
CHIM HÓT - 
SINGING BIRD

-

Tôi đã dành nhiều thời gian ở đây để nhìn ngắm khu vườn.

Hình ảnh khu vườn đẹp nhất vào buổi sớm, 
khi những tia nắng ấm khẽ khàng len qua tán tre, 
chạm vào bề mặt kính,
chạm vào bề mặt tường trát vữa thô,
chạm vào từng viên sỏi trên nền đất.

Và
âm thanh khu vườn hay nhất vào buổi xế,
khi đàn chim sẻ quấn quýt bên nhau, líu lo ca hát…
_
 
Listening to the birds chirping,
I am sitting here and looking at the garden.

The image of the garden in the morning is imprinted in my mind, beautifully, quietly,
when the sun’s rays pass through the bamboo, 
seem to touch every surface and corner, 
the glass, 
the wall,
even pebble on the ground.

And,
In the other half of the day, 
That picture seems to be enhanced by the appearance of Singing Bird
when the sparrows are under the eaves, together, chirping and singing their songs,
cheerful and lively...



-

CÁ BƠI -
DANCING FISH

Cá bơi như là một vế đối lại với Chim hót. 
Đặt trong bối cảnh khu vườn 
mang tên Cánh đồng ý tưởng của MIA Design Studio 
được lấy cảm hứng từ câu hát trong một tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 
 
“ Con chim ở đậu cành tre 
   Con cá ở trọ trong khe nước nguồn “ 

Với Cá bơi và Chim hót, 
tôi muốn cùng bè bạn 
ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc của khu vườn  
qua góc nhìn mới. 
 
Để  thoát khỏi những trạng thái vô thức thường ngày. 
Để  yêu quý thực tại, yêu quý bản thân mình.

_

Dancing Fish seems to be the opposite of the Singing Bird.
Inspired by a song by musician Trinh Cong Son
 
“The small bird stops on the branch
  The small fish stops by the spring ”

Dancing Fish and Singing Bird,
Setting in the garden named “Field of Ideas” by MIA Design Studio,
These are the familiar images of the garden 
in a new perspective 
that I would like to share and enjoy with my friends, 
my companions 
or… 
maybe a new guest.

To escape from everyday unconscious states.
To love this present moment. 
To love yourself.

-




