích Trà

khu vườn không chân
Thỏ năng lượng sống trong những cái hang ngoằn ngoèo dưới đất.
Chúng giống những quả banh lông màu xanh xám có hai cái tai rất
nhỏ trồi lên trên. Mắt chúng đỏ, trong, không bao giờ chớp nên
mặt thỏ luôn có vẻ vừa thờ ơ xa vắng vừa như bị thôi miên. Thỏ có
mõm nhưng không có mũi hoặc miệng vì chúng không ngửi hay ăn
gì mà chỉ dũi quanh tìm nguồn năng lượng để nạp thôi. Năng lượng
thường xuất phát dưới rễ cây, ban đầu mỏng như khói. Cây càng lớn
thì sợi năng lượng này càng dài và dầy lên, lần quấn vào những sợi
khác, tạo thành dòng lượn lờ dưới mặt đất. Thỏ năng lượng có thể
bắt được những dòng như vậy. Chúng đào đất, luồn nhủi đến khi
chạm vào rồi nằm gọn trong một dòng năng lượng. Khi thỏ cuộn
tròn mình lại để nạp, nhiều sinh thể khác sẽ đến cuộn mình bên
cạnh nó để năng lượng cũng chạy qua người chúng. Nếu rất nhiều
sinh thể cùng nạp năng lượng với nhau, chúng tạo thành một quầng
năng lượng. Khi quầng năng lượng này lớn quá, nó sẽ bốc lên trên
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mặt đất, làm đất ấm và màu mỡ. Động vật sẽ kéo đến đây sinh sống;
sinh hoạt của chúng giúp cho đất tươi mới hơn và cỏ cây nảy nở.
Như thế, những dòng năng lượng mới sinh ra. Mọi thứ quân bình.
Thế rồi con người xuất hiện.
Hoạt động của con người vừa hút vừa thải năng lượng. Vì từ lâu đã
không còn khả năng tự phục hồi, họ chỉ có thể nạp năng lượng bằng
cách tiếp vào mình những thứ có chứa năng lượng. Ổ của người,
những cấu trúc không khác gì các cục nấm vuông đội những cái nón
quái gở, chứa sinh khí để cho người sử dụng. Càng chứa nhiều, bên
trong ổ càng ngột ngạt. Tuy không biết vì sao mình thấy khó chịu
trong nhà, con người nghĩ ra cách nới rộng nhà “cho thoáng khí”.
Quả thật sức ép giảm đi và người sống nhẹ nhàng. Nhưng chẳng
được bao lâu. Sự bức bối luôn luôn quay lại khiến cho người ta liên
tục phải nới rộng chỗ ở của mình. Và họ làm y như vậy. Khi con
người nhân cấp, những ụ nấm của họ cũng mưng lên và di căn ra.
Hình thù của chúng biến dạng, xiêu vẹo, chồng chất lên nhau, có cái
mất cả đầu, có cái mọc thêm mắt hấp háy phản chiếu. Chúng nằm
trên đất nhưng không được đất nuôi dưỡng mà cũng không trả lại
cho đất cái gì tốt lành. Chúng mọc ra tới đâu, cáo và nhân sư rời đi
khỏi đó. Loài ong thì đã mất dạng từ trước rồi. Và thế là cây cối héo
tàn.
Vốn là sinh vật thông minh, con người vỡ lẽ ra dấu ấn huỷ diệt của
mình sau một thời gian. Họ dồn sức đưa cây cỏ trở lại đời sống của
mình, một nỗ lực dù muộn màng nhưng rất nhiệt tâm. Họ hy vọng
động vật cũng sẽ quay trở lại để hồi sinh cho đất. Hy vọng đó chưa
bao giờ thành sự thực.
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Một số thỏ năng lượng không có màu lông xám-xanh mà chỉ tuyền
xám, đó là những con nhạy cảm nhất với năng lượng, thường dẫn
những con khác đến nguồn. Khi nạp đầy, lông của chúng sẽ có màu
xám-xanh đặc trưng của đồng loại và chúng sẽ nhảy đi tìm nguồn
năng lượng mới. Có khi chúng cũng lên trên mặt đất. Vào một ngày
mây nặng, chuồn chuồn lượn thấp, có một con thỏ trồi lên trong
một khu vườn không chân.
Cây ở đây không to rậm như trong rừng. Chúng nhỏ, thấp, và có
màu đều đặn: cây nào xanh thì xanh mướt, chỗ nào vàng thì thật
là vàng và chỗ nào nâu thì nâu tuyệt đối. Có cây khoác hai ba màu
nhưng màu nào cũng có chỗ cố định, là những đốm hoặc những
đường trên thân cây hoặc trên lá, và lá nào cũng mơn mởn, gân nào
cũng rõ mồn một. Không cây nào có thân hoặc cành lớn nhưng khúc
cây nào cũng có nụ, nụ nhỏ thôi nhưng múp míp đồng đều, có nụ
đã trổ ra he hé. Không cây nào mang quả. Thế mà tại một góc vườn
mấy quả táo đỏ tươi nằm cùng mấy quả chuối vàng ươm và mấy quả
cam cam mướt. Hoa ở khắp nơi. Hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ, hoa
lan. Sắc màu bất biến của chúng ánh lên giữa màu xanh xung quanh.
Con thỏ xám trở nên xám gần như đen tuy chóp lông của nó vẫn có
ánh vàng. Nó nhận ra đám cây cỏ này nhưng không cảm nhận được
chút năng lượng nào từ chúng nên nó không hiểu khu vườn này là gì.
Nó chạy loanh quanh một lúc. Những cái cây không phát ra bất kỳ
tín hiệu gì cả, chúng lạnh tanh. Thế rồi, khi nó bò lên một cái dốc có
những chậu trầu ông trầu bà lơ lửng, con thỏ thấy một cái vòng tròn.
Qua đôi mắt đỏ của nó, vòng tròn toả ra một màu đỏ ấm.
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Thỏ năng lượng chỉ phân biệt được con vật này với con vật khác
thông qua năng lượng của chúng - cáo là những quả tròn, bông bông,
màu đất, diều hâu là tia xẹt xanh da trời, con sâu là một cái gạch trắng
mờ. Khi nhìn vào vòng tròn, con thỏ nhìn thấy những hình dạng của
các khối năng lượng đó. Nó thấy cá và vòng năng lượng xoáy tím của
chúng, thấy rồng trong các mảng mây bạc, thấy chuột trong những
hột bong bóng đen. Nó thấy con người, những hình dạng thay đổi
liên tục bên trong các túi xộc xệch. Nó thấy tất cả bị hút về phía vòng
tròn, bên trong đó là một khoảng không rộng lớn mà nó không thể
nắm bắt. Nó không thấy bản thân trong những hình dạng đó.
Lâu thật lâu, con thỏ đứng nhìn cả vạn khối hình trôi về phía vòng
tròn. Càng gần, chúng càng xuội trơ và qua khỏi mép vòng tròn thì
chúng hoà tan vào màu đỏ ấm. Tịch yên, thản nhiên. Tự khi nào
không rõ, một ý muốn được tan biến đi ùa vào trong con thỏ, đập
lụp tụp trong ngực nó, nhấn chân nó phải búng về trước. Thế là nó
nhảy đi. Đi khỏi khu vườn, nhảy thật xa, qua nhiều con sông mà hễ
chạm vào là lông thỏ trở nên trong suốt, qua nhiều thảo nguyên khô
cằn khi nó khoác một màu nâu xỉn, luồn lách trong những khu rừng
dưới màu lông xám mạ. Vòng tròn luôn lơ lửng trước mắt nó.
Nhưng rồi năng lượng của thỏ cạn kiệt. Nó phải dừng lại.
Ở đây là một mảng bìa rừng mà gà lôi thích làm tổ. Giờ con thỏ đã
rút xuống chỉ còn bằng nửa kích cỡ ban đầu của nó. Thỏ quay mấy
vòng như thể đuổi theo đuôi của nó (mà nó làm gì có đuôi), cuối
cùng đặt mõm xuống đất giữa hai bàn chân trước. Không nhìn vòng
tròn thêm một lần nào nữa, nó chìm xuống. Mặt đất mở ra như cát
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lún, bao lấy chân, trùm lên ngực, rồi quấn lấy tai con thỏ. Xa thật xa,
một ngôi sao nháy lên.
Dưới đất, chỉ một chốc sau là con thỏ đã tìm được một dòng năng
lượng. Nó thư giãn đến từng tế bào. Nó không còn thấy gì ngoài một
màu đen đặc nữa. Nó nghe được những con thỏ khác rục rịch đâu
đây, biết là khi lũ này kéo đến, lông của nó đã trở lại màu xám-xanh
đặc trưng rồi. Nó duỗi người thêm một cái thật dài trước khi cuộn
tròn mình lại.

Nguyễn Bích Trà là người mê đọc sách, hát, trình diễn, viết lách, và là kẻ nghiệp
dư kiên trì trong tất cả những lĩnh vực trên. Cô kém nghiệp dư hơn trong lãnh vực
quản lý nghệ thuật. Bích Trà hiện là Quản lý Điều hành của Sàn Art, tổ chức nghệ
thuật độc lập hoạt động mạnh mẽ nhất tại Tp. HCM, Việt Nam.
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Nguyen Bich Tra

the rootless garden
Energy rabbits live in deep burrows that ramble like labyrinths
under the earth. They look like teeny balls of fine grey-blue fur on
which two little ears pop out. Their two opaque red eyes never blink,
giving them an unregistered, half withdrawn, half hypnotised look.
Their faces protrude but do not end with a nose or mouth for they
don’t smell anything, nor do they eat; they only dig around looking
for energy outlets to charge themselves. Energy often originates
from tree roots, as faint as smoke. As the trees grow the currents of
energy under them find one another, converging, thickening, and
collectively undulate under the soil. Energy rabbits can sense these
flows. They dig the soil until they are bathed in one, at which point
they would curl themselves on the spot to charge. When a rabbit
charges, many other creatures would come curling next to it for the
energy to course through them too. Together they create swelling
pools of energy, which, once overabundant, would stream upwards
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to the earth’s surface. Here the soil would be rich and warm. Animals
make use of such warmth to live and grow, meanwhile ready the
soil for more trees to sprout and thus for new sources of energy to
germinate. All is well and balance. Then come people.
Human activities absorb and release energy at the same time. For
having long lost the ability to recycle it, they can only replenish
themselves by using up energy-generating things. What they build
to dwell in, structures that look like cubical mushrooms with odd
caps, reflect this need: to confine vitality for consumption. The
more it stores, the more suffocating it becomes. Without knowing
why they feel compressed in their shelters, people resolve to enlarge
them “for more air”. Indeed, the excessive energy drains and they can
live in contentment. But only for a short time. The tension always
reappears, pushing people to continuously stretch out their shelters.
They do exactly that. As people proliferate, the mushroom-like
structures fester and metastasise. Some adopt strange shapes, some
layer on top of one another, some are headless, others grow reflective
eyes. They all root on the soil without feeding from it or nourishing
it. Wherever they spread to, the foxes and sphinxes slowly vacate and
the bees have long been absent, trees wither.
As intelligent beings, humans register their destructive presence
after a while. Late, but with considerable efforts, they reintroduce
trees into their living space with the hope that the fauna also comes
back to enrich the land anew. Such a wish has never come true.
There are several energy rabbits that are pure grey instead of grey-
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blue. They are the most sensitive to energy. Often, they would lead
others to where energy flows. When charged, their fur is suffused
with the typical grey-blue rabbit shade and they would hop away
looking for new sources. Sometimes they even wander above ground.
On a day of thick cloudy sky, when dragonflies hang low, one such
meanderer comes across a rootless garden.
Unlike in the forests where trees are giant, the plants here are small,
short, and uniformly colourful: the green is neatly green, the yellow
very yellow, and the brown an absolute brown. Some plants have
more than one colour, each having its own spot or line on their
leaves, which are all lush, their blades prominent. Hardly any plants
have big stems or branches but on almost every nodes are numerous
buds, consistently small yet succulent, from a few of which shoots
are visible. No plants have fruits, but some bright red apples lay
with neon yellow bananas and orange oranges in one corner. There
are flowers. Roses, camellias, lilies, orchids. They shine their everblooming shades amid the green.
The grey rabbit turns so grey it looks almost black with the tip of its
fur persisting a golden hue. It recognises the plants but not sensing
energy from them, so it does not understand the garden. It scurries
around the plants. They emit nothing. They are cold. Then, up a
ramp lined with hanging pots of ivy it sees a multicoloured wheel,
which, through its opaque red eyes, emits a warm red.
Energy rabbits can only differentiate one animal from another by
the energy it releases - a fox is a fuzzy earthen ball, an eagle a pointed
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azure dash, a worm a faded white line. Looking at this wheel, the
rabbit sees the shapes that accompany those energies and more. It
sees fishes with their purple twirl, dragons in heavy silver cloud, rats
that are black bubbly orbs. It sees human, two-legged shape-shifters
enclosed in sluggish sacs. It sees them all pulled into the floating
wheel, which contains a vastness it cannot grasp. It does not see itself
in there.
For an indefinite time the rabbit stands watching the shapes drifting
towards the wheel. The nearer they get the more dormant they
become, and once passing the brim they vanish into the vast warm
red. Noiselessly, untroubled. From when the rabbit is not aware, a
yearning to vanish slowly fills in, pulsating in its chest, pushing its
tiny legs to spring forth. So it hops away from the garden, far and
away, past rivers along which its fur adopts translucence, past parched
steppes when it changes to a rusted brown, weaving in forests that
return it to a moss grey. The wheel always remains in its vision.
But then its energy depletes. It has to stop.
It is a jungle border where pheasants like to nest. The rabbit, by now
has shrunken to half of its original size, spins around a few times
as if chasing its tail (it does not have one), then rest its nose on the
ground between its forearms. Without looking at the wheel one last
time, it sinks. The soil softens like quicksand, closing on its paws,
then its chest, then the tip of its ears. A star blinks.
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Underground, as the rabbit soon swims in a generous energy current,
every particle of its body relaxes. It sees nothing but blackness here.
It hears other rabbits rambling around somewhere. By the time they
come, the rabbit knows its fur would have regained the grey-blue
colour. It extends its whole body in a full stretch before curling up.

Tra Nguyen is an enthusiastic reader, actor, singer, performer, writer, and art
manager, and a persistent amateur in all those fields except for the last one. She is
currently General Manager of Sàn Art, the most active independent art organisation
in Ho Chi Minh City, Vietnam.
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Nhật ký rau củ, 2016
chì và màu nước trên giấy
serie 60 tranh vẽ 30x30cm.
Vegetable diary, 2016
pencil and watercolor on paper
a set of 60 drawings 30x30cm.
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lêna bùi

nhật ký rau củ

Nhật ký rau củ là cộng tác giữa tôi và nghệ sỹ Nguyễn Quốc Dũng.
Tôi lớn lên ờ thành phố, ăn cái gì cũng phải mua, còn anh lớn lên ở
vùng quê Đắk Lắk, trong gia đình làm nông nên nói đến rau củ anh
có rất nhiều những kỷ niệm hay. Bài viết trích đoạn một vài mẫu
chuyện trao đổi trong quá trình chúng tôi vẽ cùng nhau. Nói là trao
đổi, nhưng đa phần là tôi hỏi và anh kể chuyện.

QD: Chắc anh thích vẽ từ lúc 4, 5 tuổi, từ trước khi đi học. Ban đầu
anh xé giấy thành hình. Xong ba anh cấm vì làm rác nhà. Sau đấy đi
đâu anh cũng cầm theo miếng giấy và cây bút chì để vẽ. Vẽ suốt ngày
đến nỗi học kém, nhà anh ghét lắm mà cấm không được.
LN: Thế anh vẽ cây cỏ hay người?
QD: Anh thích vẽ người. Vẽ mấy đứa trong xóm. Bọn nó cũng thích
đứng làm mẫu cho anh vẽ. Đứng giữa nắng cũng chịu, cho đến khi
nào anh vẽ xong.
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LN: Làm chung dự án với em anh phải vẽ cỏ cây thì có chán không?
QD: Cũng không chán. Trái nào trơn quá thì vẽ hơi chán nhưng
cây cối cũng có cá tinh riêng của nó, như người vậy. Đợt anh về quê
đi chụp hình cỏ cho em anh mới thấy có nhiều loại cỏ ghê. Bình
thường anh không để ý. Giờ nhà anh phải trồng cỏ để nuôi bò, ngày
xưa thì thả bò ra đồng, bây giờ thì phải trồng, mà cũng không đủ
nữa. Nuôi bò thì có phân để bón cho cây tiêu. Mua phân bò đắt lắm,
phân bò sữa thì không dùng để bón phân được vì nóng quá, chết cây.
Người ta chỉ dùng phân bò ta thôi.
LN: Ở quê chắc mọi ngươi không lo chuyện an toàn thực phẩm nhỉ?
QD: Ừ. Chợ quê bé, ai cũng quen ai. Với lại toàn dân trồng trọt, nếu
dùng thuốc họ nhìn là họ biết liền. Thật ra đâu cần dùng thuốc đâu,
đất trên đó tốt. Họ muốn nó lớn mau thì họ mới dùng thuốc, xong
họ cũng không bán ở chợ trong xóm đâu, họ lên thị xã bán. Mấy
người trên đó thuộc khu công nghiệp, họ không làm nông nên họ
không biết. Ngày xưa rau nhà ăn mẹ anh trồng hết. Giờ hết đất rồi.
Tại xây nhà với sân. Phải xây sân lớn để phơi cà phê và tiêu. Ngày
xưa không sống nhờ cà phê nên để cây xung quanh nhà được. Ngày
xưa sống bằng hoa màu, tự cung tự cấp, trồng đậu, trồng lúa đủ ăn là
được. Giờ phát triển cà phê rồi mấy cái kia không làm nữa.
LN: Đợt trước bơ anh đem lên ngon ghê. Mấy hạt bơ em vứt ra chậu
mà bây giờ lên mầm hết rồi!
QD: Sức sống ghê chưa. Nhà anh có mấy cây bơ sáp ngon hơn nữa
cơ, nhưng năm nay bị hái trộm hết. Nó chọn cây nào ngon nó đem
xe đến hái sạch. Cà phê lâu lâu cũng bị hái trộm nữa.
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LN: Làm nông với vẽ cái nào cực hơn?
QD: Mỗi nghề cực một kiểu. Ngày xưa anh cũng thử làm một năm
đó nhưng không hợp. Đầu óc anh cứ nghĩ lung tung, không tập
trung được.
LN: Hồi lên thành phố anh thích không?
QD: Thích chứ, nhiều cái mới. Nhưng nếu có con anh muốn con
anh lớn lên ở quê. Làm trẻ con ở quê hay hơn.

Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1983 tại Đắk Lắk, sống và làm việc tại tp. HCM.
Anh tốt nghiếp chuyên ngành thiết kế từ ĐH Tôn Đức Thắng, và khoa sơn dầu tại
ĐH Mỹ thuật Tp.HCM năm 2014. Dũng theo đuổi đề tài những người dân lao
động nhập cư vào thành phố, sống bên lề xã hội. Qua tiếp cận và thảo luận với họ
anh tạo ra tấm pa lét riêng để vẽ lại câu chuyện của những người bị tiến trình đô thị
hóa và hội nhập chèn đẩy, phớt lờ hoặc khinh thường. Anh đã tham gia phiên lưu
trú sáng tác 8 của Sàn Art năm 2016 và một số triển lãm trong nước như triển lãm
Khu vực VI tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp. HCM, 2014; triển lãm Mỹ thuật trẻ tại ĐH
Mỹ thuật Tp. HCM, 2013.
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lêna bùi

The vegetable diary

The vegetable diary is a collaboration between artist Nguyen Quoc
nh Na và anh Dũng
Dung trong
and me. I grew up mostly in the city, having to buy every
udio
produce I consume. He grew up in the countryside in DakLak, in a
family who farms for a living, so naturally when it comes to fruits and
vegetable, he has many interesting memories to share. The following
is a few excerpt of exchanges between us as we draw together, mostly
me asking questions and Dung recounting stories.

QD: I probably started drawing since I was 4 or 5, before going to
school. At first I tore paper into shapes, then my father forbade me
because I was making a mess. After that I always kept a piece of paper
and a pencil in my pocket to sketch. I was drawing so much I did
badly in school, my parents tried to stop me but they couldn’t.
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LN: Did you draw plants or people?
QD: I like to draw people. I drew the kids in the neighborhood.
They liked to pose for me. They’d even stand in the sun for me and
wait until I finished.
LN: Do you get tired of drawing plants in this project with me?
QD: No, not really. If the fruit is too round and smooth it’s a bit
boring, but each plant has its own character, like people. When I was
last home, I took photos of grasses for you, and it was the first time
I realized the varieties. Normally I wouldn’t notice. Nowadays my
family has to plant grasses for the cows, in the past we just let them
eat in the fields, now we have to plant grasses, and it’s not enough. We
keep cows in order to have fertilizer for the peppers. Cow manure
is expensive, people don’t buy milk cow’s manure as they are too hot
and kill the plants. People only use manure from local cows.
LN: People probably don’t worry much about clean food in the
countryside?
QD: That’s true. The market is small. We all know each other.
And as everyone’s a farmer they can tell if there’s chemicals on the
vegetable. But you don’t really need chemicals, the earth there is so
rich. Only those who want to speed things up to sell quickly do that;
but they don’t sell their produce in the village market, they drive to
the town’s market where most people are factory workers and do not
farm so they wouldn’t know. In the past, my mother planted all the
vegetables for the family. We didn’t rely on coffee plants to make a
living. We planted rice and beans around the house, just enough to
feed ourselves. Now, since we rely on coffee we had to build a large
cement yard to dry the beans, there’s no room to plant other things.
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LN: Last time you came back with a lot of delicious avocados. I just
threw the seeds out onto the pots in my yard and now they’re all
growing!
QD: They have strong life force. We have better avocadoes at home
but this year people stole many of them. They chose the good ones,
brought a van and pluck the tree clean. Sometimes there are also
coffee thieves.
LN: What’s harder? Farming or painting?
QD: Each has its own hardship. I tried farming for a year but it was
not suitable. My mind was somewhere else, I couldn’t concentrate.
LN: Did you like it when you first moved to the city?
QD: Of course, there were many new things. But if I have kids I’d
like them to grow up in the countryside. It’s more fun being a child
in the countryside.

Nguyen Quoc Dung (b.1983, Dak Lak) lives and works in HCM City. Dung has
a Bachelor in Graphic Design from Ton Duc Thang University, and a Bachelor in
Painting from HCMC Fine Arts University. Dung investigates the lives of migrant
workers and other peripheral communities in HCMC. His conversations with them
are palettes from which he paints how rapid urbanisation and global integration
result in the population’s indifference or disregard of these communities. Quoc
Dung’s recent exhibitions include: Session VI in Art Museum, HCMC 2014;
Young Art Exhibition in 2013 at the Fine Arts University HCMC, and an Open
Studio show at San Art, Ho Chi Minh City.

34 the vegetable diary

Chạng vạng lan tràn
tranh resin tổng hợp
120x120cm. 2016

Sunsets and spillages
mixed media resin painting
120x120cm. 2016
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Ngô Thị Hoa

Kháng sinh & kháng kháng sinh
—từ vi sinh đến người

Khởi điểm cho triển lãm này là khi tôi được nhóm Zoonosis tại
OUCRU mời sáng tác nghệ thuật, như một phần trong dự án
nghiên cứu việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi ở đồng bằng
sông Cửu Long của họ. Kháng sinh giúp cho vật nuôi tăng trưởng
nhanh nên việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi hiện rất phổ
biến nhưng chưa hợp lý, và có nhiều hệ lụy lâu dài, nghiêm trọng
nhất là việc kháng kháng sinh ngày càng lan rộng. Triển lãm không
mang tính minh họa cho vấn đề này, nhưng nó là cảm hứng cho tôi
trong quá trình sáng tác các tác phẩm. Đối với tôi, cơ chế của kháng
kháng sinh phản ánh việc chúng ta không thể sống tách rời khỏi môi
trường—tất cả các thể sống, từ vi sinh đến con người, liên tục trao
đổi và ảnh hưởng mật thiết lên nhau.
Sau đây tôi xin nhờ các nhà khoa học tại OUCRU giải thích thêm
một chút về khái niệm “đề kháng kháng sinh”.
—lêna
*****
Thuốc kháng sinh, là một nhóm nhỏ của thuốc kháng vi sinh, được
tìm thấy và đưa vào sử dụng từ những năm 1940, sau đó được ứng
dụng trong điều trị bệnh nhiễm trùng và được xem là thành tựu của
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y học hiện đại trong thế kỷ 20. Trước khi có kháng sinh, trẻ bị viêm
họng, viêm tai hay viêm phổi cũng có thể tử vong. Ngày nay, đa số
các ca bệnh này được điều trị thành công và có thể điều trị ngoại trú.
Nếu vi sinh bị kháng với tất cả kháng sinh chúng ta đang có hiện nay
thì trong điều trị bệnh nhiễm trùng, chúng ta có thể sẽ quay lại thời
kỳ như khi chưa có kháng sinh, nghĩa là bệnh nhiễm trùng không
nghiêm trọng cũng có thể gây tình trạng bệnh kéo dài và thậm chí
là tử vong.
Chúng ta cũng cần phải biết rằng trong cơ thể của động vật sống
luôn luôn hiện diện rất nhiều vi sinh. Chúng chiếm khoảng 2%
trọng lượng của mỗi chúng ta và là những vi sinh giúp chúng ta phát
triển hệ miễn dịch, giúp chúng ta tiêu thụ thức ăn, giúp chúng ta
chống lại vi sinh gây bệnh.
Nhìn chung, kháng thuốc kháng vi sinh hay lờn thuốc kháng vi sinh
là hiện tượng vi sinh vật, như là ký sinh trùng, nấm, vi trùng và vi
rút, bao gồm cả các chủng có thể gây bệnh, kháng với thuốc được sử
dụng để tiêu diệt chúng khi chúng gây bệnh cho người hay động vật.
Hiện tượng kháng thuốc kháng vi sinh có thể được “nhìn thấy” khi
người hay vật bị bệnh nhiễm trùng được cho sử dụng thuốc bởi bác
sĩ điều trị nhưng bệnh không lui, người hay vật bị bệnh phục hồi
chậm, tình trạng bệnh không giảm hay thậm chí có thể dẫn đến
bệnh tiến triển nặng hơn và có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, trong
phòng thí nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh, hiện tượng vi sinh
kháng thuốc còn có thể được phát hiện bằng hiện tượng vi sinh vẫn
mọc/ sống tốt trong môi trường có sự hiện diện của một hay nhiều
kháng sinh đặc hiệu khác nhau.
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Tuy nhiên, trong cuộc sống nhiều người vẫn nghĩ “người uống
thuốc” bị “lờn thuốc”. Điều này không đúng. Chúng ta nên hiểu là:
vi sinh trong người đó có thể kháng thuốc nếu họ sử dụng không
đúng thuốc, đúng liều và đủ thời gian cần điều trị.
Thuốc điều trị nhiễm trùng, thuốc kháng vi sinh, rất đa dạng: bao
gồm thuốc kháng ký sinh trùng (ví dụ như thuốc dùng trong điều trị
bệnh sốt rét), thuốc kháng nấm (nấm da, nấm miệng, nấm móng…),
thuốc kháng virus (bệnh viêm gan do siêu vi, HIV…), và thuốc
kháng vi trùng (là thuốc sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm do vi
trùng như viêm họng do vi trùng, sổ mũi do vi trùng…). Do vậy nếu
chúng ta không biết tác nhân gây bệnh là gì, chúng ta có thể sử dụng
sai thuốc, nhất là trong trường hợp bệnh nhẹ do virus (sổ mũi, viêm
họng do virus) nhưng lại uống thuốc kháng vi trùng! Do vậy việc tự
mua thuốc không có chỉ định của bác sĩ điều trị có thể làm chúng ta
‘tiền mất tật mang’.
Thuốc kháng vi trùng thường được gọi là thuốc kháng sinh trong
cộng đồng và là thuốc được sử dụng rất rộng rãi trên người và vật
nuôi. Một khảo sát trên 200 trẻ (1-5 tuổi) trong một cộng đồng tại
miền Bắc Việt Nam của Larsson và cộng sự (xuất bản năm 2000
trên tạp chí Trop Med Int Health), cho thấy 75% trẻ em được cho
kháng sinh khi có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp, trong đó chỉ có
22% trẻ có toa thuốc của bác sĩ. Thuốc kháng sinh trong chăn nuôi
được dùng cho mục đích kích thích tăng trưởng, phòng bệnh và cả
điều trị bệnh. Khảo sát của chúng tôi (xuất bản năm 2011 trên tạp
chí BMC infectious diseases) cho thấy 100% chủng liên cầu khuẩn
heo (Streptococcus suis) phân lập gần đây từ heo, là tác nhân quan
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trọng nhất gây bệnh viêm màng não mủ tại Việt Nam, kháng với
Tetracycline. Đây không phải là thuốc kháng sinh để điều trị trên
người nhiễm bệnh liên cầu khuẩn heo, nhưng lại là kháng sinh sử
dụng rất nhiều trong chăn nuôi.
Khi thuốc kháng sinh được sử dụng cho một người hay con vật nào
đó, thì tất cả vi sinh nhạy với thuốc và có tiếp xúc với thuốc, kể cả
vi sinh gây bệnh và vi sinh có lợi cho người sử dụng kháng sinh, đều
có thể bị giết. Việc sử dụng thuốc kháng sinh không hợp lý sẽ tạo
điều kiện cho những vi sinh kháng thuốc có điều kiện phát triển vì
chỉ những vi sinh có lợi nhạy thuốc bị tiêu diệt. Và nếu bạn dùng
kháng sinh không đúng liều thì đôi khi vi sinh gây bệnh cho bạn vẫn
chưa bị giết hoàn toàn có thể gây bệnh trở lại và cũng có thể trở nên
kháng thuốc.
Tính kháng thuốc do gen qui định và trong rất nhiều trường hợp,
gen này có thể được chuyển từ vi sinh mẹ sang vi sinh con và cả sang
vi sinh họ hàng và vi sinh hàng xóm, nhất là trong điều kiện chúng
sống trong môi trường có sự hiện diện của kháng sinh.
Do vậy, chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ
điều trị, và khi đã dùng kháng sinh thì nên dùng đủ và đúng, để giảm
tình trạng kháng thuốc kháng vi sinh.
“Hãy để dành kháng sinh hiệu quả cho con cháu chúng ta bằng cách
sử dụng kháng sinh có trách nhiệm hôm nay”
— TS. Ngô Thị Hoa
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Ngo Thi Hoa

Antibiotics & Antibiotic resistance
— from microbes to humans

The start of this body of work was when I was invited to work with
the Zoonoses group at OUCRU, as the engagement part of their
research into antibiotic usage in livestock and poultry farming in
the Mekong delta. Because antibiotics boost the growth of animals,
it is widely used in farming, albeit without proper understanding
and with serious long-term consequences, the top being the rise of
antimicrobial resistance (AMR). My exhibition does not illustrate
this particular problem per se, but it is an important starting point
that I often return to during the formation of the works. I find the
mechanism of AMR a reflection of the intricate way that we are tied
in to our environment—constantly exchanging and impacting each
other, from microbes to human beings.
To give you some context, I’ve asked scientists from OUCRU to
share some basic background information on AMR.
					

—lêna

*****
Antibiotics, a sub group of antimicrobials, were discovered and used
since the 1920s, and to treat bacterial infections. They are considered
a significant achievement in modern medicine in the 20th century.
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Before the era of antibiotics, children could die from throat, ear, or
lung infections. Today, the treatment of these infections are for the
most part successful and can be carried out outside of the hospital. If
bacteria become resistant to all of the antibiotics currently available,
we will return to the era before antibiotics, meaning a minor
infection could prolong illness, and even cause death.
We must be aware that inside every living creature exists a myriad
of microbes. They consist of 2% of body mass of each human being,
and are microbes that help us build our immune system, digest food,
and fight against harmful microbes that make us sick.
Overall antimicrobial resistance (AMR) is used to describe the
phenomenon of microbes, such as parasites, fungi, bacteria, and
viruses, that cause disease no longer react to the drugs that we use to
eliminate them.
AMR can be “identified” when the sick person or animal does not
get better or recover very slowly after taking medicine prescribed
by their doctor, or their symptoms do not alleviate and in cases,
deteriorate to the point of death. In diagnostic laboratory, it can also
be identified when specific microbial strains continues to grow well
in media with a presence of different relevant antimicrobial(s).
However, a common misperception is that “the person taking
the medicine” becomes “resistant”, which is wrong. We should
understand that: the microbes residing in a person becomes AMR if
he/she does not use medicine correctly, in the right dosage and with
sufficient time.

42 antibiotics & antibiotic resistance

There is a wide variety of medicines, antimicrobials, used to treat
infections: anti- parasites (to be used in the case of malaria treatment),
antifungals (to treat fungal infections on skin, mouth, nail, etc…),
antiviral (to treat hepatitis, HIV, etc.), and of course antibacterial,
antibiotics (used in treatment against infection caused by bacteria
manifesting in sore throats and runny noses, etc.). Therefore, if
we do not know the actual pathogens, we might use the wrong
medicines, especially when we accidentally use antibiotics meant to
treat bacteria infections to treat mild symptoms caused by viruses
(with similar symptoms such as sore throat or runny nose). That is
why it is risky to buy medicine to treat oneself without consulting
the doctor for a proper prescription.
Medicines used to fight bacteria, commonly known as antibiotics,
are widely used in human and veterinary medicine. A survey of
200 children (aged 1-5) in a community in the North of Vietnam
conducted by Larsson et al (published in 2000 in Trop Med Int
Health journal) showed that among 75% of children were given
antibiotics for respiratory infection symptoms and only 22% of
those had doctor’s prescriptions. Antibiotics are used in farming
to promote growth, prevent and treat disease. Our survey (Hoa et
al published in 2011 in BMC Infectious Diseases Journal) showed
that 100% of recent isolated Streptococcus suis from pigs, also an
important agent in causing meningitis in Vietnam, are resistant to
tetracycline. This is not an antibiotic used to treat people infected
with Streptococcus suis, but an antibiotic widely used in farming.
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When an antibiotic is used to treat a person or animal, all the
microbes sensitive to that antibiotic are killed, regardless of whether
they are pathogenic or friendly bacteria to the person/animal taking
that medicine. Using antibiotics in the wrong dosage may also create
an environment where microbes resistant to antibiotics proliferate
and the antibiotic sensitive friendly microbes are killed off. Using
antibiotic for the wrong duration also means that pathogenic
bacteria are not entirely killed, which then can return to make you
sick, and possibly become AMR.
Whether a bacterium is AMR or not is determined by its genes,
and in many cases, this AMR gene can be passed from the ‘mother’
bacteria to its offspring, and even to its extended family members
and neighboring bacteria, other species, especially if they exist in an
environment that contains antibiotic(s).
Therefore, we should only use antibiotics and other antimicrobials
with the doctor’s prescription, and once we start using them, we
should take the right dosage and for the adequate duration, in order
to reduce AMR.
“Spare the effective antimicrobial agents to our next generations by
responsibly using antimicrobials today”
—Dr. Ngo Thi Hoa
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Ngô Thị Hoa

Nắng Bằng Phẳng
— một vài cảm nhận

Trong công việc hàng ngày là một người làm khoa học nghiên cứu
về bệnh lây nhiễm giữa động vật và người, tôi luôn tự hỏi về nguy cơ
lây bệnh từ động vật của người chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển buôn
bán và người tiêu thụ sản phẩm động vật để có thể có biện pháp giảm
thiểu nguy cơ.
Dẫu đã tham quan nhiều trại heo trong nghiên cứu và tiếp xúc nhiều
người dân, tôi cũng chưa hình dung được toàn cảnh chăn nuôi mà
bộ phim đem đến cho tôi.
Chăn nuôi hiện nay có qui mô hơn, người chăn nuôi đỡ cực khổ
hơn nhờ vào thành quả phát triển khoa học kỹ thuật được ứng dụng
trong chăn nuôi đến nỗi người chăn nuôi cũng sợ phải quay về cách
chăn nuôi ngày xưa. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp thực sự có nguy
cơ và trăn trở khi thu nhập của người chăn nuôi bị tác động bởi
nhiều yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, cách sử dụng thức ăn , thuốc,
chất cấm và giá cả thị trường.
Là người làm công tác nghiên cứu, nhìn cách người chăn nuôi tiếp
xúc trực tiếp với động vật và chất thải động vật nhưng không có bảo
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hộ lao động, rồi sau đó chuẩn bị thức ăn nước uống trong bếp, cạnh
chuồng heo, tôi thấy sự phơi nhiễm trực tiếp của họ với vi sinh từ
động vật. Và thực tế trong nhà có nhiều thành viên khác, trong đó có
trẻ em. Sự phơi nhiễm này tuy có thể không dẫn đến bệnh tât nhưng
nguy cơ người chăn nuôi có thể nhiễm vi sinh từ động vật, có thề là vi
sinh kháng thuốc, là không tránh khỏi. Và tất nhiên, chúng ta cũng
cần nhớ không phải vi sinh nào cũng gây bệnh. Tôi trăn trở: làm sao
trong nghiên cứu của mình, chúng tôi có thể có biện pháp can thiệp
giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm này mà không ảnh hưởng đến
hoạt động chăn nuôi và thu nhập kinh tế của người chăn nuôi.
Câu chuyện thuốc và chất cấm làm ảnh hưởng đến giá bán heo của
người chăn nuôi cũng làm tôi lo lắng đến “thực phẩm bẩn” cho cộng
đồng và gia đình. Và tôi luôn nghĩ đến hoạt động can thiệp cộng
đồng để giúp người dân nâng cao nhận thức, bởi với tôi, có lẽ khi
hiểu được vấn đề họ sẽ trăn trở và lựa chọn giải pháp thay thế ít tác
dụng phụ hơn trong chăn nuôi.
Bộ phim thật sự đã đưa tôi về với kỹ niệm tuổi thơ nơi miền Tây quê
nội, nơi ông bà cũng nấu rượu lấy hèm cho vài con heo nuôi sau nhà
ăn; nơi miển Trung quê ngoại, nơi bà ngoại sắt thân chuối cho heo;
và cả về ngay ngôi nhà ngày xưa của cha mẹ ở Quận 5, TpHCM, nơi
có một thời gian mẹ và chị tôi hàng ngày nấu cháo nuôi 2 con heo
trên sân thượng trong trào lưu nhà nhà tăng gia. Với tôi việc tiếp xúc
với heo trong những dịp như thế thực sự là trãi nghiệm cuộc sống
với cảm giác thật sự thích thú mà các con tôi sẽ rất khó mà có và hiểu
được. Làm sao bọn trẻ hiểu được người chăn nuôi nuôi con vật như
thế nào cho đến lúc có được đĩa thịt trên bàn ăn.
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Ngồi xem phim nhưng hình ảnh ký ức chợt ùa về với tôi: ông nội
cất rượu trên nền đất với niềm tự hào về cái lò nấu rượu tự tạo và bà
nội phơi hèm rượu cho nguội trên tấm chiếu cũ; của bà ngoại ngồi
giữ cái thân chuối bằng chân trên nền gạch tàu ngoài sân, hay chị tôi
hái rau lang trồng ngoài thửa đất bỏ hoang gần nhà trộn với cám heo
được nấu bằng củi trong một cái nồi thật to trên tầng thượng mái
tôn nóng bức. Đây là những hình ảnh chăn nuôi nhỏ lẻ ngày xưa tôi
đã trãi nghiệm và còn nhớ. Đơn giản và gần gủi với cây nhà lá vườn
và thích thú khi nhìn 2 con heo lớn dần, rồi khóc đến sưng mắt khi
người ta bắt nó đi làm thịt. Nhưng lại thật hạnh phúc khi mẹ bắt gà
nuôi tại nhà nấu cho 1 bữa ăn ngon. Tôi chỉ có thể giải thích được
cảm xúc trái ngược này bằng tiếng kêu của 2 con heo khi bị bắt đi.
Thời đó, trong đầu tôi không có nguy cơ gì vể lây bệnh, chỉ có nguy
cơ phỏng, đứt tay và coi chừng bị té trong chuồng heo – dơ/ trầy
xước và đau.
Và như vậy tôi cũng hiểu được tại sao người chăn nuôi có cái chuồng
sát nhà hay ngủ sát chuồng heo khi con nái đẻ: để chăm sóc heo tốt
hơn, để chúng luôn có thể khỏe nhất và để bảo đảm lợi nhuận tốt
nhất.
Vậy làm sao để họ vẫn có thể đạt được năng suất và thu nhập mong
muốn nhưng giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh vẫn là mục tiêu để
chúng tôi cố gắng trong đề tài này.
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TS Ngô Thị Hoa là nhà Sinh học phân tử và trưởng phòng nghiên cứu bệnh lây
nhiễm giữa động vật và người. Sau khi hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh tại
Royal Holloway, Trường ĐH Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Cô ấy đã làm nghiên
cứu hậu Tiến Sĩ tại ĐH Yale, Hoa Kỳ. Cô ấy trở về Việt Nam năm 2005 và làm việc
tại Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Aàng Đại học Oxford Trong chương trình nghiên cứu
hiện tại của mình, TS Hoa tập trung tìm hiểu về tác động của việc sử dụng kháng
sinh trong chăn nuôi đến sức khỏe cộng đồng, làm thế nào vi sinh có thể lây từ
động vật sang người, và làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa được việc lây nhiễm
và gây bệnh này. TS Hoa đã xây dựng được một mạng lưới với nhiều cơ quan quản
lý và nghiên cứu về sức khỏe người và động vật, cũng như gắn kết với nhiều cộng
đồng tại Việt Nam và Miến Điện. Cô là Chủ nhiệm đề tài và đồng chủ nhiệm đề
tài của nhiều đề tài được tài trợ nghiên cứu bởi các tổ chức trong và ngoài nước. TS
Hoa tham gia thỉnh giảng tại ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐH Nguyễn Tất Thành,
TpHCM, và hiện đang hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh Tiến Sĩ và 3 học viên thạc sĩ.
Cô là tác giả và đồng tác giả của hơn 60 bài báo khoa học xuất bản trên các tạp chí
uy tín trong và ngoài nước.
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Ngo Thi Hoa

Flat Sunlight
—a few impressions
As a scientist working in the field of zoonotic diseases - diseases
transmitted between animals and humans, I have often wondered
about the risks faced by people regularly exposed to animals,
people such as farmers, butchers, slaughterhouse workers, animal
transporters and meat consumers. And how or what interventions
we can put in place to reduce these risks.
Although, through my research, I have visited many pig farms and
talked to many farmers, I was not aware of the whole picture of
current farming activities such as that presented by the film.
Nowadays, animal husbandry has changed, with larger farm sizes and
adoption of new science and technology, to the extent that farmers
are afraid to go back to traditional methods of farming. However,
animal farming has its own challenges when the farmer’s income can
be influenced by other external factors such as animal diseases and
outbreaks, the use of animal feed, medicine, forbidden substances
and market prices.
As a researcher, I have watched farmers in contact with pigs and pig
waste without personal protective equipment, then go on to prepare
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food and drink in the kitchen, and I see their direct exposure to
microorganism originating from pigs. Often there are children in
the family. This direct exposure might not lead to illness but the risk
of infection with microorganisms, very possibly antibiotic resistant
ones, is inevitable. Of course, we need to remember not every
microbe can cause diseases. It has led me to ask how can we, in our
research, identify an intervention plan to reduce infection without
affecting the farmers’ activities and income.
The conversation between farmers and traders on the use of
antibiotics and forbidden substances in farming also makes me
concerned about “dirty food” sold to communities and families. Are
there public engagement and intervention activities that would raise
people’s awareness of these dangers? In my opinion, perhaps when
communities understand the problem they will be concerned and
choose a farming approach with less side-effects.
This film brought back a lot of my childhood memories. It
reminded me of my paternal hometown in the Mekong delta where
my grandfather also produced home-made rice wine and fed the
spent grain to the few pigs they raised in the backyard. It brought
me back to my maternal hometown in the Central regions, where
my grandmother sliced up banana trees for the pigs, then to our
childhood home in District 5, Ho Chi Minh City, where for a period
my mother and elder sister cooked congee for the 2 pigs kept on the
rooftop, in keeping with the spirit of the time to “self-produce in
each family”. My contact with pigs at that time was an enriching and
amusing life experience that my urban children will never have or
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understand. How can they understand the amount of work a farmer
has to do before there is a plate of meat on the table for them?
While watching the film, images from my childhood came flowing
back: my grandfather, proud of his home-made stove, cooking rice
wine on the earthen floor while my grandmother cooled the spent
grain on an old siege mat. My maternal grandmother holding down
the banana trunk with her feet on the red clay tile in the front yard;
or my sister collecting yam leaves on the patch of uncultivated land
near our house to mix with the porridge for the pigs, cooked in a giant
pot on a wood-fed stove on the unbearably hot rooftop lined with
tin sheets. These are images of small-scale farming in the past that I’d
experienced and still remember. They are simple and familiar images,
reminding me of the pleasure of watching the pigs grow bigger each
day, then crying till my eyes were swollen when the buyers took them
away to be butchered. But the joy when my mother butcher one of
the house chicken to cook a splendid meal for us. I can only explain
these contradicting feelings by the cry of the 2 pigs when they were
taken away. Back then the idea of contracting disease from animals
never crossed my mind, only the fear of getting burnt, of cutting my
hand or falling down in the pig pen and scratching myself.
I can understand why farmers would build the pig pens right next
to the house, or sleep next to the sow’s pen to take care of the pigs
better, to make sure they are as healthy as possible and ensure the
best profit. Therefore I will continue to focus my research on how
to help farmers achieve the best production and income, while
reducing infection risks to themselves, their families and the wider
community.
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Dr Ngo Thi Hoa is a molecular microbiologist and Head of the Zoonoses group
at Oxford University Clinical Research Unit, Vietnam (OUCRU). Her research
interests includes understanding the impact of the use of antimicrobial agents in
agriculture to public health, how a pathogen can transmit from animals to humans
, so called zoonotic transmission, and how we can prevent this transmission and
infection are her research intertests. She has established an extensive collaborative
network with several key human and animal health organisations and institutions,
as well as to communities in Vietnam and Myanmar. She is PI and co-I of several
international and national funded projects with the focus on zoonosis and AMR.
She currently supervises four PhD students and 3 MSc students. She is visiting
lecturer at University of Science, HCMC and Nguyen Tat Thanh University,
HCMC. She is author and co-author of over 60 peer reviewed publications.
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lêna bùi
(sinh năm 1985 tại Đà Nẵng, Việt Nam)
Là một nghệ sĩ trẻ, cô sử dụng nghệ thuật như phương thức nên thơ để hình tượng hoá các
vấn đề phức tạp của xã hội. Cô làm việc liên tục với các nhà khoa học từ năm 2011 tại Việt
Nam và Nepal, như những biểu đồ, các tác phẩm của cô cố gắng ghi lại hành vi và nhận thức
của con người khi thoả hiệp những mâu thuẫn giữa truyền thống và sự công nghiệp hoá trong
quá trình kiếm kế sinh nhai. “Nắng Bằng Phẳng” là dự án hợp tác thứ 3 giữa cô và OUCRU
Việt Nam và Nepal.
Lêna hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

(b.1985, Danang, Vietnam) is an emerging artist committed to the language of art as a poetic
medium through which social complexities can be given alternate visualization. Having
consistently worked with scientists since 2011, between Vietnam and Nepal, her art attempts
to visually chart human behavior and perception as it traverses the tension between traditional
and industrialized means of survival. ‘Flat Sunlight’ is the her third project with OUCRU
Vietnam and Nepal.
Bui currently lives and works in Ho Chi Minh City.
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