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NhữNg bất Ngờ, thú vị mới
 Từ một ý tưởng, vtv Awards đã 

đi vào kế hoạch thường niên và trở 
thành sự kiện không thể thiếu trong 
ngày sinh nhật VTV, điều gì khiến anh 
cảm thấy vui nhất ở thời điểm  
hiện tại?

Điều vui mừng nhất là khi chúng tôi 
gọi điện cho các nghệ sĩ hoặc các tác 
giả, họ biết ngay đó là giải thưởng gì và 
thực sự hào hứng. chúng tôi gửi các 
mẫu để các nghệ sĩ hay tác giả của các 
tác phẩm lắp ảnh vào để đăng Facebook 
thì ngay lập tức ngày hôm sau họ đăng 
lên. hành động đó khiến tôi cảm thấy họ 
rất trân trọng và tự hào khi là một phần 
của giải thưởng này. hay cũng có những 
Mc trẻ thổ lộ rằng, bạn ấy rất vui khi 
nhận được mẫu của VTV Awards và nếu 
vào được lọt vào nhóm 5 đề cử cũng là 
điều hạnh phúc. Điều đó khiến chúng tôi 
vui hơn một hai năm đầu, khi mọi người 
không biết mình trong danh sách đề cử 
của giải gì và có khi mời mà không đến. 

 Năm nay, khán giả có thể tiếp 
cận dễ dàng với vtv Awards thông 
qua hệ thống số như: fanpage, 
Facebook của các ứng viên hay 
chuyên mục giới thiệu đề cử trong 
chương trình Cà phê sáng vào Chủ 

nhật hàng tuần trong suốt cả năm. 
Anh đánh giá thế nào về phạm vi ảnh 
hưởng của giải thưởng này? 

- Đến giờ, VTV Awards chưa thực sự 
đạt được hiệu ứng như chúng tôi mong 
muốn. Với vị thế, thương hiệu của VTV, 
tôi nghĩ VTV Awards phải đi sâu vào lòng 
của công chúng hơn. có rất nhiều phóng 
viên đã hỏi chúng tôi rằng, có cần làm 
một số “động tác” để giải thưởng này có 
tính lan tỏa hơn? Tôi nghĩ, để có sự lan 
tỏa một cách minh bạch, chúng tôi đã 
làm hết rồi. nhưng tạo scandal hay sử 
dụng thủ thuật kĩ thuật để đẩy tương tác 

thì chúng tôi không làm. Thậm chí, 
chúng tôi cũng chỉ đề nghị các nghệ sĩ, 
tác giả kêu gọi đề cử cho họ trên 
Facebook chứ không yêu cầu họ pR cho 
VTV Awards hay nhận giải xong phải pR 
cho giải. dù sao, về mặt truyền thông 
đáng lẽ chúng tôi phải làm tốt hơn. Với 
nghệ sĩ được khán giả biết mặt, biết tên, 
họ có rất nhiều cơ hội ở các giải thưởng 
khác nhau và có thể sẽ có sự so sánh 
giải nào hơn. nhưng có những hạng 
mục rất giá trị như: Phim tài liệu ấn 

VTV Awards - Sắc màu 2018

thay đổi theo  
sự phát triển công nghệ

VTV AwArds - sắc màu 2018 đang đi Tới những ngày bình chọn cuối 
cùng, Tiến đến lễ Trao giải Trực Tiếp Vào Tối 7/9 Trên kênh VTV1. 

Trước sự pháT Triển như Vũ bão của công nghệ, ban Tổ chức đã có 
những Thay đổi kịp Thời, hạn chế Tối đa sự bấT hợp lí Trong kếT quả. 
đạo diễn lại bắc hải đăng, phó Trưởng ban sản xuấT các chương 

Trình giải Trí, Tổng đạo diễn chương Trình đã chia sẻ Về những  
điểm được, chưa được Và Trăn Trở của anh đối Với giải Thưởng  

uy Tín này sau 4 năm Tổ chức. 

(Xem tiếp trang 6)
Lê hoa 

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng (giữa) đang  
chỉ đạo hiện trường CT VTV awards 2017
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tượng, Nhân vật của năm, Chương trình 
của năm… thì không nhiều giải thưởng 
dành cho hạng mục này. Tôi quan sát có 
những giải thưởng được đánh giá rất 
cao nhưng thường tập trung vào tác 
phẩm hay nhân vật có sức ảnh hưởng 
lớn. Với VTV Awards, các hạng mục như 
Hình ảnh thời sự ấn tượng chẳng hạn, 
được sinh ra từ ngày đầu của VTV 
Awards và đến giờ chúng tôi vẫn nghĩ 
không bao giờ bỏ nó đi. Mặc dù đó chỉ là 
khoảnh khắc của một nhà quay phim 
nhưng có tính thời sự rất cao. chưa có 
một giải thưởng nào dành cho người 
quay phim thời sự nên tôi vẫn nghĩ, VTV 
Awards đang trân trọng đóng góp thực 
sự của những người làm truyền hình, tất 

nhiên họ phải gắn với 
VTV. có thể năm sau, 

chúng tôi sẽ đề xuất việc giải thưởng 
này không chỉ dành cho VTV nữa mà 
mở rộng đối tượng hơn, miễn là trong 
lĩnh vực truyền hình.

  Mỗi năm, vtv Awards lại gắn 
với một tiêu chí khác nhau, thể hiện 
qua các khẩu hiệu. Anh lí giải thế nào 
về khẩu hiệu Sắc màu của năm nay? 

- Mỗi năm chúng tôi có một khẩu 
hiệu. nó bắt nguồn từ những giá trị mà 
VTV muốn mang đến cho khán giả. có 
những lúc chúng tôi hướng tới tính chân 
thật, hướng tới sự kiện hay tính thời sự 
rồi sự chuyển động của VTV… năm nay, 
với khẩu hiệu Sắc màu, chúng tôi hướng 
tới một sự đa dạng hóa các nội dung, đa 
dạng hóa các kênh tới khán giả. Mặt 

khác, khán giả hiện nay 
có thể tiếp cận VTV trên 
nhiều thiết bị khác nhau 
như: Tivi, điện thoại 
thông minh, máy tính 
bảng… chính vì vậy, 
chúng tôi chọn khẩu hiệu 
là Sắc màu. 

 Với vtv Awards - 
Sắc màu 2018, có điều 

gì thú vị đang chờ đợi khán giả ở phía 
trước, thưa anh?

Tôi rất tâm đắc MV mở đầu lễ trao 
giải, với câu hỏi: “nếu thế giới này 
không có sắc màu thì sẽ như thế nào?”. 
nếu khán giả chỉ nhìn thấy đen trắng, chỉ 
xem tivi đen trắng thì sẽ ra sao? những 
người làm nghệ thuật, những người cầm 
máy quay, máy ảnh, họa sĩ… sẽ chia sẻ 
quan điểm của họ về câu hỏi này. Thứ 
hai, sẽ có một câu chuyện tình rất đáng 
yêu về hai bạn trẻ trở thành người của 
VTV như thế nào, quá trình hẹn ước của 
họ ra sao… Tuy là câu chuyện giả  
tưởng nhưng tôi rất thích ý tưởng này. 
Trong chương trình, chúng tôi cũng cố 
gắng tạo một số bất ngờ thú vị bên cạnh 
những phút giây trao giải quan trọng 
dành cho nghệ sĩ hay tác giả. những thú 

VTV Awards - Sắc màu 2018

thay đổi theo...
(Tiếp theo trang 5)

Ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn trong CT VTV awards 2017

Diễn viên Quốc Tuấn và con trai,  
2 nhân vật chính trong CT Điều ước 
thứ 7: Bản hòa tấu cha và con

Các diễn viên trong phim ngày ấy mình đã yêu

NSƯT Mỹ Uyên
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vị bất ngờ ấy được sáng tạo dựa trên 
các bộ phim hay chương trình rất tốt của 
VTV trong năm qua. 

Sự phát triểN và  
NhữNg trăN trở

  Càng gần về cuối, những ứng 
viên mới xuất hiện sẽ có lợi thế hơn 
ứng viên cũ. Anh có nghĩ sẽ bỏ sót 
những cá nhân hay chương trình ấn 
tượng vì thời gian bình chọn của giải 
thưởng kéo dài một năm?

- Thông thường, các giải thưởng do 
một hội đồng đưa ra đề cử, khán giả sẽ 
bình chọn trên đề cử đó. Với VTV 
Awards, hàng tháng, chúng tôi lấy đề cử 
từ các Ban, các Trung tâm của Đài 
ThVn. Vì thế, các đề cử có một lượng 
rất lớn. chúng tôi cũng nhìn thấy vấn đề 
là sẽ có tình trạng những sản phẩm tốt 
nhưng vì nằm trong lượng đề cử quá 
đông nên khán giả không xem đến. Đó 
là lí do chúng tôi quyết định đưa hội 
đồng chuyên môn vào từ vòng 1 để lựa 
chọn cùng khán giả. Để các sản phẩm 
nếu bị lẫn và khán giả không xem được 
vì quá nhiều hoặc không có sự nổi tiếng 
một cách trực diện thì sẽ có hội đồng 
chuyên môn đề xuất. 

 Đối với các chương trình bình 
chọn, sự minh bạch luôn là yếu tố 
khán giả quan tâm hàng đầu. Sau 4 
mùa tổ chức, bài học mà ekip rút ra 
khi tổ chức giải thưởng này?

Về sự minh bạch, phía ban tổ chức 
không có vấn đề gì cả nên chúng tôi 
không có sự lo lắng hay rút kinh nghiệm. 
còn đâu đó cũng có ý kiến tự dưng ở 
vòng 1, lượng người bình chọn đề cử 
này ít nhưng đến thời điểm quan trọng, 

lượng bình chọn ồ ạt tăng lên thì chính 
là vấn đề công nghệ. Đây là điều không 
thể tránh được với mọi giải thưởng đề 
cử thông qua mạng xã hội. nhưng với 
tiêu chí từ đầu là lấy ý kiến khán giả, là 
một kênh thực sự cần tham khảo nên 
chúng tôi chấp nhận 50% kết quả do 
khán giả lựa chọn. Tránh chuyện bất 
công ấy, chúng tôi có hội đồng chuyên 

môn, là những người rất uy tín và có thể 
yên tâm về sự lựa chọn. chỉ trừ trường 
hợp hai sản phẩm ấy, hai con người ấy 
được hội đồng đánh giá ngang nhau 
nhưng mạng xã hội của bên này nhiều 
hơn mới có chuyện bên ấy thắng. Không 
thể tồn tại sản phẩm kém chất lượng 
nhưng nhờ mạng xã hội mà giành giải, 
đó là điều khẳng định. dù sao chúng tôi 
vẫn xác định 5 đề cử lọt vào vòng 2 đã 
là 5 giải thưởng rất quý cho những ai 

được đề cử, là sự ghi nhận của công 
chúng trong cả một năm. Quyết định 
chọn 1 trong 5 đề cử để tôn vinh chỉ diễn 
ra từ ngày 21/8 - 7/9, không có nghĩa là 
những người còn lại là kém hơn mà còn 
phụ thuộc vào sự may mắn và cảm nhận 
rất cá nhân của hội đồng chuyên môn 
và mạng xã hội. 

 Còn điều gì anh băn khoăn vì 
chưa thể thực hiện trọn vẹn đối với 
giải thưởng này?

Tôi rất muốn VTV Awards trở thành 
một thương hiệu mà khi các nghệ sĩ 
được đề cử thì rất hạnh phúc. Không 
phải cố gắng cạnh tranh với các giải 
thưởng lớn khác nhưng thực sự VTV 
Awards cần nhìn lại cách thức tổ chức, 
truyền thông để khán giả thấy giá trị của 
nó. Tôi mong sự kiện này được tổ chức 
vào ngày sinh nhật của Đài thì nó phải là 
ngày hội của anh em VTV. nhưng công 
tác tổ chức của VTV Awards vẫn đang 
bó hẹp trong nội dung truyền tải lễ trao 
giải trực tiếp. 

Trên thế giới, trong chuyên môn và 
hiện thực đều tồn tại khái niệm sự kiện 
mang tính truyền thông. Tôi xin lấy ví dụ 
chứ không dám so sánh, các giải thưởng 
lớn như: People Choice Award hay 
Oscar, họ làm thành một chuỗi sự kiện 
được truyền thông rất quan tâm, từ sự 
kiện khai mạc đến sự kiện bế mạc, trung 
tâm là lễ trao giải. Trong thời gian ấy, 
gần như truyền thông nhắc đến nó và 
tạo cú hích về việc xem tivi, tạp chí, 
mạng xã hội liên quan đến sự kiện đó. 
Mong muốn ban đầu của chúng tôi là 
VTV Awards trở thành sự kiện như vậy 
nhưng có thể do năng lực của ekip chưa 
làm được. chính vì vậy, VTV đang rất 
muốn tìm kiếm những nhà tài trợ chung 
tiếng nói, chung quan điểm, chung thẩm 
mĩ. sự hợp tác ấy sẽ rất tốt, đôi bên đều 
có lợi và quan trọng là khán giả được 
đón nhận một sự kiện thực sự đúng tầm 
của nó. Đó là mong ước trước mắt, ekip 
sẽ cố gắng thực hiện lễ trao giải VTV 
Awards - Sắc màu 2018 trọn vẹn và tìm 
ra những gương mặt nhận giải thưởng 
mà mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

 Xin cảm ơn anh!
Lê hoa (Thực hiện) 

Ảnh: hải hưnG

Cách thức bình chọn của VTV 
awards - sắc màu 2018 có sự thay 
đổi theo sự phát triển công nghệ. 
Hai năm đầu, kết quả  của VTV 
awards hoàn toàn dựa vào khán 
giả. Từ VTV Awards 2016, cách 
thức bình chọn có sự thay đổi, 
vòng 2 xuất hiện Hội đồng chuyên 
môn. Từ năm nay, từ vòng 1 đã có 
sự tham gia của Hội đồng chuyên 
môn với 50% quyết định. Điều này 
làm cho sự quyết định của khán giả 
giảm đi nhưng đổi lại, trong thời đại 
dễ bị xâm nhập các công cụ bình 
chọn thì phương án này khiến ban 
tổ chức hay các nghệ sĩ cảm thấy 
không quá lo lắng về việc nếu 
không huy động người hâm mộ thì 
việc bình chọn sẽ không công 
bằng. 

BTV Khánh Trang

MC Hạnh Phúc
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ĐiểM NHấN

 Xin ông cho biết, cuộc 
thi ABU Robocon 2018 diễn 
ra tại Việt Nam năm nay có gì 
đặc biệt?

Đây là lần thứ ba Đài ThVn 
đăng cai tổ chức Cuộc thi Sáng 
tạo Robot châu Á - Thái Bình 
Dương, sau hai mùa giải 2007 
và 2013. cuộc thi năm nay có 
sự tham gia của 19 đội đến từ 
18 quốc gia và vùng lãnh thổ 
khu vực châu Á - Thái Bình 
dương. hai đại diện của Việt 
nam sẽ tranh tài tại ABU 
Robocon 2018 là đội Lh - aTM và Lh - 
GaLaXy của Đại học Lạc hồng. Tại sân 
chơi này, các bạn sinh viên ngành kĩ 
thuật sẽ có cơ hội khẳng định khả năng 
lập trình và trao đổi kinh nghiệm về thiết 
kế robot - một lĩnh vực quan trọng của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

chủ đề của cuộc thi ABU Robocon 
2018 là Ném còn, được lấy cảm hứng 
từ một trò chơi dân gian quen thuộc của 
Việt nam. Với nhiều yếu tố mở, chủ đề 
này sẽ giúp các đội có nhiều sáng tạo 
trong việc thiết kế robot và lựa chọn giải 
pháp thi đấu. Đặc biệt, quả còn sẽ do 
chính các sinh viên tự làm. Việc thiết kế 
những quả còn độc đáo, rực rỡ sắc 
màu cũng là một cách thể hiện dấu ấn 
riêng của từng đội. 

 Chủ đề năm nay đặt ra những 
thử thách và khó khăn gì cho các đội 
chơi, thưa ông?

nước chủ nhà là đơn vị ra đề cần 
phải đưa ra những điểm mới về công 
nghệ, khích lệ được các đội với trình độ 
kĩ thuật khác nhau đều có thể tham gia. 

Đề thi năm nay hội tụ được 
nhiều yếu tố như vậy. Trong 3 
phút thi đấu, robot sẽ thực hiện 
các nhiệm vụ theo mức độ từ 
dễ đến khó. do đó các đội phải 
nghiên cứu và lựa chọn kĩ các 
giải pháp kĩ thuật phù hợp để 
điều khiển robot chính xác về 
động tác, thể hiện được bài 
toán lập trình thông minh của 
một thế hệ kĩ sư trẻ.

Với kinh nghiệm nhiều năm 
theo dõi các cuộc thi sáng tạo 
robot, tôi nhận thấy các bạn 

sinh viên rất thông minh, đam mê công 
nghệ và có thể tìm ra giải pháp tối ưu để 
giải quyết các đề tài hóc búa. Điều đó 
cho thấy, ngay tại sân chơi này, những kĩ 
năng làm việc nhóm, phát triển năng lực 
cá nhân dần được hình thành và sẽ là 
hành trang cho các bạn trong tương lai.

Phó Tổng giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh

abu robocon 2018

nơi trình Diễn công nghệ  
của các kĩ sư trẻ tương lai

cuộc Thi sáng Tạo roboT châu á - Thái bình dương (Abu robocon) 
2018 là sự kiện quốc Tế được mong đợi Trong năm của sinh Viên 
ngành kĩ ThuậT Trong khu Vực, đây cũng là lần Thứ ba đài ThVn 

đăng cai Tổ chức cuộc Thi này. phó Tgđ đài ThVn đinh đắc Vĩnh đã 
có cuộc Trao đổi Với TcTh Về công Tác Tổ chức giải đấu Trước 

ngày chính Thức diễn ra Tại ninh bình Vào ngày 26/8.

Cuộc thi aBu Robocon 2018 diễn ra trong ngày 26/8/2018. Các vòng đấu loại và 
Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp từ 12h - 15h trên kênh VTV2. Các trận 
bán kết và chung kết, lễ trao giải sẽ được THTT trên kênh VTV1 và VTV2 từ  
15h - 18h cùng ngày. Ngoài ra, khán giả còn có thể theo dõi giải đấu được 
streaming trực tiếp trên trang fanpage của cuộc thi. Song song với VTV còn có 
Đài NHK (Nhật Bản) thực hiện live streaming về Nhật Bản để đưa lên mạng xã 
hội. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ tối đa về thiết bị để các đơn vị sản xuất có thể tổ chức 
sản xuất với kịch bản chương trình khác biệt, phong phú hơn trên nền tảng tivi 
truyền thống.

Phó Tổng giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh
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 Ông có thể cho biết, tiến độ 
chuẩn bị tổ chức cho giải đấu đến 
nay như thế nào?

năm nay, vòng loại và chung kết 
diễn ra trong một ngày, do đó, Đài 
ThVn với tư cách đơn vị đăng cai tổ 
chức, đã gấp rút chuẩn bị chu đáo về 
cơ sở vật chất, sân thi, điều kiện ăn ở...  
đảm bảo cho giải đấu diễn ra thành 
công tốt đẹp. ước tính, sẽ có khoảng 
500 khách quốc tế đến ninh Bình tham 
dự giải. Với một khối lượng công việc 
lớn cần hoàn thành nên Đài ThVn đã 
sớm thành lập Ban tổ chức quốc tế 

cuộc thi ABU Robocon 2018 gồm các 
tiểu ban về nội dung, hậu cần, tài chính, 
truyền thông, điều hành thi đấu… để 
xây dựng lộ trình triển khai các công 
việc chi tiết cho một kì Robocon đậm 
nét văn hoá truyền thống của Việt nam 
và tạo điều kiện tốt nhất cho các đội thi 
đấu thành công.

Một điểm thuận lợi là Đài ThVn 
nhận được sự phối hợp chặt chẽ của 
uBnd tỉnh ninh Bình. Đến nay, về cơ 
bản đã hoàn thành mọi công tác chuẩn 
bị, sẵn sàng cho giải đấu chính thức 
diễn ra vào ngày 26/8 tới đây.

 Là người tham gia cuộc thi 
ngay từ những ngày đầu vào năm 
2002, cùng Đội tuyển Việt Nam tham 

một Số hoạt độNg troNg 
lịCh trìNh CuộC thi Abu 
roboCoN 2018 tổ ChứC tại 
NiNh bìNh:
Các đội chơi của 18 nước sẽ di 
chuyển robot đến địa điểm thi tại Nhà 
thi đấu Ninh Bình trước một ngày 
diễn ra giải đấu. Sau ngày thi chính 
26/8, ngày 27/8 Ban tổ chức sẽ tổ 
chức cho các đội tham quan danh 
thắng Tràng An để có điều kiện giao 
lưu và tìm hiểu thêm về văn hóa và 
đất nước Việt Nam. Cũng trong ngày 
27/8 diễn ra một cuộc họp của ABU 
để bàn về cuộc thi ABU Robocon 
2019. Hoạt động giao lưu giữa sinh 
viên các đoàn để trao đổi về kĩ thuật, 
cách thiết kế robot sẽ diễn ra trong 
ngày 27 và 28/8. Trong khuôn khổ sự 
kiện, Đài THVN sẽ bàn giao cờ ABU 
cho Đài Truyền hình Mông Cổ (MNB), 
đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi aBu 
Robocon lần thứ 18 diễn ra tại Mông 
Cổ vào năm 2019.

PTGĐ Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh chủ trì họp báo cuộc thi ABU Robocon 2018

Ném còn - một trò chơi dân gian 
của VN sẽ là chủ đề của cuộc thì 
ABU Robocon 2018

dự nhiều cuộc thi ABU Robocon 
tại nhiều nước, theo ông Đài THVN 
sẽ khẳng định vị thế và kinh 
nghiệm tổ chức các sự kiện quốc 
tế như thế nào, thưa ông?

Đài ThVn với tư cách là thành 
viên của hiệp hội phát thanh truyền 
hình châu Á - Thái Bình dương (Gọi 
tắt là aBu) luôn hướng tới những 
mục tiêu trao đổi kinh nghiệm sản 
xuất chương trình truyền hình với các 
nước trong khu vực. cuộc thi Sáng 
tạo robot là một trong những kế 
hoạch như vậy. Đăng cai tổ chức vừa 
là trách nhiệm của các thành viên 
trong hiệp hội, cũng là cơ hội để các 
nhà sản xuất truyền hình quốc tế giao 

lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi 
nghiệp vụ. có thể nói, trải qua 17 năm 
tổ chức cuộc thi Robocon, Đài ThVn 
đã có nhiều đổi mới về phương thức 
sản xuất, trang thiết bị kĩ thuật, nguồn 
nhân lực... sẵn sàng đáp ứng được sự 
phát triển nhanh chóng của kỉ nguyên 
truyền thông số hiện nay.

 Xin cảm ơn ông!
diệp chi (Thực hiện)
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một ChươNg trìNh  
Có thươNg hiệu

VTV Bài hát tôi yêu từng là chương 
trình “hút” khán giả khi mới ra đời. 
Trong trí nhớ của những khán giả thế 
8X và đông đảo khán giả truyền hình 
cả nước, VTV - Bài hát tôi yêu là 
chương trình giải trí mới mẻ, hấp dẫn 
bởi những ca từ, cảnh quay đẹp, sáng 
tạo. Vào năm 2002, thời điểm nhạc 
nhẹ Việt nam vô cùng phát triển, xuất 
hiện một chương trình giải trí nhằm tôn 
vinh âm nhạc của từng nghệ sĩ. Với 
tinh thần thỏa sức sáng tạo để làm ra 
sản phẩm là những MV mới mẻ, chất 
lượng cao, ngay lập tức, VTV - bài hát 
tôi yêu đã nhanh chóng chiếm trọn tình 
cảm của phần lớn khán giả truyền hình 
cũng như là nơi đặt niềm tin của tất cả 
các nghệ sĩ. 

có lẽ đây là một trong số ít chương 
trình mà nghệ sĩ tham gia lại đầy đủ, từ 

bộ tứ diva quyền lực: Thanh Lam - Mỹ 
Linh - hồng nhung - hà Trần, cho tới 
các ngôi sao làng âm nhạc thời điểm 
đó như: Đan Trường, Lam Trường, Mỹ 
Tâm, cẩm Ly... và những nhóm nhạc 
trẻ đầy tiềm năng như MTV, Trio 666, 
5 dòng kẻ... có cảm giác tất cả ca sĩ 
Việt lúc đó đều hướng về VTV - Bài hát 
tôi yêu như bệ phóng đưa sản phẩm 
của họ đến với công chúng nhanh 
nhất. chính vì sự lan tỏa rộng rãi mà 
khâu kiểm duyệt của chương trình 
ngay từ thời điểm đó đã rất khắt khe, 
đây được coi là một hướng đi mới để 
các nghệ sĩ bắt đầu có lối suy nghĩ đầu 
tư chỉn chu cho mỗi MV ca nhạc của 
mình chứ không đơn thuần như thời 
gian về trước. chương trình cũng 
được coi là cái nôi sản sinh ra những 
MV đầu tiên của Vpop có nội dung, 
hình ảnh đẹp lung linh và sử dụng 
những yếu tố kĩ xảo cầu kì. 

VTV Bài hát tôi yêu cũng là một 
trong những chương trình giải trí truyền 
hình đầu tiên đưa yếu tố bình chọn. Từ 
top 40 sẽ được lựa chọn để tìm ra top 
20 và từ lượt bình chọn của khán giả 
để có top 10, trở thành một cuộc đua 
cam go đúng nghĩa. Thời điểm đó việc 
bình chọn phải trải qua nhiều bước, 
như cắt phiếu trên Tạp chí Truyền 
hình, gọi tổng đài. Tuy nhiên, những 
con số bình chọn khổng lồ, hơn 
100.000 phiếu trong một tuần dành 
cho Dòng sông băng - Đan Trường 
hay hơn 140.000 phiếu cho 2 tuần 
công chiếu Giấc mơ tình yêu - Mỹ 
Tâm… là những bằng chứng huy 
hoàng cho thấy sự quan tâm đặc biệt 
của khán giả cả nước dành cho 
chương trình này. 

VTV Bài HáT TÔi yêU 2018 Có gì?
Trong vòng quay của âm nhạc Việt 

nam, thời gian VTV Bài hát tôi yêu im 

  VTV Bài hát tôi yêu 2018 
tiếp tục là sân chơi 

sáng tạo của nghệ sĩ việt

VTV bài háT Tôi yêu Trở lại sau 
mộT Thời gian dài Vắng bóng 
đã mang đến làn gió giải Trí 
mới Trên VTV, Tiếp Tục là sân 

chơi để các đạo diễn ca nhạc 
Thỏa sức sáng Tạo những câu 

chuyện bằng hình ảnh. Vào lúc 
17h ngày 25/8, số đầu Tiên của 
VTV bài háT Tôi yêu 2018 sẽ lên 

sóng Trên kênh VTV6.

Những cảnh quay MV Lắng nghe con tim trong VTV Bài hát tôi yêu số 2
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lặng là khoảng thời gian dài. Đây cũng 
chính là giai đoạn chuyển mình mạnh 
mẽ nhất của nhạc Việt, khi thời đại số 
bùng nổ, internet cùng khái niệm nhạc 
số đổ bộ khiến cho mọi quan điểm về 
thưởng thức âm nhạc trước đó phần 
nhiều đã bị thay đổi. Điều này giải thích 
cho việc những kênh truyền hình, 
chương trình, giải thưởng âm nhạc 
ngày nay thường chỉ quy tụ được một 
phần nghệ sĩ trong showbiz.  Và thật 
khó để tìm ra được một chương trình 
thu hút sự quan tâm của đại đa số các 
nghệ sĩ cũng như phổ biến rộng rãi tới 
hàng triệu khán giả truyền hình 
như VTV - Bài hát tôi yêu trước kia. 
năm 2016, VTV - Bài hát tôi yêu trở lại 

ngay lập tức đã tạo nên làn sóng 
không nhỏ trong cộng đồng người yêu 
nhạc Việt nam. cùng với sự phát triển 
mạnh mẽ về công nghệ, kĩ thuật video 
tiên tiến hứa hẹn sự bứt phá đáng kể 
sau một thời gian dài vắng bóng. 

sau hai năm trở lại, chương trình 
VTV - Bài hát tôi yêu vẫn là sân chơi 
của những nghệ sĩ sáng tạo. Theo đạo 
diễn Thành Long, Trưởng phòng ca 
nhạc 1 Ban Văn nghệ: “Đây là nơi 
dành cho tất cả những đạo diễn, nghệ 
sĩ có trí tưởng tượng bay bổng, thỏa 
sức tạo ra những MV có chất lượng 
hình ảnh đẹp, ý tưởng phong phú. Ở 
thời điểm hiện tại chương trình vẫn 
chưa đủ kinh phí để tiếp tục tổ chức 

bình chọn và trao giải thưởng như 
trước đây nhưng là nơi để các đạo 
diễn trong và ngoài đài có dịp cọ xát 
làm nên những tác phẩm âm nhạc hay 
để phát trên sóng VTV”. Đạo diễn 
Thành Long cũng cho biết, các ca sĩ 
được lựa chọn bao gồm tất cả những 
người đã thành danh và cả những ai 
chưa có tên tuổi. VTV - Bài hát tôi yêu 
sẽ sử dụng những ca khúc có chủ đề 
đa dạng, từ dân gian đương đại đến 
những ca khúc trẻ về tình yêu và đảm 
bảo trả tiền tác quyền 100%. VTV - Bài 
hát tôi yêu có thời lượng 20 phút được 
phát sóng vào lúc 17h trên VTV6 vào 
tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng. 

T.h

Kĩ xảo được dựng tại hiện trường

Hậu trường quay MV ĐD Vũ Huyền tại hậu trường quay MV
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trong lịch sử phát triển của nhân 
loại, nhật Bản được biết đến là 
quốc gia của những con người ý 
chí, nghị lực và tự cường vươn lên 

từ đống tro tàn của chiến tranh, từ những 
thảm họa động đất, sóng thần hay tai 
nạn nổ nhà máy điện hạt nhân kinh 
hoàng. Đất nước nhật Bản ngày nay đạt 
được tốc độ phát triển thần kì nhờ đi đầu 
trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Và 
cũng chính vì thế, nhìn nhận lại con 
đường vươn lên của nhật Bản để đúc rút 
và áp dụng những bài học kinh nghiệm, 
luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt 
của rất nhiều quốc gia.

năm 2017, trong khuôn khổ hợp tác 
asEan - nhật Bản và kỉ niệm 50 năm 
quan hệ asEan - nhật Bản, Đài Truyền 
hình nhK - JiB TV (nhật Bản) đã sản 
xuất 12 chương trình tài liệu với tên gọi 
Japan on the Go (30 phút/chương trình) 
với các chủ đề từ lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp đến năng lượng, văn hóa, 
du lịch, giải pháp nâng cao chất lượng 
cuộc sống và quan hệ hợp tác giữa nhật 
Bản với các nước trong khối asEan, 
đặc biệt là Việt nam. Ra mắt khán giả 

Việt nam trên kênh VTV2 với tên gọi 
3600 Nhật Bản, chương trình đã giới 
thiệu nhiều kinh nghiệm, ý tưởng và 
sáng kiến trải dài trên các lĩnh vực khoa 
học, công nghệ, kinh tế và văn hóa… 
trong quá trình xây dựng đất nước của 
người nhật. Qua đó, chúng ta có thể rút 
ra những bài học kinh nghiệm, ứng dụng 
có chọn lọc những giải pháp phù hợp với 
tình hình thực tiễn của Việt nam, góp 
phần tạo động lực thúc đẩy quá trình 
phát triển của đất nước. Mặt khác, thông 
qua ý kiến của các khách mời trong 
chương trình là những chuyên gia Việt 
nam và nhật Bản, người xem có thể 
nắm bắt được tình hình thực tiễn áp 
dụng khoa học kĩ thuật của nhật Bản tại 
Việt nam. 

sau khi mùa đầu tiên lên sóng, 
chương trình 3600 Nhật Bản đã nhận 
được nhiều phản hồi tích cực từ đông 
đảo khán giả xem truyền hình nhờ 
những kiến thức thú vị, đa dạng của nền 
khoa học kĩ thuật nhật Bản tiên tiến bậc 
nhất. chính vì thế, mùa thứ hai lên sóng 
bắt đầu từ giữa tháng 8, chương trình 

tiếp tục là một điểm hẹn thú vị chia sẻ 
nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh 
vực khoa học, công nghệ, kinh tế và văn 
hóa của đất nước mặt trời mọc. 

Trong mùa hai, bên cạnh các thông 
tin tư liệu từ phía nhật Bản, sẽ có phần 
trao đổi giữa người dẫn chương trình và 
khách mời, giúp khán giả hiểu sâu hơn 
về những vấn đề được đề cập đến trong 
phóng sự. Khác với mùa đầu tiên, hai 
Mc sẽ đảm nhận phần dẫn dắt và phỏng 
vấn chuyên gia nhật Bản hoặc Việt nam 
có uy tín và kinh nghiệm chuyên môn về 
lĩnh vực liên quan, ngay tại cơ sở là công 
ty hoặc doanh nghiệp ứng dụng công 
nghệ vừa được đề cập thay vì tọa đàm 
trong trường quay. 

12 số của chương trình 3600 Nhật 
Bản là một trong những hoạt động truyền 
thông của Đài ThVn nhằm kỉ niệm 45 
năm quan hệ ngoại giao Việt nam - nhật 
Bản. chương trình được phát sóng trên 
kênh VTV2 trong khung giờ 9h30 chủ 
nhật hàng tuần, từ ngày 12/8, phát lại 
vào 16h15 thứ Tư tuần kế tiếp. 

an Khê

360o nhật bản 
mùa thứ 2 lên sóng VTV2

nối Tiếp Thành công của mùa đầu Tiên, chương Trình 360o nhậT bản 
mùa Thứ hai Tiếp Tục lên sóng kênh VTV2 Từ ngày 12/8. chương Trình 
sẽ giới Thiệu đến khán giả ViệT nam những kinh nghiệm, ý Tưởng Và 
sáng kiến Trên các lĩnh Vực khoa học, công nghệ, kinh Tế Và Văn 

hóa Trong quá Trình pháT Triển của đấT nước mặT Trời mọc.
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k inh doanh dễ hay khó nhắm đến 
đối tượng là các bạn trẻ có ý 
định khởi nghiệp, những chủ 
doanh nghiệp trẻ còn loay hoay 

với chính doanh nghiệp của mình. Mục 
đích chính của chương trình là truyền 
cảm hứng cũng như kiến thức cho các 
bạn trẻ đang làm doanh nghiệp. 
chương trình được thực hiện dưới 
dạng talk show. ngoài ra, chương trình 
còn có sự đồng hành của chuyên gia 
huấn luyện viên doanh nghiệp nguyễn 
yến nhàn, đến từ tổ chức huấn luyện 
viên doanh nghiệp quốc tế actioncoach. 
Trong mỗi chương trình, chuyên gia 
yến nhàn sẽ đong vai trò là người tiếp 
chuyện chính với các chủ doanh nghiệp 
khách mời để họ có thể chia sẻ bí quyết 
hay suy nghĩ về sự thành công, hạn chế 
trong doanh nghiệp của họ. Thêm vào 
đó, từ những ý kiến đưa ra, chuyên gia 
yến nhàn sẽ nhận định và rút ra một số 
kinh nghiệm cho các bạn trẻ đang kinh 
doanh hoặc có nhu cầu khởi nghiệp.

Với thời lượng 30 phút, mỗi chương 
trình có sự tham gia của hai doanh 
nghiệp. Ekip sản xuất gồm: BTV Thúy 
nga, Minh oanh, Việt anh thuộc phòng 
Khoa học Xã hội Ban Khoa giáo. người 
dẫn chương trình với vai trò dẫn móc 
nối là biên tập viên Việt anh. Trước câu 
hỏi: hiện tại trên sóng truyền hình đã có 
nhiều chương trình về kinh doanh, khởi 
nghiệp, vậy ekip sản xuất có bí quyết gì 
để thu hút sự quan tâm của khán giả? 
BTV Việt anh cho biết: “hiện nay có rất 
nhiều chương trình về kinh doanh khởi 
nghiệp nhưng VTV2 là một kênh truyền 

hình có tiêu chí và hướng đi khác hoàn 
toàn nên ekip sẽ chỉ bám vào tính chất 
của kênh để giúp người xem đạt được 
những bài học nhỏ một cách cụ thể 
nhất trong những tình huống cụ thể. Từ 
đó hi vọng khán giả có thể chắt lọc 
được kiến thức để có thể áp dụng cho 
công việc kinh doanh của họ”. 

những số đầu tiên của Kinh doanh 
dễ hay khó có chủ đề như: nhân chuỗi 
doanh nghiệp; Quản lí nhân sự; Lãnh 
đạo như thế nào; Tầm quan trọng của 
tầm nhìn, sứ mệnh, và giá  trị cốt lỗi... 
chương trình đã mời các doanh nghiệp 
từ lĩnh vực ăn uống cho đến doanh 
nghiệp vận tải tham gia: Lẩu nấm Gia 
Khánh, công ty vận tải sông hồng, 
Trường trung học cơ sở tư thục 
Brendon, doanh nghiệp vest may sẵn 
adam store, doanh nghiệp kinh doanh 
thiết bị y tế Vietmed. 

Theo thống kê, có khoảng 85% 
doanh nghiệp ở Việt nam không có 

sinh nhật lần thứ 5 và họ thấy kinh 
doanh ngày càng khó khăn. Thế nhưng, 
chuyên gia huấn luyện viên doanh 
nghiệp đến từ một trong những tổ chức 
hàng đầu thế giới nguyễn yến nhàn 
cho rằng, kinh doanh sẽ trở nên dễ 
dàng khi chủ doanh nghiệp không 
ngừng tập trung nâng cấp kiến thức và 
kĩ năng của mình. “sứ mệnh của tôi 
chính là thay đổi cách người Việt làm 
kinh doanh nên nhận lời tham gia 
chương trình này để giúp cho mọi 
người. phương châm của tôi cho đi là 
còn mãi chính vì vậy tôi cũng rất mong 
tìm được nhiều người đồng cảm với 
phương châm sống của mình. Theo dõi 
chương trình này, các bạn sẽ học hỏi 
thêm kinh nghiệm thất bại của người 
khác hoặc cũng có thể đăng kí tham gia 
chương trình để chúng tôi có thể giúp 
các bạn kinh doanh dễ dàng hơn”- 
chuyên gia yến nhàn chia sẻ.

p.V

kinh Doanh Dễ hay khó? 
Đi tìm câu trả lời từ thương trường
là chương Trình đầu Tiên của kênh VTV2 chuyên Về lĩnh Vực kinh doanh, 

Kinh doAnh dễ hAy Khó sẽ đem đến cho khán giả những câu chuyện cụ Thể, 
sinh động Trên Thương Trường, gắn liền Với Từng doanh nghiệp. Từ đó, 
người xem sẽ được Truyền cảm hứng, Tự rúT ra bài học cho riêng mình.

Chuyên gia Nguyễn Yến Nhàn (trái) cùng khách mời
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yêu thì ghét thôi đã mở ra cho khán giả một trang mới 
trong các mối quan hệ của những nhân vật chính ở 

phần 1: Kim - du, diễm - Quang. Đó là khi Kim và du bước 
vào cuộc hôn nhân đầy mới mẻ. Trong khi Kim tìm được 
một công việc tốt, trở thành trụ cột tài chính cho gia đình 
thì du vẫn loay hoay trong những tháng ngày thất nghiệp. 
những khoảng cách trong suy nghĩ, học vấn, công việc… 
càng khiến du cảm thấy mất tự tin trước vợ. Đúng lúc này, 
Trang, người yêu cũ của du quay về và tiết lộ bí mật vì sao 
trước đây cô chủ động nói lời chia tay. Trong khi đó, tại 
công ty mới, Kim bị nhật anh - một người lịch thiệp, điềm 
đạm đeo đuổi, đã có lúc Kim thấy chới với. hôn nhân của 
Kim và du đứng trước nguy cơ đổ vỡ. 

chuyện tình của vợ chồng già Quang - diễm cũng 
không kém phần rắc rối. yêu nhau, kết hôn nhưng ông 

Quang vẫn không từ bỏ được nhiều tính xấu trước đây và 
không ít lần khiến diễm khó chịu. Mọi chuyện còn rắc rối 
hơn khi ông Thắng, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con Kim 
suốt hơn 25 năm qua, bỗng dưng trở về mong muốn nhận 
lại Kim, làm xáo trộn cuộc sống của bà diễm và ông 
Quang. 

Yêu thì ghét thôi dài 28 tập, với sự tham gia của dàn nghệ 
sĩ tên tuổi: nsưT chí Trung, nsưT Quang Thắng, Vân dung 
và lớp diễn viên trẻ như: Đình Tú, phương anh, Thu hoài, 
ngọc dũng, Thu Trang, duy nam, Lương Giang… phim 
mang màu sắc tâm lí hài hước nhẹ nhàng, gần gũi và hiện 
đại với diễn xuất tự nhiên, ăn ý của các nghệ sĩ là điểm cộng 
hứa hẹn phần 2 Yêu thì ghét thôi sẽ tiếp tục lôi cuốn khán giả 
màn ảnh nhỏ. 

Tuệ Quân 

Vẫn là đội ngũ sáng Tạo của VFc cùng sự dàn dựng của đạo diễn 
Trịnh lê phong Và dàn diễn Viên cũ, nhưng sự mới mẻ Trong kịch 
bản, ý Tưởng, bối cảnh… của phần 2 Với Tên gọi yêu Thì ghéT Thôi 

hứa hẹn Tiếp Tục mang đến sự hấp dẫn cho khán giả. phim lên sóng 
VTV3 lúc 21h30 Thứ Tư, năm Từ ngày 29/8.

Câu chuyện nối dài của
ghét thì yêu thôi 

là phiên bản dành cho gia đình, Người 
đi xuyên tường 2018 đòi hỏi sự gắn 

kết, phối hợp ăn ý, phân công nhiệm vụ 
hiệu quả giữa 3 thành viên của mỗi đội. 
Bên cạnh một số vòng thi đã quen thuộc, 
phiên bản mới có thay đổi rõ rệt bằng 
việc trình làng Bức tường sấm sét. 
người chơi phải đối mặt với một chướng 
ngại vật (mô hình đấm bốc bằng xốp 
khổng lồ) tiến lại với vận tốc rất nhanh. 
những câu hỏi cũng không thể đoán 
trước và cực kì đa dạng. người chơi 
phải giải đố, làm toán, cũng có thể phải 
hát karaoke… nếu không trả lời đúng sẽ 

bị hất xuống hồ không khoan nhượng và 
tư thế độc, lạ khi bất ngờ bị hất văng 
xuống hồ tạo nên tình huống vô cùng  
vui nhộn.

Đi cùng với độ khó được nâng cao, 
vòng thi thứ 4 và thứ 5 của phiên bản 
mới cũng sẽ có điểm số rất cao dành cho 
đội chiến thắng, qua đó giúp cho các đội 
chơi lật ngược tình thế, tạo nên cuộc 
rượt đuổi điểm số gay cấn hơn, khó đoán 
thắng thua hơn những mùa trước. 
chương trình có sự tham gia của các 
nghệ sĩ: Gia đình diễn viên Kiều Trinh, 
gia đình diễn viên Baggio, diễn viên hài 

duy Khương, người mẫu Lâm Kì nguyên, 
diễn viên nhí Gia Lộc...

Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là 
nguyên Khang và Liêu hà Trinh. Theo 
Mc nguyên Khang, trong suốt quá trình 
dẫn dắt, anh nhận thấy phiên bản mới 
thực sự tạo nên sợi dây gắn kết giữa 
những người thân trong gia đình. Vì thế 
giải thưởng không hẳn là điều các đội 
hướng tới mà quan trọng là những phút 
giây chia sẻ, những kỉ niệm đáng nhớ 
cùng nhau.

hươnG huyền 
  Ảnh: ViETBa

gameshow Vận động Vui nhộn người đi xuyên Tường Trở lại Trên 
sóng VTV3 lúc 20h30 Thứ năm hàng Tuần cùng nhiều đổi mới.

người đi Xuyên tường 
phiên bản gia đình
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đêm thơ - nhạc - kịch Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh: 
Tình yêu ở lại sẽ được tổ chức tại nhà hát Lớn hà nội 

vào 20h ngày 26/8 với mong muốn đem lại những kí ức 
đẹp nhất về hai nghệ sĩ tài năng trong lòng bạn bè và 
khán giả. chương trình gồm 3 phần, phần 1 là những bài 
thơ, ca khúc được phổ nhạc của hai tác giả. phần thứ 2 
là những hồi ức đẹp nhất, những kỉ niệm lần đầu được 
kể về hình ảnh của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trong 
trí nhớ và tình yêu bè bạn. phần 3 là trích đoạn vở kịch 
nổi tiếng Hoa cúc xanh trên đầm lầy do các nghệ sĩ nhà 
hát Tuổi trẻ trình diễn. Đêm nghệ thuật có sự tham gia 
của đạo diễn nsnd phạm Thị Thành, nsnd doãn 
châu, nsnd Lê Khanh, nsưT Lê chức, nhà thơ anh 
ngọc, nhà văn Lê Minh Khuê, nhạc sĩ nguyễn cường, 
nhạc sĩ Lê Tâm, ca sĩ Tùng dương, nsnd Vương hà, 
ca sĩ Ánh Tuyết, các nghệ sĩ đoàn kịch và đoàn ca nhạc 
nhà hát Tuổi trẻ… nsưT chí Trung trong vai trò tổng 
đạo diễn, nsưT Trọng Thủy, đạo diễn nsưT sỹ Tiến 
phó đạo diễn. Kịch bản đêm diễn: nhà báo Lưu Quang 
Định, nhà báo Lưu Minh Vũ, nhà báo, nhạc sĩ Trần Lệ 
chiến.

Đêm diễn sẽ được ghi hình và phát sóng trên kênh 
VTV1 vào ngày 29/8.

p.V

đêm thơ - nhạc kỉ niệm 30 năm ngày mất
của vợ chồng nghệ sĩ lưu Quang vũ

những ca khúc nổi tiếng của nước nga do các nghệ sĩ đến từ 
nga biểu diễn là điểm đặc sắc trong chương trình ca nhạc Giai 

điệu nước Nga phát sóng lúc 22h30 chủ nhật ngày 22/9 trên kênh 
VTV1. chương trình gồm những bản dân ca, bản nhạc cổ điển và 
những ca khúc bất hủ sẽ khơi gợi nhiều cảm xúc và kỉ niệm của 
những người đã từng học tập, sinh sống và làm việc tại nga. 
Tham gia biểu diễn  có ca sĩ natalia Kirilova, nhóm tứ tấu 
stradivalenki gồm nhạc công nadezda Kotnova, alexander 
Barklyanskiy, Evgeny altudin và ivanushkin igor và một số ca sĩ 
khác. Trong 
phần mở 
đầu chương 
trình sẽ là 
những bản 
nhạc dân ca 
nga mộc 
mạc vui tươi: 
Tôi thấy bát 
ngát bao la 
tuyệt vời, 
Voga - dòng 
sông sâu thẳm, Cây liễu xanh, và Điệu nhảy Nga. phần tiếp theo, 
các ca sĩ và nhóm nhạc sẽ gửi tới khán giả những tình khúc cổ 
điển của nga vẫn được ví như “những câu chuyện tâm sự”. hát 
dòng nhạc này là một trong các thói quen của những dân thành 
phố ở nga, họ thường tụ tập ở nhà rồi hát cho nhau nghe. Đó là 
những ca khúc nổi tiếng như: Dinh-Dinh-Dinh, Cái cổng con con, 
Hai chiếc gita, Đường xa, Liên khúc Cây Chi Phong, Đôi Bờ, Ôi 
Ryabina, Ryabinushka và Ôi tuyết, tuyết ơi và một ca khúc nhạc 
phim nổi tiếng thời Liên Xô và Đàn sếu. chủ đề cuối cùng của 
chương trình gồm Liên khúc các bài hát thời chiến tranh: Bài ca 
thời thanh niên sôi nổi, Chiếc khăn xanh, Đêm đen, Trong vuờn 
hoa thành phố, Kachiusha và Tôi bay trên nước Nga. 

sônG Đào

rộn ràng 
giAi điệu NướC NgA

ngay sau khi phim Ngày ấy mình đã yêu phát sóng tập cuối 
cùng, từ ngày 3/9, Quỳnh búp bê sẽ lên sóng trên khung giờ 

21h30 - 22h30 trên kênh VTV3. như vậy, sau thời gian tạm 
dừng phát sóng, Quỳnh búp bê sẽ trở lại với khung giờ phát 
sóng mới và chuyển từ kênh VTV1 sang VTV3. Tập tiếp theo 
của bộ phim sẽ lên sóng là tập 7. Đây là bộ phim truyền hình 
dài 30 tập của đạo diễn Mai hồng phong đề cập trực diện đến 
đề tài hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là mại dâm và buôn 
bán phụ nữ. Qua đó phim khắc họa số phận, góc khuất của 
những “cô gái làng chơi”. 

     T. h

QuỳNh búp bê trở lại trên vtv3
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TiN TứC TruyềN HìNH

Chương trình 
giúp khán giả 

nhìn lại 16 hành 
trình của Trên 
từng cây số trong 
năm 2018, những 
địa điểm đã từng 
qua, những con 
người đã từng 
góp mặt trên hành 
trình ấy. Bên cạnh gala Trên từng cây số là cuộc triển 
lãm 96 bức hình ấn tượng của 16 cặp nhân vật tham gia, 
những cuộc trò chuyện thú vị về câu chuyện ẩn sau các 
bức ảnh và cả những kỉ niệm đẹp mỗi nơi mà ekip 
chương trình đặt chân tới. Với series Trên từng cây số, 
khán giả đã được trải qua những cảm xúc không thể nào 
quên trên mỗi vùng đất xinh đẹp của Tổ quốc. Khách 
mời tham gia gala Trên từng cây số là những nhân vật 
đã từng trải nghiệp trong chương trình như: nhiếp ảnh 
gia (naG) Minh hòa, naG Trần Tuấn Việt, naG Trịnh 
dũng, naG James dương, diễn viên yanmy, diễn viên 
Minh anh, diễn viên Bình an, ca sĩ hoàng dũng.... 
chương trình cũng là dịp để ekip thực hiện chia sẻ thêm 
những câu chuyện thú vị phía sau mỗi bức ảnh.

Chương trình phát sóng vào lúc 9h30 trên kênh 
VTV6, ngày 25/8.

T.h

gala trêN từNg Cây Số 
Câu chuyện từ những tấm ảnh

Cuộc thi tìm kiếm người mẫu Siêu mẫu Việt Nam - cái nôi phát 
hiện và đào tạo những tên tuổi hàng đầu cho sàn catwalk đã 

trở lại với nhiều thay đổi trong kết cấu các vòng thi. Đặc biệt, năm 
nay Lụa được chọn làm chủ đề cho cuộc thi với nhiều áp lực, thử 
thách dành cho các thí sinh. sự xuất hiện của hoa hậu Kỳ duyên 
và hoa hậu chuyển giới hương Giang trong vai trò huấn luyện 

viên trực tiếp hướng dẫn, đào tạo cũng gây nên nhiều ý kiến trái 
chiều vì họ đều là những cái tên còn quá mới mẻ, chưa có bề dày 
kinh nghiệm. Siêu mẫu Việt Nam 2018 thu hút được đông đảo thí 
sinh tham dự với tiêu chí chọn lựa đề cao khả năng catwalk, 
gương mặt ăn ảnh cùng thân hình chuẩn. ngoài ra những tài lẻ, 
cá tính của mỗi người cũng có thể tạo nên điểm nhấn ấn tượng 
trong mỗi vòng thi. Đêm chung kết dự kiến được truyền hình trực 
tiếp trên VTV3 vào chủ nhật 9/9.

h.h

truyền hình trực tiếp chung kết 
Siêu mẫu việt NAm 2018

trong những ngày cuối tháng 8, đạo diễn, nsưT Trọng Trinh 
và ekip sản xuất phim Cả một đời ân oán đang hoàn thành 

những cảnh quay cuối cho phần ngoại truyện. cái kết của câu 
chuyện ân oán, tình cảm của những con người trong gia đình 
Vũ Gia đã gần như trắng đen rõ ràng. Tuy nhiên, khán giả 
dường như vẫn còn nhiều nuối tiếc, bày tỏ về một hậu câu 
chuyện hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn. phần ngoại 
truyện không chỉ là sự tri ân tình cảm khán giả của đơn vị sản 
xuất phim - VFc mà hứa hẹn sẽ giải quyết “triệt để” hơn những 
điều còn lăn tăn trong lòng người xem. Cả một đời ân oán 
ngoại truyện sẽ phát sóng trực tuyến. Khán giả cần cài ứng 
dụng VTV Giải trí hoặc truy cập website vtvgiaitri.vn để có thể 
xem phần ngoại truyện vô cùng hấp dẫn của phim Cả một đời 
ân oán dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 này. 

T. h

Chờ đón 
Cả một đời âN oáN Ngoại truyệN

Cặp đôi diễn viên Mạnh Trường và Hồng Diễm 
sẽ tham gia phần ngoại truyện

http://vtvgiaitri.vn/
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mới đây, Magician penn Jillette - một cựu thí sinh của 
The Celebrity Apprentice (Người tập sự nổi tiếng) -  

đã tố cáo Tổng thống Mỹ donald Trump có nhiều hành 
động phân biệt chủng tộc trong suốt thời gian ông tham 
gia chương 
trình này. 
Jillette không 
chia sẻ cụ thể 
mà chỉ bóng 
gió rằng, ông 
Trump sử 
dụng rất 
nhiều chữ 
“nigger”- ám 
chỉ người da đen, vốn bị coi là phân biệt chủng tộc - mỗi 
khi ở cùng Jillette. Tố cáo của Jillette cũng trùng với 
thời điểm bà omarosa Manigault newman, cựu cố vấn 
cao cấp nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Mỹ donald Trump 
phân biệt chủng tộc trong một cuốn sách bà mới phát 
hành. Trên kênh nBc, Manigault newman đã nói trong 
các cuộc trả lời phỏng vấn rằng bà nghe thấy các băng 
ghi âm ông Trump nói chữ “nigger”.

diệp chi (Theo cnn)

tổng thống Donald trump 
bị tố cáo phân biệt chủng tộc

vừa qua, Friends (Những người bạn), loạt phim truyền hình ăn 
khách nhất nước Mỹ trong vòng 10 năm kể từ năm 1994, 

bỗng chốc đánh bại nhiều tên tuổi đình đám như The Crown 
(Vương miện) 
hay The Grand 
Tour (Chặng đua 
đẳng cấp) để 
dẫn đầu danh 
sách Những bộ 
phim được xem 
trực tuyến nhiều 
nhất. Kết quả 
này được tiến 
hành bởi cơ 
quan quản lí 
truyền thông anh ofcom dựa trên một cuộc điều tra tiến hành 
trên 2.500 người xem. Friends kể về cuộc sống của một nhóm 
bạn thân, với sự tham gia của ngôi sao Jennifer anniston đang 
phát sóng trên kênh comedy central (anh) và được hãng netflix 
mua bản quyền để cung cấp trong dịch vụ trực tuyến của mình 
tại anh từ tháng 1 năm nay. Friends từng là phim truyền hình 
được nhiều người xem nhất trong một thập kỉ từ 1994 đến 2004 
tại Mỹ.

nGân KiM (Theo Guardian)

phim Friends “được lòng” 
cộng đồng mạng tại Anh

Ca sĩ - diễn viên triển vọng 
Đỗ phú Quí là một trong 

các thí sinh nhận được 
nhiều kì vọng của Gương 
mặt thân quen 2018 nhờ khả 
năng diễn và hát khá tốt. Tuy 
nhiên suốt 8 tuần thi liên 
tiếp, Đỗ phú Quí thể hiện 
phong độ mờ nhạt và thường 

xuyên nhận số điểm thấp cùng nhiều lời góp ý nghiêm khắc 
từ phía ban giám khảo. Bắt đầu từ tuần thứ 9, với hai lần 
“giả gái”, thí sinh này mới bứt phá thực sự để giành điểm số 
cao nhất. Trong đó, tại tập 10, với màn hóa thân xuất sắc 
thành ca sĩ Thu Minh, Đỗ phú Quí đã nhận cơn mưa lời 
khen cho độ gợi cảm, phong cách, giọng hát như bản sao 
hoàn hảo của đàn chị. sau hai tuần giành chiến thắng,  
Đỗ phú Quí đã tạo được khoảng cách tương đối an toàn với 
vị trí cuối bảng của hà Thu. Mặc dù vậy, ứng cử viên hàng 
đầu cho chức Quán quân mùa thi năm 2018 của Gương mặt 
thân quen được coi là nằm trong tay diễn viên hùng Thuận.

K.M

đỗ phú Quí lội ngược dòng ngoạn mục ở 
gươNg mặt thâN QueN 2018

Giải thưởng thường niên 
Teen Choice Awards đã 

có tuổi đời gần 20 năm và 
được xem là ngày hội lớn 
của giới trẻ để vinh danh các 
tác phẩm điện ảnh, truyền 
hình, ca nhạc, những nghệ 
sĩ được họ yêu thích nhất. 
Đêm trao giải được truyền hình trực tiếp luôn thu hút đông đảo 
khán giả vì cuộc đổ bộ của dàn sao hùng hậu, không khí, sân 
khấu rực rỡ sắc màu tươi trẻ. Tuy nhiên, bước sang năm 2018, 
sức hút của chương trình này suy giảm rõ rệt với số lượng 
người xem thấp nhất trong lịch sử với chỉ khoảng 1.7 triệu 
người xem trực tiếp. Ở hạng mục dành cho các tác phẩm và 
diễn viên truyền hình, không có bất ngờ lớn xảy ra khi hai bộ 
phim nhận được nhiều đề cử nhất Riverdale (Thị trấn 
Riverdale) và Shadowhunters: The Mortal Instruments (Thợ 
săn bóng tối) đã giành chiến thắng ở các hạng mục quan trọng. 
Gia đình tai tiếng Kardashians cũng được vinh danh ở hạng 
mục dành cho chương trình truyền hình thực tế.

 V.p

lễ trao giải teen Choice Awards 2018
 có số lượng người xem thấp kỉ lục

Dàn diễn viên phim Riverdale

Jillette tố cáo Tổng thống Trump 
phân biệt chủng tộc
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GƯơNG MặT TrANG BìA

 Hồng Phúc đã gắn bó với cuộc 
thi robocon hơn một thập kỉ, cảm 
xúc của anh qua mỗi mùa thi có  
khác nhau?

phúc bắt đầu tham gia dẫn Robocon 
từ năm 2004 đến nay, đã tròn 15 năm 
đồng hành cùng cuộc thi, trong đó có 
bốn lần tham gia dẫn cuộc thi Robocon 
quốc tế (ABU Robocon). Một điều khá 
lạ là phúc không hề bị rơi vào trạng thái 
“chai lì” mà luôn cảm thấy trẻ trung và 
tràn đầy năng lượng mỗi khi bước vào 
mùa thi Robocon mới. Mỗi lần nhắc đến 
Robocon là cảm xúc của phúc luôn pha 
trộn giữa sự thân quen và mới lạ. 

 Năm nay, Đài THVN sẽ đăng cai 
tổ chức Abu robocon lần thứ 3. Là 
người dẫn của Việt Nam từng có mặt 
nhiều lần nhất tại cuộc thi này, chắc 
hẳn anh có nhiều kỉ niệm khó quên?

Với hồng phúc, Robocon là một 
bầu trời kỉ niệm. Đặc biệt, trong những 
chuyến tác nghiệp nước ngoài tại các kì 
ABU Robocon, có rất nhiều câu chuyện 
thú vị khiến phúc không thể nào quên. 
nhớ lần đầu tiên đưa tin trực tiếp từ 
Malaysia năm 2006 cùng với BTV hoài 
anh, khi đó ekip chỉ thuê một xe vệ tinh 
của nước bạn với chi phí rất cao, nên 
phải vừa chạy, vừa nghĩ ra lời dẫn tiếp 
theo để kịp phát trực tiếp về Việt nam. 
Vất vả và áp lực nhưng bù lại, phúc và 

được Ví như “già làng” của 
cuộc Thi sáng Tạo roboT bởi  

có đến 15 năm gắn bó Với 
robocon, Thế nhưng mc hồng 
phúc Vẫn luôn cảm Thấy Tươi 
mới Và Tràn đầy năng lượng 
mỗi khi bắT đầu mùa Thi mới.

 MC Hồng Phúc
luôn tràn đầy 

năng lượng với robocon 

MC Hồng Phúc
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các đồng nghiệp được chứng kiến cảm 
xúc vỡ òa khi đội BKpro của Đh Bách 
khoa TphcM trở thành nhà vô địch, đem 
vinh quang về cho Tổ quốc. Vào khoảnh 
khắc đội tuyển Việt nam đăng quang, 
phúc đã đeo cờ khắp người và chạy 
quanh sân. nhiều bảo vệ đã xúm vào lôi 
ra nhưng rồi thấy phúc vừa la vừa khóc 
vì quá vui mừng và hạnh phúc, họ cũng 
thông cảm nên bỏ qua. nhớ năm 2014, 
khi phúc ở new york, đang định mua vé 
sang ấn Độ thì đội Lạc hồng đã vô địch, 
thế là đành bay về Việt nam luôn. 

 Anh cảm nhận như thế nào  
về tinh thần thi đấu của các sinh 
viên Việt Nam khi ra với đấu trường  
quốc tế?

Không nói quá khi phúc dành từ “cảm 
phục” đối với các bạn sinh viên tham gia 
các kì Robocon quốc tế ở nước ngoài. 
Ở sân chơi quốc tế, các bạn rất giỏi, tự 
tin, quyết tâm nhưng lại hiền lành và vô 
cùng khiêm tốn. Được thầy cô hướng 
dẫn tận tình nên họ rất chủ động, nhờ 
đó mà đối với sân chơi ABU Robocon, 
các đội Việt nam luôn được đánh giá là 
thuộc những đội dẫn đầu. ít ai biết rằng, 
khi thi đấu ở nước ngoài, các em tiêu xài 
rất tiết kiệm, có khi chỉ ăn bánh mì, tập 
trung thi đấu tới khi nào chiến thắng mới 
dám đi tham quan nước bạn.

 Tiếp tục là người “cầm trịch” 
sân khấu Abu robocon 2018, anh 
chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi 
năm nay?

Đã lâu rồi, sân chơi ABU Robocon 
mới trở lại Việt nam nên phúc không 
khỏi hào hứng và hồi hộp chờ đợi cuộc 
thi. Mặc dù bận rộn với lịch làm việc kín 
mít nhưng phúc vẫn sắp xếp thời gian 

nghiên cứu kịch bản song ngữ anh - 
Việt, không ngừng ôn luyện các kiến 
thức chuyên môn về tự động hóa và 
văn hóa nhiều nước để hạn chế sai sót  
khi dẫn trước các sinh viên và quan 
khách quốc tế. Về trang phục, phúc sẽ 
mặc áo dài vào lúc khai mạc và áo vest 
vào lúc bế mạc. hiện tại, phúc vẫn đang 
phối hợp cùng các bạn dẫn năm nay 
như phí Linh, Mạnh Tùng chuẩn bị ráo 
riết mỗi ngày.

 Là người ngoại đạo với robot, 
nhưng trên sân khấu robocon, MC 
Hồng Phúc luôn tự tin với vai trò dẫn 
dắt cho một sân chơi về chuyên môn 
kĩ thuật. Anh có thể chia sẻ bí quyết 
của mình? 

nhớ những ngày đầu đồng hành 
cùng Robocon, mọi thứ đều thật mới mẻ 
và bỡ ngỡ. Thậm chí, đôi lúc phúc rất bối 
rối khi gặp phải những tình huống hóc 
búa trên sân khấu. dần dần, phúc đến 
các trường đại học tham gia Robocon 
để học hỏi các thầy, các bạn sinh viên; 
không ngừng tích lũy kinh nghiệm  
từ các đồng nghiệp ở Ban Khoa giáo. 
Bên cạnh đó, các kĩ sư, biên tập viên 
của Trung tâm Tin học đo lường cũng 
luôn sát cánh cùng các Mc Robocon, hỗ 
trợ chỉ bảo kiến thức chuẩn về kĩ thuật. 
Đến nay, phúc tự hào đã nắm được khối 
kiến thức kha khá về Robocon, thậm 
chí có thể thao thao bất tuyệt cả ngày  
mà không chán, và quan trọng nhất là có 
thể xử lí nhiều tình huống bất ngờ trên 
sân khấu.

 Hơn một thập kỉ đồng hành 
cùng robocon, anh nhận thấy phong 
cách dẫn của mình tại sân chơi này 
có nhiều thay đổi?

Đúng là có chút thay đổi đấy (cười). 
phúc thấy mình càng ngày càng trẻ ra 
nhờ sân chơi này. Đôi khi vì quá hứng 
khởi mà phúc đảm nhận cả vai trò  
một “hoạt náo viên” trên sân khấu. phúc 
nghĩ rằng, một trong những lí do khiến 
Ban tổ chức luôn tin tưởng chọn phúc 
mỗi năm bởi mình luôn giữ được ngọn 
lửa nhiệt huyết với cuộc thi. hơn nữa, 
do từng trải qua thời sinh viên gian khổ 
nên phúc rất đồng cảm và hiểu các bạn 
sinh viên Việt nam muốn gì và cần gì 
qua sân chơi này.

 Tại cuộc thi robocon 2018 trong 
nước diễn ra tại Vĩnh Phúc vừa qua, 
màn biểu diễn của con trai anh - bé 
Chíp đã khiến cả hội trường thích thú. 
Có vẻ như niềm đam mê robocon đã 
lan truyền sang cả gia đình anh?

Tình yêu Robocon đã thấm vào các 
thành viên trong gia đình tôi từ lúc nào 
không hay. sắp tới, do bận học nên bé 
chíp không thể tham dự ABU Robocon 
cùng bố. Tuy vậy, cậu cứ nằng nặc đòi 
bố phải xin chữ kí đội tuyển vô địch aBu 
năm nay. Với hồng phúc, gia đình không 
chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà 
còn là nơi chia sẻ tình yêu Robocon 
nồng cháy.

 Xin cảm ơn anh!
chi TRần (Thực hiện)

với hồng phúc, cuộc thi robocon 
giống như một người bạn mà 
mình vô cùng yêu mến và gắn bó 
suốt cả thời thanh xuân.

Bộ 3 MC của aBu Robocon 2018: 
Mạnh Tùng, Phí Linh, Hồng phúc (từ trái qua) 
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Đối THoại

luôN thầm Cảm ơN bố 
 Với bất kì ai chọn theo con 

đường nghệ thuật, con nhà nòi luôn 
là một lợi thế không gì sánh bằng, 
Trung Kiên cũng không ngoại lệ?

Từ bé tôi đã sống trong môi trường 
nghệ thuật của gia đình, chứng kiến 
niềm say mê nhiếp ảnh của bố. ông 
thường đưa tôi theo trong những buổi 
chụp ảnh dã ngoại hay đi du lịch chỉ có 
hai bố con với nhau. Vì thế, cảm xúc với 
hình ảnh, màu sắc, cách kể chuyện với 
khuôn hình đã thấm đẫm trong tôi. Bố 
cũng rất yêu chiều tôi. ông sắm riêng 
cho tôi một cái máy ảnh, phóng rửa 
những bức ảnh tôi chụp, rồi cùng tôi 
phân tích, trò chuyện về nó. Thực ra hồi 
đó, chuyện này không mấy ý nghĩa với 
một đứa trẻ như tôi nhưng lớn lên, tôi 
nghĩ sâu sắc hơn và thầm cảm ơn bố. 

 Có ông bố nổi tiếng với nghiệp 
nhiếp ảnh nhưng Kiên không lựa 
chọn nối nghiệp bố mà lại lựa chọn 
học quay phim tại trường Đại học 
Sân khấu -  Điện ảnh?

năm tôi tốt nghiệp trung học, Trường 
sân khấu - Điện ảnh không tuyển ngành 
nhiếp ảnh. Bố có nói với tôi rằng, quay 
phim cũng rất gần với nhiếp ảnh. Quay 
phim là nghệ thuật hình ảnh, nhưng là 
hình ảnh chuyển động. Tôi thi đậu vào 

khoa Quay phim, đó là một cái duyên. 
Trước đó, tôi đã từng có một giải 
thưởng rất lớn về nhiếp ảnh: tác phẩm 
Hai số phận - kết quả sau một chuyến đi 
hà Giang cùng bố đã giành Giải thưởng 
lớn ở cuộc thi ảnh châu Á - Thái Bình 
dương accu tại nhật Bản năm 2000. 
Giải thưởng này và quãng thời gian 
theo bố chụp ảnh là bước đà rất tốt cho 
con đường làm nghề của tôi. 

 Hẳn anh có rất nhiều kỉ niệm 
gắn bó với bố?

Rong ruổi cả tuổi thơ với ông trên 
những cung đường, tôi hiểu ông luôn 
chú trọng việc có những bức ảnh tự 
nhiên nhất. Là một nhà lí luận phê bình 
nghệ thuật nhiếp ảnh, ông rất ghét việc 
sắp đặt để tạo dựng khuôn hình. ông 
làm việc say mê, hết mình và vô cùng 
kiên nhẫn. những lần bố làm giám khảo 
chấm ảnh, bình ảnh, có lúc ông gọi tôi 
lại, không phải ông cần ý kiến của tôi để 
làm việc mà bởi vì ông muốn trong cuộc 
sống của ông luôn có bóng dáng các 
con. Và đó là sự tôn trọng của một 
người làm nghệ thuật dành cho một 
đồng nghiệp trẻ - đứa con trai vẫn đồng 
hành trong các chuyến đi chụp ảnh. 
cũng từ đó, chúng tôi hiểu hơn về quan 
điểm, suy nghĩ của nhau. 

 Là người nhiều năm đứng sau 
những khuôn hình, điều anh thấy 
thích thú nhất là gì? 

Tôi nhớ, khi đi làm phim với nsnd 
Bạch diệp, bà nói: “Quay phim như 
hướng dẫn viên du lịch, con cho khán 
giả xem hình ảnh gì thì họ được xem cái 
đấy”. Tôi hiểu, là quay phim, chúng tôi 
cũng chính là những khán giả đầu tiên 
của bộ phim. Bản thân tôi luôn đắn đo, 
suy nghĩ làm sao khán giả xem phim 
thấy chân thực nhất. Để đạt được cảnh 
quay mong muốn, điều đầu tiên người 
quay phim phải nghĩ cho nhân vật, cho 
kịch bản, cho câu chuyện, phải có sự 
bàn bạc với đạo diễn. 

 Nhiệm vụ của quay phim là thực 
hiện ý đồ của đạo diễn, tạo không 
gian để diễn viên thể hiện câu chuyện 
của họ, do đó cái tôi của người quay 
phim càng ít càng tốt. Anh có đồng ý 
với ý kiến này không?

cái tôi của người quay phim, người 
làm nghệ thuật vô cùng quan trọng, tất 
nhiên, nó phải nằm trong tổng thể phù 
hợp của kịch bản, của đạo diễn, làm 
sao để mã hóa được bộ phim thành 
công. Mỗi bộ phim, mỗi vị trí phải giao 
cho người có tố chất, có ưu điểm phù 
hợp thì mới tốt nhất, mới phát huy khả 
năng của mỗi người. cái tôi của người 

Quay phim Trung Kiên

còn rất nhiều  
“chân trời mới”  

để khám phá
là con Trai của nhà báo, nhà nghiên cứu lí luận phê bình  

nhiếp ảnh nổi Tiếng Vũ huyến, nhưng cơ duyên đã đưa Trung kiên 
đến Với đam mê quay phim. mười lăm năm đứng sau ống kính  

máy quay, kiên Vẫn giữ được Tình yêu Và nhiệT Thành như những  
ngày đầu bước Vào nghề. 

Quay phim Trung Kiên tác nghiệp 
trong phim cả một đời ân oán
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quay phim ở đây là lập trường, quan 
điểm riêng, là sự tính toán, cảm xúc và 
khả năng tác nghiệp để tạo ra chất 
lượng tốt nhất cho bộ phim. 

KhôNg NgừNg Khám phá
 DOP (đạo diễn hình ảnh) trong 

phim điện ảnh không còn xa lạ, nhưng 
với phim truyền hình, vị trí này chỉ mới 
được chú trọng trong khoảng 5 năm 
gần đây. Theo anh, vai trò của DOP 
của một bộ phim truyền hình có sự 
khác biệt ra sao so với phim điện ảnh?

Đối với tôi và các đồng nghiệp, danh 
xưng đó không quá nặng nề. Đó không 
phải là mục đích mà chúng tôi hướng 
tới. chúng tôi làm phim vì khán giả, vì 
yêu nghề. Tất nhiên, dop ở một đoàn 
làm phim dù điện ảnh hay truyền hình 
đều rất quan trọng. dop là người giữ 
nhịp cho cả tập thể làm hình ảnh, họ 
bước ra ngoài, kiểm 
soát và hỗ trợ cho đạo 
diễn về mặt hình ảnh 
tổng thể. Một bộ phim 
có dop bao giờ cũng 
tốt hơn về mặt hình 
ảnh so với phim không 
có dop. Tuy nhiên, 
thời gian ở hiện 
trường của người quay phim truyền hình 
rất dài, làm sao để giữ sức lực, phong 
độ cao nhất trong suốt quá trình làm 
phim là vô cùng khó.

 Theo anh, đạo diễn hình ảnh 
cần phải có những yếu tố gì để làm 
tốt nhất công việc của mình?

Khi ở vị trí quay phim, bạn chỉ cần 
tâm thế thoải mái nhất, nắm rõ kịch bản, ý 
đồ để tạo ra những cảnh quay đẹp nhưng 

là dop, bạn là con mắt của đạo diễn. có 
thể bạn không trực tiếp đứng máy nhưng 
phải có cái nhìn tổng thể, tư vấn cho đạo 
diễn những ý tưởng hay, kiểm soát các 
máy quay tốt hơn, mang đến hiệu quả 
nghệ thuật cao hơn. Trên hết, tôi nghĩ 
rằng điều quan trọng nhất của một người 
làm hình ảnh là phải say mê. 

 Bộ phim đầu tay của Kiên, dấu 
ấn ấy Kiên còn nhớ nhiều không?

Đó là một bộ phim Chuyện tỉnh lẻ 
(năm 2005) của đạo diễn Đỗ chí hướng 

và hoàng Lâm - Trung tâm sản xuất 
phim truyền hình. Khi được giao nhiệm 
vụ, tôi vừa tốt nghiệp nên vừa sung 
sướng nhưng cũng khá suy tư, lo lắng. 
hồi đó, tôi suy nghĩ rất ngây thơ: “nếu 
những thước phim mình quay hỏng, có 
bị đền không?”! Tôi nghĩ rằng, lúc đó 

niềm yêu thích đã 
dẫn dắt tôi, khiến 
tôi lăn xả đầy háo 
hức, say mê, nó 
giúp tôi hoàn 
thành vai trò quay 
phim ở bộ phim 
đầu tay một cách 
tốt nhất.  

 Vậy dự án phim nào mang đến 
nhiều thay đổi nhất cho anh?

Khi làm phim Tuổi thanh xuân, tôi 
làm việc dưới quyền kiểm soát của một 
đạo diễn hình ảnh người hàn Quốc. Tôi 
đã học hỏi được rất nhiều điều đáng quý 
về nghề nghiệp từ kĩ thuật, làm phim 
trong trường quay, kĩ thuật thu thanh 
đồng bộ rồi lần đầu tiên tôi trực tiếp 
quay phim bằng thiết bị 4K đến cách 

“tôi vẫn đang rất yêu máy quay, muốn được 
mày mò về mặt hình ảnh. tôi còn rất nhiều 
dự định chưa làm, nhiều thứ phải đào sâu, 
học hỏi và muốn tìm ra câu trả lời”, quay 
phim trung kiên. 

Tác nghiệp bằng thiết bị quay 4K Quay phim Trung Kiên những ngày đầu làm phim

thức làm việc, sự mở mang về tư duy... 
Tôi ngộ ra con đường phía trước của 
mình vô cùng rộng lớn. 

 Những bài học đó đã được 
Trung Kiên áp dụng và thể nghiệm 
trong hai dự án phim gần đây nhất 
Người phán xử và Cả một đời  
ân oán?

Trong Người phán xử, tôi là người 
đầu tiên ở VFc đề xuất đưa thể nghiệm 
kĩ thuật quay Key ô tô cho những cảnh 
quay có ô tô. nó giúp cho cảnh quay 

an toàn, diễn viên không bị phân tán 
diễn xuất. Bên cạnh đó, tôi cũng mạnh 
dạn và chủ động bàn bạc với đạo diễn 
để đưa những kĩ thuật mới về ánh 
sáng, cách đặt máy quay, tư duy khai 
thác nhân vật mà tôi học hỏi được vào 
sản xuất bộ phim này. sang Cả một đời 
ân oán, tôi được vùng vẫy hơn. Tôi bắt 
đầu đưa quan điểm riêng của mình, 
biến chuyển những kĩ thuật đó thành 
chìa khóa trong khâu hình ảnh của  
bộ phim. 

 Kiên có thể bật mí những mơ 
ước phía trước của mình?

Đến độ tuổi làm nghề này, làm hàng 
trăm tập phim rồi nhưng điều quan 
trọng nhất với tôi vẫn là cách thể hiện 
làm sao để hút khán giả. Tôi luôn tự 
đặt câu hỏi mình cần phải vận dụng 
thêm những thủ pháp nào, có cách 
truyền đạt, kể chuyện nào mới hơn, 
hay hơn không? học hỏi mỗi ngày rồi 
sẽ tìm ra con đường mới cho mình, tôi 
nghĩ vậy.

 Cảm ơn Trung Kiên!
Thu hiền (Thực hiện)



22

&

từ cuối 2017 đến đầu 2018 là 
khoảng thời gian tôi đi công tác 
rất nhiều,  chuyến này nối chuyến 
kia và tất cả đều là những chuyến 

đi đáng nhớ. có những cuộc gặp gỡ 
khiến tôi thay đổi. chuyến đi thực hiện 
phóng sự sau trận sạt lở núi cuối năm 
2017 tại nam Trà My, Quảng nam là 
chuyến đi nhiều cảm xúc nhất của tôi 
tính đến thời điểm này. Trước khi đi, tôi 
đã xem clip ghi lại hình ảnh người dân 
nơi đây sau trận sạt lở đất nhưng đó 
mới chỉ là những cảm xúc đầu tiên. 
Đường đến nam Trà My không dễ 
dàng, cứ gập ghềnh rồi lại ngoằn 
ngoèo, nhiều anh chị em trong đoàn 
không thể trụ nổi với cơn say xe. 
chẳng hiểu sao chuyến đó tôi lại rất 
khoẻ nên nhìn được nhiều cảnh tượng 
khiến cảm xúc thay đổi liên tục. Đường 
đi ngày càng nguy hiểm, một bên là 
vách núi nhìn thấy rõ tàn tích của 
những trận sạt lở. Trời vẫn mưa và 
không ai biết liệu sẽ có thêm trận sạt lở 
nào nữa không. chúng tôi đi rất lâu 
mới bắt đầu nhìn thấy người. Điều tôi 
nhớ nhất là khi thấy xe chúng tôi đi 
qua, mấy em bé vẫy tay chào như thể 
chưa từng trải qua những ngày kinh 
hoàng. Mấy đứa nhỏ khiến mọi người 
trong đoàn không say xe, không uể oải 
sợ hãi nữa, lúc đó tự nhiên thấy vui. 

Xe ô tô không vào được tận nơi ghi 
hình, chúng tôi phải bê tất cả thiết bị di 
chuyển vào khu sơ tán của dân. sau 
khi vượt qua con đường nước chảy 
như suối thì sang đến khu sơ tán, xung 

quanh đều là bùn đặc quánh, có mấy 
nhà vẫn còn giữ lại được vài con lợn, 
chúng được thả giữa bùn, chạy lóp 
ngóp. chúng tôi đi, mỗi bước chân là 
bùn lún sâu đến mắt cá chân, có chỗ 
sâu hơn, trên vai là máy quay, chân 
máy, đèn đóm, máy phát điện. Quãng 
đường đi sao mà xa không tưởng, lúc 
đó chúng tôi không nghĩ được gì nữa, 
không lo sợ được nữa, vì không bước 
nhanh là bùn quánh lại thì không rút 
chân lên được. nhưng người dân ở đó 
họ đi quen nên thoăn thoắt, họ luôn tay 
luôn chân, lo cho căn nhà tạm mới 
dựng, lo cho mấy đứa nhỏ và nhiệt tình 

lo cả cho những người khách từ xa 
đến như chúng tôi. Lúc này, tôi thật sự 
khâm phục những con người đã quen 
sống với nỗi đau, hồi sinh và tìm lại sự 
sống rất nhanh bằng bản năng, không 
hề bi lụy. cuộc ghi hình diễn ra quá lâu, 
trước khi trời sập tối và trời vẫn mưa 
mãi. cả ekip bỗng nhiên quên đi tất cả 
những lo lắng và sợ hãi tầm thường 
của cuộc sống hàng ngày… chúng tôi 
không kịp sợ gì cả, cứ cắm cúi làm 
việc. Tôi thấy sự tích cực và niềm tin 
trong câu trả lời đã lan vào những câu 
dẫn cuối của mình. cho đến khi trở lại 
xe, lao vào con đường núi tối sầm, một 
bên là đất đá sạt lở tan hoang, một bên 
là vực, biết rằng nhiệm vụ đã hoàn 
thành, lúc đấy mới thấy sợ. nhưng 
trong lòng chúng tôi cảm thấy nhẹ 
nhõm, không phải vì ý nghĩ mình giúp 
được ai mà vì đã tận mắt nhìn thấy 
niềm tin và sức sống của những người 
dân nam Trà My, điều đó khiến chúng 
tôi yên lòng.

Một chuyến đi khác là đến Quế 
phong, nghệ an để quay phóng sự 
cho chương trình Tết nghĩa là hi vọng 
2018. Đây là một chuyến về quê đáng 
nhớ. Quê tôi ở Thanh chương, nghệ 
an, hầu như năm nào tôi cũng về. nghĩ 
đến về nghệ an thì thấy thân thương 
lắm. Đi vào Quế phong chưa khó, chỉ 
khó khi đi lên bản Mường Lống. Bước 
xuống ô tô là các thầy giáo đã đợi sẵn 
với những chiếc xe máy. Bắt tay chào 
hỏi khi vẫn mặc áo khoác, đeo khẩu 
trang kín mít, rồi tất cả đóng đồ vội 

BTV Minh Trang

những chuyến đi để đời
không chỉ là gương mặT dẫn chương Trình quen Thuộc Trên kênh 

VTV6, bTV minh Trang còn là phóng Viên Tác nghiệp hiện Trường 
năng nổ, say mê Với nghề. Với minh Trang, mỗi chuyến đi công 
Tác là chấT xúc Tác đặc biệT để cô Trưởng Thành hơn Trong 

nghề Và Trong cuộc sống. minh Trang đã chia sẻ Về chuyện nghề.

NHậT Kí PHóNG ViêN
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vàng lên đường, vì các thầy bảo đi lâu 
lắm. Túi xách, ba lô, máy móc đều phải 
chằng buộc cho thật chắc, không được 
ôm ở tay, đeo hay xách, vì sẽ làm liệng 
xe khó lên dốc, dễ bị ngã. Đường đi 
vòng theo vách núi, rất đáng sợ nhưng 
cũng rất đẹp, khung cảnh rất hùng vĩ. 
sau khi “chiến đấu” với những vách núi 
thì cũng tới bản, lên đến đây mới bỏ bịt 
mặt ra, nhiều 
thầy bảo, hoá ra 
đây là Mc  
Minh Trang.

Ekip chúng 
tôi được sắp xếp 
ở trong phòng 
của một thầy 
giáo ngay trong 
trường, hai chị 
em ngủ chung 
trên một chiếc 
giường nhỏ, còn hai quay phim và anh 
lái xe thì ngủ ghép với các thầy ở các 
phòng còn lại. Trải nghiệm đáng nhớ 
nhất bắt đầu từ đây, các thầy ở chung 
toàn đàn ông nên không có nhà tắm, 
cũng không có chỗ nào kín để tắm 

được cả. Làm thế nào bây giờ? câu 
trả lời rất đơn giản: “nhịn tắm” 4 ngày. 
May mà mùa đông trời lạnh căm căm 
chứ mùa hè nắng nôi thì sao. chưa 

hết, nhà vệ sinh chỉ 
có một cái chòi duy 
nhất ở giữa núi, cách 
trường một đoạn đi 
bộ xa, tôi và chị biên 
tập đi cùng cứ trước 
6h chiều là ai nấy 
cuống quýt tranh thủ, 
bởi vì ban ngày đã 
âm u, đêm đến thì… 
chắc cho tiền tôi cũng 
xin thôi. nhưng 

những điều tôi yêu ở đây lại không 
phải là ít. sáng sớm, các bạn nhỏ đã 
ríu rít ngoài sân trường, tò mò ngó 
nghiêng thấy các cô chú người lạ ở 
đâu xuất hiện, tròn mắt nhìn thấy chiếc 
flycam bay ù ù trên đầu, nhưng sau 

một lúc là cười nói râm ran, rủ các cô 
đi nhặt sỏi ở ven suối cạnh trường. 
Bốn ngày trôi qua, lại run rẩy theo 
những con dốc xuống núi, nắm tay 
nhau nói lời chia tay thấy nghèn nghẹn 
trong lòng, nhận ra mình sẽ rất nhớ 
những ngày ở đây. Trải nghiệm tại 
trường Tri Lễ lần ấy, sau này nghĩ lại 
đúng là dở khóc dở cười, nhưng 
những khuôn hình và câu chuyện kể 
rất thực.

Tôi lên đường với vai trò của một 
người biên tập viên dẫn, một người đi 
góp nhặt những câu chuyện để kể lại 
cho quý vị khán giả nghe. nếu chỉ đọc 
trên báo, xem hình trên mạng thì tôi chỉ 
tóm tắt lại các bài báo thôi. Khi bước 
chân lên đường, mắt thấy tai nghe, tôi 
nói bằng trải nghiệm, cảm xúc và 
những suy nghĩ của mình. 

Thu huệ (Ghi)

những chuyến đi cho tôi nhận ra cuộc sống 
ngoài kia có mọi thứ và mọi cảm xúc đều 
được đẩy đến trọn vẹn hơn nhiều so với 
những thứ vẫn đang diễn ra quanh mình mỗi 
ngày. được lớn lên bằng những chuyến đi là 
một cảm giác rất đẹp và tôi còn được chia 
sẻ những chuyến đi ấy với nhiều người nên 
cái đẹp ấy được nhân lên nhiều lần. 

Minh Trang và các 
em nhỏ ở Nghệ AnCuộc phỏng vấn trong mưa của BTV Minh Trang

Nam Trà My sau trận bão 2017

Tác nghiệp tại Quế Phong, Nghệ An
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NHâN VậT

 Ngoại trừ anh, phần lớn các 
nghệ sĩ tham gia sitcom thuần Việt 
mới này đều đang hoạt động tại 
miền Nam, điều đó có khó khăn gì 
cho anh trong việc phối hợp tập 
luyện và vào vai?

nhờ công nghệ hỗ trợ nên việc liên 
lạc, trao đổi từ xa giờ trở nên rất dễ dàng 
nên chúng tôi không quá khó khăn để 
làm quen, tìm tiếng nói chung với nhau. 
còn khi quay, vì nghệ sĩ đã được lên lịch 
chuyên nghiệp, chính xác nên tất cả đều 
có thể thu xếp trọn vẹn để làm việc một 
cách đàng hoàng, nghiêm túc. Đạo diễn 
và nhiều anh chị em diễn viên là bạn bè 
thân thiết với tôi, đó cũng là lí do khiến 
tôi muốn quay lại với phim trường, để 
được cùng vui vẻ, chia sẻ nghề nghiệp 
với nhau.

 Đã rất lâu mới thấy anh quay trở 
lại với phim trường, vai diễn trong Nè 
biết gì chưa 888 hẳn phải có gì đó thu 
hút anh?

Tôi từng tham gia Những người độc 
thân vui vẻ - sitcom đầu tiên trên VTV 
nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm khi diễn 

NSƯT Quốc Khánh

thế là già rồi đấy!
hỏi chuyện được nsưT quốc 

khánh chẳng dễ dàng bởi anh 
có nguyên Tắc: “chỉ muốn nói 

bằng Tác phẩm”. ấy Vậy mà dạo 
gần đây, ngoại Trừ Vai ngọc 
hoàng quá nổi Tiếng Vào mỗi 
dịp gặp nhAu cuối năm, quốc 
khánh lại chủ yếu “lặn” Vào 
những khoảng lặng Trong 

nghề. siTcom nè biếT gì chưA 888 
(pháT sóng Trên VTVcab) là dịp íT 

ỏi anh xuấT hiện Trước đông 
đảo báo giới ngay Tại môi 

Trường giải Trí sôi động như 
Thành phố hồ chí minh.
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sitcom. Vai của tôi trong Nè biết gì chưa 
888 là một ông bố “gà trống nuôi con” 
được đặt trong mối quan hệ với đủ thứ 
chuyện trên đời cùng bà hàng xóm (do 
ngọc Trinh đóng), ông quản gia (Quyền 
Linh đóng) và những người con đến tuổi 
trưởng thành. Đó là tập hợp của rất 
nhiều câu chuyện đời thường, nhân tình 
thế thái, cách ứng xử, xung đột thế hệ…. 
mà tôi nghĩ ai xem cũng có thể tìm thấy 
chút gì đó đồng cảm với mình. 

 Khán giả rất yêu thích lối diễn 
xuất của anh nhưng ngoại trừ vai 
Ngọc Hoàng đã nổi đình nổi đám, anh 
ít chịu xuất hiện trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng. Phải chăng 
anh kén vai quá?

Tôi nghĩ, có được vai như ngọc 
hoàng là niềm hạnh phúc lớn cho mỗi 
diễn viên. 15 năm theo vai, nhận thấy sự 
trông đợi, yêu thích quá lớn từ khán giả 
nên cứ vào dịp ghi hình Gặp nhau cuối 
năm, dù vướng bận gì tôi cũng cố gắng 
gác bỏ lại để cống hiến. ngoài vai ngọc 
hoàng, thực tế tôi vẫn đang hoạt động 
nghệ thuật đấy chứ. có điều, giờ đã 
không còn là thời điểm nghề chọn mình 
như trước mà mình được chủ động chọn 
nghề, chọn việc. Tôi vẫn công tác đều 
đặn ở nhà hát Kịch Việt nam nhưng 
chọn cho mình phần việc thầm lặng hơn 
để dành cơ hội cho lớp trẻ. 

 Sự chuyển giao thế hệ với anh 
dường như khá nhẹ nhàng?

Tới tháng 11 này, khóa diễn viên nhà 
hát Kịch Việt nam mà tôi với các nghệ sĩ 
như: Trọng Trinh, Trung anh, Quế 
hằng… kỉ niệm 40 năm trong nghề. Từ 
nhiều năm nay, tôi luôn suy nghĩ rằng 
mình đã có tuổi, chẳng mấy mà về hưu 
nên có thể làm được gì hỗ trợ cho thế hệ 
trẻ là tôi đều cố gắng. Với tôi, dìu dắt, chỉ 
bảo cho lớp trẻ cũng là một cách để yêu 
nghề vì dòng chảy nghệ thuật cần được 
đổi mới, cần được phát triển. ai làm 
được nhiều, tôi ủng hộ chứ không ganh 
tị, chèn ép.

 Một số đồng nghiệp của anh, 
nhất là các bạn diễn hài ăn ý, tỏ ra khá 
cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống, 
chuyện gia đình, nghề nghiệp với công 
chúng, còn anh thì vẫn rất kín tiếng?

có thể là do cá tính của tôi cộng với 
nguyên tắc xưa nay là “nói bằng tác 

phẩm”. nếu chỉ nói để lên báo thôi thì 
diễn viên kịch chúng tôi có khiếu lắm, tuy 
nhiên nghĩ lại, nói về điều gì bây giờ? Về 
người khác thì không hay rồi, về bản 
thân thì nói tốt không được, nói xấu lại 
chẳng nỡ nên thôi xin cứ bàn cùng tôi 
vấn đề gì đó về nghệ thuật, về vai diễn. 
như thế thoải mái hơn. 

 Nhìn lại chặng đường 40 năm 
hoạt động, anh có cảm thấy bất ngờ 
khi định hình trong lòng khán giả với 
ấn tượng về một nghệ sĩ hài với tạo 
hình, biểu cảm, chất giọng đáng nhớ 
đến vậy?

Mỗi khi nhìn lại con đường đã qua tôi 
chỉ thấy mình yêu nghề mà thôi chứ 
chẳng từng băn khoăn được gì, mất gì 
trong chừng ấy thời gian cả. Lúc theo 
nghệ thuật, tôi đâu biết rằng số phận sẽ 
chọn mình cho những vai hài, cứ làm, cứ 
diễn hết mình thôi. chính con mắt của 
khán giả và sự đón nhận của họ dần định 
hình nghệ sĩ với các dạng vai cụ thể. 
cho nên nếu bảo tôi chọn vai diễn tâm 
đắc nhất của mình tôi xin phép từ chối, 
những hay dở, thành công, thất bại cũng 
xin tùy khán giả. 40 năm làm việc là dấu 
mốc nhắc tôi rằng, mình già rồi đấy, sắp 
hết thời rồi, hãy làm cho tốt những gì 
đang ấp ủ. như tôi đã chia sẻ, đó là tạo 
điều kiện, dìu dắt cho lớp trẻ. 

 Xin cảm ơn anh!
hoànG hườnG (Thực hiện)

“có những vai diễn nhà hát phân công 
cho tôi, tôi lại muốn dành cho lớp trẻ. 
mình cứ giữ sân mãi không hay lắm 
trong khi diễn viên trẻ cần có cơ hội 
được làm việc, được diễn trên sân khấu 
thì mới có trải nghiệm, có kinh nghiệm 
để từng bước trưởng thành. nếu không 
có vai diễn thực tế thì cái danh diễn 
viên chỉ là nói suông mà thôi”, 

NSƯT Quốc Khánh trong phim 
nè biết gì chưa 888
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ChuẩN bị hàNh trANg leo Núi
phong độ thi đấu ổn định cùng chiến 

thuật tốt đã giúp nguyễn hữu Quang 
nhật mang cầu truyền hình đầu tiên của 
Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 về 
với ThpT phan chu Trinh - Đà nẵng. 
Biết đến Đường lên đỉnh Olymia từ rất 
lâu nhưng phải đến năm thứ 16, Quang 
nhật mới bắt đầu yêu thích. cũng bởi, 
“lúc ấy em ấn tượng với anh Lê duy 
Bách, một thí sinh lọt vào chung kết năm 
thứ 16. anh Bách rất 
chắc chắn, nhanh nhạy. 
Khi thắng, anh có những 
động tác ăn mừng rất tự 
tin, phong thái này khiến 
em ngưỡng mộ và thích 
thú”. Trò chuyện với 
Quang nhật trước khi 

trận chung kết năm sắp diễn ra, em chia 
sẻ, không áp lực quá nhiều hoặc tự ép 
buộc mình quá mức. Quang nhật đến 
với cuộc thi với tinh thần thoải mái, chơi 
hết mình, không nhất quyết phải chiến 
thắng bằng mọi giá. “sau khi trở về, nhà 
trường đã tuyên dương, hỗ trợ em rất 
nhiều trong việc ôn luyện, thầy cô đã  
giúp đỡ em trong một số vấn đề khi em 
thắc mắc. Với em, sự tự tin là một yếu tố 
quan trọng trong chung kết năm. Khi tự 

tin mình sẽ không bị quên kiến 
thức đã học và nhanh nhạy 
hơn. Thứ hai là tốc độ. có thể 
người khác chậm mà chắc 
nhưng với em, nhanh hơn vài 
giây là yếu tố rất quan trọng 
giúp em chiến thắng” - Quang 
nhật tâm sự.

Trước Đường lên đỉnh Olympia, 
Quang nhật từng tham gia các cuộc thi 
như: Trẻ em luôn đúng, Chinh phục… 
nên nói về kinh nghiệm “chinh chiến”, 
anh chàng này cũng có ít nhiều. Tuy 
nhiên, Đường lên đỉnh Olympia vẫn là 
một trải nghiệm đáng nhớ, ánh đèn sân 
khấu ở olympia khiến Quang nhật run 
hơn. hiện tại, Quang nhật cùng một số 
anh chị đang tự tổ chức và đảm nhận 
ôn luyện olympia cho các em thế hệ 
sau của trường. nhóm tự kiếm những 
kiến thức, đề thi và giúp các em tiến bộ.

chu Quang Trường, Trường ThpT 
nguyễn chí Thanh (Tp.hcM) là thí sinh 
thứ hai góp mặt ở trận chung kết năm. 
sau khi trở về từ cuộc thi quý, Trường 
tiếp tục học thêm hai môn Toán và tiếng 
anh, bên cạnh đó ôn tập lại kiến thức 

Sự KiệN

Chung kết Đường lên đỉnh olympia năm thứ 18

ai sẽ là nhà leo núi Xuất sắc nhất?
Trận chung kếT đầy kịch Tính, hấp dẫn của đường lên đỉnh 
olympiA năm Thứ 18 sẽ lên sóng Trực Tiếp Vào sáng ngày 2/9  

Trên VTV3. Tuy nhiên, Vẫn còn mộT nhà leo núi cuối cùng của 
Trận chung kếT Trong mơ sẽ lộ diện Vào cuộc Thi quý iV,  

pháT sóng Vào ngày 26/8.
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của các môn học khác thông qua các 
câu hỏi do thầy cô giáo gửi về. Trường 
cho biết, em chủ yếu tiếp nhận thông tin 
và kiến thức xã hội qua tivi hoặc internet. 
Tiếng anh vốn là một sở trường của 
chàng trai này. chia sẻ về bí quyết học 
tiếng anh, Trường cho biết: “Em nghĩ 
học tiếng anh có nhiều cách như nghe 
nhạc tiếng anh, xem phim và đọc sách 
tiếng anh. Em chủ yếu đọc tài liệu tiếng 
anh, nghe nói tiếng anh và khi xem 
phim thì cố gắng tắt phụ đề tiếng việt để 
nghe tiếng”. Trường cho biết, mình 
không có bí quyết học tập gì đặc biệt, 
chỉ cố gắng nhớ càng lâu càng tốt. nếu 
kiến thức hơi rối, Trường sẽ tìm mọi 
cách cho nó đơn giản, dễ nhớ. Gần như 
thời gian cả ngày em đều dành cho học 
tập, chỉ nghỉ ngơi một hai tiếng buổi 
trưa, chiều và tối. 

nguyễn hoàng cường là thí sinh 
thứ ba bước vào trận chung kết năm 
sau khi chiến thắng tại cuộc thi quý iii, 
mang cầu truyền hình về với ThpT hòn 
Gai (Quảng ninh). Không chỉ khiến 
khán giả ngưỡng mộ với kỉ lục trả lời 
12/12 câu hỏi trong phần thi Khởi động, 
hoàng cường còn gây ấn tượng với 
màn tính toán không cần  máy tính 
nhưng cho ra kết quả chính xác chỉ sau 
vài giây. Là học sinh học giỏi đều các 
môn, yêu thích các môn: Địa lí, 
Lịch sử và hóa 
học, hoàng 
cường cho 
biết, không 
phải cái gì 
đọc xong 
cũng nhớ 
ngay mà 
đọc nhiều 
thì sẽ nhớ 
và những gì 
đã nhớ thì rất 
khó quên. nguyễn 
hoàng cường đã ba lần 
giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh tiếng 
pháp và từng dự thi học sinh giỏi quốc 
gia tiếng pháp năm lớp 10. Em đã 
giành huy chương Đồng kì thi chọn học 
sinh giỏi khu vực duyên hải và Đồng 
bằng Bắc bộ năm lớp 10, huy chương 
Bạc olympic Trại hè hùng Vương 2017 
và giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng 
cũng tại trại hè này. cũng bởi bảng 
thành tích đáng nể ấy, hoàng cường là 
một trong 26 tài năng trẻ của tỉnh 

Quảng ninh được khen thưởng năm 
2018. 

một hoạt độNg KhuếCh 
trươNg giáo DụC toàN DiệN

năm 2012, trường ThpT hòn Gai - 
Quảng ninh đã có Đặng Thái hoàng, 
nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 
năm thứ 12. Thêm một lần nữa, niềm 
vui lại đến với thầy trò trường ThpT 

hòn Gai khi nguyễn hoàng 
cường mang 

cầu truyền 
hình năm 

thứ 18 về 
Quảng ninh. 

sau khi Đặng 
Thái hoàng vô địch, 
nhà trường luôn nêu 
gương, tuyên truyền, 
khích lệ học sinh tham gia 
những cuộc thi lớn. Trong từng hoạt 
động như giờ sinh hoạt lớp, nhà trường 
chỉ đạo chỉ làm khoảng 15 - 20 phút, 
còn lại 25 - 30 phút dành cho các chủ 
đề để các em hùng biện, trả lời chất 
vấn, trả lời thi các câu đố nhanh… Vào 
thứ hai chào cờ đầu tuần, các chủ đề 
của Đoàn Thanh niên đã được sân 
khấu hóa, chiếm độ 20 - 30 phút. nhà 

trường thường xuyên tổ chức các diễn 
đàn, hội thi để kích thích học sinh tham 
dự. Bên cạnh đó, nhà trường cũng mời 
các diễn giả về nói chuyện, tổ chức các 
hoạt động cho học sinh tham gia. 

năm nay, trận chung kết năm thứ 18 
có sự đổi mới về cách thức tổ chức. 
Thay vì tổ chức tại trường như mọi 
năm, các điểm cầu dự kiến sẽ tổ chức 
ở một địa điểm du lịch của tỉnh. Ekip 
thực hiện mong muốn chương trình 
chung kết của Đường lên đỉnh Olympia 
năm nay phải là sự kiện lớn, gây tiếng 
vang, tạo thương hiệu cho VTV. chương 
trình cũng có phóng sự về các trường, 
gương mặt dạy tốt, học tốt. “ngoài câu 
chuyện có những điểm xấu trong giáo 

dục, giáo dục của ta đã làm được 
nhiều việc lớn cần phải ghi 

nhận. những câu chuyện đào 
tạo học sinh phát triển toàn 
diện như tham gia các hoạt 
động trải nghiệm, khoa học 
kĩ thuật, nhân đạo, hợp tác 

quốc tế… cũng cần được 
nhắc đến chứ không chỉ ôn thi 

đại học, học và học. Cuộc thi 
Đường lên đỉnh Olympia chính là 

sản phẩm mà học sinh được tiếp cận 
một cách toàn diện để thể hiện con 
người, kiến thức, kĩ năng của họ như 
thế nào. Tôi nghĩ, đây là một hoạt động 
khuếch trương giáo dục toàn diện rất tốt 
chứ không chỉ nhìn mỗi tiêu cực từ một 
số địa phương” - đó là lời nhận định của 
thầy nguyễn Linh, hiệu trưởng trường 
ThpT hòn Gai. 

Lê hoa

Nguyễn Hoàng Cường

Quang Nhật

Quang Trường
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hoạt hìNh việt ChuẩN QuốC tế
hầu hết khán giả đều thấy bất ngờ và 

dành nhiều lời khen tặng cho Monta 
trong dải ngân hà kì cục, bộ phim hoạt 
hình chiếu rạp do hãng phim VinTaTa 
sản xuất. phim xoay quanh Monta - chú 
khỉ tập sự trong căn bếp vũ trụ, nơi đầu 
bếp tối thượng nấu món hầm các hành 
tinh. Trong một lần nghịch ngợm, Monta 
đã vô tình tạo ra một mớ hỗn độn các 
hành tinh kì cục, hình phạt dành cho cậu 
là phải khôi phục lại trật tự trong dải ngân 
hà. Với cốt truyện độc đáo, giàu chất 
viễn tưởng, cùng dàn nhân vật “kì cục” 
nhưng rất đáng yêu, Monta trong dải 

ngân hà kì cục đã nhanh chóng chinh 
phục được các khán giả nhí cũng như 
các bậc phụ huynh. 

Tuy nhiên, thành công không phải từ 
trên trời rơi xuống, với sự hậu thuẫn của 
tập đoàn Vingroup, VinTaTa đã mở hẳn 
một cuộc thi viết kịch bản trên phạm vi 
toàn quốc để lựa chọn những câu chuyện 
phù hợp với tiêu chí nhân văn và đại 
chúng. Kịch bản Monta trong dải ngân hà 
kì cục đã vượt qua hơn 800 tác giả khác 
để giành chiến thắng tại cuộc thi này, sau 
đó lại được nhà biên kịch lừng danh thế 
giới Jeffrey scott, người 5 lần nhận đề 
cử giải Emmy cho chương trình hoạt 

hình xuất sắc nhất, hỗ trợ chỉnh sửa. 
Bằng kinh nghiệm của mình, Jeffrey đã 
góp phần mang đến yếu tố vui nhộn, hài 
hước theo đúng ngôn ngữ quốc tế, đồng 
thời vẫn nêu bật được nét hồn hậu, sâu 
sắc của người Việt nam. Bản thân giám 
đốc nguyễn phi phi anh và các cộng sự 
của anh tại VinTaTa đều là những người 
có kinh nghiệm làm việc tại các hãng 
phim hoạt hình trong và ngoài nước. 
nguyễn phi phi anh từng có thời gian 
học đạo diễn sân khấu điện ảnh tại 
trường hampshire (Mỹ), sau đó thực tập 
và làm việc một thời gian ở Walt disney. 
sau khi chiếu giới hạn ở một số rạp trong 
tháng 8, Monta trong dải ngân hà kì cục 
sẽ được đăng tải trên một số kênh khác 
để đông đảo khán giả có thể tiếp cận. 

năm ngoái, VinTaTa cũng từng gây 
sốt với bộ phim hoạt hình Con Rồng 
cháu Tiên. Tạo hình đẹp, cốt truyện ngắn 
gọn, xúc tích, kĩ xảo không thua kém các 
bộ phim hoạt hình của disney nên chỉ 
sau 5 ngày phát sóng trên youtube, Con 
Rồng cháu Tiên đã thu hút hơn 5 triệu 
lượt người xem. 

      Phim hoạt hình Việt

có tìm được chỗ đứng 
trên sân nhà?

phim hoạT hình là Thể loại có đối Tượng khán giả Tiềm năng, 
không chỉ Trẻ em mà cả người lớn cũng yêu Thích. ở Thị Trường 

ViệT nam, phim hoạT hình luôn nằm Trong Top doanh Thu  
cao nhấT, không Thua kém gì các phim bom Tấn. Tuy nhiên, Trong 
suốT nhiều năm qua, Thị phần này đều do nước ngoài độc chiếm. 
gần đây, Với sự góp mặT của các công Ty Tư nhân Với Tiềm lực 

kinh Tế mạnh, phim hoạT hình ViệT được kì Vọng sẽ Tìm được  
chỗ đứng Trên chính sân nhà. 

Đại chiến thành Đa Bang tập đầu tiên của series phim sử Việt kiêu hùng

VăN HóA & Giải Trí
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thị trườNg Khởi SắC
Mặc dù biết tiềm năng của phim hoạt 

hình là rất lớn nhưng ít nhà sản xuất nào 
dám dấn thân vì muốn làm cho hay phải 
đầu tư rất nhiều. Bao năm qua, phim 
hoạt hình Việt vẫn rơi vào vòng luẩn 
quẩn, thiếu kịch bản hoặc thiếu vốn đầu 
tư nên vẫn chưa thể ra rạp dù chúng ta 
có nguồn nhân lực tài năng từng cộng 
tác với nhiều hãng phim hoạt hình nổi 
tiếng trên thế giới như: pix pox, hahn 
Film, spart, Vituos - spart... Vài năm gần 
đây, thị trường phim hoạt hình có dấu 
hiệu khởi sắc khi nhiều đơn vị tư nhân và 
các nhóm làm phim độc lập bắt đầu nhập 
cuộc. nổi bật phải kể đến hi pencil 
studio với loạt phim hoạt hình: Xin chào 
bút chì, Điều chúng mình chưa biết, Bác 
Sago và những người bạn… colory 
animation với phim ngắn Dưới bóng cây, 
series phim Cùng là dũng sĩ… nhóm 
Đuốc Mồi với series phim hoạt hình lịch 
sử Việt sử kiêu hùng, sau thành công 
của phần 1 - Đại chiến thành Đa Bang 

sắp tới sẽ cho ra mắt phần tiếp theo 
mang tên Huyết mạch Trần gia. Vào dịp 
Trung thu năm nay, hạc thần studio sẽ 
chiêu đãi các khán giả nhí bộ phim hoạt 
hình dài 5 tập Loa thành rực lửa. Đây là 
phần đầu tiên trong series hoạt hình lịch 
sử Phi thuyền hạt thóc và những chuyến 
du hành xuyên thời gian. phim kể về 
hành trình vượt thời gian của nhóm bạn 
hải âu, én nhỏ, Điều Đầu To cùng sự 
yểm trợ của cảnh sát thời gian Thần 
quay trở lại các mốc lịch sử nhất định để 
thu thập các mảnh bản đồ thời gian bị 
thất lạc cũng như tìm kiếm tung tích của 
nhà sư bị mất tích. phim có sự pha trộn 

giữa yếu tố giả tưởng và chất liệu lịch sử 
Việt để tạo ra những chuyến phiêu lưu 
thu hút khán giả nhí, qua đó cùng nhau 
khám phá lịch sử Việt nam theo một 
cách tiếp cận mới mẻ và thú vị. nguyễn 
phi phi anh cũng tiết lộ, sắp tới VinTaTa 
có rất nhiều dự án lớn hứa hẹn mang 
đến nhiều bất ngờ cho khán giả. hai dự 
án chiếu rạp được chờ đợi nhất hiện nay 
là Dưới bóng cây - Hành trình trở về của 
đạo diễn phan Gia nhật Linh hợp tác với 
hK Films và colory amination và Chuyện 
hai chiếc bình của Xưởng phim areka. 
Đây là hai bộ phim hoạt hình dài thương 
mại đầu tiên của Việt nam chiếu rạp, hi 
vọng sẽ tạo ra những bước đi đầy khởi 
sắc giúp phim hoạt hình Việt tìm được 
chỗ đứng trên chính sân nhà. 

Khán giả Việt nam rất tích cực ủng 
hộ phim Việt, điều này đã được chứng 
minh trong nhiều năm qua. Với phim 
hoạt hình, sự ưu ái này chắc chắn sẽ 
tăng lên gấp bội nếu các nhà sản xuất 
biết cách tạo niềm tin cho công chúng.  

Bảo anh

Monta trong dải ngân hà kì cục: bộ phim 
hoạt hình chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam

với những ý tưởng táo bạo, độc đáo, tư 
duy hiện đại cùng sự hậu thuẫn mạnh 
mẽ, chắc chắn nguyễn phi phi anh và 
các cộng sự sẽ làm được những gì đã 
hứa là đưa phim hoạt hình việt chinh 
phục thế giới.

Xin chào bút chì: bộ phim gây sốt cộng đồng mạng 
do Hi Pencil Studio sản xuất

dưới bóng cây: Hanh trình trở về sẽ được phát triển thành 
bộ phim hoạt hình dài chiếu rạp đầu tiên của Việt Nam
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 Được biết, anh đến với nghề 
diễn rất tình cờ?

Trước khi đến với nghề diễn viên, tôi 
đã có thời gian làm bảo vệ, soát vé tại 
nhà hát Tuổi trẻ. học xong không có việc 
làm, tôi xin vào đây làm thêm và không 
ngờ đó lại là cơ duyên để gắn bó lâu dài 
với sân khấu. Khi nhà hát tuyển lớp diễn 
viên kịch mới, tôi đăng kí tham gia. Đạo 
diễn phạm Thị Thành và Lê hùng đã 
động viên tôi rất nhiều. 

 Trước đó, hình như anh tốt 
nghiệp Đại học Thương mại? Vậy 
những kiến thức trong ngôi trường đó 
có hỗ trợ gì cho nghiệp diễn của  
anh không?

Thời tôi học, dù là chuyên ngành kinh 
tế nhưng nhà trường dạy các môn học, 
các lĩnh vực xã hội cũng rất sâu rộng. Tôi 
nghĩ, những kiến thức thời đại học đã 
giúp mình rất nhiều trong nghiệp diễn. 
có thể không trực tiếp nhưng nó giúp 
mình biết cách xâu chuỗi, biết tiếp nhận 
và xử lí tình huống. Mà như bạn biết đấy, 
nghề diễn thì kiến thức vô cùng vô tận, 
có vai diễn nào giống nhau đâu. Bất kì 
vai diễn nào cũng là một quá trình vừa 
tham gia trực tiếp nhưng đồng thời  
cũng là cơ hội để mình học, trau dồi 
nghề nghiệp. 

 Anh mới có vai diễn trong bộ 
phim truyền hình mới của VTV. Anh có 
thể chia sẻ thêm về bộ phim này?

Đó là bộ phim Gia đình 4.0 lên sóng 
vào tháng 8. phần đánh giá xin 
nhường cho khán giả. Tôi đồng ý 
nhận lời tham gia phim này vì 
thấy có nét mới trong kết 
cấu kịch bản. phần mở là các 
bản tin và phần kết là phòng bí 
mật, ở đó có những câu 
chuyện rất đời của nhiều gia 
đình trong cuộc sống hiện đại 
mà đôi khi bị che lấp bởi sự 
gấp gáp, bận rộn của dòng 
chảy cuộc sống. Giá trị lớn nhất 
của phim là đề cao những gì  
tốt đẹp nhất của gia đình.  
Điều này thực sự cần thiết trong 
cuộc sống hiện tại. Và nó đã thu 
hút tôi.

 Dù là diễn viên tay 
ngang nhưng Đức Khuê 
đã để lại ấn tượng ở 
nhiều loại hình nghệ 
thuật. Anh thực sự có 
hứng thú với loại hình 
nghệ thuật nào?

có cơ hội được trải nghiệm 
qua các nhân vật bất kể trong 
lĩnh vực sân khấu, điện ảnh hay 
truyền hình đều là mơ ước của các 
diễn viên. chính vì vậy, khi có cơ hội 
đến, tôi luôn hào hứng thử sức dù ở 
bất kì lĩnh vực gì. cho đến thời điểm 
này, tôi may mắn bởi thường xuyên 
nhận được nhiều kịch bản tốt và cộng 
tác với các đạo diễn tài năng.

NSƯT Đức Khuê

luôn hào hứng thử sức
ngoài đời, nsưT đức khuê luôn giữ cho mình Vẻ mặT lặng lẽ, nhưng mỗi 

khi hoá Thân Vào nhân VậT Trong các Tác phẩm điện ảnh, đức khuê 
biến hoá khôn lường Với sự nhập Vai xuấT Thần, Thể hiện sự chắc chắn 

Trong Tư duy, Tìm Tòi Trong Thể hiện. 
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 Đức Khuê thường bị đóng khung 
trong những vai diễn hiền lành, chân 
chất trong lĩnh vực phim truyền hình. 
Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng, 
anh là người rất có duyên và có thể 
biến hóa tốt ở những vai diễn kiểu 
khác thể loại này. Vậy anh tự đánh giá 
về mình thế nào?

các cụ có câu: “còn duyên kẻ đón 
người đưa, hết duyên đi sớm về trưa 
mặc lòng.” cảm ơn khán giả đã động 
viên để Đức Khuê có động lực làm nghề. 
Tôi nghĩ, khi đạo diễn đề xuất vai diễn 
cho mình, hẳn họ cũng đã nhìn thấy sự 
phù hợp trong đó rồi. Bản thân tôi sẽ 
tham gia khi thấy nó thực sự phù hợp và 
mình có thể đảm đương được.

 Vậy có khi nào anh muốn lột xác, 
thể hiện những vai diễn mưu mô xảo 

quyệt, khác hoàn toàn so với những 
vai diễn anh đã từng bị đóng khung? 

Tại sao không? Tôi luôn mong chờ 
những vai diễn như vậy. Đã là diễn viên 
thì phải đem hình thể, giọng nói và tất cả 
những gì mình có để thể hiện cho ra 
nhân vật. 

 Một tác phẩm, một vai diễn 
thành công, có lẽ sức sống của nó 
nằm trong lòng khán giả. Cho đến giờ, 
bản thân anh thấy mình đã để lại dấu 
ấn qua vở diễn nào trên sân khấu 
cũng như trên màn ảnh? 

Tôi làm việc thường theo dự án phim, 
dự án sân khấu và các kịch mục của nhà 
hát. Rất vui khi khán giả thích một nhân 
vật trong Bệnh nói nhiều, với những câu 
nói: “Trời không mưa lại mặc áo mưa”, 

“mỗi thể loại đều đem đến cho mình 
những trải nghiệm rất thú vị không 
giống nhau. và diễn viên sẽ thật hạnh 
phúc khi được sống với nhiều cảnh đời, 
nhiều số phận.” - Diễn viên đức khuê

NSƯT Đức Khuê trong phim Gia đình 4.0

“ai cũng nhận mình làm số 1”... những 
câu nói tuy chỉ là của nhân vật nhưng rất 
mừng là nó lại để lại ấn tượng và sống 
cùng khán giả theo năm tháng. có 
những khán giả khi gặp Đức Khuê thì vỗ 
vai: “ô anh râu quặp, anh sợ vợ trong 
Lập trình trái tim”. Đây là những khoảnh 
khắc, những phần thưởng mà có tiền 
cũng không thể mua được đối với một 
diễn viên. Đó cũng là sự đánh giá của 
một tác phẩm trước công chúng. 

 Trong khi không ít nghệ sĩ “sôi” 
vì những giải thưởng, danh hiệu, còn 
anh lại có vẻ dửng dưng với chủ  
đề này? 

Tôi không phản đối quan điểm, mục 
đích của người khác. Mỗi người đều có 
suy nghĩ, quan điểm riêng. Việc gì đến sẽ 
đến, nên tôi cứ lạc quan vậy thôi. Tôi 
luôn mong có những kịch bản hay, được 
làm việc với một ekip chuyên nghiệp để 
hướng tới một vai diễn tròn trịa nhất. 
Trong đời sống làm nghề, được mọi 
người ghi nhận, thậm chí có những danh 
hiệu nào đó thì rất tuyệt vời. nhưng mình 
nên cống hiến hết mình chứ không nên 
đặt nặng vấn đề đó. chính vì vậy, tôi 
không hề sốt ruột.

 Kế hoạch sắp tới của anh? 
nếu còn duyên sẽ làm nghề và sống 

với nghề. 

 Xin cảm ơn và chúc anh  
thành công!

Văn hươnG (Thực hiện)
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lí giải cho tên gọi có phần nữ tính 
của mình, họa sĩ nguyễn Thùy 
dương cho biết: “Bố mẹ đặt cho 
tôi cái tên này bởi Thùy dương 

còn là hàng phi lao, thứ cây chắn  
sóng cả từ đại dương trong mỗi mùa 
giông bão”.

sinh ra và lớn lên ở vùng biển (Tĩnh 
Gia, Thanh hóa), dù cả tuổi thơ gắn liền 
với cuộc sống của những ngư dân, với 
gia đình, bè bạn nhưng cuộc sống hiện 
tại của anh lại không gắn với những 
mặn mòi của biển. Thuở còn thơ bé, 
dương đã có những xúc cảm rung động 
trước cái đẹp, cái tình của không gian 
cũng như tình người khi theo cha mẹ 
trên các cung đường của những người 
thợ công trình giao thông vất vả. hội 

họa đến với nguyễn Thùy dương thật 
tình cờ khi mà những chuyến thực tập 
của bao thế hệ sinh viên nghệ thuật 
chọn làng chài quê anh làm chỗ dừng 
chân. Bao thế hệ dân làng bàng quan 
với những bức tranh vẽ về cuộc đời 
mình, bởi con trai làng biển nhúng tay 
xuống nước là có tiền thì chẳng cần gì 
phải học, phải đeo đuổi cái thứ màu, nét 
vẽ nhằng nhịt xa vời. Thế nhưng, dương 
vẫn lựa chọn niềm đam mê với hội họa 

và nhọc nhằn biến những xúc cảm thẳm 
sâu trong lòng thành tác phẩm mang 
tính hiện thực phê phán. 

Từ những mơ mộng của một cậu bé 
vùng biển ngày nào, hội họa trở thành 
nghề và anh mang cả quan niệm tâm tư 
đặt lên tác phẩm. Bóng là triển lãm đầu 
tiên của anh tại bảo tàng Mĩ thuật Việt 
nam, diễn ra vào trung tuần tháng 
7/2017 đã mang tới cái nhìn mới mẻ cho 
người yêu thích hội họa. nói về những 

tác phẩm của mình, họa sĩ nguyễn Thùy 
dương chia sẻ: “những cái Bóng trong 
tác phẩm của tôi không chỉ là hình được 
ánh sáng soi chiếu mà là cái Bóng đâu 
đó của sự tự do, ánh sáng thì chiếu 
thẳng song song còn sự tự do thì dường 
như được uốn lượn vô phương vô 
hướng... những tác phẩm đó là quan 
điểm cá nhân và câu chuyện của tôi về 
con người, về xã hội, về tính nhân văn, 
về sự tự do”. Tranh của nguyễn Thùy 

dương không dễ 
xem, dễ cảm nhưng 
ai đã “trót” đồng cảm 
thì lại khó dứt. anh 
bảo, có khách xem đi 
xem lại và vài hôm 
lại qua xem tiếp. 

ngắm những tác 
phẩm của nguyễn 
Thùy dương, người 

ta không 
chú ý tới 
màu sắc 
hay bố 
cục, trường phái hay kĩ thuật. cái đặc 
biệt là những tác phẩm ấy lại gợi cho 
người xem sự liên tưởng về nỗi sợ hãi 
văn hoá nhận thức trước cuộc đời này, 
nguy hiểm như cái bãi Đông chỗ mỏm 
đảo nghi sơn quê anh. Để có thể vẽ 
được một tác phẩm, người họa sĩ phải 

Họa sĩ Nguyễn Thùy Dương

người vẽ bóng
là họa sĩ Trẻ yêu Thích Trường phái hội họa phê phán, sau mộT 

Thời gian Tư duy, chọn lọc ý Tưởng Và ngôn ngữ Thể hiện, 
nguyễn Thùy dương đã Thực hiện lần Triển lãm lần Thứ hai  

Với 13 Tác phẩm mang Tên bóng. Triển lãm mang đến góc nhìn 
đầy Tính phê phán Về xã hội hiện đại Và nhận được nhiều sự 

đồng cảm của người xem. 
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đau đáu về cuộc sống, nó không được 
tính bằng thời gian mà phải trải qua quá 
trình tư duy và chọn lọc từ ý tưởng đến 
ngôn từ ngữ thể hiện sao cho thỏa mãn 
nhất cái tính cá nhân. Quá trình thai 
nghén ấy đều phải từ tư duy, ý tưởng đến 
cảm nhận. chủ đề mà nguyễn Thùy 
dương hướng đến 
khá rộng, với anh, 
mọi thứ đều có cái 
hay, cái đẹp, cái xấu, 
cái dở, nó phụ thuộc 
vào tư duy và cảm 
xúc của từng họa sĩ 
khi lựa chọn con 
đường đi cho mình. 

Là họa sĩ trẻ  
nên nguyễn Thùy 
dương chọn cho mình những thần 
tượng riêng, với anh, đó là hai thiên tài 
Vincent Van Gogh và Francis Bacon, 
bởi họ đều vắt kiệt cảm xúc với những 
bút pháp táo bạo đầy cảm tính và sự thô 
sơ của mình. hành trình từ thứ tâm tư 

dưới đáy tâm hồn đến những xúc cảm 
là thời gian dài, không đo được như thứ 
kim gắn trên mặt đồng hồ, như những 
giọt cát nhỏ theo ngưỡng trong chiếc 
bình đo đếm giờ giấc, trong chuỗi hạt 
tụng niệm mà là sự vững chắc về tư 
tưởng bất biến của một tâm hồn tử tế. 

Thời gian buông qua 
không gian, biến cậu 
bé làng chài thành một 
người nghệ sĩ đắm 
mình trong cuộc sống 
đô thị. nguyễn Thùy 
dương “nhắm” cuộc 
đời với các vị, mặn, 
cay, đắng, ngọt, bùi 
của lòng người. con 
đường nghệ thuật còn 

rất dài và thẳm xa, ở đó người nghệ sĩ 
như dương là những thuyền trưởng, 
quay bánh lái, hướng tới không cần thiết 
cần phải là bến bờ vẫy gọi mà là sự trải 
nghiệm dù cho có phải trả giá. 

Thảo nGuyên

“tôi không có gì là hối tiếc khi mình 
làm được những thứ mình muốn. tôi 
hài lòng vì được công chúng yêu nghệ 
thuật biết đến công việc và tác phẩm 
của tôi, nó là động lực để bước tiếp con 
đường dài còn phía trước...”, họa sĩ 
nguyễn thùy Dương.
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Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân

nghệ thuật phải 
có nét riêng

đam mê Và Theo đuổi đến Tận 
cùng đã mang đến cho Tô Thanh 
Tân sự Thành công Và Trở Thành 
mộT Trong những nhiếp ảnh gia 

có Tiếng Tại ViệT nam.

 Tốt nghiệp một chuyên ngành 
khác nhưng anh lại chọn nghệ 
thuật nhiếp ảnh. Phải chăng có 
những duyên nợ không thể biết 
trước và nghề đã chọn anh?

Tôi nghĩ đó là cái duyên và đam 
mê. Tôi tốt nghiệp khoa Môi trường - 
Đại học Tự nhiên (Đại học Quốc gia 
hà nội). Khi học năm thứ hai đại học, 
tôi làm thêm với công việc phát hành, 
chuyển báo tới các sạp báo. Vì thích 
nhiếp ảnh và muốn ghi lại những thứ 
đẹp đẽ trong cuộc sống, tôi quyết định 
dành ba tháng lương đầu mua chiếc 
máy ảnh cơ chụp bằng phim. Và tôi 
bắt đầu học nhiếp ảnh theo cách của 
riêng mình. Tôi không nhớ nổi số cuộn 
phim bị bỏ đi vì chụp hỏng. năm 2005 
tôi ra trường nhưng không làm một 
viên chức nhà nước như bố mẹ mong 
muốn mà đầu quân cho một công ty 
truyền thông ở Tp.hcM. Tại đây, tôi 
chụp minh họa cho các sản phẩm 
truyền thông của công ty. sau đó, 
những bộ ảnh thời trang của tôi được 

đăng báo, bén duyên với chụp ảnh 
người mẫu và trở thành một Tô Thanh 
Tân như hiện giờ.

 Quan sát những tác phẩm  
của anh luôn thấy màu sắc riêng 
biệt, đó có phải gu riêng của Tô 
Thanh Tân?

Đúng vậy, ngay từ khi bắt đầu chụp 
hình thời trang và quảng cáo tôi đã ý 
thức được điều này. Tôi muốn tạo ra 
một phong cách của riêng mình. Từ 
cách thể hiện của người mẫu, bố cục 
tấm hình cho đến màu sắc của các 
bức hình đều phải có đặc trưng rất 
riêng của tôi. Bên cạnh đó, tôi vẫn 
miệt mài đi tìm cái mới trong mỗi bộ 
hình mình chụp. Tôi thấy đó là sự  
cần thiết.

 Anh trải qua nhiều vai trò 
trong các cuộc thi nhan sắc cùng 
rất nhiều dự án khác, dường như 
đó chưa phải là tất cả lĩnh vực anh 
đang góp mặt. Phải chăng, còn 
những lĩnh vực khác mà mọi người 
chưa biết đến?

Tôi may mắn được tham gia các 
cuộc thi nhan sắc với nhiều vai trò 
khác nhau. Từ phụ trách hình ảnh cho 
đến làm ban giám khảo, cố vấn... Tôi 
rất yêu thích những nhiệm vụ này vì 
thấy phù hợp với chuyên môn của 
mình. ngoài ra, tôi còn đang phụ trách 
thiết kế cho tạp chí heritage Fashion. 
Tôi cũng đang phụ trách hình ảnh cho 
Hành trình từ trái tim - một hành trình 
hết sức ý nghĩa với sự có mặt của rất 
nhiều gương mặt có sự ảnh hưởng 
trong các lĩnh vực tham gia. 

 Được tham gia, tiếp xúc 
thường xuyên với nhiều người đẹp, 
nghệ sĩ, anh làm thế nào để cảm 
xúc của mình không bị xao động? 
Và anh có suy nghĩ gì về các cơ hội 
và thách thức khi một người đẹp 
trở thành Hoa hậu?

Tôi là đàn ông, lại là một nhiếp ảnh 
gia nên rất yêu cái đẹp. Thế nhưng 
với tôi, công việc là công việc. Khi làm 
việc tôi rất nghiêm túc. Tôi coi người 
đẹp, nghệ sĩ là anh, chị, em, là đối tác. 
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các cuộc thi hoa hậu đều thu hút 
nhiều cô gái tham gia bởi đây là cuộc 
thi để họ gửi gắm ước mơ. hầu hết 
những hoa hậu tôi từng làm việc đều 
cho biết, các cô được nhiều hơn mất. 
họ tích lũy được kinh nghiệm trong 
công việc, giao tiếp, bản lĩnh hơn 
trong cuộc sống, được rèn luyện mọi 

mặt để hoàn hảo hơn cả về nhan sắc 
và trí tuệ. các em cũng có cơ hội 
được rèn luyện bản thân để tự tin, 
truyền năng lượng tích cực cho những 
người xung quanh. Tuy nhiên, tôi nghĩ 
rằng, cũng có không ít thách thức đối 
với những cô gái trở thành hoa hậu. 
Đó chính là việc làm sao để duy trì 
thiện cảm của công chúng. Vì thế, hoa 
hậu phải rèn luyện, hoàn thiện bản 
thân cả về nhan sắc và trí tuệ cũng 
như bản lĩnh để vượt qua những 
thách thức, khó khăn trong cuộc sống. 

 Ở nhiều quốc gia, các cuộc thi 
hoa hậu ngày một uy tín. Nhưng ở 
Việt Nam ngày càng “bùng nổ”. 
Theo anh điều này có làm ảnh 
hưởng đến chức danh của họ sau 
khi đăng quang? 

Mỗi một cuộc thi hoa hậu có tiêu 
chí riêng và mỗi hoa hậu có một 
nhiệm vụ riêng. những việc mà hoa 
hậu làm đều mang lại những ý nghĩa 
tốt đẹp cho cộng đồng, truyền cảm 
hứng cho giới trẻ. 

 Đứng trước rất nhiều lời mời, 
nhiều dự án nhưng được biết anh 

lại chọn hành trình từ trái tim. Anh 
hãy chia sẻ cụ thể với độc giả rõ 
hơn về dự án này?

nếu đưa cho tôi nhiều lời mời, 
nhiều dự án hơn nữa, tôi vẫn chọn 
Hành trình từ trái tim bởi đây là 
chương trình rất có ý nghĩa và ảnh 
hưởng tới cộng đồng, nhất là giới trẻ. 
Tôi được đồng hành cùng các diễn 
giả, chuyên gia, các hoa hậu, á hậu, 
người đẹp như: phạm hương, Đỗ Mỹ 
Linh, Kỳ duyên, ngọc hân, Thùy 
dung, Lệ hằng, huyền My, hoàng My, 
Mâu Thủy, Đào hà, ngọc Trân, 
Trương Thị May, Tú anh, Lan hương, 

Thanh Tú, Kiều Vỹ... để tặng hàng 
triệu cuốn sách quý trong tủ sách nền 
tảng đổi đời cho 30 triệu thanh niên 
Việt khắp mọi miền đất nước. Đồng 
hành cùng chương trình, không ít lần 
tôi xúc động khi nghe nhiều thanh 
niên ở mọi miền đất nước chia sẻ 
rằng, điều kiện, môi trường sống của 
họ hiếm khi được tiếp xúc với những 
cuốn sách mang lại nhiều bài học ý 
nghĩa đến thế. Mỗi bài học, kinh 
nghiệm được đúc kết trong các cuốn 
sách đều góp phần tạo động lực để họ 
quyết tâm thực hiện ước mơ. nhờ 
Hành trình từ trái tim, tôi có thể chia 
sẻ, gặp gỡ, nói chuyện và cùng nhiều 
cá nhân, tổ chức trao tặng những 
cuốn sách đến cho cộng đồng. Đây là 
một trong những việc làm ý nghĩa mà 
tôi làm trong cuộc đời.

 Xin cảm ơn anh!
hà hươnG (Thực hiện)

NAG Tô Thanh Tân chăm chút 
cho từng khung hình

“tất cả những gì tôi có là sự quyết 
tâm, lòng đam mê và một niềm tin 
rằng tôi sẽ làm được. khi quyết tâm 
làm một công việc nào đó tôi luôn đưa 
ra mục tiêu để thực hiện”- nhiếp ảnh 
gia tô thanh tân.



36

VăN HóA & Giải Trí

 Xin chào Duy Cường, cuộc 
sống của bạn sau khi giành được 
danh hiệu có thay đổi nhiều không? 

Thực sự, ngôi vị Quán quân Thần 
tượng bolero đã cho duy cường quá 
nhiều thứ nhưng điều lớn nhất là 
cường đã có một người thầy tuyệt vời 
và nhận được tình cảm từ đông đảo 
quý vị khán thính giả mộ điệu bolero. 
Trong và sau cuộc thi, duy cường bận 
rộn hơn với những dự án âm nhạc của 
mình. hàng ngày, duy cường được 
rất nhiều người hâm mộ nhắn tin hỏi 
thăm, động viên. Đó là niềm hạnh phúc 
lớn nhất của một nghệ sĩ. có cả những 
khán giả từ: Đức, anh, hàn Quốc, 

những cụ ông, cụ bà gửi thư viết tay về 
cơ quan cho duy cường. Mỗi lần như 
vậy, cường lại có thêm động lực cho 
bước đường dài sắp tới của mình với 
âm nhạc, với bolero.

  Nói đến một Tiến sĩ chuyên 
nghiên cứu triết học thì thường liên 
tưởng đến sự khô khan, cứng nhắc, 
mà bolero lại là dòng nhạc quá tình 
cảm, ủy mị. Có hai thái cực trái 
ngược hội tụ trong con người bạn?

Điều này vừa đúng mà cũng vừa 
sai (cười). Triết học thiên về tính trừu 
tượng nên rất khô khan, cứng nhắc, 
nhưng đó chỉ là lí thuyết. còn người 
thầy làm thế nào cho nó sinh động và 

thuyết phục hơn thì cần nghệ thuật 
cũng như sự trải nghiệm của bản thân. 
cũng giống như bolero, chủ yếu thiên 
về tình cảm nhưng không phải ai thể 
hiện cũng ủy mị. dòng  nhạc thiên về 
nỗi buồn nhưng làm thế nào để khán, 
thính giả thấy được nỗi buồn trong ca 
khúc là thật, giống như họ đang trở 
thành nhân vật trong ca khúc đó thì 
thực sự là một điều khó nhất đối với 
mỗi ca sĩ hát bolero. duy cường 
nghiên cứu về triết học mà lại là một 
phương diện sâu, đó chính là Mỹ học 
(Khoa học về cái đẹp, về nghệ thuật) 
nên khi đến với bolero, duy cường 
mong muốn được đưa lí luận vào thực 
tiễn, đặc biệt là âm nhạc. Và đến với 

       Ca sĩ Duy Cường 
tiến sĩ triết học 

hát... bolero 

quán quân cuộc Thi Tìm kiếm Tài năng âm nhạc Thần Tượng bolero 2018 duy 
cường là Tiến sĩ, giảng Viên TriếT học của Trường đại học khoa học xã hội & 

nhân Văn. chàng Tiến sĩ TriếT học đẹp Trai, có giọng háT ngọT ngào này  
cho biếT, anh Thừa hưởng niềm đam mê bolero Từ mẹ.

Ca sĩ Duy Cường trong MV Tình mẫu tử



37

bolero để làm phong phú thêm lí luận 
mĩ học mà duy cường đã từng nghiên 
cứu. Bản chất của mọi sự vật hiện 
tượng luôn luôn tồn tại hai mặt của nó, 
vì vậy, duy cường đã hài hoà được 
hai điều này cũng là điều dễ hiểu.

 Khán giả ấn tượng với giọng 
hát đầy truyền cảm và giàu nội lực 
của Duy Cường trên sân khấu thần 
tượng bolero 2018, còn trong vai trò 
là một giảng viên triết học, hình ảnh 
của Cường được hình dung ra sao? 

Mỗi lần lên sân khấu, duy cường 
đều đặt mọi cảm xúc của mình vào 
từng câu hát. Thực sự duy cường 
không sử dụng nhiều kĩ thuật khi hát 
mà chỉ đặt cảm xúc của mình làm sao 
cho khán giả cảm được điều mình 
muốn chia sẻ. còn khi lên bục giảng, 
duy cường là người rất lí tính, nghiêm 
túc nhưng máu nghệ sĩ đã âm ỷ trong 
con người của mình thì lúc nào cũng 
được thể hiện rất chân thực. Vì vậy, 
bên cạnh sự nghiêm túc, chỉn chu thì 
duy cường cũng rất hóm hỉnh và tâm 
lí với sinh viên. 

 Duy Cường từng chia sẻ, tình 
yêu bolero của bạn được thừa 
hưởng từ mẹ, bạn bắt đầu hát từ khi 
nào và điều gì thôi thúc Cường đến 
với cuộc thi vậy? 

Đúng vậy, yêu bolero từ mẹ và duy 
cường bắt đầu hát theo từ lúc nhỏ, 
đặc biệt là duy cường nghe rất nhiều. 
Trước cuộc thi, duy cường chưa từng 
bước chân lên sân khấu nào dù lớn 
hay nhỏ, cũng chưa được học thanh 
nhạc nhưng chính niềm đam mê đã 
thôi thúc cường tham gia. chắc đến 
lúc duyên mình đã đến, Tổ nghiệp đã 
thấy được sự say mê của duy cường 
dành cho sân khấu. duy cường có 
một người em học Đại học Văn hóa - 
nghệ thuật Quân đội hà nội, mỗi lần 
đến xem em ấy biểu diễn, thấy những 
tràng vỗ tay, sự thăng hoa trên sân 
khấu, duy cường mong muốn tương 
lai sẽ được đứng trên sân khấu như 
vậy nên đã quyết định tham gia Thần 
tượng bolero 2018. 

 Được biết, MV đầu tay của 
Cường là sản phẩm tri ân mẹ của 
bạn. Cường có thể chia sẻ đôi chút 
về MV Tình mẫu tử? 

Bài hát này như là món quà thầy 
ngọc sơn dành tặng riêng cho duy 
cường sau khi dìu dắt suốt chặng 
đường dài để có thể đoạt ngôi vị Quán 
quân Thần tượng bolero. nhận được 
bài hát này, duy cường rất xúc động, 
bởi như đã chia sẻ, duy cường dành 
tình cảm rất đặc biệt cho gia đình của 
mình, đặc biệt là mẹ, người đã hi sinh 
cả cuộc đời cho gia đình. Vì vậy, duy 
cường cùng ekip quyết tâm thực hiện 
MV này thật nghiêm túc và hướng về 
sự giản dị, chân chất. câu chuyện của 
MV Tình mẫu tử giản dị, nhẹ nhàng 
nhưng lại chất chứa tình cảm sâu nặng 
của người mẹ dành cho những đứa 
con của mình mà bất cứ ai xem cũng 
thấy tim mình nhói lên, rưng rưng. 
Thầy ngọc sơn cũng đã tư vấn cho 
học trò rất nhiều về cách hát, cách 
thức thực hiện MV sao cho giản dị, 
chạm đến trái tim của người xem.

Thực hiện MV là công sức của hơn 
50 người trong ekip hơn 2 ngày vào 
đúng đợt nắng nóng nhất của miền Bắc 
và ngày nào cũng phải 2 - 3h sáng mới 
về tới nhà. những hình ảnh mà khán 
giả nhìn thấy là Làng cựu, phú Xuyên, 
cách trung tâm hà nội hơn 30km. 

 Mẹ Duy Cường chắc hẳn rất tự 
hào về người con giỏi giang, hiếu 
thảo của mình?

người đầu tiên duy cường mời 
xem MV không ai khác chính là mẹ. 
Mẹ đã xem và khóc rất nhiều. Mẹ thấy 
hình ảnh của mẹ trong đó nhưng quả 
thật, tình yêu, sự chở che của mẹ dành 
cho mình bao la hơn rất nhiều so với 
những gì MV gợi lên. Từng hình ảnh 
của mẹ, người phụ nữ cả đời tần tảo, 
vất vả nuôi chồng ốm, chăm con thơ 
đã khắc ghi vào kí ức của cường. 
năm duy cường học lớp 1, anh trai 
học lớp 2 thì bố bị tai nạn giao thông. 
Từ một gia đình khá giả trong làng, 
cuộc sống của nhà mình nhanh chóng 
tụt dốc. Tất cả mọi thứ trong gia đình 
đều phải bán và cầm cố để chữa bệnh 
cho bố. Quãng thời gian khủng khiếp 
kéo dài đến 5 năm trời. Khi tiền trong 
nhà đội nón ra đi, không còn tài chính 
để duy trì, các bác sĩ đành phải cắt 
chân của bố để bảo toàn tính mạng 
cho ông. Từ đó, mẹ một vai gánh vác 
tất cả mọi nỗi lo toan trong gia đình... 

 Với sự đồng hành, ủng hộ của 
ca sĩ Ngọc Sơn và sự yêu mến của 
khán giả, Cường có quyết định đi 
theo con đường âm nhạc chuyên 
nghiệp hay không? 

chắc chắn duy cường sẽ đi theo 
con đường âm nhạc chuyên nghiệp, 
bên cạnh việc giảng dạy.

 Cảm ơn Duy Cường, chúc cho 
những dự định của bạn thành công!

nGọc Mai (Thực hiện)

Duy Cường trong vai trò là giảng viên triết học
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người hâm mộ đã rất kinh ngạc 
trước sự tăng cân không kiểm soát 
của cL khi cô xuất hiện tại sân bay 
incheon. chỉ sau vài tháng, nữ ca 

sĩ nóng bỏng một thời của nhà yG đã lên 
cân đến mức các fan ruột cũng phải nhìn 
mãi mới ra. Trong khi người hâm mộ 
đang lo lắng cho sức khoẻ của cL thì 
nhiều trang báo hàn lại đưa thông tin 
theo hướng tiêu cực, mỉa mai, chỉ trích. 
có tờ báo còn gọi cựu thành viên 2En1 
là XL (ngoại cỡ) thay vì cL - nghệ danh 
của cô. công ty giải trí yG Entertainment 
cũng không thoát khỏi bị chỉ trích, người 
hâm mộ cho rằng, áp lực từ truyền thông 
và công ty quản lí đã khiến thần tượng 
của họ bị căng thẳng dẫn đến tăng cân mất 
kiểm soát. yG đã 
nhanh chóng đưa 
ra lời giải thích, do 
khoảng thời gian 
này cL quá bận 
rộn, lại mới 
chuyển qua Mỹ 
sinh sống, không 
có thời gian tập 
luyện nghiêm 
ngặt nên cân 
nặng mới ngày 
càng tăng. Tuy 
nhiên, có vẻ  
như cân nặng 
cũng không ảnh 
hưởng quá nhiều 

chuẩn mực của kpop 
đang thay đổi

Truyền Thông hàn quốc Vừa Vấp phải sự chỉ Trích mạnh mẽ của 
khán giả khi đồng loạT chế nhạo ngoại hình ngày càng đẫy đà 

của cl - cựu Thành Viên nhóm nhạc 2en1. nhiều bình luận  
cho rằng, báo chí đã góp phần không nhỏ Vào Việc định ra 

những chuẩn mực khắc nghiệT Trong kpop, không íT lần khiến 
Thần Tượng của họ phải lao đao. 

CL vẫn rất tự tin và 
hết mình trên sân khấu dù 
cân nặng tăng chóng mặtThân hình hoàn hảo của 

CL trước đó vài tháng

VăN HóA & Giải Trí
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đến cL. Trên sân khấu, nữ ca sĩ trông 
vẫn rất ngầu và đầy nhiệt huyết. cô cũng 
đang tất bật chuẩn bị cho buổi ra mắt 
Mile 22, bộ phim hollywood đầu tiên mà 
mình tham gia.

 cựu thành viên của 2En1 không 
phải là người duy nhất bị áp lực vì cân 
nặng. Để tồn tại trong môi trường Kpop, 
ca sĩ thần tượng không chỉ hát hay, nhảy 
đẹp, thần thái trình diễn tốt mà còn cần 
nỗ lực để đạt được ngoại hình lí tưởng. 
nhiều ca sĩ phải liên tục tuân thủ theo 
chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, thậm chí đe 
dọa đến cả tính mạng. ca sĩ Mono của 
nhóm nhạc TWicE tiết lộ, cô đã gần như 
chết đi khi cố gắng đáp ứng “tiêu chuẩn 
cân nặng” của một nhóm nhạc nữ. Vì 
yêu cầu phải giảm 7kg nên nữ ca sĩ 

quyết định nhịn ăn trong vòng 1 tuần. 
“Tôi đã không ăn, cũng không uống. Khi 
đi ngủ, tôi nằm xuống và nghĩ rằng có thể 
mình sẽ không thể thức dậy vào sáng 
hôm sau…” - Mono nhớ lại. 

Tuy nhiên, truyền thông lại không 
quan tâm đến vấn đề đó. Báo chí hàn 
luôn mặc định ngoại hình đẹp là một 
phần tất yếu khi đã lựa chọn trở thành 
thần tượng. Đây cũng là một trong 
những yếu tố quan trọng giúp Kpop 
phát triển mạnh mẽ và lan toả khắp 
toàn cầu. Tuy nhiên, với sự phản ứng 
gay gắt của người hâm mộ để bảo vệ 
thần tượng của mình, chuẩn mực này 
đã bắt đầu thay đổi. Trong chương 
trình Hidden Single 5 vừa phát sóng, 
một thí sinh đã bày tỏ nỗi sợ hãi khi 
phải theo đuổi chế độ giảm cân khắc 
nghiệt để có thể trở thành ca sĩ. nỗi sợ 
ấy càng tăng lên gấp bội khi vô tình đọc 
một bài báo nói quá trình giảm cân của 
ca sĩ ailee. Bài báo này cho biết, họa 
mi xứ hàn chỉ ăn 500 calo mỗi ngày 
trong khi phải tập thể dục và vũ đạo 
liên tục. Thí sinh này tiết lộ, khi bắt 
chước theo chế độ giảm cân này, cô 
gần như sắp chết và không thể hát nổi. 
Khi nghe thí sinh chia sẻ, ailee đã 
không cầm nổi nước mắt: “Khi bài báo 
đó xuất hiện, tôi cũng chỉ nặng khoảng 
49 - 50kg, nhưng tôi vẫn không được 
ăn bất cứ thứ gì và cứ tiếp tục như thế. 
Tôi từng nghĩ rằng, là ca sĩ thì quan 
trọng nhất là giọng hát nhưng giảm cân 

lại trở thành điều kiện tiên quyết nếu 
muốn đứng trên sân khấu. Tôi có thể 
trở nên hấp dẫn hơn với thân hình 
mảnh mai nhưng lại thấy vô cùng xấu 
hổ vì chế độ ăn uống kiêng khem ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến giọng hát của 
mình”.  họa mi xứ hàn cho biết, cô đã 
quyết định không quan tâm đến cân 
nặng nữa. cô hài lòng với giọng hát 
của mình và hạnh phúc khi thấy khán 
giả cũng chả mấy để ý đến việc cô béo 
hay gầy. 

Bà Lee Jong-im, một nhà nghiên cứu 
tại trung tâm Văn hoá - xã hội, cho rằng, 
việc các nữ thần tượng thường xuyên 
than thở về chế độ giảm cân khắc nghiệt 
của mình trên truyền hình đã phần nào 
đó tác động đến tư duy của khán giả. 
Kpop từng bị chỉ trích là nền âm nhạc 
quá chú trọng vào phần nhìn. Lee Jong-
im lại không đồng tình với ý kiến này, bà 
cho rằng, chính truyền thông đã đẩy 
Kpop phát triển theo hướng đó. “Vấn đề 
không nằm ở Kpop, chẳng phải các 
phương tiện truyền thông và cả khán giả 
đã luôn ép các thần tượng phải xuất hiện 
hoàn hảo mọi lúc, mọi nơi như trên MV 
đó sao. Rất may là quan niệm này đang 
dần dần thay đổi. người hâm mộ đang 
cởi bỏ bớt áp lực cho thần tượng của 
mình, đã đến lúc truyền thông cần tích 
cực hơn trong việc tạo nên những chuẩn 
mực mới”.

TRúc chi 
(Theo Koreaheard)

Hình ảnh mới nhất của Ailee trong 
chương trình hidden single 5 vừa lên sóng

Mono từng sợ mình sẽ không tỉnh dậy được 
nữa vì chế độ giảm cân khắc nghiệt
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Jennifer Garner 
lại làm “đả nữ”
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Gương mặt góc cạnh, cá tính, vóc 
dáng khỏe khoắn của Jennifer 
Garner rất phù hợp với hình tượng 
“đả nữ”. Vai sydney Bristow của 

cô với những pha hành động đẹp mắt, trí 
tuệ và sự quyến rũ trở thành một hình 
tượng kinh điển của làng truyền hình Mỹ, 
được xem là dấu ấn nổi bật trong sự 
nghiệp mà Jennifer dày công gây dựng. 
Tố chất ấy tiếp tục được đẩy cao ở vai 
diễn nữ siêu anh hùng Elektra trong 
phim Daredevil (hiệp sĩ mù) và phim 
riêng mang tên nhân vật. Tiếc rằng, đầu 
những năm 2000 chưa phải là thời điểm 
nở rộ của dòng phim chuyển thể từ 
truyện tranh cộng với nội dung hời hợt, 
nhạt nhẽo, cả hai phim khiến cho Jennifer 
Garner phần nào mất đi hứng thú với 
dòng phim hành động. cô chuyển hướng 
sang những bộ phim thiên về tình cảm, 
gia đình, đòi hỏi chiều sâu tâm lí. 

Được biết đến như một người vợ, 
người mẹ mẫu mực ở hollywood, 
Jennifer Garner dễ dàng lấy trọn cảm 
xúc của khán giả khi thử thách bản 
thân ở các vai diễn thuộc dạng này. 
con đường phát triển này thực ra hơi 
an toàn, nhẹ nhàng so với những gì 
Jennifer Garner sở hữu. nhưng nếu 
theo sát cuộc sống, đời tư của nữ diễn 
viên thì có lẽ đó là sự lựa chọn hợp lí. 
Khi thì cho phép cô có thời gian hết 
lòng chăm sóc cho tổ ấm, lúc lại như 
khoảng bình yên sau biến cố tan vỡ 
cuộc hôn nhân vàng cùng nam diễn 
viên Ben affleck. Jennifer Garner chưa 
bao giờ phủ nhận những tác động dữ 
dội của cuộc li hôn đối với đời sống, 
khiến cô phải trải qua quãng thời gian 
khó khăn với những áp lực chưa từng 
có. cha mẹ Jennifer Garner có cuộc 
hôn nhân kéo dài hơn 50 năm khiến cô 
luôn tôn thờ, mơ ước về hạnh phúc dài 

lâu. nữ diễn viên đã dành tâm sức để 
vun vén cho gia đình, để mơ về việc 
khiêu vũ cùng chồng trong tiệc cưới 
của con gái. Thế rồi một ngày hè năm 
2015, tất cả vụn vỡ. Li hôn ở hollywood 
đã không dễ dàng với mỗi người trong 
cuộc, khi đó là một cặp đôi quá lí 
tưởng, gắn bó suốt hơn một thập kỉ 
như Ben affleck - Jennifer Garner thì 
những ngày sau tuyên bố động trời trở 
nên thật ngột ngạt, không ngừng bị 
báo giới truyền thông săn đón. Đến cả 
đồng nghiệp như nghệ sĩ hài Ricky 
Gervais, khi dẫn dắt lễ trao giải Quả 
cầu vàng cũng tranh thủ “đá xoáy” thói 
trăng hoa của chồng cũ Jennifer 
Garner, khiến dư luận cảm thấy ái ngại 
thay cho nữ diễn viên vốn nổi tiếng vì 
lối sống sạch, thân thiện. Đối diện với 
tất cả, Jennifer Garner cho thấy cô 
được người dân Mỹ rất yêu quý bấy 
lâu hẳn có lí do chính đáng. Bởi khác 
với nhiều ngôi sao danh tiếng, Jennifer 

Garner luôn thể hiện sự chân thành, 
giản dị cùng cách ứng xử đẹp. cô cho 
biết, khi nhìn vào gương mặt các con 
chứng kiến cảnh người cha bước ra 
khỏi căn nhà hạnh phúc, khi thấy sự 
hồn nhiên, trong trẻo của trẻ con thì 
mọi tính toán, ích kỉ cá nhân đều trở 
nên vô nghĩa. Vì thế, Jennifer Garner 
chọn cách tiếp tục làm bạn, tiếp tục 
sống thân thiết với chồng cũ để cùng 
nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con 
đến mức công chúng ngỡ như họ 
chính thức tái hợp. 

Khi sóng gió tạm yên, chính là thời 
điểm để Jennifer Garner tái sinh từ tàn 
tro đúng như cô từng tuyên bố. Để từ 
một “mẹ bỉm sửa” trở thành bà mẹ 
hành động báo thù trong phim 
Peppermint là cả quá trình dài tập 
luyện, lột xác của Jennifer Garner. cô 
phải tăng gấp đôi cường độ luyện tập 
mỗi ngày với boxing, võ thuật cùng chế 
độ ăn uống nhưng điều mà Jennifer 
Garner muốn để lại ấn tượng sâu đậm 
cho khán giả không phải chỉ ở các 
cảnh hành động mãn nhãn mà là quá 
trình biến chuyển từ một người phụ nữ 
hạnh phúc trong cuộc sống, bị vùi dập 
trong nỗi đau tuyệt vọng đến sự trỗi 
dậy tự đi đòi lẽ phải. Mô tuýp của phim 
Peppermint không quá mới mẻ, được 
coi như phiên bản nữ của loạt phim 
Taken (cưỡng đoạt), tuy nhiên, sự trở 
lại đầy ngoạn mục của Jennifer Garner 
cùng dòng phim hành động sau thời 
gian dài khiến Peppermint trở nên 
đáng chú ý. phim sẽ ra rạp vào đầu 
tháng 9 tới đây và hoàn toàn có triển 
vọng dành được doanh thu khả quan 
khi mà thời điểm này không có quá 
nhiều đối thủ nặng kí. 

Bảo châu

17 năm Trước, Với Vai diễn sydney brisTow Trong bộ phim Truyền 
hình đình đám AliAs (bí danh), JenniFer garner được xem là mộT 

Trong những người Tiên phong đưa hình Tượng nữ anh hùng 
hành động lên màn ảnh nhỏ. ở Tuổi u50, cô lại chuẩn bị khiến 
các phòng Vé phải chao đảo cùng màn Tái xuấT đầy bấT ngờ 

Trong bộ phim mới pepperminT (đi Tìm công lí).
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mĩ nhân hoàn hảo 
của màn ảnh Thái

được mệnh danh là nữ chính 
hàng đầu của đài ch3, Teaw 
naTapohn là cái Tên đã góp 
phần Tạo ra hàng loạT siêu 

phẩm khuấy đảo màn ảnh Thái. 
cô còn là hình mẫu được các 
bạn Trẻ ngưỡng mộ Vì sự Thông 

minh, xinh đẹp. dù bước Vào 
showbiz Từ khá sớm nhưng Teaw 
Vẫn hoàn Thành chương Trình 
đại học đúng Thời hạn, Thậm 

chí, cô còn TốT nghiệp á khoa 
kiến Trúc của đại học danh 

Tiếng chulalongkorn.

mang trong mình hai dòng máu 
Thái - Trung, Taew sở hữu 
nét đẹp mộc mạc, đậm chất 
Á đông, rất quyến rũ với nụ 

cười tươi tắn. cô bắt đầu gia nhập 
làng giải trí bằng việc đóng quảng cáo 
và làm Mc cho Đài ch7 trước khi 
chính thức đầu quân cho Đài ch3. Bộ 
phim truyền hình khiến Teaw được nhớ 
đến nhiều nhất là Số phận nghiệt ngã, 
sau đó cô góp mặt trong rất nhiều tác 
phẩm nổi tiếng như: Quý ông nhà 
Jutathep, Ngọn gió tình yêu, Ánh 
dương rực rỡ, Chuyện tình bậc đế 
vương, Nữ thần rắn… Trong Nữ thần 
rắn, lần đầu tiên mĩ nhân sinh năm 
1989 này thử thách khả năng diễn xuất 
của mình khi cùng lúc đóng 3 vai:  một 
người trần xinh đẹp, nữ thần rắn cao 
quý và con ma rắn xấu xí. Nữ thần rắn 
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đã xác lập kỉ lục về tỉ suất người xem 
ngay trong tập đầu lên sóng. Rating 
tập cuối lên tới 17,2%, giúp Đài ch3 
lần đầu tiên vượt mặt ch7. Bộ phim đã 
tạo nên cơn sốt trong suốt một thời 
gian dài. Địa điểm quay phim trở thành 
nơi thăm quan du lịch, đồng thời mang 
lại cho nữ diễn viên xinh đẹp nhiều giải 
thưởng lớn. có thể nói, Nữ thần rắn là 
bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp 
của Teaw cho đến thời điểm hiện nay, 
giúp cô đứng vào hàng ngũ những nữ 
diễn viên sáng giá nhất của màn ảnh 
Thái. ngôi sao 29 tuổi này còn là một 
diễn viên rất nguyên tắc, luôn đặt hết 
tâm huyết và trái tim mình vào từng vai 
diễn. dù sở hữu vẻ bề ngoài mỏng 
manh hiền dịu nhưng Teaw lại là một 
cô gái mạnh mẽ, độc lập. có giai đoạn 
vừa đi học vừa phải đóng phim, quay 
quảng cáo với lịch trình dày đặc nhưng 
cô vẫn nỗ lực hoàn thành mọi việc một 
cách tốt nhất. Teaw từng nói rằng, cô 
đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó 
khăn trong cuộc sống. “chỉ cần nghĩ 
rằng mình làm được và luôn tin tưởng 
vào bản thân thì chắc chắn sẽ làm 
được” - người đẹp khuyên.

Mùa hè năm nay, Teaw natapohn 
lại tiếp tục trở thành cái tên được 
truyền thông và khán giả nhắc tới 
nhiều nhất khi kết hợp với James Ji 

trong hai bộ phim truyền hình Một 
mảnh đất, một bầu trời và Trò chơi tình 
ái. dù Teaw hơn James Ji đến 5 tuổi 
nhưng độ tương xứng và “phản ứng 
hoá học” tuyệt vời của cặp chị em này 
đã khiến khán giả phát cuồng. Trái với 
hình mẫu nữ chính yếu đuối quen 
thuộc, ngay từ lần đầu xuất hiện, nhân 
vật trong Trò chơi tình ái đã thu hút mọi 
ánh nhìn với màu son đậm cùng biểu 
cảm gương mặt dữ dằn. Vai diễn này 
khác rất nhiều so với những nhân vật 
mà Teaw đã từng thể hiện và khác 
hoàn toàn so với con người thật của 
cô. “Khi đọc kịch bản tôi đã thấy rất 
hấp dẫn và mong muốn được truyền 
tải sự hấp dẫn đó đến cho khán giả. 

nok là cô gái thường xuyên nổi giận, la 
hét, trong khi tôi lại khá điềm tĩnh, ít 
nói, nên mỗi khi nhập vai phải tập trung 
toàn lực, phải tìm ra rất nhiều lí do để 
có thể nổi giận thật sự” (cười). còn 
Maeng Mao trong Một mảnh đất, một 
bầu trời lại là một tiểu thư nghịch 
ngợm, láu cá nhưng rất thông minh và 
hiểu chuyện. Vai diễn này không làm 
khó được Taew natapohn, điểm nhấn 
của bộ phim nằm ở mối tình rất dễ 
thương của Maeng Mao và anh chàng 
thái giám giả Khanthong. Vì quá đẹp 
đôi trên màn ảnh nên rất nhiều người 
hâm mộ mong muốn Taew và James 
sẽ thành đôi ngoài đời thực, nhưng 
điều này khó có thể xảy ra vì nữ diễn 
viên xinh đẹp đang rất hạnh phúc với 
mối tình 11 năm của mình. người yêu 
của Teaw là con trai một tỉ phú Thái 
Lan, dù không hoạt động nghệ thuật 
nhưng lại sở hữu ngoại hình không 
thua kém bất cứ bạn diễn nào của cô 
trên màn ảnh. dù yêu nhau đã lâu, 
thường xuyên chia sẻ những khoảnh 
khắc hạnh phúc lên trang cá nhân 
nhưng cặp đôi vẫn chưa quyết định về 
chung một nhà. Mĩ nhân 29 tuổi cho 
biết, cô còn rất nhiều việc muốn làm và 
vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình.

 Bảo anh (Tổng hợp)

Taew Natapohn 
và bạn trai 

Trong phim Một mảnh đất, một bầu trời
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đôi Nét về Chú Chuột miCKey
nhân vật chuột Mickey ra đời từ 

phát minh của Walter Elias disney 
(5/12/1901 - 15/12/1966), một doanh 
nhân người Mỹ kiêm nhà làm phim 
hoạt hình, diễn viên lồng tiếng và nhà 
sản xuất phim. ông được xem như 
người tiên phong trong ngành công 
nghiệp hoạt hình của thế giới. 

Với niềm đam mê hội họa từ nhỏ, 
sau khi từ quân ngũ trở về, năm 1920, 
chàng trai Walter Elias disney làm thuê 
cho một xưởng quảng cáo phim có tên 
là Kansas city Film ads. cũng tại đây, 
disney bắt đầu le lói ý tưởng về những 
nhân vật phim hoạt hình. năm 1922, 
ông rời Kansas đến hollywood lập 
nghiệp, thành lập xưởng phim disney 

Brothers studios trên gara xe của người 
bác họ. nguồn tài chính để thành lập 
xưởng phim chỉ vẻn vẹn có 3.200 đô la 
Mỹ, đều là tiền vay mượn từ bố mẹ, họ 
hàng. sau những nỗ lực không mệt mỏi 
ở hollywood, disney đã bán được loạt 
phim hoạt hình đầu tiên mang tên Alice 
Comedies (Những chuyện hài hước  
của Alice).

sau thành công của một số bộ phim 
hoạt hình dài tập gây tiếng vang như: 
Flowers and Trees (Hoa và cây), Dumbo 
(Chú voi biết bay Dumbo), Bambi (Chú 
nai Bambi), Snow White and Seven 
Dwarfs (Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú 
lùn)…, tên tuổi của disney bắt đầu 
được nhắc tới ở nhiều nơi trên thế giới. 
Trên đà thành công, disney nảy ra ý 

định thành lập khu giải trí mang tên 
disneyland. nơi đây không chỉ là khu 
giải trí cho trẻ em với những hình ảnh 
đẹp như lạc vào xứ sở thần tiên mà còn 
thực sự có sức hút với người lớn. ngay 
từ tuần đầu tiên mở cửa, disneyland đã 
thu hút hàng triệu lượt khách đến thăm 
quan, mang lại lợi nhuận lớn cho công 
ty của disney.

Khi đã có đủ danh tiếng và nguồn 
lực tài chính, lúc này disney mới thực 
hiện ước mơ từ bé là sáng tạo ra nhân 
vật hoạt hình nhỏ bé, lanh lợi, thông 
minh và đáng yêu. Xuất hiện lần đầu 
tiên trong bộ phim hoạt hình Plane 
Crazy (Chiếc máy bay điên khùng) năm 
1928, chú chuột Mickey đáng yêu nhanh 
chóng được cả trẻ em và người lớn yêu 

chuột mickey 

tuổi 90
năm 2018 đánh dấu Tròn 90 năm “linh VậT” huyền Thoại đối 
Với hãng walT disney - chuộT mickey ra đời. những gì mà 

chuộT mickey cống hiến cho Thế giới đã VượT xa khỏi hình 
ảnh mộT nhân VậT hoạT hình Thông Thường, đồng Thời góp 
phần To lớn giúp disney Trở Thành mộT đế chế giải Trí hùng 

mạnh hàng đầu Thế giới.

Thế giới cổ tích của Disney bắt nguồn từ một chú chuột Walter Elias Disney - Cha đẻ của chuột Mickey và hãng Disney

Hồ Sơ TruyềN HìNH 
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thích. những bộ phim hoạt hình dài tập 
về chuột Mickey không chỉ được công 
chúng Mỹ đón nhận một cách nồng 
nhiệt mà cả thế giới cũng đều biết đến. 
Từ đó đến nay, tròn 90 năm, hình ảnh 
chú chuột hoạt hình mặc quần đùi màu 
đỏ, đôi giày màu vàng lớn và găng tay 
trắng đã trở thành một trong những biểu 
tượng quen thuộc, gần gũi nhất thế giới. 
Trong cuộc đời của mình, cha đẻ của 
hãng Walt disney - Walter Elias disney 
cũng để lại dấu ấn lớn trong đời sống 
văn hóa Mỹ với 48 lần được đề cử giải 
oscar và 7 lần ở giải Emmy, chính thức 
giành 22 giải oscar nhờ hình ảnh chú 
chuột Mickey lừng danh. 

hình ảnh chú chuột hoạt hình vui 
nhộn, đáng yêu được hàng triệu trẻ em 
thế giới hâm mộ được in khắp nơi từ 
cặp sách, đồ dùng học tập, đến quần 
áo, bánh kem… sau khi ra đời được hai 
năm, kem Mickey đã bán được 1 triệu 
cây, disney thu được 0,5 usd lợi nhuận 
cho mỗi cây kem. những năm đầu mới 
ra mắt, disney đã kinh doanh rất hiệu 
quả hình ảnh chuột Mickey. ngày nay, 
chuột Mickey vẫn là nhân vật hoạt hình 
tiêu biểu nhất của hãng Walt disney, là 
hình ảnh thân thương gắn bó với rất 
nhiều thế hệ trẻ em trên thế giới. Trên 
bộ nhận diện thương hiệu của kênh 
truyền hình disney channel, cũng dễ 
dàng nhận thấy hình ảnh chiếc tai chuột 
Mickey đáng yêu. 

“Ngôi Nhà Chuột” vươN xA
“ngôi nhà của chuột Mickey” là tên 

gọi thân thương mà nhiều người dành 
tặng cho hãng Walt disney. ngày nay, 
chuỗi giá trị thương hiệu mà chú chuột 

Mickey đem lại cho disney có lẽ vượt xa 
những gì mà “cha đẻ” của nó có thể 
tưởng tượng được. Từ năm 2005, dưới 
sự lãnh đạo của vị thuyền trưởng tài ba 
Bob iger, hãng disney không ngừng mở 
rộng và khẳng định đặc quyền tên tuổi 
của mình. Đại gia điện ảnh Walt disney 
đã trở thành thế lực thống trị hollywood 
sau thương vụ mua lại hãng 20th 
century Fox với giá 52,4 tỉ usd năm 
2017, mua lại hãng phim hoạt hình pixar 
với giá 7,4 tỉ usd năm 2006, mua lại 
xưởng phim star Wars với giá 4 tỉ usd 
năm 2012. 

Riêng với thương vụ thâu tóm 20th 
century Fox, hollywood chưa từng 
chứng kiến cú sáp nhập có quy mô 
tương tự từ năm 1935 cho đến thời điểm 
đó. nhờ đó, Walt disney tiếp quản mạng 
lưới phim màn ảnh rộng và phim truyền 
hình của Fox, national Geographic, star 
TV, national Geographic, sky, hulu, FX 
networks. Không chỉ có vậy, disney còn 
là một cỗ máy vận hành nhịp nhàng của 
những tên tuổi lớn như: disney, Marvel, 
pixar và Lucasfilm với mức tăng trưởng 
lợi nhuận hàng năm vô cùng ấn tượng, 
chạm mức gần 9 tỉ usd trong năm 2017. 
Với những nước cờ cao tay của iger, 
ngôi nhà của chú chuột Mickey đã trở 
thành một con “quái vật” khổng lồ, thống 
trị kinh đô điện ảnh Mỹ. sau thỏa thuận 
mua Fox, disney kiểm soát 40% thị phần 
ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ và 40% 
thị phần ngành truyền hình. disney cũng 
sở hữu thêm hàng loạt thương hiệu điện 
ảnh đáng giá như: X-Men, Avatar, 
Fantastic Four, Planet of the Apes, Alien, 
Predator, Kingsman, Ice Age….

Qua nhiều lần mua bán và sáp nhập, 
ngày nay tập đoàn truyền hình disney - 
aBc Group là tập đoàn truyền thông với 
nhiều thành viên khác nhau: hãng 
disney của Walt disney company, hãng 
truyền hình aBc, 50% cổ phần trong 
mạng lưới truyền hình a&E và 80% cổ 
phần hãng Espn. như vậy, cả disney, 
aBc và Espn đều hoạt động như 
những đơn vị trực thuộc của hãng 
disney Media networks.

có thể nói, Bob iger rất biết cách tận 
dụng tài sản của Fox để thúc đẩy hướng 
đi mới cho disney. Trong suốt hai thập 
kỉ qua, disney đã phát triển rất tốt sau 
khi sở hữu kênh truyền hình thể thao ăn 
khách Espn. nhận thấy xu hướng ngày 
càng trở nên lỗi thời của truyền hình 
truyền thống, Bob iger đã chèo lái 
disney theo hướng ngày càng tiếp cận 
gần với nội dung trực tuyến. năm ngoái, 
disney tiến hành kế hoạch lập dịch vụ 
streaming video thể thao Espn song 
song với dịch vụ trực tuyến các chương 
trình và phim của hãng disney vào năm 
2019, với mục tiêu là lấn sân, giành thị 
phần của netflix. năm 2019, disney sẽ 
chấm dứt mọi hợp tác với netflix, đồng 
nghĩa với việc phim của disney sẽ 
không còn xuất hiện trên trang web dịch 
vụ này.

chuột Mickey bước sang tuổi 90, 
ngôi nhà của nó đã thay đổi rất nhiều, 
lớn mạnh hơn. Với những tiềm lực hiện 
có, ngôi nhà của chuột Mickey sẽ còn 
phát triển và mở rộng hơn nữa.

KiM nGân  
(Theo Mirror, ABC News)

Disney ngày nay là một tập đoàn truyền thông hùng mạnh Bob Iger - Vị thuyền trưởng mới của Disney
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một giải đấu thàNh CôNg
Bước sang tuổi 15, Giải Bóng 

chuyền nữ quốc tế do VTV tổ chức hiện 
là giải đấu có tuổi đời lâu nhất trong hệ 
thống thi đấu của bộ môn bóng chuyền 
Việt nam. Theo đánh giá của nhiều nhà 
báo thể thao cũng như người hâm mộ, 
đây là giải đấu thể hiện tính chuyên 
nghiệp cũng như chất lượng tăng theo 
từng năm. Giải đấu gây được ấn tượng 
mạnh với khán giả từ khâu chuẩn bị, 

cách thức tổ chức, lựa chọn các đội 
tuyển khách mời, bố trí ăn ở, đi lại cho 
các vận động viên cũng như công tác 
truyền thông. 

năm 2018, giải đấu có sự tham gia 
của 6 đội khách quốc tế bao gồm: Đội 
nữ chdcnd Triều Tiên, nữ altay 
(Kazakhstan), Đh hokkaido (nhật Bản), 
Tuyển nữ Vân nam, Tuyển nữ Tứ 
Xuyên, Đh Đài Bắc - Trung hoa cùng 
hai đội chủ nhà Việt nam. “Trong thể 

thao, một trận đấu không hẳn nói lên 
nhiều điều. Đừng tưởng đội chdcnd 
Triều Tiên thua chúng ta 3 set trong trận 
chung kết mà đánh giá họ yếu. Đừng 
quên, họ chính là đội đã thắng dễ dàng 
hai đội mà chúng ta rất chật vật mới 
vượt qua để có mặt trong trận đấu cuối 
cùng. Tôi nghĩ, đây là một trận đấu 
tranh ngôi vị quán quân hay, chất 
lượng. Đội tuyển có sự chuẩn bị, có 
phong độ tốt hơn đã giành được chức 

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế 
VTV Cúp ống nhựa Hoa Sen 2018  

ấn tượng khó quên...

giải bóng chuyền nữ quốc Tế VTV cúp ống nhựA hoA sen 2018 đã  
khép lại đầy ấn Tượng Với chức Vô địch dành cho đội Tuyển nữ quốc 
gia ViệT nam. bước sang Tuổi 15, Thêm mộT lần uy Tín, Thương hiệu, sức 

lan Tỏa của giải đấu được khẳng định Trong lòng người hâm mộ 
cũng như bạn bè quốc Tế.

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia VN lần thứ 5 đăng quang ngôi vô địch 
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vô địch.” - ông Lê Trí Trường, TTK Liên 
đoàn bóng chuyền Việt nam nhận định. 

Theo đánh giá của giới chuyên môn, 
năm thứ hai có sự xuất hiện đồng thời 
của đội tuyển nữ quốc gia cùng đội 
tuyển trẻ là một thành công. Mặc dù ở 
giải đấu vừa rồi, đội tuyển trẻ chúng ta 
không giành được thứ hạng cao (xếp 
thứ 7/8 chung cuộc) nhưng là một trải 
nghiệm, một đợt tập huấn không gì tốt 
hơn dành cho các cầu thủ trẻ. Bởi theo 
nhận xét của giới chuyên môn, Giải 
bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp ống 
nhựa Hoa Sen 2018, các đội bóng đều 
có sức mạnh không quá chênh lệch. 
Đặc biệt, mỗi đội đều có  phong cách, 
lối đánh rất riêng, không giống nhau, từ 
đó tạo sự đa dạng và tươi mới. các vận 
động viên của chúng ta cọ xát với họ sẽ 
đúc rút ra nhiều kinh nghiệm để tham 
gia những đấu trường lớn khác. Điều 
đó thực sự có giá trị cho cả hai đội 
tuyển. chia sẻ cảm xúc sau khi giải đấu 
kết thúc, phạm Thị Kim huệ, người đã 
gắn bó nhiều năm cùng giải đấu, hiện là 
Trợ lí huấn luyện Đội tuyển trẻ đã thẳng 
thắn: “Tôi không đặt nặng danh hiệu ở 
giải đấu năm nay. Tham gia VTV Cúp 
lần này là cơ hội quý đối với tôi cũng 
như các em vận động viên trẻ. Đây là 
lần đầu tiên các em được thi đấu trong 
bầu không khí đông nghịt khán giả với 
các đội bóng uy tín và chất lượng. Điều 
này sẽ tạo cho các em tinh thần, bản 
lĩnh thi đấu để kế cận thế hệ các đàn chị 
đi trước”.

NhữNg ấN tượNg Khó QuêN
hà Tĩnh, nơi giải đấu diễn ra năm 

thứ 15 là những ngày sôi động của 
không khí lễ hội và thể thao. nhiều 
hôm, đặc biệt là ngày diễn ra trận khai 

Danh sách các danh hiệu cá nhân VTV cup ống nhựa hoa sen 2018:
- VĐV toàn diện nhất: Trần Thị Thanh Thúy (ĐT Việt Nam)
- VĐV đối chuyền xuất sắc nhất: Đặng Thị Kim Thanh
- Phụ công xuất sắc nhất: Bùi Thị Ngà (ĐT Việt Nam), ZhangXiaoya (Tứ Xuyên, 
Trung Quốc)
- Chủ công xuất sắc nhất: Karistina Belova (Altay, Kazakhstan), Song Hyang 
Mi (CHDCND Triều Tiên)
- Chuyền hai xuất sắc nhất: Nguyễn Linh Chi (ĐT Việt Nam)
- Libero xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Kim Liên (ĐT Việt Nam)
- Miss VTV Cup 2018 : Đặng Thị Kim Thanh (ĐT Việt Nam)

Đài THVN trao tặng 20 triệu cho Đội tuyển trẻ VN, 50 triệu cho Đội tuyển Quốc gia VN 

Nhà báo Phan Ngọc Tiến - Trưởng Ban SX 
các chương trình thể thao trao danh hiệu VĐV 

toàn diện cho VĐV Trần Thị Thanh Thúy

Ông Đặng Quốc Khánh- Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh 
trao danh hiệu Miss VTV Cup 2018 

cho VĐV Đặng Thị Kim Thanh 
hà hươnG phúc
(Xem tiếp trang 50)
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mạc và bế mạc của giải đấu, hàng trăm 
người đã phải xếp hàng từ đêm trước 
chỉ mong mua được tấm vé vào xem 
trực tiếp các vận động viên thi đấu. sức 
chứa 2.200 chỗ ngồi của nhà thi đấu 
hà Tĩnh vẫn không thể đáp ứng nổi tình 
yêu thể thao của người hâm mộ. Đơn vị 
chủ nhà cũng đã trang bị một màn hình 
cỡ lớn ngay phía ngoài nhà thi đấu để 
phục vụ khán giả nhưng nhiều người 
vẫn ấm ức khi chưa thể sở hữu tấm vé 
để vào xem trực tiếp giải đấu này. 
“chúng tôi cũng không ngờ tình yêu 
của người hâm mộ dành cho VTV Cup 
lại lớn và cuồng nhiệt như vậy. hà Tĩnh 
đã có những ngày thật đáng nhớ. nhân 

dân mong đợi không biết đến bao giờ 
giải đấu lại xuất hiện trên quê hương 
mình một lần nữa.”- ông Đặng Quốc 
Vinh, Trưởng BTc địa phương, phó 
chủ tịch uBnd tỉnh hà Tĩnh cho biết:

 “ngoài các trận đấu có chất lượng 
chuyên môn cao, tôi thực sự ấn tượng 
với cách làm của Ban tổ chức khi thực 
hiện được những buổi giao lưu văn 
hóa, những cuộc “về nguồn” đối với 
những vùng đất nơi giải đấu diễn ra. 
Qua những buổi giao lưu đó, vẻ đẹp, 
văn hóa, sự mến khách của con người 
Việt nam được hiện lên rõ nét trong 
mắt bạn bè quốc tế. Đã đồng hành 
cũng giải đấu trong nhiều năm qua, tôi 

nhận thấy các đội khách quốc tế thực 
sự ấn tượng với những buổi giao lưu 
như vậy. năm nay những địa danh như: 
ngã ba Đồng Lộc, Mộ thi hào nguyễn 
du… thực sự cuốn hút các vận động 
viên trẻ đến từ nhiều quốc gia của châu 
Á, nó không chỉ thể thao mà còn là ngày 
hội của rất nhiều sắc màu văn hóa và 
sự đoàn kết” - nhà báo nguyễn Lưu, 
người đã có nhiều năm đồng hành cùng 
giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV  
chia sẻ. 

Qua 15 năm tổ chức, rất nhiều vận 
động viên tài năng của bóng chuyền nữ 
Việt nam qua giải đấu này đã được 
phát hiện, ươm mầm và trở thành trụ 

ấn tượng khó quên...
(Tiếp theo trang 49)

HLV Tuấn Kiệt đã mang tới một màu sắc mới cho 
đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia VN

VĐV Nguyễn Linh Chi nhận danh hiệu 
Chuyền hai xuất sắc nhất 

Nguyễn Linh Chi  mang áo số 10  Đội tuyển VN 
nhận danh hiệu VĐV Chuyền hai xuất sắc nhất

Libero xuất sắc nhất 
Nguyễn Thị Kim Liên
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cột của đội tuyển quốc gia như: Kim 
huệ, Thanh Thúy, diệu châu… “nhưng 
giải đấu lần thứ 15 này vẫn có cái khác, 
đó là sự góp mặt những gương mặt trẻ. 
họ xuất hiện đầy ấn tượng và triển 
vọng. Trẻ nhưng đầy tự tin và bản lĩnh. 
Tôi nghĩ, sự tự tin và nhập cuộc của họ 
tốt hơn các bậc đàn chị những năm 
trước. Điều này rất có lợi cho những 
vận động viên bắt đầu bước vào con 
đường chuyên nghiệp. Không chỉ có 
Việt nam xuất hiện các gương mặt trẻ 
ấn tượng mà các đội khách mời cũng 
vậy. nhiều gương mặt mới đã xuất hiện 
và sẽ là tài năng trong tương lai” - nhà 
báo nguyễn Lưu nhận định.

hà hươnG phúc 
Ảnh: hải hưnG  

Đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam 
đã có một giải đấu cọ sát thành công

Đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ 
và yêu mến của người hâm mộ mỗi khi thi đấu

VĐV Bùi Thị Ngà (áo trắng) được trao danh hiệu Phụ công xuất sắc nhất
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thi tới đâu, biết tới đó?
Format của The Debut (Dự án số 1) 

được cho là có sự học hỏi và mang 
nhiều nét tương đồng với cuộc thi đình 
đám Produce 101 (Thực tập sinh) của 
hàn Quốc. cùng có mục đích tìm kiếm, 
đào tạo để tìm ra thí sinh xuất sắc, phù 
hợp nhất để chính thức trình làng, 
bước vào bệ phóng thần tượng; cùng 
có cách xây dựng mang đậm chất thực 
tế để lột tả được không chỉ năng lực, cá 

tính của mỗi người tham gia mà còn 
cho thấy cách thức cỗ máy giải trí vận 
hành… nhưng không quá khó để nhận 
ra so với tính chuyên nghiệp đẳng cấp, 
dàn thí sinh gần như đã được chuẩn bị, 
đào tạo kĩ lưỡng chỉ chờ cơ hội phù 
hợp để lăng xê của phiên bản hàn thì 
Dự án số 1 lại đi theo con đường quen 
thuộc “biến không thành có”. 

Tuy nhiên, câu chuyện về Dự án số 
1 không “nóng” bởi những điểm tương 
đồng với nước bạn mà bởi chất thực tế 
được đẩy cao ở chương trình cũng 

như luật thi liên tục gây bất ngờ. 
Trước tiên phải kể đến cách chọn thí 
sinh không giống bất cứ chương 
trình nào của Dự án số 1 khi những 
gì chắc thắng quen thuộc như bản 
lĩnh sân khấu, giọng hát tốt, dày dạn 
kinh nghiệm… lại trở thành yếu tố 

cản trở trên con đường tiến vào vòng 
trong, nhường chỗ 
cho sự tươi mới, trẻ 
trung, độ lạ và cả 
những hứa hẹn về tư 
duy âm nhạc hiện 
đại. Vì vậy, khá nhiều 
cái tên quen thuộc ở 
các sàn thi thố đã 
sớm dừng bước, nhường chỗ cho 
nhiều gương mặt còn mới toanh, có khi 
non nớt về tuổi đời, gây băn khoăn về 
triển vọng tiến xa. Không những vậy, 

luật thi cho từng vòng loại trừ cũng 
được Dự án số 1 liên tục sáng tạo, giữ 
bí mật đến phút chót làm đẩy cao mức 
độ kịch tính, làm bật lên được năng 
lượng, độ quyết tâm của mỗi thí sinh 
cho dù thực tế cũng gây ra không ít 
hoang mang, ngỡ ngàng. Đến mức có 
thí sinh còn thẳng thắn bày tỏ ý định 

dừng cuộc chơi vì 
không thấy phù hợp 
với những gì chương 
trình mang đến. 

Qua cách ghi lại 
phản ứng, thái độ 
của những bạn trẻ 
tham gia Dự án số 1 

có thể thấy, hành trình tìm kiếm, đào 
tạo ca sĩ thần tượng ở Việt nam thông 
qua các cuộc thi sẽ còn nhiều chông 
gai khi mà sự hiểu biết cặn kẽ, rõ ràng 

chất thực tế được đẩy cao
là mộT cuộc Thi được xây dựng Với ý Tưởng mang đến sự  

khác biệT cho Việc Tìm kiếm, đào Tạo ca sĩ, dự án số 1 Thu húT 
được nhiều sự quan Tâm của khán giả. Tuy nhiên Vì quyếT liệT 
Theo đuổi sự mới mẻ, chương Trình đã mang đến không íT sự  

bối rối cho cả Thí sinh lẫn khán giả.

Dự án số 1

Dự án số 1 với dàn camera giấu kín đã 
hoàn thành khá tốt việc bám sát, phản 
ánh thực tế câu chuyện “ước mơ vươn 
tới một ngôi sao” của giới trẻ việt.

Bộ ba Oraz của chương trình

Hoàng Thùy Linh hướng dẫn thí sinh tập vũ đạo
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về luật thi cũng như sự chuẩn bị đầy đủ 
những kĩ năng cần thiết, thái độ nghiêm 
túc, quyết tâm vẫn còn mơ hồ. Từ 
những cạnh tranh, xích mích, từ sự uể 
oải, lười biếng khi tập luyện đến cách 
ứng xử của mỗi người trong âm nhạc 
được phản ánh sinh động, mang đến 
nhiều cảm xúc cho khán giả. Gây nhiều 
ý kiến trái chiều là những bình luận 
thiếu tôn trọng của một thí sinh về giám 
khảo Đức phúc và một trường hợp thú 
nhận đạo nhạc vì mục đích chiêu trò. 

công khai những ngoại lệ như vậy trên 
màn ảnh nhỏ là điều không thường gặp 
ở các chương trình truyền hình thực tế 
Việt nhưng lại phù hợp với tiêu chí thực 
tế mà Dự án số 1 hứa hẹn với khán giả. 
Thậm chí, bước vào các tập sau này, 
tính thực tế đến mức sống còn sẽ 
quyết liệt hơn nữa.

Nỗ lựC KhẳNg địNh CủA DàN 
giám Khảo trẻ tuổi

Một khái niệm mới – Oraz – được 
Dự án số 1 đưa vào thay thế cho 
những gì người Việt quen thuộc như 
giám khảo hay huấn luyện viên. Đảm 
nhận vị trí này là những cái tên vẫn 
đang gây nên những phản ứng trái 
ngược: Đức phúc – hương Tràm – 
hoàng Thùy Linh. nhà sản xuất chọn 
họ với kì vọng truyền cảm hứng, truyền 
quyết tâm cho thí sinh vì con đường đi 
đến thành công của cả ba người này 
gần gũi với các bạn trẻ, từ khởi đầu 
đến những thử thách, chông gai lẫn 
nghị lực vượt lên để khẳng định vị trí. 
Thế nhưng, thay vì “làm bạn”, cả ba 
giám khảo trẻ tuổi này đều xây dựng 
hình ảnh khá khắt khe trong cách đánh 
giá, chọn lựa thí sinh. Khó tính nhất là 
hương Tràm. Mặc dù với thực lực, 
chuyên môn vững vàng, nhận xét, bắt 
lỗi chuẩn xác, tuy nhiên, đôi khi hương 
Tràm hơi sa đà vào việc đánh giá tính 

cách, thái độ. Với xuất phát điểm từ số 
không của nhiều bạn trẻ, sự nghiêm 
túc ngay từ đầu vô tình khiến những 
tập phát sóng hơi nặng nề, phần nào 
thiếu đi tính giải trí. Qua vài tập, bộ ba 
giám khảo đã bắt nhịp tốt hơn công 
việc của mình, bớt “gồng”, thoải mái 
chia sẻ cũng như gần gũi với thí sinh. 

hé lộ NhữNg gươNg mặt 
triểN vọNg

ngọc Vi - cô gái sinh ra và lớn lên 
tại Ba Lan – với chất giọng lạ, cách 
phát âm lơ lớ của một người không 
rành tiếng Việt trở thành trung tâm chú 
ý tại Dự án số 1 nhờ gương mặt sáng, 
phong thái tự tin, luôn nổi bật trong mọi 
khung hình. dù vấp phải nhiều bình 
luận thiếu tích cực nhưng khó có thể 
phủ nhận, ngọc Vi là một chiến binh có 
thể vượt qua các thử thách đầy áp lực.

Ở tuổi 26, hoàng phương không 
còn quá trẻ, tuy nhiên, giọng ca ở độ 

chín, khả năng xử lí điêu luyện của thí 
sinh này lại là điều sân khấu nhạc Việt 
luôn chờ đợi.

Khánh Long là thí sinh đặc biệt của 
Dự án số 1 vì là một người chuyển giới 
chưa phẫu thuật. cuộc sống nhiều biến 
động mang đến cho Khánh Long những 
trải nghiệm, cảm xúc sâu đậm khi hát, 
vì thế, dù còn không ít thiếu sót thì 
“chàng trai” 21 tuổi vẫn nhận được sự 
ủng hộ nồng nhiệt từ phía các Oraz lẫn 
khán giả, nhất là cộng đồng LGBT 
(những người đồng tính, song tính, 
chuyển giới).

Với luật Quay trở lại, bằng sự bình 
chọn của khán giả, cơ hội bước vào 
Top 5 vẫn để ngỏ cho tất cả các thí sinh 
đồng thời phần được trông đợi nhiều 
nhất chính là cách thí sinh lột xác, thay 
đổi ra sao qua quá trình đào tạo của 
chương trình. 

hoànG hườnG

Nhóm S.E.A

Nguyễn Ngọc ViBùi Hoàng Phương

Quốc Vũ
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tiếp Nối thàNh CôNg
VTV cúp Tôn hoa sen là giải đấu 

quy mô quốc tế được tổ chức thường 
niên. Với thông điệp “Vòng quay lan 
toả”, giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn 
Hoa Sen 2018 có lộ trình xuyên Việt, 
với tổng giải thưởng lên đến trên 1,2 tỉ 
đồng, giải thưởng áo Vàng chung cuộc 
giá trị 200 triệu đồng (Giá trị áo Vàng 
được xem là giải thưởng cao nhất 
trong các giải đua xe đạp được tổ chức 
tại Việt nam) và được Liên đoàn mô tô 
xe đạp thể thao Việt nam đánh giá là 
giải đấu chất lượng, quy mô dành cho 

12 đội mạnh trong nước cũng như 
quốc tế. 

Xuất phát đúng ngày Lễ Quốc khánh 
nước chXhcn Việt nam, ngày 
02/9/2018 từ hà nội và về đích tại  
Thành phố hồ chí Minh vào ngày 
16/9/2018. cuộc đua gồm 14 chặng với 
tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800 km 
dọc theo chiều dài đất nước: Bắt đầu 
từ Thủ đô hà nội đi qua các tỉnh: 
Thanh hóa, nghệ an, Quảng Bình, 
huế, Đà nẵng, Quảng nam, Bình Định, 
Gia Lai, Đắk Lắk, Bình phước và kết 
thúc tại Thành phố hồ chí Minh. Giải 

đua là cơ hội để các vận động viên bộ 
môn xe đạp Việt nam được giao lưu cọ 
xát, nâng cao trình độ chuyên môn và 
kĩ thuật, đưa bộ môn xe đạp Việt nam 
phát triển và đạt chuẩn quốc tế. Giải 
đấu này còn là dịp để giới thiệu, quảng 
bá đến bạn bè quốc tế các địa danh du 
lịch, văn hoá, lịch sử, hình ảnh con 
người Việt nam. 

“Trong năm thứ ba tổ chức Giải Xe 
đạp Quốc tế VTV cúp Tôn hoa sen, 
Ban tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với 
các đối tác, các địa phương để mang 
đến không khí sôi động, hấp dẫn nhất 

Giải xe đạp Quốc tế  
VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018

hứa hẹn nhiều 
bất ngờ, hấp Dẫn

năm Thứ 3 liên Tiếp, Tập đoàn hoa sen đồng hành cùng giải xe đạp quốc Tế VTV 
nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đấT nước, đặc biệT hướng đến kỉ niệm  

73 năm ngày quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2018), đồng Thời góp phần pháT Triển Và 
cổ Vũ phong Trào Tập luyện Thi đấu môn xe đạp Trên Toàn quốc. giải đấu diễn ra Từ 

ngày 02/09 đến ngày 16/09 hứa hẹn đem đến nhiều sự bấT ngờ hấp dẫn.

PV VTV tác nghiệp theo các chặng đua Cuộc đua năm nay gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu dài hơn 1.800 km dọc theo chiều dài đất nước
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Chúng tôi muốn thông qua các buổi tường thuật tôn vinh nét 
đẹp, sức hấp dẫn của bộ môn thể thao này cũng như những 
cống hiến của của các vận động viên. Nhờ sự lan tỏa mạnh 
mẽ qua các kênh sóng của VTV, hiệu ứng từ các chương trình 
do VTV phối hợp thực hiện, khán giả đến gần hơn với bộ môn 
xe đạp. Đoàn đua tới đâu hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm, 
cổ vũ nồng nhiệt của người dân các địa phương, công tác 
truyền thông giải đấu được đẩy mạnh qua đó “tiếp lửa” cho 
các vận động viên”, nhà báo Phan Ngọc Tiến chia sẻ.

cho những khán giả trực tiếp theo dõi 
tại đường đua lẫn khán giả xem truyền 
hình. do đặc thù của bộ môn xe đạp là 
thi đấu trên đường cho nên để thực 
hiện trọn vẹn việc truyền hình trực tiếp 
4 chặng quan trọng (bao gồm chặng 1: 
Vòng quanh hồ hoàn Kiếm, chặng 5: 
Đua cá nhân tính giờ tại Tp. Đồng hới, 
chặng 8: Đua ski vòng quanh quảng 
trường Quảng nam, chặng 12: Đua ski 
tại Tp Buôn Mê Thuột), Ban sản xuất 
các chương trình thể thao tập trung đầu 
tư về kĩ thuật với thiết bị, máy quay hiện 
đại, được tính toán kĩ lưỡng để bắt nhịp 
chuẩn xác với đường đua mang đến 
hình ảnh, góc máy đẹp, hấp dẫn. chắc 
chắn khán giả xem truyền hình sẽ được 
thỏa mãn, ấn tượng với những cú bứt 
tốc ngoạn mục, những vòng đua đầy 
gay cấn” - nhà báo phan ngọc Tiến, 
Trưởng Ban sản xuất các chương trình 
thể thao, Trưởng BTc giải cho biết.

lAN tỏA tiNh thầN thể thAo
Trao đổi với chúng tôi, ông ngô 

Quang Vinh, phó chủ tịch Liên đoàn  

xe đạp và mô tô Việt nam chia sẻ: 
“Bản thân tôi và Liên đoàn đánh giá rất 
cao giải đua xe đạp 2018 do VTV tổ 
chức. Mặc dù mới diễn ra năm thứ 3 
nhưng giải đua là sự kiện thể thao lớn, 
quy mô, chất lượng mà từ trước tới 
nay chưa xuất hiện nhiều ở Việt nam. 
Tôi tin rằng, sự kiện này sẽ góp phần 
thúc đẩy sự phát triển bộ môn đua xe 
đạp, tạo nên chất lượng cũng như quy 
mô cho hệ thống các giải đua xe đạp 
ở Việt nam”. 

Một điều thực sự có ý nghĩa của giải 
năm nay là cùng với các hoạt động 
chính là các chặng đua, sức lan tỏa 
của giải xe đạp VTV cup sẽ đến ở các 
hoạt động lan tỏa giá trị nhân văn trong 
cộng đồng. Đó là năm thứ 3 liên tiếp 
Tập đoàn Tôn hoa sen sẽ tổ chức trao 
tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt 
khó tại các tỉnh trên lộ trình đoàn đua đi 
qua. Đây sẽ là món quà có ý nghĩa 
động viên tinh thần to lớn, nhằm khuyến 
khích và tăng thêm động lực cho các 
em nhân mùa tựu trường sắp đến. 

Bằng uy tín, kinh nghiệm tổ chức, sự 
phối hợp ăn ý, giải xe đạp Quốc tế VTV 
Cúp Tôn Hoa Sen đã thu hút đông đảo 
các vận động viên nước ngoài, đưa giải 
đấu trở thành cơ hội học hỏi đáng quý 
để các vận động viên rèn luyện, trưởng 
thành thêm. 

Buổi lễ khai mạc (sáng 02/9), Bế 
mạc và Gala trao giải (16/9) sẽ được 
ThTT trên sóng VTV với nội dung trang 
trọng, hấp dẫn, hướng tới tôn vinh các 
vận động viên xuất sắc.

Với nỗ lực đầy tâm huyết của Ban tổ 
chức, sự công tâm của tổ trọng tài 
cùng tinh thần thi đấu đoàn kết, trung 
thực và cao thượng của 06 đội đua Việt 
nam cùng 06 đội đua quốc tế, Giải xe 
đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 
2018 hứa hẹn sẽ là một sân chơi thể 
thao lành mạnh, chuyên nghiệp, ý 
nghĩa; đồng thời để lại nhiều ấn tượng 
đẹp với bạn bè quốc tế cùng với người 
hâm mộ thể thao nói chung và bộ môn 
xe đạp nói riêng.

hoànG hườnG - Văn Quân

DANh SáCh CáC đội thi đấu
giải xe đạp QuốC tế vtv Cúp tôN hoA SeN 2018

MỘT VÀI THÔNG TIN GIẢI XE ĐẠP QUốC TẾ VTV cúp Tôn hoa sEn 2018
- Thể thức thi đấu: Thi đấu xuất phát đồng hành thành tích cá nhân và đồng đội. 
Riêng chặng 5 được tổ chức theo thể thức Tính giờ cá nhân (các VĐV được sử 
dụng trao thiết bị thi đấu tính giờ cá nhân).
- Họp kĩ thuật: 10h30 ngày 01/9/2018.
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 02/9/2018 đến ngày 16/9/2018.
- Lễ khai mạc: 8h00 ngày 02/9/2018 tại TP. Hà Nội.
- Gala bế mạc và trao giải: 16h00 ngày 16/9/2018 tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh, 
số 07 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

PV VTV phỏng vấn các VĐV trước giờ xuất phát
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gợi ý đối thủ 
Tiêu chí của chương trình Trí lực 

sánh đôi là chọn những cặp chơi là 
những người quen biết, thân thiết với 
nhau trong công việc hoặc cuộc sống, 
hoặc có thể là người yêu, vợ chồng, 
bạn thân của nghệ sĩ. Thường thì ban 
biên tập dự trù cả cặp chơi theo nhận 
định của mình về độ thân thiết của cặp 
nghệ sĩ  dựa vào việc họ từng hợp tác 
với nhau trong các sản phẩm nghệ 

thuật, hoặc là bạn bè thân thiết trong 
cuộc sống ... sau đó khi mời nghệ sĩ, 
ban biên tập sẽ hỏi lại ý kiến của nghệ 
sĩ rằng chương trình định mời anh/ chị 
này tham gia chung cặp với mình, anh/ 
chị thấy thế nào? Đa phần nghệ sĩ đều 
thấy sự lựa chọn của chương trình là 
hợp lí, cũng có một số trường hợp, 
nghệ sĩ gợi ý thêm người khác để chơi 
chung hoặc gợi ý cặp chơi đối thủ để 
cùng quay một tập. nhờ sự tư vấn và 
gợi ý từ phía nghệ sĩ nên chương trình 
luôn có những cặp chơi thân thiết thật 
sự, tạo nhiều tình huống thú vị cho 
chương trình.

muA bảo hiểm Cho phầN  
thi thể lựC

 Trí lực sánh đôi có format gốc là 
Body and Brain, khi lên sóng VTV3, 
những thử thách thể lực đã được nhà 
sản xuất Việt hóa để phù hợp với thể 

lực và văn hóa người Việt. những thử 
thách này dành cho tất cả những người 

có sức khỏe bình thường 
đều có thể chơi được. 
Mặc dù vậy, để đảm bảo 
an toàn, chương trình đã 
mua bảo hiểm cho người 
chơi và luôn có bác sĩ và 
tổ y tế túc trực tại hiện 
trường. những thử thách 
này bất ngờ với người 
chơi, họ không hề được 
biết hay luyện tập trước.

 Tất cả các cặp chơi đều để lại ấn 
tượng với ekip vì tinh thần chơi hết 
mình, lăn xả, không ngại khó, ngại 
xấu. Không chỉ những nghệ sĩ trẻ mà 
kể cả những nghệ sĩ gạo cội cũng hào 
hứng với các thử thách thể lực. ngoài 
ra, sự thông minh và nhanh nhẹn của 
những người chơi tham gia thử thách 
trí tuệ cũng khiến ban tổ chức vô cùng 
ấn tượng. 

bộ bA vui NhộN
ngoài các nghệ sĩ tham gia thử 

thách thì Trí lực sánh đôi có bộ ba Mc 
Quyền Linh, ban cố vấn phương 
Thanh, Quốc Thuận đồng hành xuyên 
suốt. Mc Quyền Linh là một người bận 
rộn nhưng vô cùng chuyên nghiệp. 
anh luôn đúng giờ, đảm bảo tiến độ 
ghi hình của chương trình. Một ngày 
ghi hình của chương trình gồm nhiều 
số nhưng Quyền Linh không bao giờ 
tỏ ra mệt mỏi. anh luôn giao lưu vui vẻ 
với đồng nghiệp. Với bất kì thử thách 
nào, anh cũng luôn dẫn dắt một cách 
sôi nổi. Trong một lần, khi hai cặp 
chơi bằng điểm nhau và phải đến với 
câu hỏi phụ để tìm ra đội chiến thắng 
bước vào vòng cuối cùng, Mc Quyền 
Linh là người đẩy không khí chương 
trình thêm gay cấn, khiến không chỉ 
hai cặp chơi mà cả khán giả tại phim 

trường phải nín thở 
dõi theo.

Đạo diễn, diễn 
viên Quốc Thuận 
vốn có nhiều kinh 
nghiệm dàn dựng 
sân khấu, trò chơi 
truyền hình nên 
anh có nhiều góp ý 
về chuyên môn dù 
ở vị trí ban cố vấn. 
anh và ca sĩ 
phương Thanh 
luôn tràn đầy năng 

lượng và đem lại không khí sôi nổi 
cho mọi người trong lúc làm việc. 
Thậm chí có lúc quay đến cuối ngày, 
mọi người đều khá mệt, bộ ba nghệ sĩ 
vẫn thoải mái cười đùa, tung hứng, 
trêu ghẹo mọi người trong ekip cũng 
như khán giả tại trường quay để 
truyền năng lượng cho mọi người làm 
việc luôn vui vẻ, hiệu quả. 

phươnG My  

Hậu trường 
nghệ sĩ đua sức tranh tài

đằng sau những Tình huống 
Vui nhộn của chương Trình Trí 

lực sánh đôi (pháT sóng 12h 
chủ nhậT hàng Tuần Trên kênh 

VTV3) là những câu chuyện 
hậu Trường Thú Vị. 
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bAN giám Khảo mAu NướC mắt
Ban giám khảo của chương trình  

Ai rành 6 câu năm nay vẫn là ba nghệ 
sĩ quen thuộc là nsưT Lê Thiện, nghệ 
sĩ Bạch Long và nsưT Quế Trân. hầu 
như sau khi xem xong phần thi của các 
thí sinh, ban giám khảo đều không kìm 
được tình cảm, ai cũng rưng rưng lệ. 
Không phải những nghệ sĩ có thâm niên 
trong nghề xúc động vì những trích 
đoạn vốn đã thuộc nằm lòng mà vì 
hành trình đến với cải lương, đến với 
chương trình của các thí sinh có quá 
nhiều điều đặc biệt. Vì đam mê cải 
lương nên dù bận rộn với công việc 
kiếm sống hàng ngày, các thí sinh vẫn 
thường trốn gia đình, đóng kín cửa 
phòng để tập tuồng. chỉ khi được chọn 
lên tivi thì họ với dám khoe với người 
thân, bạn bè. Trong thời buổi nhạc trẻ 
đang thịnh hành thì có rất nhiều người 
trẻ, trong đó có những bạn sinh năm 
1993, 1996… vẫn yêu mến cải lương. 

sau khi tham gia chương trình, rất 
nhiều người gắn bó với cải lương một 
cách chuyên nghiệp hơn, liên tục nhận 
được lời mời đi hát ở các sự kiện, hoặc 

tham gia câu lạc bộ đờn ca tài tử 
chuyên nghiệp. các thí sinh tham gia  
Ai rành 6 câu còn kết bạn với nhau để 
cùng chia sẻ đam mê và công việc. 

tư vấN viêN bất đắC Dĩ 
BTV, đạo diễn Trường Long chia sẻ, 

Ai rành 6 câu do phòng Giải trí của 
Trung tâm Truyền hình Việt nam tại 
Tp.hcM thực hiện với kinh phí khá thấp 
so với mặt bằng chung của các chương 
trình truyền hình thực tế khác hiện nay. 
Thế nhưng, với tâm huyết của người 
làm truyền hình nhiều năm, đặc biệt 
gắn bó với nghệ thuật sân khấu dân tộc 
nên anh cùng nhiều đồng nghiệp đã cố 
gắng mang lại sân chơi ý nghĩa cho 
khán giả. sau những mùa đầu tiên tổ 
chức khá thành công, đến nay Ai rành 
6 câu đã được giới mộ điệu cải lương 
biết đến nhiều hơn. Không chỉ những 
nghệ sĩ xuất thân từ trường lớp nghiêm 
túc, hoặc đã bỏ nghề từ lâu do nhiều 
điều kiện khách quan mà những thí sinh 
nghiệp dư hoàn toàn chưa qua trường 
lớp cũng tìm đến với chương trình rất 
nhiều. chính vì họ không phải là những 

người chuyên nghiệp nên nét diễn vẫn 
còn đậm chất hồn nhiên. Điều này 
khiến cho các nghệ sĩ đồng hành vất vả 
nhiều hơn vì thời gian tập luyện rất 
ngắn. Tuy vậy, họ luôn trân trọng tình 
cảm khán giả dành cho cải lương nên 
cố gắng chỉ dẫn từng động tác, lời 
hát… Ba đạo diễn của chương trình là 
Trường Long, Mai hương, nguyễn sơn 
cũng đảm nhiệm vai trò biên tập của 
chương trình nên thường xuyên có mặt 
ở phim trường trong lúc tập dượt để hỗ 
trợ các nghệ sĩ huấn luyện. 

BTV Trường Long còn đảm nhiệm 
vai trò quản lí trang fanpage trên 
Facebook của chương trình Ai rành  
6 câu. nhờ đó mà anh biết được tình 
hình của các thí sinh trong và sau cuộc 
thi. Đây cũng là nơi tổ chức cuộc thi 
trực tuyến cho khán giả yêu thích ca cổ, 
cải lương trong và ngoài nước nên 
nhận được sự quan tâm của mọi người. 
ngoài ra, Trường Long còn đảm nhận 
vai trò tư vấn viên bất đắc dĩ. Mặc dù 
chương trình Ai rành 6 câu chỉ thực 
hiện khoảng sáu tháng trong một năm 
nhưng anh luôn phải tương tác với 
khán giả trong suốt một năm để giữ 
lượng người theo dõi. Trường Long 
thường xuyên nhận được những lời 
tâm sự rút ruột rút gan của các khán giả 
về đủ mọi chuyện trong đời sống, từ 
công việc đến tâm lí tình cảm. 

Lưu phươnG

vén màn hậu trường 
Ai rành 6 câu

chương Trình Truyền hình Tìm kiếm nhân Tố cải lương Ai rành  
6 câu đã quay Trở lại Với khán giả VTV9 Vào 14h Thứ bảy cách 
Tuần. mỗi số pháT sóng luôn chứa đựng nhiều câu chuyện xúc 

động Về Tình yêu dành cho bộ môn nghệ ThuậT dân Tộc. 

Hậu trường chương trình

PHíA SAu MàN HìNH
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tấm lòNg thiệN NguyệN 
Lần đầu tiên vợ chồng bác sĩ Vohn 

paul Bucher và Esther Bucher đến Việt 
nam là vào năm 1970. chứng kiến 
cảnh bom đạn nơi chiến trường rực 
lửa, binh lính luôn sẵn sàng súng ống 
chiến đấu khiến đôi vợ chồng trẻ choáng 
ngợp. Ở sài Gòn một thời gian, vợ 
chồng bác sĩ Esther Bucher chuyển 
xuống cần Thơ dạy tiếng anh cho giáo 
viên suốt 4 năm. những năm cuộc 
chiến quyết liệt hơn, điều kiện học tập 
thiếu thốn, họ quyết định trở về nước 
vào năm 1974 và tiếp tục đến những 
vùng đất khó khăn khác. sau sáu năm 
làm việc thiện nguyện ở indonesia, họ 
quyết định đưa hai đứa con trở về Mỹ 
để tiếp tục học tập nhưng vẫn nung nấu 
ý định quay lại châu Á.

Trong một lần tình cờ đọc được 
cuốn sách Last Night I Dreamed of 
Peace (Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình, 
nhật kí Đặng Thùy Trâm) được dịch, 

xuất bản ở Mỹ, họ quyết định trở lại Việt 
nam khi đã ở tuổi 68. Tháng 2/2016, Tổ 
chức Mennonite central committee 
(Mcc) đã làm cầu nối đưa hai vợ chồng 
bác sĩ Bucher đến với huyện Đức phổ, 
nơi nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết 
cuốn nhật kí mơ ước một Việt nam hòa 
bình. ngày đặt chân đến Trung tâm 
nuôi dưỡng và phục hồi chức năng da 
cam huyện Đức phổ, chứng kiến những 
đứa trẻ vô tội dặt dẹo vì phải gánh chịu 
những nỗi đau tột cùng của chiến tranh, 
nước mắt đã không thể ngừng rơi trên 
mặt bác sĩ Esther. 

Là nhà trị liệu hoạt động (occupational 
therapist) với kinh nghiệm 20 năm ở 
Mỹ, bác sĩ Esther lập tức bắt tay vào 
công việc giúp các trẻ em nơi đây phục 
hồi chức năng. ông Vohn paul Bucher 
là kĩ sư nông nghiệp, phụ trách việc 
thiết kế vườn rau sạch cho trung tâm. 
họ thuê một căn nhà cạnh trung tâm để 
tiện việc đi lại. họ ít khi ở nhà mà chủ 

yếu ăn ở, sinh hoạt cùng trẻ em và 
nhân viên trung tâm, mặc dù tuổi của 
họ lẽ ra được nghỉ ngơi. hai vợ chồng 
bác sĩ chăm chỉ học tiếng Việt với mong 
muốn sớm có thể trò chuyện, hướng 
dẫn cho nạn nhân da cam tự tin luyện 
tập đi lại.

hàng ngày, những đứa trẻ ở Trung 
tâm bi bô trìu mến gọi ông Vohn paul 
Bucher là bố Bo và bà Esther Bucher là 
mẹ yến. Trong những bước chân co 
quắp cố tiến về phía trước của những 
đứa trẻ kém may mắn luôn nhận được 
tiếng vỗ tay động viên của hai người. 
họ còn kiên trì hướng dẫn, khuyến 
khích những đứa trẻ khuyết tật ngồi vẽ 
tranh trước gương để tìm thấy niềm tin 
cho bản thân mình và niềm vui trong 
cuộc sống.

Nối Dài tìNh yêu thươNg 
Gần hai năm qua, với sự trợ giúp 

của vợ chồng bác sĩ Bucher, niềm vui 

người Xoa Dịu 
nỗi đau Da cam

chọn cách kể mộT câu chuyện giản dị Về Tình yêu Thương không 
phân biệT màu da, quốc Tịch, Văn hóa… của Vợ chồng bác sĩ Vohn 

paul bucher Và esTher bucher, bộ phim Tài liệu người xoA dịu nỗi 
đAu Với những hình ảnh Vô cùng xúc động sẽ pháT sóng lúc 20h10 

Thứ Tư ngày 12/9 Trên kênh VTV1. 
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đã đến với nhiều em nhỏ khi lần đầu 
tiên đôi bàn tay các em có thể cầm chặt 
đồ chơi, đôi bàn chân cong queo đã có 
thể nhấc lên... Theo ông nguyễn chí 
Thắng, chủ tịch hội nạn nhân chất độc 
da cam huyện Đức phổ, địa phương 
này là một trong những nơi chịu ảnh 
hưởng nặng nề của chất độc hóa học 
trong chiến tranh với hơn 2.000 người 
bị phơi nhiễm chất độc hóa học, nhưng 
mới chỉ có khoảng 700 người được giải 
quyết chế độ. Từ khi vợ chồng bác sĩ 
Bucher đến đây, hiệu quả điều trị cho 
các cháu nhiễm chất độc da cam/dioxin 
đã có những chuyển biến rõ rệt, các 
cháu phục hồi tốt hơn. ngoài ra, bác sĩ 
Esther cũng đã cố gắng truyền đạt 
những kiến thức trị liệu cho nhân viên ở 
đây nhằm đáp ứng tốt nhất việc chăm 
sóc cho các cháu.

Bên cạnh việc giúp đỡ phục hồi 
chức năng cho hàng chục trẻ da cam, 
khuyết tật, con em cựu chiến binh từng 

tham gia chiến tranh, vợ chồng bác sĩ 
Bucher còn kêu gọi bạn bè quốc tế hỗ 
trợ kinh phí làm mô hình rau sạch, tặng 
bò, dê giúp nhiều gia đình cựu binh 
nghèo phát triển kinh tế, vươn lên trong 
cuộc sống.

hình ảnh của hai tình nguyện viên 
đặc biệt - vợ chồng bác sĩ Vohn paul 
Bucher và Esther Bucher tại Trung tâm 
nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn 
nhân da cam huyện Đức phổ đã trở 
nên rất quen thuộc với nhiều người đến 
đây. Trước khi thực hiện bộ phim tài liệu 
này, ekip sản xuất bộ phim Người xoa 

dịu nỗi đau từng nghe nói khá nhiều 
thông tin tốt đẹp về họ. Vậy nhưng khi 
trực tiếp gặp gỡ với họ, biên tập viên 
hằng Giang - đạo diễn của phim tài liệu 
Người xoa dịu nỗi đau vẫn vô cùng xúc 
động. chị cảm nhận được sự gần gũi, 
chân tình và một tình yêu rất đặc biệt 
của họ dành cho những đứa trẻ kém 
may mắn ở đây. Trong suốt thời gian 
ghi hình bộ phim, khi lắng nghe những 
chia sẻ của những đứa trẻ bị khuyết tật 
ở Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi 
chức năng nạn nhân da cam huyện 
Đức phổ và bố mẹ của chúng, ekip 
càng thêm trân trọng tấm lòng nhân hậu 
của cặp vợ chồng này.

 Tình cảm và những việc làm của vợ 
chồng bác sĩ Bucher không chỉ thể hiện 
sự nhân ái giữa người với người bất kể 
quốc tịch, màu da mà còn góp phần xoa 
dịu nỗi đau chiến tranh trên mảnh đất 
Quảng Trị còn nhiều thương đau.  

Thục Miên

chứng kiến sự kiên nhẫn, niềm vui và 
nỗ lực của vợ chồng bác sĩ vohn paul 
bucher và esther bucher mới cảm 
nhận hết tình yêu trẻ nhỏ và tình cảm 
đặc biệt của họ dành cho việt nam.

Vợ chồng bác sĩ bên cạnh 
những đứa trẻ tật nguyền
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đếN với Ngôi Nhà vtv
Kỳ hương tiết lộ, bà nội là người 

chọn tên cho cô với hàm ý mùi hương 
độc đáo, kì diệu. sau những ngày đầu 
bỡ ngỡ bước chân vào nghề dẫn 
chương trình, nhờ sự góp ý, chỉnh sửa 
của nhóm sản xuất nên Kỳ hương dẫn 
ngày càng tốt hơn. cô cảm thấy mình 
rất vui vẻ, thoải mái khi được đi nhiều 
nơi, gặp gỡ và tìm hiểu cuộc sống của 
bà con ở quê hương miền Tây. dần 
dần, công việc dẫn chương trình trở 

nữ mc đang được yêu mến qua 
các chương Trình: chuyện bác 

bA phi - xưA Và nAy, bAy bổng 
phương nAm, Kí sự miền Tây 

muôn nẻo chợ Trên kênh VTV9 
sở hữu cái Tên rấT đặc biệT - kỳ 

hương. không chỉ sở hữu 
giọng nói ngọT ngào, cô gái 
quê cần Thơ còn Thu húT khán 
giả ở dáng Vẻ rạng ngời của 

lứa Tuổi đôi mươi. 

MC Kỳ Hương trong chuyến tác nghiệp

MC Kỳ Hương

mặn mà nét Duyên 
miền tây
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thành niềm đam mê của Kỳ hương lúc 
nào không hay. 

Từ kinh nghiệm làm việc với các 
kênh truyền hình khác, khi có cơ hội 
hợp tác với VTV, Kỳ hương được học 
hỏi thêm rất nhiều điều mới mẻ. cô luôn 
quan sát các anh chị trong ekip làm việc 
chuyên nghiệp, đầu tư hình ảnh, ánh 
sáng, góc máy, bối cảnh kĩ lưỡng. hơn 
thế, các chương trình thực hiện luôn có 
sự chăm chút về nội dung, kịch bản 
không chỉ chặt chẽ mà còn có chiều 
sâu. “Tôi ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp, 
bản lĩnh và tâm huyết với nghề của các 
anh chị đồng nghiệp ở VTV” - Kỳ hương 
chia sẻ. 

Vừa qua, Kỳ hương may mắn được 
tham gia  “Lớp đào tạo kĩ năng dẫn 
trường quay và hiện trường” của VTV 
với giáo viên nước ngoài Ms Terry anzur 
tổ chức. Lớp học ngắn này giúp cô học 
thêm được nhiều kiến thức mới, bổ ích 
và nhận thấy, điều quan trọng của 
người dẫn chương trình là phải luôn 
tràn đầy năng lượng và sáng tạo không 
ngừng. Kỳ hương tự nhận mình khá 
may mắn bởi sinh ra và lớn lên ở vùng 
đất cần Thơ “gạo trắng nước trong”. do 
điều kiện công việc, cô thường xuyên 
được khám phá rất nhiều điều mới mẻ 
của miền Tây. nhưng khi tham gia 
chương trình Bay bổng đất phương 
Nam thì cô gái 25 tuổi này vẫn không 
khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp trù phú, 
mênh mông của vùng đồng bằng sông 
cửu Long qua góc nhìn flycam từ trên 
cao. Bên cạnh đó, khi dẫn chương trình 
Chuyện bác Ba Phi - Xưa và nay, Kỳ 
hương lại có cơ hội nghe kể, xem lại 

những mẩu chuyện về nhân vật quen 
thuộc với tuổi thơ. Tuy vậy, cô may mắn 
được là người trực tiếp trò chuyện với 
các khách mời của chương trình là các 
nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà nghiên 
cứu văn học… để tìm hiểu những góc 
nhìn khác nhau qua các mẩu chuyện 
dân gian. Từ đó cô biết thêm được 
những giá trị nhân văn thông qua từng 
câu chuyện cũng như vai trò của bác Ba 
phi trong đời sống tinh thần của người 
dân nam Bộ. 

Đến với công việc dẫn chương trình 
truyền hình chuyên nghiệp khoảng sáu 

năm nay nên Kỳ hương luôn cố gắng 
tích góp nhiều kiến thức, vốn sống, 
hoàn thiện kĩ năng dẫn sao cho sáng 
tạo, hấp dẫn khán giả. Vì thường xuyên 
dẫn chương trình ở hiện trường nên Kỳ 
hương cũng lưu ý lựa chọn trang phục 
lịch sự, trang nhã hoặc trẻ trung, năng 
động để phù hợp với tính chất của từng 
chương trình. Đặc biệt, cô gái vùng 
sông nước này luôn chăm chút kĩ lưỡng 
đến lời dẫn sao cho câu từ trau chuốt, 
chuẩn xác mà vẫn gần gũi, dễ hiểu với 
người dân miền Tây. cô quan niệm: 
“Bên cạnh đầu tư cho trang phục, tôi 
nghĩ điều quan trọng không kém của 

một người dẫn chương trình là sự tự tin, 
duyên dáng khi chuyển tải thông điệp 
đến khán giả”.

hậu phươNg vữNg ChắC 
Tuy cùng lúc phải làm khá nhiều 

công việc bận rộn nhưng Kỳ hương 
may mắn có được sự chia sẻ hết lòng 
của người thân. hương tiết lộ mình vừa 
kết hôn vào tháng 3/2018, chồng cô 
chính là người chia sẻ và ủng hộ hương 
theo đuổi đam mê của mình. nhờ có 
hậu phương vững chắc nên Kỳ hương 
yên tâm làm việc và có thêm sức mạnh 
trước những thử thách mới. 

Kỳ hương luôn tranh thủ thời gian 
rảnh rỗi giữa lịch làm việc dày đặc để 
chăm sóc gia đình và rèn luyện sức 
khỏe, thư giãn và tái tạo năng lượng. 
sở thích khi rảnh rỗi của cô là tập yoga 
và chơi đàn piano. Việc tập luyện thể 
lực hỗ trợ rất nhiều cho công việc dẫn 
chương trình đòi hỏi cường độ, áp lực 
công việc khá cao. Kỳ hương cho biết, 
dù may mắn có giọng nói dễ nghe, 
truyền cảm nhưng cô luôn tự rèn luyện 
để giọng nói ngày càng khỏe, tròn vành 
rõ chữ hơn.

Kỳ hương có thế mạnh dẫn các 
chương trình thực tế về giải trí, văn hóa. 
ngoài ra, cô cũng từng thử sức ở những 
chương trình trực tiếp. Kỳ hương mong 
muốn có nhiều cơ hội thử sức ở những 
thể loại chương trình mới. Với nhiệt 
huyết của tuổi trẻ cùng với niềm đam mê, 
không ngừng học hỏi, cô mong muốn có 
thể rèn luyện nhiều hơn ở môi trường 
làm việc chuyên nghiệp của VTV. 

 phươnG phươnG

những trải nghiệm thú vị trong chương 
trình bay bổng đất phương nam giúp kỳ 
hương thêm yêu mến công việc truyền 
hình cũng như tự hào với mảnh đất “gạo 
trắng nước trong” nơi mình sinh ra.
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 Với Kim Hải mùa thi tốt nghiệp 
phổ thông và tuyển sinh đại học vừa 
qua chắc hẳn là mùa “nóng” nhất  
của bạn?

Kể từ khi Bộ Giáo dục & đào tạo 
quyết định chọn đổi mới thi cử làm khâu 
đột phá để tiến hành đổi mới giáo dục, 
cứ đến thời điểm diễn ra kì thi tốt nghiệp 
ThpT và tuyển sinh đại học là bản tin 
Thời sự của VTV lại cập nhật rất nhiều 
diễn biến nóng. hầu như năm nào 
chúng tôi cũng bận nhưng chưa mùa thi 
nào cá nhân tôi và các đồng nghiệp tại 
Ban Thời sự trải qua nhiều cảm xúc như 
mùa thi năm nay. Đầu tiên là bất ngờ, 
sau đó là phẫn nộ và đau xót. Bất ngờ 
và phẫn nộ là bởi chuyện tiêu cực trong 
thi cử, chúng ta vẫn nghe râm ran đâu 
đó, nhưng tiêu cực đến mức đổi trắng 
thay đen, biến những thí sinh từ trượt 
tốt nghiệp trở thành top đầu, thành thủ 

khoa đại học thì không thể chấp nhận 
được. nó vượt qua mọi giới hạn, cho 
thấy rõ sự lộng quyền, vô đạo đức, sự 
tha hóa của một bộ phận cán bộ công 
quyền ở địa phương. 

sau tất cả, tôi cảm thấy rất đau xót. 
Đau xót khi niềm tin của xã hội, của các 
em học sinh vào kì sát hạch lớn nhất 
trong cuộc đời các em bị lung lay. Khi 
niềm tin vào ngành giáo dục, vào sự 
trung thực của các cán bộ giáo viên bị 
tổn thương nghiêm trọng. Đau đớn hơn 
nữa khi những sai phạm này đã làm 
nảy sinh sự nghi kị trong một bộ phận 
người dân vào kết quả thi cử của  
toàn bộ học sinh các tỉnh nơi xảy ra 
sai phạm. 

 Trong quá trình bám sát và đưa 
tin về mùa tuyển sinh vừa qua, được 
biết Kim Hải đã có những “đêm 

trắng”, vậy tình huống mà bạn cảm 
thấy căng nhất là khi nào?

Trong quá trình liên tiếp phát hiện ra 
các sai phạm thi cử ở hà Giang, ngay 
sau đó là sơn La, rồi đến hòa Bình, gần 
1 tháng trời, chúng tôi luôn làm việc 
trong trạng thái chờ đợi, đón đầu, bám 
sát thông tin. Mong muốn lớn nhất là sự 
thật được phát giác, được công khai, và 
làm sao để Đài ThVn là đơn vị đi đầu 
trong việc phản ánh thông tin tới khán 
giả. có lẽ tôi là một trong những phóng 
viên quấy rầy Tổ công tác của Bộ Gd & 
ĐT nhiều nhất. căng nhất là khi tôi biết 
Tổ công tác của Bộ Gd& ĐT đang gặp 
rất nhiều khó khăn trong quá trình xác 
minh, làm rõ và đấu tranh với các cán 
bộ can thiệp kết quả thi ở sơn La. Liệu 
vụ việc có được công bố hay không? có 
vùng cấm nào được thiết lập hay không? 
Bộ, ngành, phối hợp rất chặt chẽ với tôi, 

Phóng viên Kim Hải 
những “đêm trắng” 
cùng mùa thi

Thông Tin Về giáo dục Trên sóng Truyền hình quốc gia, đặc biệT là 
Trên VTV1, luôn nhận được sự quan Tâm hàng đầu của dư luận.  

Với kinh nghiệm 10 năm chuyên Trách mảng Thông Tin nóng này,  
kim hải, phóng Viên ban Thời sự, có nhiều kỉ niệm buồn - Vui  

cùng những mùa Thi.

PV Kim Hải phỏng vấn GS Bùi Văn Ga - 
Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&DT

PV Kim Hải phỏng vấn trực tiếp về 
sai phạm tuyển sinh ở Sơn La
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còn phóng viên Liên Liên trực tiếp có 
mặt tại sơn La, bám sát Bộ công an để 
có được những tin tức sớm nhất. 

sáng sớm ngày 23/7, chúng tôi 
được báo tin uBnd tỉnh sơn La sẽ tổ 
chức họp báo công bố vụ việc vào cuối 
giờ sáng. chúng tôi đã chuẩn bị phương 
án, trong trường hợp không họp báo sẽ 
phỏng vấn riêng Tổ công tác của Bộ Gd 
& ĐT. Bằng mọi cách, cần phải đưa sự 
thật đến với công chúng. cuối cùng, 
đúng 11h40, họp báo diễn ra. Và VTV là 
một trong những cơ quan báo chí đưa 
thông tin sớm nhất. 

 Thường xuyên phải có những 
cuộc phỏng vấn nhanh các thứ 
trưởng hay bộ trưởng, áp lực mà bạn 
gặp phải là gì?

Tôi không cảm thấy áp lực khi phỏng 
vấn lãnh đạo các bộ, ngành. Quan trọng 
là người đó có trả lời thẳng thắn hay 
không, cuộc phỏng vấn có hay không, 
câu hỏi có đủ sắc bén chưa, đã lấy 
được những thông tin cốt lõi?... Tôi 
thường cảm thấy áp lực khi cuộc phỏng 
vấn có xu hướng không đạt đến chất 
lượng mong muốn, không đủ hấp dẫn 
đối với khán giả…

 Suốt 10 năm đưa tin về giáo 
dục, hẳn Kim Hải còn có nhiều kỉ 
niệm vui?

nhiều kỉ niệm vui chứ ạ. Vui khi 
được gặp và trò chuyện với các giáo 

viên và học sinh ở vùng cao. các giáo 
viên bám trụ ở các vùng khó khăn đều 
rất tâm huyết với nghề, yêu thương học 
trò. họ tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin 
vào những giá trị tốt đẹp của nghề giáo. 
niềm tin vào những điều tích cực của 
ngành giáo dục. Vui khi gặp các em học 
sinh giỏi. sự thông minh và trong trẻo 
của các em truyền cho tôi cảm hứng và 
động lực làm việc. Tôi cũng luôn cảm 
thấy vui và may mắn khi được gặp và 
trao đổi với rất nhiều chuyên gia giáo 
dục giỏi, đau đáu với sự nghiệp giáo 
dục của đất nước. những điều họ gợi 
mở, chia sẻ đã giúp tôi rất nhiều trong 
việc triển khai các tuyến tin bài, làm rõ 
nhiều vấn đề phức tạp trong lĩnh vực 
giáo dục. 

 Thế còn trong vai trò là thành 
viên Hội đồng biên tập Ban Thời sự, 
tham gia tổ chức sản xuất các bản tin 
Thời sự trong ngày, đồng thời tổ 
chức sản xuất và dẫn chuyên mục 
nặng tính chính luận - Sự kiện và 
bình luận, công việc của bạn chắc 
chắn còn “căng” hơn?

Đây là những công việc đòi hỏi nhiều 
tố chất hơn là làm phóng viên. phải 
tham gia tổ chức sản xuất, bình luận về 
các sự kiện, vấn đề diễn ra trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, kinh tế 
đến văn hóa, xã hội. người làm công 
tác tổ chức sản xuất sẽ phải biết khai 
thác thông tin ở các mức độ khác nhau, 

các tầng sâu khác nhau, gợi mở để các 
phóng viên phát triển vấn đề một cách 
hợp lí. Vì thế, làm ở vị trí này, với tôi là 
quá trình học hỏi không ngừng, sáng 
tạo không ngừng, quan sát và suy nghĩ 
không ngừng về những sự kiện, vấn đề 
đang diễn ra hàng ngày. 

Đối với Sự kiện & Bình luận, đây là 
một trong những chương trình chính 
luận lâu đời nhất, uy tín nhất của Ban 
Thời sự. cũng là chương trình tôi gắn 
bó và yêu thích từ khi bắt đầu làm việc 
tại Ban. Với tôi, được Lãnh đạo Ban tin 
tưởng giao trách nhiệm tham gia tổ 
chức sản xuất và dẫn chương trình này 
là một vinh dự, một bước trưởng thành. 
chương trình rất khó, vì có tính phản 
biện xã hội cao và đa dạng về các lĩnh 
vực, tôi phải tiếp tục cố gắng nhiều.   

 Hẳn là niềm đam mê, nhiệt 
huyết đã giúp bạn vượt qua những 
áp lực?

nói những từ đam mê hay nhiệt 
huyết thì nghe có vẻ cảm tính. Tính 
cách của tôi là đã chọn theo đuổi cái gì 
thì sẽ làm việc dốc lòng dốc sức vì cái 
đó. yêu ai thì yêu hết mình (cười). Từ 
khi ra trường, tôi đã chọn nghề phóng 
viên và yêu Ban Thời sự, nên tôi hết 
lòng với công việc ở đây. Khi đã yêu, 
bạn sẽ không cảm thấy căng thẳng hay 
áp lực gì hết. 

cẩM hà (Thực hiện)

“tôi cảm thấy rất vui khi tin bài của 
mình góp phần tác động ở một mức độ 
nào đó tới xã hội, tới việc điều chỉnh các 
chính sách giáo dục. có lẽ đó chính là 
phần thưởng lớn nhất cho những phóng 
viên như chúng tôi.” - kim hải

Phỏng vấn bố con cậu học trò tí hon 
Đinh K’ Rể tại trường TH Sơn Ca, Quảng Ngãi

Chuẩn bị tác nghiệp hiện trường
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thướC phim tươi trẻ 
Hạ chí chưa tới là câu chuyện về 

những người bạn ở trường trung học 
Thiển Xuyên là Lập hạ, Trình Thất Thất, 
phó Tiểu Tư, Lục chi ngang và ngộ 
Kiến. họ đã cùng trải qua thời thanh 
xuân thật đẹp, đầy ý nghĩa. sau khi tốt 
nghiệp, mỗi người có một hướng đi 
riêng, phó Tiểu Tư trở thành họa sĩ 
được yêu mến, thành lập phòng tranh 
riêng. Lập hạ là người yêu và trợ lí 
của anh. Tuy nhiên, chuyện tình cảm 
của họ không thành do người bạn 
thân nhất Trình Thất Thất xen giữa. 
Lục chi ngang vướng vòng lao lí phải 
vào tù. những tổn thương, đau đớn 

trong quá trình trưởng thành khiến 
các nhân vật đều mong ước mùa hạ 
mãi mãi không đến để không phải nói 
lời từ biệt thời học sinh rực rỡ, xốc 
nổi, tràn đầy sức sống. 

Điểm thành công của câu chuyện 
Hạ chí chưa tới là khắc họa giai đoạn 
mười năm trưởng thành cùng nhau của 
nhóm bạn thân. sau thời cắp sách đến 
trường hồn nhiên, họ tiếp tục bước đi 
trên con đường đời nhiều chông gai. 
Tình bạn, tình yêu đơn thuần tuổi trẻ 
dần dần bị sóng gió cuộc đời bẻ theo 
nhiều hướng khác nhau. những vấn đề 
mà các nhân vật trong Hạ chí chưa tới 
gặp phải chính là bài học tàn nhẫn 

nhưng giá trị nhất đối với giới trẻ để làm 
hành trang trong cuộc đời. so với 
truyện gốc Quách Kính Minh, bản phim 
truyền hình đã có nhiều thay đổi theo 
hướng tích cực. Kết thúc phim tươi 
sáng hơn với hiện thực u tối của 
nguyên tác. 

tái hiệN thời họC SiNh
ngay từ khi khởi động, Hạ chí chưa 

tới đã là một trong những dự án phim 
được chú ý. Theo thống kê của trang 
sina, lượng người xem phim trên mạng 
đạt đến con số 10 tỉ lượt, các bình luận 
xung quanh bộ phim khoảng 4,7 tỉ. 

Xem Hạ chí chưa tới giống như 
đang nhấm nháp viên kẹo xốp ngọt lịm, 

Hạ chí chưa tới

đi tìm kí ức học trò
hạ chí chưA Tới (46 Tập, pháT sóng 12h Từ Thứ hai đến Thứ sáu 

hàng Tuần Trên kênh VTV3, Từ 9/8) là mộT Trong những bộ phim 
đề Tài Về Tuổi Thanh xuân nổi bậT năm 2017 của màn ảnh nhỏ 
hoa ngữ. bộ phim kể Về quãng Thời gian học Trò ngây Thơ,  

rực rỡ như ánh sáng mùa hè. 
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mịn màng, xinh xinh. những khung 
cảnh lớp học, sân trường, hàng cây, 
ánh nắng, bãi cỏ xanh cùng các cô cậu 
học trò trẻ trung, hồn nhiên. Gam màu 
chính của bộ phim được xử lí tươi sáng, 
mang lại cảm giác ấm áp, trong trẻo về 
tuổi cắp sách đến trường. Việc xử lí các 
khung hình với bối cảnh trường học 
được quay ở thành phố hạ Môn (tỉnh 
phúc Kiến, Trung Quốc). những chi tiết 
tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng gắn 

liền với thời học sinh đã được tái hiện 
trên màn ảnh sống động với diễn xuất 
tự nhiên của các diễn viên từ chính đến 
phụ khiến khán giả có thể bắt gặp hình 
ảnh của mình thuở trước. Đó là nét 
nghịch ngợm của Lập hạ, tình cảm âm 
thầm sâu sắc của phó Tiểu Tư, sự xốc 
nổi của Lục chi ngang… khi cùng nhau 
ôn bài thâu đêm suốt sáng, đạp xe cùng 
“người ấy”, bị ăn “đạn phấn” của thầy 
cô khi ngủ gật trong lớp, dù bị kỉ luật 
cũng cùng nhau đoàn kết để thể hiện 
chính kiến tuổi trẻ…

Nữ hoàNg thANh xuâN 
Một trong những yếu tố thành công 

của Hạ chí chưa tới chính là sự xuất 
hiện của diễn viên Trịnh sảng, được 
mệnh danh là “nữ hoàng dòng phim 
thanh xuân”. cô bắt đầu được chú ý từ 
phim Cùng ngắm mưa sao băng (2009) 
và mối tình đẹp với bạn diễn Trương 
hàn ngoài đời thật. Từ đó, dù có rất 
nhiều diễn viên triển vọng như: Đàm 
Tùng Vận, ngô Thiến, âu dương na 
na, Quan hiểu Đồng… nhưng Trịnh 
sảng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu 
cho các nhà sản xuất phim. Trước phim 
Hạ chí chưa tới, cô đã có sự kết hợp 
thành công với dương dương trong 
phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tuy 
liên tục nhận được chỉ trích vì diễn xuất 

quá tệ, thân hình gầy nhẳng… nhưng 
Trịnh sảng lại sở hữu một lượng khán 
giả trung thành đông đảo. sự hấp dẫn 
của Trịnh sảng ở khuôn mặt tươi tắn và 
tính cách thoải mái, đôi khi có phần xuề 
xòa trong ăn mặc nhưng lại rất thân 
thiết, chịu khó giao lưu và chiều lòng 
khán giả hâm mộ. chính vì thế, dù cô 
đóng tệ đến mấy thì các dự án phim vẫn 
luôn có rất nhiều người xem. Đây là một 
trong những yếu tố giúp lịch làm việc 
của cô luôn kín mít và cái tên Trịnh 
sảng luôn nóng trên truyền thông. 

vAi phụ lêN Ngôi 
Ở phần đầu của phim Hạ chí chưa 

tới, hai diễn viên Trần học Đông và 
Trịnh sảng vào vai phó Tiểu Tư, Lập hạ 
được xem là cặp đôi chính thì sang đến 
giai đoạn trưởng thành lại là đất diễn 
của Bạch Kính Đình và Trịnh huệ hợp 
Tử. họ vào vai cặp đôi phụ và có cái kết 
hạnh phúc với đám cưới như mơ sau 
nhiều ngày tháng đau khổ trong quá 
khứ. nhân vật nhan Mạt không có trong 
nguyên tác mà được sáng tạo mới 
trong phim truyền hình được diễn viên 
Trịnh huệ hợp Tử thể hiện rất thành 
công. cô và bạn diễn Bạch Kính Đình 

nhận được nhiều lời khen ngợi và cơ 
hội đóng phim, tham gia truyền hình 
thực tế sau sức hút từ vai phụ của phim 
này. nam diễn viên họ Bạch đã bước 
lên nấc thang mới sau hàng loạt các 
phim thanh xuân như: Năm tháng vội 
vã, Thiếu nữ toàn phong, Thanh xuân 
của ai không mơ hồ…  để đến với 
những dự án lớn cùng các diễn viên 
gạo cội như Hoàng quyền (hợp tác 
cùng Trần Khôn), Vinh quanh bình 
phàm (hợp tác cùng Triệu hựu Đình) sẽ 
ra mắt trong thời gian tới.

NhạC phim thàNh CôNg  
Ngoài moNg đợi

ngoài điểm sáng về mĩ thuật, Hạ chí 
chưa tới còn nhận được sự ủng hộ 
nhiệt liệt của giới trẻ ở nhạc phim. phim 
được ra mắt đúng thời điểm mùa tốt 
nghiệp nên được yêu mến vì đúng tâm 
trạng của các cô cậu học sinh. Vì thế ca 
khúc trong phim do những ca sĩ trẻ 
đang được yêu mến như: Từ Giai 
oánh, Kim chí Văn, uông Tô Lang… 
nhanh chóng tạo hiệu ứng tốt cho phim. 
Đặc biệt, ca khúc Người theo đuổi ánh 
sáng kể về mối tình thầm lặng của một 
người nhút nhát, lặng lẽ như cái bóng 
bên cạnh người thương rất phù hợp với 
tinh thần và chủ đề của phim. Từ khi ra 
mắt vào mùa hè năm ngoái, ca khúc 
này luôn có mặt trong nhiều chương 
trình ca nhạc lớn, nhỏ khác nhau ở 
Trung Quốc và nằm trong danh sách 
những bản nhạc tình yêu thịnh hành và 
nhiều người thuộc lòng nhất hiện nay. 

G. TRúc



66

PHíA SAu MàN HìNH

“làm mưA làm gió”  
Dù SiNh SAu đẻ muộN 

so với chương trình hẹn hò ăn 
khách bậc nhất thế giới The Bachelor 
(Quý ông độc thân), Love Island (hòn 
đảo tình yêu) khiêm tốn hơn về bề dày 
lịch sử và cả danh tiếng, thế nhưng, sức 
thành công của nó tại quê nhà là điều 
mà bất kì chương trình nào cũng đều ao 
ước. cứ đến 9h tối mỗi khi phát sóng 
Love Island mùa giải mới, hàng triệu 
khán giả sẵn sàng bỏ thời gian ngồi 
trước chiếc màn hình tivi, để theo dõi 
kênh iTV2. 

Mới đây nhất, tập cuối cùng của 
Love Island mùa 2018 đã kết thúc với số 
lượng người xem lên đến hơn 4 triệu 
người, chưa kể hàng triệu khán giả theo 

dõi qua các nền tảng trực tuyến. nó 
cũng giúp thiết lập con số tỉ suất người 
xem kỉ lục cho Đài iTV đối với một cuộc 
thi truyền hình. Trên thực tế, số lượng 
khán giả còn có thể cao hơn rất nhiều 
nếu tính cả dịch vụ trực tuyến iTV hub, 
với khoảng gần 2 triệu lượt theo dõi 
trong suốt thời gian live stream tập cuối. 
Thêm vào đó là khoảng 3 triệu người tải 
ứng dụng chương trình để theo dõi cập 
nhật. hàng ngàn người đã đổ về khu 
liên hợp giải trí Boxpark croydon ở phía 
nam London để theo dõi tập chung kết 
của cuộc thi. Mỗi mùa giải, có khoảng 
260 ngàn chai nước mang thương hiệu 
Love Island  bán ra với giá 15 bảng/
chai. cùng thời gian này một năm về 
trước, cuộc thi Big Brother (người giấu 

mặt) mùa thứ 18 trên kênh channel 5 
đạt tỉ suất trung bình 1 triệu người xem, 
được ca ngợi là một chương trình thành 
công, đủ cho thấy Love Island đã bỏ xa 
các đối thủ của mình như thế nào.

Love Island là chương trình truyền 
hình thực tế hẹn hò do Đài truyền hình 
iTV sản xuất thử nghiệm lần đầu tiên 
vào năm 2005 và 2006 trên kênh iTV2. 
Tuy nhiên, sau một thời gian gián đoạn, 
phải đến 7/6/2015, Love Island mới trở 
lại một cách ngoạn mục, trở thành thỏi 
nam châm thu hút khán giả. Mùa thi mới 
nhất (mùa thứ tư) bắt đầu vào 4/6/2018, 
và kết thúc hôm 30/7 vừa qua. ngay sau 
đó, mùa thi thứ năm đã được nhà sản 
xuất xác nhận và dự định sẽ lên sóng 
vào mùa hè năm sau.  

lùm Xùm vẫn đắt khách
nếu như The bAchelor làm mưa làm gió Tại mỹ Và nhiều quốc gia 

khác Thì Tại anh, loVe islAnd là chương Trình hẹn hò được  
yêu Thích nhấT xứ sở sương mù. kể cả khi loVe islAnd dính líu đến 

nhiều lùm xùm không phù hợp Với Thuần phong đạo đức của  
xã hội Thì nó Vẫn là “con áT chủ bài” lập kỉ lục cho đài iTV.

Love island

 Love Island
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Theo thể lệ, có 
11 người lạ không 
quen biết nhau bao 
gồm sáu người đàn 
ông và năm phụ nữ 
cùng tham gia cuộc 
thi. họ được đưa 
đến sống chung 
trong một căn biệt 
thự, cùng nhau tìm 
hiểu, hẹn hò để tìm 
ra mảnh ghép hoàn 
hảo của mình. 
Điểm khác biệt so 
với nhiều cuộc thi hẹn hò thông thường 
là chương trình cho phép thí sinh “vượt 
rào”. yếu tố hấp dẫn giúp Love Island 
luôn giữ được sức nóng chính là nhờ 
vào tình yêu chân thành mà các cặp đôi 
thể hiện trong cuộc thi. Khán giả, đặc 
biệt là những người trẻ có thể tìm thấy 
ở đó những câu chuyện tình yêu với đầy 
đủ cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, giận 
hờn, ghen tuông, chia tay rồi tái hợp… 
cặp đôi chiến thắng sẽ được nhận phần 
thưởng trị giá 50 ngàn bảng anh (tương 
đương gần 1,5 tỉ đồng), đồng thời mở ra 
con đường trở thành một ngôi sao nổi 
tiếng trên mạng xã hội.

Tại anh, Love Island được ví như 
một hiện tượng truyền hình thực tế, 
thậm chí mức độ phát triển còn ngang 
hàng Britain’s Got Talent (Tài năng 
nước anh) bởi khả năng kéo khán giả 
trẻ về với chiếc tivi truyền thống vào mỗi 
tối khi Love Island lên sóng. Mức độ ăn 
khách của chương trình khiến iTV 
studios nhanh chóng bán bản quyền 
format cho nhiều đài truyền hình, 
trong đó nổi hơn cả là phiên bản 
tại australia và Đức. sắp tới 
đây, Đài cBs (Mỹ) sẽ mua 
bản quyền phát sóng Love 
Island phiên bản Mỹ. 

lùm xùm vẫN  
hút KháCh

Giữa một rừng các 
chương trình hẹn hò 
mọc lên như nấm sau 
mưa, mỗi cuộc thi đều 
phải tìm ra những yếu tố 

độc đáo và hấp dẫn nhất để giữ chân 
khán giả. Với những ai lần đầu tiên xem 
Love Island sẽ không khỏi tròn mắt ngạc 
nhiên khi nhìn thấy cặp đôi nam nữ ngủ 
chung giường, ngay cả trong đêm đầu 
tiên của họ vừa mới gặp nhau. cũng 
chính bởi thể lệ có phần kì quặc này nên 
mới có chuyện nảy sinh những tình 
huống dở khóc dở cười.  cảnh nóng đã 
nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh với 
mức độ gây sốc khác nhau khiến người 
xem phải “đỏ mặt”. chẳng hạn trong một 
tập thi, khi cảnh nhạy cảm giữa hai ứng 
viên diễn ra ngay trong phòng chung, 
các thí sinh còn lại thay vì bước ra khỏi 
phòng, đã quyết định ở lại và đưa ra 
những lời bình luận bên lề cảnh nóng. 

Thậm chí, có ý kiến cho rằng, Love 
Island mùa thứ hai còn cố tình phát 
sóng một đoạn ân ái giữa hai thí sinh 
là Emma-Jane Woodham (19 tuổi) và 
Terry Walsh (28 tuổi). Trong khi mọi 

người và các thí sinh khác 
khẳng định chuyện này là thật 

thì nhân vật chính Emma-
Jane Woodham lại phủ nhận 
hoàn toàn. “Tôi và Terry đã 
có một chút đùa vui và trao 
nhau một nụ hôn... chỉ có 

thế”, cô khẳng định.
Love Island dường như 

chẳng hề ngại ngần tạo ra 

những scandal từ việc lộ băng 
nhạy cảm, cắt ghép ảnh nóng… 
để đánh bóng chương trình. Một 
trong những vụ lùm xùm đình 
đám nhất là việc rò rỉ cảnh nóng 
của thí sinh hoa hậu anh Zara 
holland, dẫn đến việc cô bị tước 
vương miện. Tháng 7/2016, 
hoa hậu Vương quốc anh Zara 
holland đã lỡ “yêu” một ứng 
viên nam ngay trên sóng truyền 
hình, dù cảnh phim không quá lộ 

liễu bởi người xem chỉ nhìn thấy hành 
động nhạy cảm qua một chiếc chăn 
trùm kín nhưng bản thân nội dung của 
nó đã đủ gây sốc cho dư luận. ngay sau 
đó, Zara bị tước danh hiệu vì ban tổ 
chức cuộc thi hoa hậu cho rằng cô 
không còn đủ tư cách là một hình mẫu 
tích cực để họ tôn vinh nữa. nhưng 
cũng nhờ hiệu ứng từ scandal này, Love 
Island đã tăng tỉ suất người xem một 
cách chóng mặt. 

Đan cài những tình tiết giật gân và 
bất ngờ là một trong những yếu tố được 
các nhà sản xuất truyền hình thực tế 
khai thác tối đa để thu hút khán giả. 
Truyền hình anh và Mỹ vốn được xem là 
quê hương của nhiều chương trình thực 
tế ăn khách, được nhiều nước trên thế 
giới mua lại bản quyền. phong cách làm 
truyền hình giải trí của hai quốc gia này 
có ảnh hưởng rất lớn đến cách làm 
truyền hình giải trí trên thế giới. nên 
chăng việc lạm dụng quá đà, đôi khi ảnh 
hưởng đến chuẩn mực đạo đức của xã 
hội cần được các nhà đài xem xét một 
cách nghiêm túc.

diệp chi (Theo Guardian)

Hoa hậu Anh Zara Holland bị tước 
vương miện vì scandal trong Love island

Emma-Jane Woodham  va Terry Walsh
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Jennifer Lopez
hành trình 

đáng kinh ngạc

sắp sửa bước sang Tuổi 50 nhưng JenniFer lopez chưa hề cho Thấy  
ý định khép lại Thời đỉnh cao. cô Vừa được Vinh danh Trong bảng 
Vàng 100 nhân VậT có ảnh hưởng nhấT Thế giới do Time bình chọn, 

ở hạng mục dành cho biểu Tượng của năm 2018.

trong lời giới thiệu ngắn gọn, xúc 
tích viết riêng cho Tạp chí Time, 
Kerry Washington - ngôi sao của 
series phim truyền hình Scandal - 

đã mô tả Jennifer Lopez (J.Lo) như một 
biểu tượng cho ước mơ của cộng đồng 
Latin. J.Lo là diễn viên Latin đầu tiên đạt 
mức catse 1 triệu usd/phim đồng thời 
còn lập kỉ lục hi hữu khi trong vòng một 
tuần lễ có cả phim lẫn album dẫn đầu 
các bảng xếp hạng. sức ảnh hưởng của 
J.Lo phủ khắp các lĩnh vực từ ca nhạc, 
phim ảnh, thời trang, kinh doanh, sản 
xuất chương trình truyền hình… Ở bất 
cứ đâu, cô cũng đạt được thành công 
dù khởi đầu bằng không ít lời chê về 
giọng hát hay khả năng diễn xuất. Đáng 
nể hơn nữa, suốt khoảng 20 năm hoàng 
kim trong sự nghiệp với nhiều lần lận 
đận tình duyên, J.Lo vẫn được biết đến 
là một bà mẹ tận tâm, hết lòng vì con 
cái. Với Kerry Washington, việc theo dõi 
hành trình, những bước tiến của J.Lo là 
một điều kì thú, đầy bất ngờ, hứng khởi. 
Và hẳn nhiều người cũng chung ý kiến 
với Kerry nếu như biết rằng J.Lo đã nỗ 
lực phi thường như thế nào để vượt qua 
chặng đường vào nghề đầy khó khăn, 
trụ vững trong môi trường giải trí nhiều 
cám dỗ, bị bạo hành, bị sa thải chỉ vì 
không thỏa hiệp với đề nghị khiếm nhã. 
nữ nghệ sĩ đa năng này cũng là biểu 
tượng cho ý chí kiên cường để luôn giữ 
vững được phong độ, hình thể lí tưởng 
bất chấp sự nghiệt ngã của thời gian. 

Vài năm trở lại đây, J.Lo bộc lộ ý 
định dần chuyển hướng sang hoạt động 
truyền hình. Từ hiệu ứng rất tốt sau lần 
làm giám khảo American Idol (Thần 
tượng âm nhạc), J.Lo nhận thấy việc 
tham gia sản xuất, xuất hiện trên màn 
ảnh nhỏ mang lại cho cô thêm một đỉnh 
cao nữa trong sự nghiệp. series phim 

http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
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điều tra Shades of Blue (Góc khuất) mà 
J.Lo giữ vai chính kiêm nhà sản xuất trở 
thành tác phẩm rất ăn khách với hãng 
nBc, mở ra mối quan hệ hợp tác bền 
chặt giữa cô và Đài này. họ bắt tay vào 
thực hiện thêm cuộc thi nhảy World of 
Dance (Thế giới vũ điệu) gây sốt toàn 
cầu, chuẩn bị làm tiếp vở nhạc kịch 
Bye Birdie Live! (Tạm biệt Birdie)… 
nhưng tham vọng của J.Lo chưa dừng 
lại ở đó, ngay sau khi lên sóng mùa thứ 
ba (đồng thời là mùa cuối) Shade of 
Blue vào mùa hè này, cô lại thử nghiệm 
làm việc cùng hBo trong dự án tái hiện 
cuộc đời, sự nghiệp của “nữ hoàng ma 
túy” Griselda Blanco, “đá sân” sang Đài 
cBs bằng kế hoạch làm phim đề tài 
pháp luật… 

chính vào thời điểm dồn dập các dự 
án truyền hình, J.Lo lại “hạ gục” người 

nghe nhạc bằng đĩa đơn tiếng Tây Ban 
nha mới mang tên El Anillo. sự trở lại 
với cội nguồn Latin của J.Lo đã được 
dự đoán trước khi mà dòng nhạc này 
đang cho thấy sức mạnh thống trị. Điểm 
nổi bật ở MV El Anillo là bữa tiệc thời 

trang lộng lẫy, xa hoa mà J.Lo mang tới, 
ở đó, cô là một nữ hoàng quyến rũ, kiêu 
sa trong bộ sưu tập váy áo cao cấp với 
sắc ánh kim chủ đạo. ngoài ra, thông 
điệp mạnh mẽ, vũ đạo xuất sắc cũng là 
điểm thu hút ở MV mới này. Theo kế 
hoạch dài hơi hơn, J.Lo đang chuẩn bị 
cho việc xuất bản album tiếng Tây Ban 
nha thứ hai với vai trò sản xuất thuộc về 
chồng cũ của cô - nam ca sĩ Marc 
anthony. Trong thế giới showbiz thường 
xuyên chứng kiến cảnh chia tay không 
êm thấm thì mối quan hệ mật thiết giữa 
cặp đôi vàng một thời này là điều rất 
đáng ngạc nhiên.

nhã Khanh (Theo Time)

Jennifer Lopez là nhà sản xuất và giám khảo của World of Dance

Đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha mới 
mang tên el Anillo

Jennifer Lopez trong phim Shade of blue

một số nhân vật giải trí tiêu biểu được vinh danh trong 
Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 của Time
1.Nữ diễn viên hài Tiffiny Haddish
2.Nữ rapper thế hệ 9X Cardi B
3.Người dẫn chương trình truyền hình The daily show - 
Trevor Noah
4.Nữ diễn viên Nicole Kidman
5.“Người sói” Hugh Jackman
6.“Wonder Woman” Gal Gadot
7.Đạo diễn bom tấn Black panther - Ryan Coogler
8.Sao nhí truyền hình Millie Bobby Brown 
9. Nữ đạo diễn đột phá Greta Gerwig
10. Thần tượng mới của làng nhạc Shawn Mendez

top
100

có thể nói, J.lo là bà trùm quyền lực 
của làng truyền hình mỹ - một người 
mà sức sáng tạo cùng khả năng làm 
việc, sức hút thách thức tất cả các 
tên tuổi lừng lẫy khác.

http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://j.lo/
http://1.n?/
http://2.n?/
http://4.n?/
http://j.lo/
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Xuất thân là một diễn viên nhiều 
triển vọng của sân khấu kịch 
nước anh, đến tận năm 2011, 
Vanessa Kirby mới lấn sân sang 

màn ảnh truyền hình. sau một số vai 
diễn khá ấn tượng, cô được chọn vào 
vai công chúa Margaret trong bộ phim 
đề tài lịch sử The Crown. nguyên mẫu 
công chúa Margaret vốn được biết đến 
như là nhân tố nổi loạn trong hoàng 
gia anh, một người để lại dấu ấn sâu 
sắc về cả vẻ đẹp rực rỡ lẫn tính cách, 
đời tư khác biệt. Khi lên phim, Vanessa 
Kirby nhận được rất nhiều lời khen 
ngợi không chỉ vì ngoại hình tương 
đồng, toát lên khí chất hoàng gia, thỏa 
mãn hình dung về một trong những 
công chúa đẹp nhất thế kỉ 20 mà còn 
vì cô đã lột tả được chiều sâu nội tâm 
của một người phụ nữ phóng khoáng, 
luôn muốn vượt lên trên khuôn khổ gò 
bó chốn cung đình. Thể hiện vai 
Margaret xuyên suốt 2 mùa phim từ khi 
còn là thiếu nữ 17 tuổi đến khi ở tuổi 
ngoài 30, với Vanessa đó là quá trình 
trưởng thành cùng nhân vật, để cùng 
thấu hiểu, chia sẻ những gì ít biết về 
nàng công chúa nổi loạn với đường 
tình phức tạp, lận đận. 

nếu như trong gia đình hoàng tộc, 
Margaret phải ở sau cái bóng quá lớn 
của chị gái – nữ hoàng anh Elizabeth 
Đệ nhị thì trên phim trường The Crown, 
Vanessa Kirby lại được xem là ngôi 
sao đáng ghen tị nhất. Bởi lẽ cô được 
đầu tư chỉn chu, tỉ mỉ về ngoại hình để 
lột tả trọn vẹn một biểu tượng thời 
trang nức tiếng của hoàng gia anh 
trong thế kỉ 20. sang tới mùa thứ 2 của 
The Crown, bộ sưu tập 1960, phù hợp 
với tính cách một phụ nữ nhiều trải 
nghiệm, phá cách thay vì sự khuôn 
mẫu như trước. Từ vai diễn này, 

Vanessa nhận ra rằng, trang phục có 
tiếng nói riêng vô cùng quan trọng đối 
với các nhân vật, đặc biệt khi tái hiện 
tầng lớp hoàng gia. các công chúa, 
hoàng tử luôn phải có sự lưu tâm đến 
trang phục, phụ kiện trong từng hành 
động, cử chỉ sao cho toát lên khí chất 
thanh lịch, quý phái rất riêng.

Với sự đầu tư rất lớn từ phía netflix 
để xây dựng The Crown (kinh phí ước 
tính vượt quá 100 triệu usd), bộ 
phim đã thành công vang dội về 
mọi mặt, bội thu các giải 
thưởng, đề cử Quả cầu vàng 
và Emmy. Bản thân 
Vanessa Kirby cũng kịp 
mang về cho mình một 
đề cử nữ diễn viên 
phụ xuất sắc nhất tại 
BaFTa Television 
awards (Giải 
thưởng truyền 
hình uy tín nhất 
nước anh). 
Quan trọng 
hơn, phong độ 
ấn tượng của 
“công chúa 
Margaret” đã 
giúp cô có một 
vai diễn đáng 
chú ý trong bom 
tấn mùa phim hè 
2018 - Mission 

Impossible 6: Fallout (nhiệm vụ bất 
khả thi 6: sụp đổ). cú hích tiếp theo tới 
ngay cùng Vanessa Kirby là dự án 
phim ngoại truyện Fast and Furious 
(Quá nhanh, quá nguy hiểm) xoay 
quanh hai nhân vật phụ nhưng rất 
được yêu thích của loạt phim hành 
động tốc độ. 

Thuộc thế hệ ngôi sao đang lên của 
nước anh, tuy nhiên cả Vanessa Kirby 

lẫn claire Foy – người đã thể hiện 
rất xuất sắc vai nữ hoàng 

Elizabeth Đệ nhị trong 
series phim The Crown – 
đều nhận thức rõ những 
vấn đề bất công về 
giới, về thứ hạng trong 
ngành công nghiệp 
giải trí. họ luôn bị trả 
cát xê thấp hơn các 
đồng nghiệp nam và 

những tiếng nói đấu 
tranh của họ cũng 
chưa gây nhiều 
sự chú ý trên mặt 
báo nhưng 
không vì thế mà 
các nghệ sĩ 
chăm chỉ đi lên 
bằng thực lực, 
từ những vai 
diễn nhỏ như cô 

chịu lùi bước. 
Thùy an  

(Tổng hợp)

“công chúa” 
nổi loạn

Vai công chúa margareT Trong 
series phim Truyền hình đắT đỏ 
The crown (Vương miện hoàng 
gia) đã khiến Vanessa kirby đổi 

đời, mở rộng cơ hội cho nữ 
diễn Viên người anh đến Với các 

bom Tấn Tương lai. Vanessa Kirby trong 
phim The crown
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tôi là một khán giả trung thành của 
VTV. Trong khi nhiều người đã thay 
đổi thói quen tiếp nhận thông tin từ 
phương tiện nghe nhìn truyền 

thống là tivi sang các thiết bị điện thoại 
thông minh, ipad, iphone thì tôi vẫn trung 
thành với chiếc tivi màn ảnh rộng, vừa 
không hại mắt vừa được “ngắm” các 
khung hình một cách rõ nét, sinh động. 
VTV thu hút tôi bởi những chương trình 
có chiều sâu thông tin, đem đến các câu 
chuyện độc đáo, truyền cảm hứng. 
chương trình Talk Vietnam phát sóng 
ngày 5/8 vừa qua là một ví dụ. 

Tôi bị tò mò ngay từ đầu với tựa đề 
Tôi 100% nước mắm. Và, quả thật 
những người làm chương trình đã 
không làm tôi thất vọng khi Mc Thùy 
dương có một cuộc trò chuyện vô 
cùng thú vị với Giáo sư Kiều Linh 
caroline Valverde. Một học giả thông 

thạo hai thứ tiếng, sống với hai nền 
văn hóa và có hiểu biết sâu sắc về mối 
quan hệ giữa Việt nam và cộng đồng 
người Việt tại Mỹ; một Giáo sư của 
trường đại học california, người đã 
truyền cảm hứng cho hàng trăm sinh 
viên khám phá về chính nguồn gốc và 
lịch sử quê cha đất Tổ của họ là Việt 
nam; chị còn là giám đốc trung tâm  
nghiên cứu Việt nam, đóng vai trò là 
cầu nối thúc đẩy trao đổi tri thức giữa 
Việt nam và Mỹ; một bà mẹ hai con lúc 
nào cũng khát khao truyền cho con 
mình những cảm nhận về quê hương 
thông qua chính trải nghiệm của chúng; 
trên tất cả chị vẫn tự hào coi mình là 
con cháu người Việt. “nhiều người hỏi 
tôi: bạn nửa Việt, nửa Mỹ phải không? 
hay có bạn hỏi: mày 75% pháp, 35% 
Việt nam phải không?  câu trả lời của 

tôi là: không, tôi 100% Mỹ nhưng đồng 
thời cũng 100% nước mắm”- với Giáo 
sư caroline, tinh thần Việt của chị 
đọng trong hai từ nước mắm. nước 
mắm là một nét đặc trưng trong văn 
hóa người Việt mà cả thế giới đều biết. 
Mùi vị của nước mắm chính là mùi gợi 
nhớ đến quê hương, đến ông bà nội, 
đến 5 năm đầu đời đầy kỉ niệm ở  
Việt nam.

chia sẻ với Mc Thùy dương, Kiều 
Linh cho biết, gia đình bên nội chị có 
nguồn gốc lai pháp - Việt từ thời pháp 
thuộc còn mẹ chị cũng là con lai nhưng 
mang dòng máu Tây Ban nha. như 
vậy, chị cũng là con lai Việt sau nhiều 
thế hệ, sống ở Mỹ từ khi lên 5 tuổi 
nhưng chị vẫn nhận mình là 100% 
người Việt. Xuất phát từ sự thôi thúc 
tìm hiểu về nguồn gốc bản thân, chị đã 

XeM & Suy NGẫM

Talk Vietnam
lan tỏa những  

giá trị sống tốt đẹp
ở Thời điểm đầu Tháng 8/2018, khi liên Tục Tiếp nhận Tin Về ThiệT 

hại nặng nề của bà con các dân Tộc miền núi phía bắc như: cao 
bằng, yên bái, lai châu; Tai nạn giao Thông Thảm khốc cướp đi 

sinh mạng của nhiều người…,  Thì Với Tôi, Việc được xem mộT 
chương Trình Truyền cảm hứng như TAlK VieTnAm: Tôi 100% nước 

mắm đã đem đến cảm xúc đầy Tích cực. 

GS Kiều Linh
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quay về nơi mình sinh ra để thực sự có 
những  trải nghiệm về quê hương Việt 
nam, để học tiếng Việt và hoàn thành 
đề tài nghiên cứu, viết sách về Việt 
nam. sự phát triển của mối quan hệ 
gắn bó không thể nào dứt được giữa 
kiều bào ở nước ngoài và người Việt 
trong nước là một điều cuốn hút thực 
sự với chị. sự tích lũy của gần 20 năm 
kinh nghiệm đã giúp Gs Kiều Linh có 
đủ tài liệu để soạn quyển sách nghiên 
cứu mang tựa Transnationalizing 
Vietnam (Xuyên quốc gia Việt nam) 
được nhiều người đón nhận. song 
song đó, chị Linh đã giảng dạy cho 
nhiều thanh niên có quá khứ giống 
mình, giúp họ hiểu hơn về quê hương, 
con người Việt nam… Để giữ chân 
khán giả trong một chương trình talk 
show dài tới hơn 40 phút là điều rất 
khó. Tôi vẫn thường xuyên chuyển 
kênh khi xem chưa tới 5 phút với nhiều 
cuộc giao lưu truyền hình. Thế nhưng, 
với một nhân vật có sức nặng như Gs 
Kiều Linh thì khán giả hoàn toàn bị hấp 
dẫn. những người thực hiện đã khéo 

léo trong việc lựa chọn chi tiết đắt khi 
làm phóng sự, những câu chuyện có 
tính khái quát nhất để làm nổi bật chân 
dung nhân vật. Điều này, không thể tìm 
thấy trong một bài báo hay các clips 
đơn lẻ trên mạng.

Trước chương trình này, tôi cũng 
đã từng vô cùng ngưỡng mộ nhân vật 
Lê duy Loan - một người gốc Việt rất 
nổi tiếng trong giới công nghệ tại Mỹ, 
đồng sở hữu 24 bằng sáng chế quốc 
tế, 5 bằng sáng chế tiên phong, đặc 
biệt quan trọng với bộ nhớ máy tính 
hiện đại. chị còn coi công tác thiện 
nguyện là tâm huyết của cuộc đời 
mình với một tổ chức phi lợi nhuận 
mang tên sunflower Mission, kêu gọi 
vốn đầu tư vào các dự án vì cộng đồng 
ở quê hương Việt nam. Đó là chương 
trình Talk Vietnam với tựa đề Lê Duy 
Loan - Tôi yêu quê tôi từ khi mới thành 
người, phát sóng năm 2017. những 
tấm lòng với quê hương cội nguồn, 
muốn quê hương ngày càng tốt đẹp 
hơn, cội nguồn dân tộc tiếp tục được 
nuôi dưỡng trong các thế hệ tiếp theo, 

Lê duy Loan truyền tinh thần yêu quê 
hương tới các con của mình bằng 
chính những chuyến thiện nguyện tại 
quê nhà cùng các con. Gs Kiều Linh 
cũng vậy. những chuyến về thăm quê, 
chị muốn hai con có được những kí ức 
đẹp, chơi đùa với sóng biển và thả 
diều giống như tuổi thơ của chị năm 
xưa. Tình yêu Việt nam được vun đắp 
từng ngày. Việt nam còn hiện diện 
trong ngôi nhà của Gs Kiều Linh tại Mỹ 
với bức tường sơn màu vàng, bức 
mành tre nơi cửa sổ, hàng trăm chiếc 
áo dài dân tộc của riêng chị và của cả 
chồng và hai con…

Tôi đã thấy được sự tâm huyết của 
những người sản xuất chương trình 
Talk Vietnam khi tìm kiếm và đưa được 
những nhân vật truyền cảm hứng, lan 
tỏa những giá trị sống tốt đẹp tới cộng 
đồng đông đảo người Việt nam đang 
sống khắp nơi trên thế giới. họ phải là 
những người rất công phu trong việc 
tìm hiểu, thuyết phục nhân vật, muốn 
kể câu chuyện của nhân vật một cách 
chân thành và chính xác nhất. Để rồi 
mỗi nhân vật của Talk Vietnam luôn 
đem đến chương trình một sự tin 
tưởng, không giới hạn trong việc chia 
sẻ thông tin về cá nhân, thậm chí cả 
những điều tâm can nhất của mình. 
Mc Thùy dương luôn làm tốt vai trò 
của một người dẫn chuyện, vừa thấu 
hiểu nhân vật lại vừa có những ứng 
biến theo nội dung câu chuyện nên đã 
tạo ra những dòng cảm xúc hết sức tự 
nhiên, chạm tới khán giả. Tôi mong 
muốn được xem nhiều chương trình có 
ý nghĩa với cộng đồng như thế này 
trong thời gian tới trên sóng VTV.

TRần Minh (Phú Thọ)

Chồng và 2 con của 
GS Kiều Linh rất thích 
học tiếng ViệtBTV Lê Hoàng Linh, MC Thùy Dương tại trường quay Talk Vietnam
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XeM Gì?
thứ bảy - 01/09

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
01:40   Khám phá Việt nam: Búng Bình Thiên, hồ 

nước trời ban
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 11
03:10   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập  16
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 12
14:15  hành trình di sản: Mù cang chải Trên đỉnh 

hoàng Liên
15:00  Văn hoá cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:30  cảm ơn cuộc đời 
17:25   chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10   Truyền hình trực tiếp: Thời trang hoa hậu 

Việt nam
21:40  VTV đặc biệt: hồ chí Minh - bài ca tự do
23:00  Văn học nghệ thuật
23:35  Thế giới 24h chuyển động

Chủ Nhật - 02/09
01:10  Môi trường
01:40   Khám phá Việt nam: Vẻ đẹp gềnh đá Lộ 

diêu
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 12
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  chuyện xưa tích cũ
08:00  90 phút để hiểu
09:30   phim tài liệu: hồ chí Minh - 
 đi ra từ nhân loại
10:00  chìa khoá thành công
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 13
14:00   Truyền hình trực tiếp: hòa nhạc:
 Điều còn mãi
15:00  Văn hoá QĐnd: Rèn luyện TT theo gương 

Bác
15:30  doanh nhân và hội nhập
16:30  hộp thư truyền hình 
17:20  chuyện đô thị
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:40   Tường thuật: Giao lưu điển hình tiêu biểu 

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách hồ chí Minh 

23:00  dân ca nhạc cổ
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 3/9
01:10  chìa khoá thành công
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 13
03:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
07:30  phim tài liệu
08:00  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30  Môi trường
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h

13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 14
14:15  diễn đàn văn học nghệ thuật
15:30  phim tài liệu
16:30  Việc tử tế
17:20  cải cách hành chính
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:40  Tôi là nông dân
20:45  phim Vn
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ asEan
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 4/9
01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực -Tập 14
03:10  phim Vn: yêu thì ghét thôi
07:30  nẻo về nguồn cội
08:00  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực Tập 15
14:15  90 phút để hiểu
15:30  phim tài liệu
16:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
17:20  Lao động và công đoàn
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:40  Tôi là nông dân
20:45  phim Vn
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ tư - 5/9
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 15
03:10  phim Vn: yêu thì ghét thôi
07:30  nẻo về nguồn cội
08:00   phim tài liệu 
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  cửa sổ asean
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực -Tập 16
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:30  phim tài liệu
16:30  dân tộc và phát triển
17:20  Tiếng nói phụ nữ
17:45  cuộc sống thường ngày
20:10  phim tài liệu
20:40  Tôi là nông dân
20:45  phim Vn
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Việc tử tế
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ Năm - 6/9
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 16
03:10  phim Vn: yêu thì ghét thôi
07:30  phim tài liệu

08:00  câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  Tọa đàm nông nghiệp sạch
10:25  Thanh âm cuộc sống
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 17
14:15  Tạp chí âm nhạc
15:30   ấn tượng thể thao 7 ngày
16:30  Trang địa phương
17:20  phát huy vai trò của mặt trận
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:40  Tôi là nông dân
20:45   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập 17  
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45 phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Sáu - 7/9
01:10  dân tộc và phát triển
01:40  Tuổi cao gương sáng
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 17
03:10   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập  15
07:30  phim tài liệu
08:00  Giai điệu kết nối
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
09:30  dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 18
14:15  sân khấu
17:20  chuyện nhà nông với nông nghiệp
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:40  Tôi là nông dân
20:45   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập 18  
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ bảy - 8/09
01:10  Quốc gia khởi nghiệp
01:40   Khám phá Việt nam: Búng Bình Thiên, hồ 

nước trời ban
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 18
03:10   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập  16
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 19
14:15  hành trình di sản
15:00  Văn hoá cand
15:30   Quốc gia khởi nghiệp
16:30  cảm ơn cuộc đời
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  sân khấu
21:40   VTV đặc biệt:
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23:00  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Chủ Nhật - 9/09
01:10  Môi trường
01:40   Khám phá Việt nam:  Vẻ đẹp Ghềnh đá 
 Lộ diêu
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 19
03:10   nghệ sĩ tháng
07:30  chuyện xưa tích cũ
08:00  90 phút để hiểu
09:30  phim tài liệu
10:00  chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 20
15:00  Văn hoá QĐnd
15:30   doanh nhân và hội nhập
16:30  hộp thư truyền hình 
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:50  âm nhạc và cuộc sống
23:00  dân ca nhạc cổ
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 10/9
01:10  chìa khoá thành công
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 20
03:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
07:30  phim tài liệu
08:00  chìa khoá thành công
09:15  chuyện nhà nông với nông nghiệp
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 21
14:15  diễn đàn văn học nghệ thuật
14:30  phim tài liệu
17:20  cải cách hành chính
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:40  Tôi là nông dân
20:45  phim Vn
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  cửa sổ asean
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 11/9
01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 21
03:10  phim Vn: 
07:30  nẻo về nguồn cội
08:00  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  sự kiện và bình luận
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 22
14:15  90 phút để hiểu
15:30  phim tài liệu
16:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
17:20  Lao động và công đoàn

17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:40  Tôi là nông dân
20:45  phim Vn
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ tư - 12/9
01:10  phim tài liệu 
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 22
03:10  phim Vn: 
07:30  nẻo về nguồn cội
08:00  phim tài liệu 
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 23
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:30  phim tài liệu
16:30  dân tộc và phát triển
17:20  Tiếng nói phụ nữ
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  phim tài liệu
20:40  Tôi là nông dân
20:45  phim Vn
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ Năm - 13/9
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 23
03:10  phim Vn: 
07:30  phim tài liệu
08:00  câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  Tọa đàm nông nghiệp sạch
10:25  Thanh âm cuộc sống
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 24
14:15  Tạp chí âm nhạc
15:30  ấn tượng thể thao 7 ngày
16:30  Trang địa phương
17:20  phát huy vai trò của mặt trận
17:45  cuộc sống thường ngày
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:40  Tôi là nông dân
20:45   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập 19  
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ Sáu - 14/9
01:10  dân tộc và phát triển
01:40  Tuổi cao gương sáng
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 24
03:10   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập  19
07:30  phim tài liệu

08:00  Giai điệu kết nối
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
09:30  dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  chuyển động 24h
13:05  cà phê khởi nghiệp
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 25
14:15  sân khấu
16:30  chuyến đi màu xanh
17:20  chuyện nhà nông với nông nghiệp
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:40  Tôi là nông dân
20:45   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập 20 
21:40  Tài chính - kinh doanh
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  câu chuyện văn hóa
23:30   Thế giới 24h chuyển động 

thứ bảy - 15/09
01:10  Quốc gia khởi nghiệp
01:40   Khám phá Việt nam: Búng bình thiên, hồ 

nước trời ban
02:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 25
03:10   phim Vn: hạnh phúc không có ở cuối con 

đường - Tập  20
07:30  Văn học nghệ thuật
08:00  Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  chuyển động 24h
13:10  phim TQ: Đi tìm tình yêu đích thực - Tập 26
14:15  hành trình di sản
15:00  Văn hoá cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:30  cảm ơn cuộc đời
17:25   chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
17:45  cuộc sống thường ngày
18:30  chuyển động 24h 
20:10  sân khấu
21:40  VTV đặc biệt: hồ chí Minh - bài ca tự do
23:00  Văn học nghệ thuật
23:35  Thế giới 24h chuyển động
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thứ bảy - 01/09
07:25  chuyến xe buýt kỳ thú 
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30   an ninh và cuộc sống: cảnh giác thủ 

đoạn của tội phạm buôn người
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 70/81
12:45   Kiến thức cộng đồng: Đồng hành 

cùng công nghiệp nông thôn
14:00   Bạn của nhà nông: Mô hình tôm lúa:  

Giải pháp phát triển bền vững, thích 
ứng biến đổi khí hậu

15:00   phóng sự: diễn xướng bách nghệ 
trình làng và hành trình trở lại

17:45  năng lượng - sự chuyển hóa kỳ diệu
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Mỹ Ly cách cách - Tập 38
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 45
 21:05  Thay đổi cuộc sống
 21:45  phát triển bền vững
23:00  Khám phá thế giới 

Chủ Nhật - 02/09
 08:00  Đi đâu? ăn gì?: Bên dãy Linh Trường
08:30  Đi tìm đồng đội
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 71/81
13:00  pháp luật và cuộc sống
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  phóng sự: Lễ hội rước voi làng 
 Đào Xá
17:00  người nông dân hiện đại 
17:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Mỹ Ly cách cách - Tập 39
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 46
20:35  câu chuyện sở hữu trí tuệ
20:45   Vào bếp khó gì: Món kho thập cẩm 

chay và salad nấm bào ngư
21:05  phụ nữ là để yêu thương
21:30  những mảnh ghép của cuộc sống
23:00  Khám phá thế giới 

thứ hai - 03/09
06:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:00  Thay đổi cuộc sống
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:30   Khám phá thế giới: Quần đảo canary 

- Tây Ban nha
10:20  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 72/81
13:00  nhà nông vui vẻ - tập 60
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  phóng sự: Lễ hội phước Biển
16:15  Visa toàn cầu – số 36/18
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ

19:00  phim TQ: Mỹ Ly cách cách - Tập 40
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 47
21:15   Tạp chí xã hội: hành trình đến Đại 

học yale
23:00  nhật Bản ngày nay

thứ ba - 04/09
06:45  sống khỏe mỗi ngày 
07:10  phát triển bền vững
08:00   Vào bếp khó gì: Món kho thập cẩm 

chay và salad nấm bào ngư
08:30  KhGd quốc phòng
09:30   Khám phá thế giới: Bí ẩn trên quần 

đảo canary
10:20  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 73/81
13:00   an ninh và cuộc sống: cảnh giác thủ 

đoạn của tội phạm buôn người
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  phóng sự: Lễ hội phước Biển
16:15  sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Mỹ Ly cách cách - Tập 41
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 48
21:15   Việt nam - đất nước - con người: Tết 

huế xưa - phần 3
23:00  Khám phá thế giới  

thứ tư - 05/09
06:45  Khỏe thật đơn giản
07:10  Tôi là người đồng hành
08:00  Gia đình 4.0
 08:30  Visa toàn cầu – số 36/18
09:30   Khám phá thế giới: Khám phá Địa 

Trung hải – Tập 1
10:20  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 74/81
12:55  chuyến xe buýt kỳ thú 
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00   phóng sự: sách Kinh lá Buông của 

người Khmer
16:15  360 độ nhật bản
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  1
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 49
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:20  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
23:00   Khám phá thế giới: di sản thế giới – 

tập  1 

thứ Năm - 06/09
06:45  Bốn mùa yêu thương

07:10  Tôi là người đồng hành
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30   sắc màu các dân tộc
09:30   Khám phá thế giới: Khám phá Địa 

Trung hải – Tập 2
10:20  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 75/81
13:00  Visa toàn cầu – số 36/18
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00   phóng sự: cuộc vượt ngục ở nhà 

Đày Buôn Ma Thuột
16:15  an ninh và cuộc sống
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  2
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 50
20:35  chất lượng cuộc sống
21:20  hành trình khám phá
23:00   Khám phá thế giới: di sản thế giới – 

tập  2 

thứ Sáu - 07/09
06:45  Thay đổi cuộc sống
07:10  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30   360 độ nhật bản
09:30   Khám phá thế giới: Trái đất nhìn từ 

trên cao - Tập  1
10:20    Bạn của nhà nông: phương pháp 

canh tác lúa an toàn bền vưng
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 76/81
13:00  sắc màu các dân tộc
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00   phóng sự: những cánh chim không 

mỏi
16:15  KhGd quốc phòng
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  3
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 51
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? ăn gì?
23:00   Khám phá thế giới: di sản thế giới – 

tập  3 

thứ bảy - 08/09
06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10  hành trình khám phá
07:25  chuyến xe buýt kỳ thú 
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30   an ninh và cuộc sống
09:30   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 77/81
13:15  nhắn tìm đồng đội
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14:00   Bạn của nhà nông: phương pháp 
canh tác lúa an toàn bền vưng

15:00   phóng sự: hình tượng nghê trong văn 
hóa Việt

16:15  Đèn giao thông
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  4
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 52
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
21:05  Thay đổi cuộc sống
23:00   Khám phá thế giới: Ý tưởng xanh – 

Tập  1  

Chủ Nhật - 09/09
06:45  sống khỏe mỗi ngày 
07:10   Việt nam - đất nước - con người: Tết 

huế xưa - phần 3
08:00  Đi đâu? ăn gì?
08:30  Đi tìm đồng đội
09:30   360 Độ nhật Bản
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 78/81
13:00  pháp luật và cuộc sống
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00   phóng sự: Đồng Xâm làng của 

những đôi bàn tay vàng
16:15  Kiến thức cộng đồng
17:00   người nông dân hiện đại 
17:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  5
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 53
20:35  câu chuyện sở hữu trí tuệ
20:45  Vào bếp khó gì
21:05  phụ nữ là để yêu thương
23:00   Khám phá thế giới: Ý tưởng xanh – 

Tập  2 

thứ hai - 10/09
06:45 sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:00 Thay đổi cuộc sống
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em 
10:20  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 79/81
12:15  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
12:45  nhà nông vui vẻ
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  phóng sự: Đà Lạt 125 năm
16:15  Visa toàn cầu – số 37/18
16:45  phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  6
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 54
20:50  sống khỏe mỗi ngày 
21:15  Tạp chí xã hội

23:00   Khám phá thế giới: Ý tưởng xanh – 
tập  3 

thứ ba - 11/09
06:45  sống khỏe mỗi ngày 
07:10  phát triển bền vững
08:00  Vào bếp khó gì
08:30  KhGd quốc phòng
09:00  hành trình khám phá
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 80/81
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  phóng sự: Đà Lạt qua ký ức
16:15  sắc màu các dân tộc
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00   phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  7
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 55
20:50  Khỏe thật đơn giản
21:15    Việt nam - đất nước - con người: Lễ 

Tế Giao - phần 4
23:00   Khám phá thế giới: Ý tưởng xanh – 

Tập  4  

thứ tư - 12/09
06:45  Khỏe thật đơn giản
07:10  Tôi là người đồng hành
08:00  Gia đình 4.0
08:30  Visa toàn cầu
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:20  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: chị cả - Tập 81/81
12:15  phụ nữ là để yêu thương
12:45  nhà nông vui vẻ
15:00   phóng sự: dòng chảy văn hóa côn 

Đảo
17:00   Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  8
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 56
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
23:00   Khám phá thế giới: Ý tưởng xanh – 

Tập  5 

thứ Năm - 13/09
06:45  Bốn mùa yêu thương
07:10  Tôi là người đồng hành
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  cùng bạn chữa bệnh
11:30  phim hQ: Quý phu nhân – Tập 1
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00   phóng sự: Điệu chèo thờ bên dòng 

sông Lãng Giang
16:15  an ninh và cuộc sống
16:45   hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách

18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  9
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 57
20:35  chất lượng cuộc sống
23:00   Khám phá thế giới: Ý tưởng xanh – 

Tập  6  

thứ Sáu - 14/09
06:45  Thay đổi cuộc sống
07:10  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30  360 độ nhật Bản
09:00  Tạp chí xã hội
10:20   Bạn của nhà nông: phát triển mô hình 

trồng nhãn an toàn tại hưng yên
11:30  phim hQ: Quý phu nhân – Tập 2
12:15  Khỏe thật đơn giản
12:45  nhà nông vui vẻ
15:00  phóng sự: Làng cổ Tây Giai
16:15  KhGd quốc phòng
16:45  Khoa học và thực tiễn
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân -
 Tập  10
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 58
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? ăn gì?
23:00   Khám phá thế giới:  Ý tưởng xanh – 

Tập  7  

thứ bảy - 15/09
06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10  hành trình khám phá
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  an ninh và cuộc sống
09:00  Kinh doanh và pháp luật
11:30  phim hQ: Quý phu nhân – Tập 3
12:45    Kiến thức cộng đồng
14:00   Bạn của nhà nông: phát triển mô hình 

trồng nhãn an toàn tại hưng yên
15:00  phóng sự: Lễ hội rước nước 
 xứ Thanh
16:15  Đèn giao thông
16:45  những mảnh ghép của cuộc sống
18:30 chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Tráng sĩ xuất quân - Tập  11
19:50  phim TQ: Tây du ký - Tập 59
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
21:05  Thay đổi cuộc sống
23:00   Khám phá thế giới:những công trình 

thế kỷ – Tập  1 
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thứ bảy - 01/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 15
01:20  chuẩn cơm mẹ nấu
02:10  chuyện đêm muộn
03:00  phim hQ: Lọ lem và bốn kị sĩ - Tập 1, 2
04:30  Đường lên đỉnh olympia
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
07:50  Vui - khoẻ - có ích
08:50  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
09:40  cẩm nang vàng cho sức khỏe
09:50  Biệt tài tí hon
11:00  Một nửa hoàn mỹ
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  phim Vn: cung đường tội lỗi - Tập 13
15:10  Tiền khéo tiền khôn
17:15  phim hQ: Lọ lem và bốn kị sĩ - Tập 3, 4
21:15  Gương mặt thân quen
23:30  chuyện đêm muộn

Chủ Nhật - 02/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 16
01:20  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
02:10  chuyện đêm muộn
03:00  phim hQ: Lọ lem và bốn kị sĩ - Tập 3, 4
04:30  Vui - khoẻ - có ích
06:00  nhịp đập 360° thể thao
06:50  cà phê sáng cuối tuần
07:50  Lắng nghe con yêu
08:50  Vẻ đẹp phụ nữ á đông
09:00  Đường lên đỉnh olympia
13:10  sức nước ngàn năm
14:00  phim Vn: cung đường tội lỗi - Tập 14
15:10  chuẩn cơm mẹ nấu
16:10  Vì bạn xứng đáng
17:15  phim hQ: Lọ lem và bốn kị sĩ - Tập 5, 6
20:00  học viện mẹ chồng
21:15  Giọng hát Việt
23:10  Bí mật của tạo hóa

thứ hai - 03/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 17
01:20  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - Tập 5, 6
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:10  ca nhạc 
09:30  VTV đặc biệt
10:20  hãy chọn giá đúng
11:20  phim hQ: người mẹ không tên - Tập 96
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 18
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 302
14:35  Khát vọng non sông
14:40  Gương mặt thân quen
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - 
 Tập 7, 8

20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  238/265
21:30  sắc màu phái đẹp
21:40  phim Vn: Quỳnh Búp Bê tập 7/28
22:50  phim hQ: Đêm trắng ở Áp - Gu - chơng 

Tập 65
23:30  chuyện đêm muộn

thứ ba - 04/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 18
01:15  Vì bạn xứng đáng
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - 
 Tập 7, 8
04:30  siêu sao ẩm thực
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:30  siêu sao ẩm thực
10:20  chúng tôi là chiến sĩ
11:20  phim hQ: người mẹ không tên - Tập 97
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 19
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 303
14:35  Khát vọng non sông
15:30  người đi xuyên tường
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - 
 Tập 9, 10
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  239/265
20:30  ai là triệu phú
21:30  sắc màu phái đẹp
21:40  phim Vn: Quỳnh Búp Bê tập 8/28
22:50   phim hQ: Đêm trắng ở Áp - Gu - chơng  

Tập 66
23:30  chuyện đêm muộn 

thứ tư - 05/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 19
01:10  Vui - khoẻ - có ích
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sỹ - 
 Tập 9, 10
04:30  học viện mẹ chồng
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
09:30  ai là triệu phú
11:20  phim hQ: người mẹ không tên - Tập 98
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 20
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 304
14:35  Khát vọng non sông
14:40  Giọng hát Việt
16:10  cà phê với VTV3
17:15  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ-
 Tập 11, 12
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  240/265
20:30  Thương vụ bạc tỷ
21:40   sắc màu phái đẹp
21:50  phim Vn: yêu thì ghét thôi - Tập 3
22:50   phim hQ: Đêm trắng ở Áp - Gu - chơng 

Tập 67

23:30  chuyện đêm muộn 

thứ Năm - 06/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 20
01:20  Thương vụ bạc tỷ
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - 
 Tập 12, 13
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:30  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
10:20  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:20  phim hQ: người mẹ không tên - Tập 99
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 21
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 305
14:35  Khát vọng non sông
16:10  cà phê với VTV3
17:15  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - 
 Tập 13, 14
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  241/265
20:30  người đi xuyên tường
21:50  phim Vn: yêu thì ghét thôi - Tập 4
22:50   phim hQ: Đêm trắng ở Áp - Gu - chơng 

Tập 68
23:30  chuyện đêm muộn 

thứ Sáu - 07/09
00:20  phim hQ: Mặt nạ - Tập 21
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - 
 Tập 13, 14
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
09:30  Thương vụ bạc tỷ
11:20  phim hQ: người mẹ không tên - 
 Tập 100
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 22
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 306
14:35  Khát vọng non sông
15:30  học viện mẹ chồng
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ- 
 Tập 15, 16
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
21:00  sắc màu phái đẹp
22:40 Muôn màu showbiz
23:30  chuyện đêm muộn 

thứ bảy - 08/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 22
01:15  chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ- 
 Tập 15, 16
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:00   Vui - khoẻ - có ích
09:00  Điều ước thứ 7
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10:10  ca nhạc 
10:40  nét xanh trong kiến trúc nay
10:50  Một nửa hoàn mỹ
12:00   Không giới hạn - sasuke Việt nam
13:10  hãy chọn giá đúng
14:00  phim Vn: cung đường tội lỗi - Tập  15
17:15  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ -
 Tập 17, 18
21:10  Giọng hát Việt nhí
23:30  chuyện đêm muộn 

Chủ Nhật - 09/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 23
01:20  Điều ước thứ 7
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ - 
 Tập 17, 18
04:30  Vui - khoẻ - có ích
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:50  Lắng nghe con yêu
08:50  sức nước ngàn năm
09:50  Bản lĩnh nhóc tỳ
11:00  100 triệu 1 phút
12:10  Trí lực sánh đôi
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  phim Vn: cung đường tội lỗi - Tập  16
15:15  chuẩn cơm mẹ nấu
17:15  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sĩ -
 Tập 20, 21
20:00  học viện mẹ chồng
21:10  Truyền hình trực tiếp
23:00  Quà tặng cuộc sống
23:10  Bí mật của tạo hóa

thứ hai - 10/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 23
01:20  Không giới hạn - sasuke Việt nam
03:00  phim hQ: Lọ Lem và 4 kỵ sỹ - 
 Tập 20, 21
04:30  hãy chọn giá đúng
05:10  Vui - khoẻ - có ích
06:00  nhịp đập 360° thể thao
08:50  nét xanh trong kiến trúc nay
09:30  sức nước ngàn năm
10:20  hãy chọn giá đúng
11:20  phim hQ: người mẹ không tên - 
 Tập 101
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 23
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 307
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 1, 2
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  242/265
20:30  siêu sao ẩm thực
21:30  sắc màu phái đẹp
21:40  phim Vn: Quỳnh Búp Bê tập 9/28
22:50  phim hQ: Đêm trắng ở Áp - Gu - chơng  
 Tập 69

23:30  chuyện đêm muộn 

thứ ba - 11/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 24
03:00   phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 1, 2
04:30  siêu sao ẩm thực
05:10  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360° thể thao
10:20  chúng tôi là chiến sĩ
11:20  phim hQ: người mẹ không tên - 
 Tập 102
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 24
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 308
15:30  người đi xuyên tường
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 3, 4
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  243/265
21:30  sắc màu phái đẹp
21:40  phim Vn:: Quỳnh Búp Bê tập 10/28
22:50  phim hQ: Đêm trắng ở Áp - Gu - chơng 
 Tập 70
23:30  chuyện đêm muộn 

thứ tư - 12/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 25
01:20  Vui - khoẻ - có ích
03:00   phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 3, 4
04:30  học viện mẹ chồng
05:10  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
09:30  ai là triệu phú
10:20  Vì bạn xứng đáng
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 25
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 309
14:40  Giọng hát Việt
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 5, 6
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  244/265
20:30  Thương vụ bạc tỷ
21:50  phim Vn: yêu thì ghét thôi - Tập 5
22:50   phim hQ: Đêm trắng Đêm trắng ở Áp - 

Gu - chơng - Tập 71
23:30  chuyện đêm muộn 

thứ Năm - 13/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 26
01:20  Thương vụ bạc tỷ
03:00   phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 5, 6
04:30  hãy chọn giá đúng
05:10  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360° thể thao
10:20  Không giới hạn - sasuke Việt nam

11:20  phim truyện nn 
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 26
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 310
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim TQ: Long châu truyền kì -
 Tập 7, 8
20:00  phim truyện: 
21:40   sắc màu phái đẹp
21:50  phim Vn: yêu thì ghét thôi - Tập 6
22:50   phim hQ: Đêm trắng Đêm trắng ở Áp - 

Gu - chơng - Tập 72
23:30  chuyện đêm muộn 

thứ Sáu - 14/09
00:20  phim hQ: Mặt nạ - Tập 27
01:20  Đường lên đỉnh olympia
03:00   phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 7, 8
04:30  chuẩn cơm mẹ nấu
05:10  Thương vụ bạc tỷ
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
 10:20  Đường lên đỉnh olympia
11:20  phim truyện nn 
12:00  phim TQ: hạ chí chưa tới - Tập 27
13:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 311
15:15  học viện mẹ chồng
16:20  cà phê với VTV3
17:15  phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 9, 10
20:00  chúng tôi là chiến sĩ
 21:15  100 giây rực rỡ
22:40  Muôn màu showbiz
23:30  chuyện đêm muộn

thứ bảy - 15/09
00:00  phim hQ: Mặt nạ - Tập 28
03:00   phim TQ: Long châu truyền kì -
 Tập 9, 10
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:10  Lắng nghe con yêu
06:00  nhịp đập 360° thể thao
07:00  cà phê sáng
08:50  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
09:50  cẩm nang vàng cho sức khỏe
10:10  ca nhạc 
10:40  nét xanh trong kiến trúc nay
10:50  Một nửa hoàn mỹ
12:00   Không giới hạn - sasuke Việt nam
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  phim Vn: cung đường tội lỗi - 
 Tập  17/46
 15:10  Tiền khéo tiền khôn
17:15  phim TQ: Long châu truyền kì - 
 Tập 11, 12
20:00  hẹn ngay đi
21:15  Giọng hát Việt nhí
23:30  chuyện đêm muộn

http://www.vtvgo.vn/
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buổi sáng (6h45’)           
phim Vn: cánh cửa hạnh 
phúc
buổi sáng (9h00’)   
Từ ngày 1 - 6/9
phim hQ: Manh mối sự thật
Từ ngày 7 -15/9
phim ĐL: Một thời con gái
buổi trưa (11h45’).
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 3 -14/9
phim hQ: cô nàng xinh đẹp
buổi trưa (13h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu. 
phim Vn: Tình muộn
buổi chiều (16h30’) 
Từ ngày 1 - 6/9

phim TL: Tử thần ngọt ngào
Từ ngày 7 -15/9
phim hK: ẩn thế giả môn
buổi tối (20h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, 
bảy 
Từ ngày 3 -15/9
phim TQ: năm ấy hoa nở 
trăng vừa tròn 
* chủ nhật.
ngày 2,9/9: phim nước 
ngoài
buổi tối (22h45’)
*Thứ hai, ba, tư, năm, 
sáu 
Từ ngày 3 -14/9
phim TQ: Bí mật của người 
vợ

buổi Sáng (7h00)

phim hQ: Vua khách sạn. 

buổi trưa (11h15)

(phát lại vào 7h00 ngày 

hôm sau)

phim hQ: Vua khách sạn. 

buổi chiều (14h30)

phim TL: Tình cuối chân 

trời.

từ 8/9 - 15/9

phim ĐL: Đứa con khác họ.

buổi chiều tối (17h00)

phim hQ: di sản thừa kế.

từ 8/9 - 15/9

phim TQ: cô vợ bất đắc dĩ.

buổi chiều tối (18h00)
phim Vn: cánh cửa hạnh 
phúc.
buổi tối (20h40)
(phát lại vào 14h30 ngày 
hôm sau)
từ 1/9 - 6/9
phim TL: Tình cuối chân 
trời.
từ 7/9 - 15/9
phim ĐL: Đứa con khác họ.
Cuối ngày (23h30)
(phát lại vào 17h00 ngày 
hôm sau)
từ 1/9 - 6/9
phim hQ: di sản thừa kế.
từ 7/9 - 15/9
phim TQ: cô vợ bất đắc dĩ.

buổi 0h00
phim TQ: hoa thiên cốt
buổi 2h00
phim Vn: Tôi yêu cô đơn
buổi 5h00
phim hQ: Tất cả sẽ ổn
buổi 7h05 
Từ 1- 10/9: phim Vn: 
nghiêng nghiêng dòng 
nước
Từ 10- 15/9: phim Vn: Tình 
là dây oan
buổi 11h00
Từ 1- 11/9: phim TQ: Thỏa 
thuận li hôn
Từ 12- 15/9: phim TQ: Thần 
y truyền kì
buổi 12h00
phim hQ: Trái tim bị đánh 
cắp

buổi 14h00 (thứ hai, ba, 
tư, sáu, bảy)
phim TQ: Gia hòa vạn sự 
thành
buổi 14h45 
Từ 1- 12/9: phim Vn: nỗi 
buồn có mất
Từ 13- 15/9: phim Vn: Tình 
và lí
buổi 17h30
phim hQ: Tất cả sẽ ổn
buổi 20h10 (từ thứ hai 
đến thứ sáu)
phim TQ: năm ấy trăng tròn 
hoa vừa nở
buổi 21h10
Từ 1- 11/9: phim Vn: nỗi 
buồn có mất
Từ 12- 15/9: phim Vn: Tình 
và lí
buổi 22h05:
phim TQ: Gia hòa vạn sự 
thành

buổi 0h00
phim hQ: Đôi mắt thiên thần
buổi 2h00:
phim Vn: Thử thách cuộc sống
buổi 4h20
phim hQ: Khu vườn thiên đàng
buổi 8h10
phim singapore: Đỉnh cao thời đại
buổi 10h05:
phim âĐ: Lời hứa từ trái tim
buổi 12h30
Từ 1 - 12/9: phim hQ: Giấc mơ hạnh phúc
Từ 13 - 15/9: phim hQ: cô nàng xinh đẹp
buổi 18h00
phim Vn: Vòng vây hoa hồng
buổi 21h10
phim hQ: cơn lốc hận thù
Thứ Bảy: phim cuối tuần: 
ngày 1/9: phim Mỹ: Mật mã hen  -ry
ngày 8/9: phim Mỹ: Kẻ trộm tranh
ngày 15/9: phim Mỹ: những cô gái ngoan
buổi 21h45
phim TQ: cuộc chiến sắc đẹp

http://www.vtvgo.vn/
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chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh

Leonardo là một 
chính trị gia thành 

công và có gia đình 
hạnh phúc với người 
vợ là ana Milena và 
hai con. Leonardo 
ước mơ trở thành 
Tổng thống và tìm 
mọi cách để đạt được ước mơ đó khiến vợ ông thật sự rơi 
vào bế tắc. ana Milena quyết định quay lại trường đại học 
để cân bằng cuộc sống, cô thuê paloma làm trợ lí riêng 
cho mình để lo liệu công việc trong gia đình và chăm sóc 
Leonardo. paloma nhanh chóng chiếm được tình cảm của 
Leonardo. Tuy nhiên, vị Tổng thống tương lai không tưởng 
tượng được rằng đằng sau khuôn mặt thiên thần của 
paloma, là người phụ nữ âm mưu phá hoại gia đình và 
những người sẽ ủng hộ ông. Đối với paloma, cô sẵn sàng 
hi sinh tình yêu với Mariano - người đàn ông cô yêu 
thương nhất để đạt được mục đích trở thành đệ nhất 
phu nhân…

Phim đang phát sóng lúc 20h30 trên kênh QTV1.

đệ Nhất phu NhâN 
(phim ColombiA - 95 tập) sau khi mất chồng trong 

một tai nạn, hàng ngày 
Kang hye soo phải bôn ba 
khắp nơi để kiếm tiền nuôi cô 
con gái nhỏ và trả nợ cho 
chồng cũ. cô rất vui mừng 
khi được  nhận vào làm đầu 
bếp cho một nhà hàng nổi 
tiếng do han Ji hoon làm 
chủ. han Ji hoon là con trai 
ngoài giá thú của một người 
đàn ông giàu có nhưng luôn 
cô đơn vì thiếu tình cảm gia 
đình. hye soo tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Ji 
hoon với cấp dưới về việc tìm người mua gan để ghép 
cho mẹ của mình nếu không bà sẽ chết. Trong lúc này, 
hye soo phát hiện mình ung thư não và cần điều trị gấp 
nhưng cô không có tiền. hơn nữa, ai sẽ nuôi đứa con gái 
mới 5 tuổi của cô? hye soo đã đề nghị Ji hoon bán gan, 
đổi lại anh đưa cho cô một số tiền lớn. Để cuộc phẫu thuật 
này hợp pháp, Ji hoon yêu cầu hye soo kí vào một bản 
hợp đồng hôn nhân 100 ngày, thời gian đủ để mẹ anh tiến 
hành phẫu thuật… 

Phim phát sóng lúc 11h00 trên kênh QTV3, từ  
ngày 9/9.

Người vợ 100 Ngày 
(phim hàN QuốC - 22 tập)

Với đức hi sinh 
của người phụ 

nữ, Maryam luôn 
làm những điều tốt 
đẹp nhất cho gia 
đình. những tưởng 
hạnh phúc sẽ mỉm 
cười với cô nhưng 
thật không may, cô 

phải đối diện với nhiều khó khăn cũng như trải qua khoảng 
thời gian đầy đắng cay: Tình yêu, hôn nhân đứng trên bờ 
vực, cuộc sống gia đình trở nên bế tắc…  Theo dõi Bí mật 
đắng cay, người xem không chỉ cảm nhận được sự mãnh 
liệt của niềm khao khát được yêu, được sống… mà còn 
thức tỉnh về nhiều điểu quý giá trong cuộc sống, đó chính 
là gia đình...

Phim đang phát sóng lúc 20h00 trên kênh QTV3 .

bÍ mật đắNg CAy 
(phim ấN độ - 27 tập)

tuấn là bộ đội phục viên, làm nghề nông kiêm sửa xe ở 
một huyện nghèo miền Tây nam bộ. Với khát khao làm 

giàu, Tuấn dễ dàng bị người bạn thuở nhỏ là cường dụ 
dỗ lên sài Gòn làm giám đốc của công ty Tuấn phát... anh 

dần nhiễm thói xấu 
của dân giàu có, 
mê muội trong sự 
hào nhoáng của đô 
thành. Đứng trước 
sự quyến rũ của 
Thu hà, anh đã 
ngoại tình, phản bội 

hằng -  người vợ hiền lành, quanh năm chỉ biết tảo tần 
chăm lo cho gia đình, đồng thời dẫn đến cái chết của con 
trai. sau khi nhận thức được việc mình làm là phi pháp, 
Tuấn vẫn không dừng lại mà còn tiếp tục lún sâu hơn vào 
vòng xoáy tội lỗi...

Phim phát sóng lúc 22h00 trên kênh QTV1, bắt đầu  
từ 6/9.

áNh đÈN Nơi thàNh thị 
(phim việt NAm - 31 tập)
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TrƯớC Giờ GHi HìNH

MC Công Tố 
thích phong 
cách sáng tạo 
mc công Tố Từng giành giải dẫn chương Trình ấn 
Tượng của VTV awards 2014, anh Tiếp Tục lọT danh 
sách đề cử ở hạng mục này Trong năm nay. mộT 

Trong những bí quyếT để anh Tự Tin khi lên hình là 
chuẩn bị ThậT kĩ Về nội dung, nhưng cũng không quên 

dành mộT chúT Thời gian để chăm chúT cho ngoại 
hình như mộT sự Tôn Trọng khán giả cần phải có. 
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Công Tố là gương mặt dẫn chương 
trình nổi bật của kênh VTV6, anh 
từng gây ấn tượng với các 
chương trình như: Bữa trưa vui 

vẻ, Ghế không tựa, Chung cư 22+... Với 
ngoại hình ưa nhìn cùng phong cách trẻ 
trung, năng động, cá tính, Mc công Tố 
luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ 
khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. 

ít ai biết rằng, để có thể giữ vững 
phong độ lịch lãm trong các chương 
trình trên sóng truyền hình, công Tố 
không nhờ đến chuyên gia thời trang. 
anh bật mí: “Tôi thường tự chuẩn bị 
trang phục khi lên hình bởi tôi khá kĩ 
tính và muốn định hình phong cách với 
các chương trình mình dẫn”. Tuy nhiên, 
công Tố cũng chú trọng đến nội dung, 
có những lúc anh bận đến mức không 
kịp đi cắt tóc trước giờ lên hình, và 
trong những tình huống như vậy, công 
Tố thường phải dùng thật nhiều gôm xịt 
tóc để trông tươm tất hơn. Với lợi thế 
có làn da sáng nên công Tố không phải 
trang điểm quá cầu kì khi đứng trước 
ống kính. Thỉnh thoảng, với những sự 
kiện lớn, anh nhờ đến kĩ xảo trang điểm 
để khuôn mặt có điểm nhấn. 

Mặc gì khi đứng trước khán giả, 
mặc sao cho tự tin và phù hợp với nội 
dung dẫn là điều mà những Mc có tần 
suất lên sóng dầy như công Tố luôn 
băn khoăn, lo lắng. Với công Tố, tiêu 
chí anh đề ra với thời trang lên hình, đó 
là tính ứng dụng trong từng hoàn cảnh, 
chương trình khác nhau. Một bộ đồ cá 
tính nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh 
dẫn. anh luôn biết giới hạn của cá tính 
và nếu phá cách quá thì hoàn toàn có 
thể trở thành “phá hoại”, anh hiểu rằng 
thời trang là sự tôn trọng chính mình và 
khán giả... Là Mc của một kênh truyền 
hình dành cho giới trẻ (VTV6) nên công 
Tố cũng thích những xu hướng thời 
trang mới, anh đặc biệt theo dõi xu 

hướng thời trang thế giới như màu sắc, 
cách phối đồ để mình trở nên mới mẻ, 
không nhàm chán trong mắt khán giả. 

Một trong những lựa chọn của các 
nam Mc khi lên hình là những bộ vest, 
kết hợp với sơ mi. Với công Tố cũng 
vậy, nhưng anh thường tìm cho mình 
một vài tượng đài thời trang hoặc người 
tạo xu hướng để học hỏi cách họ chọn 
đồ. Theo công Tố, với một Mc chuyên 
nghiệp, sự chuẩn bị chu đáo về nội 
dung, ngoại hình luôn là điều cần thiết, 
việc tạo ra một phong cách mới mẻ sẽ 
đem lại sinh khí mới cho những chương 
trình mình dẫn. 

T.h
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Bật mí
góc hạnh phúc  
của thùy Dương

Tuổi 20, khi nhiều cô gái 
showbiz Tung Tăng khắp 

các sự kiện, dự án phim ảnh 
Thì Thuỳ dương đang bận… 
làm mẹ. con gái của dương 

giờ bước sang Tuổi 11, là 
người bạn Và là động lực 

mạnh mẽ để nữ diễn Viên 
chính của bộ phim hạnh 

phúc Không có ở cuối con 
đường làm Việc say sưa Và 

hoàn Thiện chính mình. 

TáN Gẫu

84
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 Làm mẹ đơn thân 9 năm, Thùy 
Dương thấy sự thay đổi lớn nhất từ 
bản thân là gì?

Từ khi có con, tôi trưởng thành 
hơn. Tôi nuôi dạy con gái nhưng chính 
cháu cũng là người thầy của tôi. Tính 
cách tôi trở nên nền nã, điềm đạm và 
biết lắng nghe hơn. hồi trước tôi cục 
tính lắm. Thậm chí, đến bây giờ, có lúc 
tôi vẫn thẳng tính quá mức. chỉ với con 
gái coca, tôi mới kìm chế được. có lẽ 
bản năng làm mẹ giúp tôi giữ bình tĩnh, 
bởi tôi không muốn con buồn. 

 Có lúc nào Dương cảm thấy ân 
hận khi đối xử không phải với  
con gái?

suốt 10 năm qua, tôi chưa một lần 
đánh coca. Tất nhiên, cũng có lúc tôi 
buồn bực, tức giận từ chuyện công 
việc, những mối quan hệ ở ngoài rồi 
mắng mỏ coca, dù lỗi con phạm không 
đáng bị thế. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận 
ra mình sai, tôi luôn xin lỗi con. 19 tuổi, 
tôi đã làm mẹ và việc nuôi dạy, chăm 
sóc con hoàn toàn bản năng. Đến lúc 
coca 2 tuổi, tôi mới nghiêm túc suy 
nghĩ cách nuôi dạy con thế nào. Tôi 
muốn làm bạn với con, nên luôn cố 
gắng giải thích, trò chuyện để con hiểu, 
tin tưởng và chia sẻ với mình. 

 Trong 10 năm với căn nhà chỉ 
có mẹ và con, Dương có thấy con 
gái bị ảnh hưởng những tính cách 
cả tốt lẫn xấu từ mình không?

coca cũng phần nào nóng tính 
giống tôi. Điều đó càng khiến tôi hiểu 
mình phải học cách kiểm soát cảm xúc 
tốt hơn. Tôi nghĩ, coca còn “nam tính” 
hơn cả tôi nữa. con suy nghĩ và sống 
rất mạnh mẽ, dù vẫn rất tình cảm. Khi 
tôi khỏe mạnh, nhờ con việc gì cũng 
phải nói đến câu thứ 2, thứ 3 cháu mới 
làm. nhưng khi tôi ốm, coca làm hết 
việc nhà: nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, 
quét nhà… Tôi nhờ gì con cũng làm 
ngay. Buổi đêm, đang ngủ say thế 
nhưng mẹ gọi nhờ đỡ dậy để uống 
thuốc vẫn chịu khó giúp mẹ. Tôi thương 
con lắm, cảm thấy con già dặn hơn tuổi. 

 Để có một đứa con gái ngoan, 
Thùy Dương có phải quá mất công 
rèn giũa?

Tôi nghĩ, đứa trẻ nào cũng vậy. nếu 
mình có kế hoạch nuôi dạy chu đáo, 
yêu thương thì sẽ mang đến kết quả 
tốt. nhiều năm nay, con luôn làm lớp 
trưởng, học hành khá tốt. con yêu 
thích đến trường và ở nhà con tự lo 
việc học hành cũng như chăm sóc bản 
thân. hai mẹ con chỉ trao đổi vui vẻ 
chứ chưa bao giờ tôi tạo áp lực cho 
con về thành tích học tập, mục tiêu 
phấn đấu. Tôi để con được lựa chọn 
theo những mong muốn của cháu, mẹ 
chỉ là người phân tích, hướng dẫn khi 

cần thiết thôi. 

 Vì một mình nuôi con nên Thùy 
Dương thường xuyên mang con 
đến nhà hát, phim trường, điều đó 
giúp Coca làm quen sân khấu, điện 
ảnh rất sớm. Con có thường nói 
chuyện với mẹ về công việc không?

Tôi và con gái rất dễ trò chuyện với 
nhau về tất cả mọi đề tài, từ vai diễn 
đến những mối quan hệ riêng của mẹ, 
chuyện học hành, bạn bè của con… 
coca không thực sự hào hứng, say 
sưa với công việc phim ảnh nhưng con 
cũng chịu khó tự tìm hiểu hoặc hỏi mẹ 
để hiểu hơn. con thường xuyên nói 
rằng, công việc của mẹ quá vất vả. 

 Coca cũng đã tham gia ba bộ 
phim truyền hình, một game show, 
liệu con có nối gót mẹ theo con 
đường nghệ thuật?

coca tham gia những dự án đó một 
cách hồn nhiên. còn hiện tại, khi đã 
lớn coca nói với tôi rằng: “con sẽ 
không làm diễn viên, con muốn làm 
kinh doanh”. Tự con cảm nhận và thay 
đổi chứ tôi không định hướng hay 
thuyết phục gì cả. Tôi luôn khẳng định, 
mọi việc đều do con quyết định. coca 

cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, biết đâu sau 
này con sẽ còn thay đổi suy nghĩ.

 Dương từng nói rằng: “Chẳng 
đàn ông nào chịu đựng được tôi”, 
tình trạng đó vẫn chưa thay đổi?

ít ai chịu đựng được tính cách khó 
chịu của tôi. Với người ngoài, có thể tôi 
vẫn xử sự vừa phải nhưng với người 
mình yêu, nhiều khi tôi hay trút giận, 
trút buồn lên họ mỗi khi gặp áp lực, 
khó khăn. Điều đó là do tôi nhưng rất 
khó thay đổi. May là tôi nhanh nóng 
nhưng cũng nhanh nguội, không giận 
ai lâu. hơn nữa, tôi cũng sợ khi có 
người đàn ông mới, coca sẽ khổ hơn. 

Đó cũng là lí do nhiều người đến với 
tôi nhưng không đi đến đâu cả. yêu 
thì được chứ nói đến cưới là tôi từ 
chối. Với lại, con gái coca là người 
rất hiểu tôi. có nhiều lúc tôi mệt, tôi 
cáu coca không… chấp. con hiểu, 

con im lặng để tôi qua 

“cơn” rồi mới hỏi “Vì 
sao mẹ bực tức?”. Tôi rất hài lòng với 
cuộc sống hiện tại của mình. 

 Có phải “bầu trời hạnh phúc” 
của Thùy Dương nằm ở con gái nên 
bạn khó mở rộng cánh cửa đón tình 
yêu khác? 

Đúng vậy. Với tôi xưa nay, con gái 
luôn là điều quan trọng nhất. Mọi thứ tôi 
làm, tôi cố gắng đều chỉ muốn dành cho 
con. Tôi thương con thiệt thòi, không có 
bố mẹ đầy đủ dưới một mái nhà. Tôi 
cũng lo lắng, sau này con lớn lên, liệu 
có tìm được người đàn ông tốt không? 
Thế nên, nhiều lúc tôi chiều coca lắm, 
mua đồ chơi, quần áo theo ý thích. phụ 
nữ vốn chịu nhiều vất vả, tôi mong có 
thể bù đắp được nhiều hơn cho con khi 
đang ở trong vòng tay mẹ. 

 Chúc hai mẹ con luôn khỏe 
mạnh nhé!

Tuệ Quân (Thực hiện)

Bé Coca trong phim hạnh phúc  
không có ở cuối con đường

Cảnh phim hạnh phúc  
không có ở cuối con đường
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Du LịCH
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để tới đảo Long châu, từ hà nội 
chúng tôi di chuyển tới đảo cát 
Bà, từ đây phải thuê thuyền của 
ngư dân để đi tiếp khoảng 1 giờ 

mới tới đảo. do đảo chưa khai thác du 
lịch nên trước khi đến đảo Long châu, 
cần lưu ý xin ý kiến và giấy phép từ 
Ban quản lí trạm quan sát biên phòng 
trước từ 3 - 5 ngày. 

Trên đảo chỉ có một con đường 
chính, rẽ trái sẽ là đường đi tới hải 
đăng, rẽ phải là trạm biên phòng Long 
châu. Từ trên ngọn hải đăng, chúng 
tôi có thể nhìn bao quát được cả một 
vùng biển rộng lớn, phía bên dưới là 
vịnh Lan hạ trải ra một màu xanh ngút 
tầm mắt, nhấp nhô những ngọn núi 
nhỏ, mùa này toàn đảo được bao phủ 
bởi hoa ngũ sắc khiến cho núi và 
những phiến đá tai mèo bớt đi phần 
sắc nhọn và khô cằn.

Vào buổi sáng, ngọn hải đăng Long 
châu mây mù giống như một lâu đài 
cổ in lên trời. Từng đàn cò, diều hâu 

bay lượn khiến khung cảnh càng thêm 
huyền ảo. hải đăng Long châu là một 
trong ba hải đăng cổ nhất Việt nam 
(cùng với hải đăng hòn dáu, Kê Gà). 
ngọn hải đăng cao 109,5m so với mực 
nước biển và chiếu sáng xa tới 27 hải 
lí. hai cán bộ nhà đèn và hai anh lính 
biên phòng chịu trách nhiệm thắp 
sáng, bảo dưỡng cho ngọn đèn biển 
Long châu, đồng thời tuần tra, kiểm 
soát biên phòng đảm bảo an ninh cho 
vùng biển.

Trên đảo còn có mộ của liệt sĩ cao 
Quang Viên được đặt ở vị trí rất quan 
trọng, hướng vào nhà đèn. những 
dòng chữ khắc trên mộ cho biết anh đã 
hi sinh vào năm 1967 ở tuổi 20 khi 
đang bảo vệ chủ quyền biển đảo và 
đảm bảo ánh sáng liền mạch của hải 
đăng trong một trận đánh. Với vị trí 
quan trọng của “mắt rồng” trên biển 
Đông, đảo Long châu đã phải hứng 
chịu rất nhiều bom đạn vào những 
năm giặc Mỹ đánh phá Vịnh Bắc bộ.

Long Châu
mắt rồng giữa biển khơi 

quần đảo long châu  được cấu  Tạo Từ  hơn 30 đảo đá Vôi 
cách cáT bà (hải phòng) 15km Về phía đông nam. đảo lớn nhấT 
có diện Tích khoảng 1km2 Với địa hình Toàn đá, không có nước 

ngọT, không có dịch Vụ dành cho khách du lịch nhưng đảo 
long châu lại Thu húT chúng Tôi bởi không gian yên Tĩnh, 
néT đẹp hoang sơ hiếm có, Vịnh nước Trong VắT Và những 

bãi Tắm đẹp như Tranh.
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Quần đảo Long châu yên 
bình dường như nằm tách 
biệt đối với thế giới ồn 
ào. phía trước đảo là 
một vịnh nhỏ có thể 
tránh bão cho tàu 
thuyền qua lại, mặt 
nước lúc nào cũng 
êm ả như gương, 
phía dưới từng đàn cá 
lội tung tăng trong làn nước 
trong vắt. Trong quần thể Long 
châu có những bãi tắm “bí mật” chỉ lộ 
ra khi thuỷ triều xuống, bãi cát trắng 
dài dựa vào vách núi, nước trong vắt 
nhìn ra vịnh Lan hạ, chúng tôi phải đi 
thuyền từ đảo Long châu lớn để tới 
khu vực bãi tắm này, sau đó chuyển 
qua thuyền nhỏ để tiếp cận với bãi cát 
trắng muốt như một dải lụa. ngoài việc 
thoả thích tắm biển, chỉ cần lội ra xa 
một chút là có thể ngắm những đàn cá 
nhỏ li ti đủ màu sắc, rong biển và 
những đàn sứa bơi lội. câu mực và 
đánh bắt sứa cũng là hoạt động ban 

đêm để chúng tôi có thể thử cảm giác 
“trở thành ngư dân” chính hiệu.

Vào chín giờ sáng, vịnh 
nhỏ trước đảo Long châu 
trở nên tấp nập bởi từng 
đoàn thuyền đánh cá đêm 
trở về. ngư dân neo 
thuyền lại trong vịnh và bắt 

đầu gỡ lưới thu hoạch, phân 
loại tôm cá. Quanh khu vực 

đảo có một bè cá tư 
nhân, cũng là nơi mà 
chúng tôi xin ở lại 
trong suốt thời gian 
tham quan trên 
đảo. Bè cá hoạt 
động giống như 
một bách hoá thu 
nhỏ tiện lợi của 
ngư dân trên biển: 
thu mua cá của những 
thuyền đánh bắt và bán lại 
nhu yếu phẩm hàng ngày. “Bách  hoá 
trên biển” có từ nước ngọt cho đến kim 
chỉ, tàu thuyền đi qua đều ghé lại, nếu 

không mua bán thì 
chủ và khách cũng 
vui vẻ uống cùng 
nhau ấm trà, kể đôi 
ba câu chuyện.

cũng thật thiếu 
sót nếu không nói về 
đồ ăn ở đây, chúng 
tôi vẫn đùa nhau là 
đến Long châu để 

ăn kể cũng không sai. Vùng biển cát 
Bà từ lâu đã nổi tiếng vì nguồn hải sản 
tươi ngon: cá, cua, ghẹ, tôm, mực, bề 
bề... được đánh lên và chế biến luôn tại 
chỗ, thực khách ăn mãi không chán.

Đảo Long châu cảnh sắc hài hoà, 
đồ ăn ngon và những trải nghiệm trên 
biển  mang tới cho tôi thật nhiều cảm 
xúc về một chuyến đi cuối tuần. Tạm 
biệt Long châu vào buổi tối muộn sau 

một ngày hoạt động tắm biển, 
chèo thuyền, leo dốc..., chúng 

tôi lặng ngắm Long châu lùi 
dần phía sau. Trăng mười 
sáu vừa nhô lên dát lên 
mặt biển một màu vàng ấm 
áp, nằm trên boong tàu 

lắng nghe người bạn đồng 
hành giải thích về những 

chòm sao trên đầu và bài học 
định hướng trên biển ngắn gọn 

dành cho những người đi lạc khiến 
chuyến đi của tôi thực sự có ý nghĩa.

Bài và ảnh: Zhou

người dân đi biển thường gọi hải đăng 
long châu là “mắt của rồng” nhưng với 
tôi, long châu là viên ngọc của rồng 
rơi xuống trần gian bởi hơn 120 năm 
qua, cây đèn biển long châu vẫn âm 
thầm đứng đó làm cột mốc cho hàng 
vạn tàu, thuyền hàng ra vào trên vịnh 
bắc bộ, bất chấp sự khắc nghiệt của 
thiên nhiên, vượt qua sự mài mòn của 
thời gian và hàng nghìn trận bão, ngày 
đêm sáng lấp lánh trên mặt biển.
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THời TrANG

rất nhiều kiểu dáng trang phục được lấy cảm hứng từ “miền đất 
sáng tạo” của dân du mục đã làm chao đảo những người yêu 
thời trang. Ban ngày, họ mặc theo kiểu choàng chéo qua vai 
hoặc có khi đắp lên người và dùng một dải buộc thắt lại ở phần 

eo. còn buổi tối, khi những giọt sương giá rét đã rơi xuống thì áo lông 
thú, áo da lộn là những món đồ thân thiết có nhiệm vụ giữ ấm tuyệt 
đối cho họ.

“miền đất sáng tạo” 

của Dân Du mục
 mông cổ nổi Tiếng Với những sa mạc mênh mông cáT 
Vàng hay Vùng Thảo nguyên kì Vĩ đầy mê hoặc, những 

bông hoa dại bay bổng Trên những Tấm áo choàng 
uyển chuyển đã Tạo cảm hứng cho rấT nhiều nhà  

ThiếT kế Thời Trang.
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Đặc trưng trang phục của dân du 

mục là các kiểu trang trí tua rua, họa 
tiết kí tự dân tộc thiểu số mang hình 
khối thảo nguyên. chất liệu chính 
thường là nhung và len. họ thường 
chọn điểm nhấn trên đường viền của 
trang phục, chung quanh các đường 
mép, cổ tay, gấu quần. sử dụng màu 
sắc luôn là thế mạnh của người miền 
cao. cả đời rong ruổi với đàn cừu, dê 
dưới trời xanh, mây trắng, cỏ mượt và 
tuyết phủ đã cho dân du mục những 
cảm quan màu sắc đẹp hơn bất cứ một 
bức tranh phong cảnh nào. 

Trang phục: dươnG hoànG 
Người mẫu: na nGuyễn 

Nhiếp ảnh: LEon Lê Minh



90



91



92

Đ
À

I TR
U

Y
ỀN

 H
ÌN

H
 V

IỆT N
A

M
. SỐ

 376 K
Ì 2 TH

Á
N

G
 5/2018

Đ
À

I TR
U

Y
ỀN

 H
ÌN

H
 V

IỆT N
A

M
. SỐ

 383 K
Ì 1 TH

Á
N

G
 9/2018 1

PHIM MỚI
Lịch PS từ

1/9 đến 15/9/2018

MC Hồng Phúc

Luôn tràn đầy
năng Lượng
vỚI robocon

VTV AwArds -  
Sắc màu 2018

tHay đổI tHeo  
sự PHát trIển 

công ngHệ

ABu ROBOcON 2018
nơI trìnH dIễn  
công ngHệ của các  
kĩ sư trẻ tương LaI

Chung kết Đường lên đỉnh 
Olympia năm thứ 18
aI sẽ Là nHà Leo núI  
xuất sắc nHất?

  VTV Bài hát tôi yêu 2018 
Tiếp Tục là  

sân chơi 
sáng Tạo của 

 nghệ sĩ ViệT

giải bóng chuyền nữ quốc tế 
VTV cúp ống nhựa hoa sen 2018  

ấn tượng kHó quên

Thương thuyết   
“sau bể cá MậP”

TAlk VieTNAm
Lan tỏa 

nHững gIá trị
 sống tốt đẹP

giá 16.800đ
Phát hành vào ngày 9 và 24 hàng tháng


