
#com( )

Six Space (Hà Nội) và Barim (Gwangju) giới thiệu một dự án hợp tác mang tên #com( ). Từ ngày 10 tới ngày 15, 
người tham dự từ Six Space và Barim sẽ trình bày một chuỗi ý tưởng, suy nghĩ dưới nhiều hình thức khác nhau. 
Bắt đầu vào lúc 6 giờ ngày 10 tháng 12 ở Six Space, chương trình như sau. 

Six Space (Hanoi) and Barim (Gwangju) present a collaborative project #com( ) together. From 10th to 15th, 
participants from Six Space and Barim will present a series of thoughts in various formats. Starting from the 
opening on 6pm, Dec 10th at Six Space, the programs are as following.

PARTICIPANTS/ THÀNH VIÊN THAM GIA

ANNAM
2 nhà sản xuất nhạc thách thức khái niệm về âm nhạc đương đại Việt Nam qua những giai điệu truyền thống
2 music producers challenge the notions of Vietnamese contemporary music through traditional tunes.

Đặng Hồng Anh, Đỗ Tường Linh, Thành Vinh, Thùy Thùy, Trần Thị Thu Trang
Sản xuất bởi 5 thành viên, TẮC KÈ HOA làm một zine mới về những vấn đề liên quan tới văn hóa nghệ thuật 
Việt Nam
Produced by 5 editors, TẮC KÈ HOA is a new zine dealing with issues related to the Vietnamese art and cultural 
scene.

Đặng Quang Vũ
Vào ngày mở cửa, Quang Vũ mời khán giả tham gia một trò chơi với cậu
On the opening night, Quang Vũ invites the audience to play a game with him.

GIM GWA LEE, Linh Hà, Trang Chuối
5 nhạc sĩ, ca sĩ ra mắt ban nhạc rock grunge “Chà Lan” ở Hà Nội
5 of musicians debut as “Chà Lan,” a new grunge rock band in Hanoi. 

Haram Choi
Làm việc với âm thanh môi trường, Haram đặt câu hỏi về thái độ của mọi người gây tiếng ồn trong thành phố.
Working with environmental sound, Haram questions on the attitude of people who generate noise. 

Hyo Jung Kim
Trong suốt dự án, Hyo Jung mở một bàn tròn về mối quan hệ lạ thường giữa các tác phẩm trong dự án này
During the project, Hyo Jung opens a round table on unusual connections and the works in this project.

Jinjin Xu, Nhung Đinh, Orawan Arunrak
Đến từ thực hành nghệ thuật và xã hội, họ sẽ bàn về những vấn đề vướng mắc giữa nghệ thuật và xã hội
Coming both from art and social work backgrounds, they discuss the entanglements between art and society.

Min-hyung Kang
Min mang những chủ đề của Gwangju Biennale lịch sử tới Hà Nội để có thể bàn luận về một Hà Nội biennale 
trong tương lai
Min brings the historical Gwangju Biennale themes to Hanoi in order to discuss future Hanoi biennale.

SASIMJI
Sasimji, 2 biên tập và người viết zine, nói chuyện về những tiểu văn hóa và những sản phẩm của nó ở Gwangju 
và thảo luận về sự tương đồng với Hà Nội
Sasimji, 2 zine editors and writers, talks on sub-cultures and its by-products in Gwangju with discussing its com-
monality to Hanoi.

Wonjae Song
Wonjae nghĩ về ý nghĩa và nguồn gốc của công viên ở khía cạnh mục đích công cộng và riêng tư của nó
Wonjae thinks on the meaning and origin of parks in terms of its public and private purposes.

Younggi Seo
Bằng phác thảo và tranh vẽ, Younggi ghi chép lại và diễn giải lại khung cảnh của Gwangju và Hà Nội
Through sketch and drawing, Younggi records and interpret landscapes of Gwangju and Hanoi.


