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Cuộc Cách mạng tháng Mười 
Nga 1917 đã mở ra một kỉ 
nguyên mới trong lịch sử loài 

người. Từ cảm hứng của CMT10, được 
động viên, cổ vũ bởi tinh thần chống 
áp bức bất công mà nhiều dân tộc trên 
khắp các châu lục đã đứng lên phá bỏ 
áp bức, đập tan chế độ thực dân và trở 
thành đất nước độc lập. Từ ánh sáng 
của CMT10, Chủ tịch hồ Chí Minh đã 
tìm được con đường cứu nước đúng 
đắn cho dân tộc. Tuy cách xa nhau cả 
nửa vòng Trái đất nhưng cuộc CMT10 
Nga và Cách mạng tháng Tám vĩ đại 
đều có một số điểm chung. 

10 ngày rung chuyển thế giới gồm 
3 chương: Bão táp tháng Mười, Tình 

yêu Tổ quốc và Bánh xe lịch sử. Trong 
chương Bão táp tháng Mười, khán giả 
sẽ trở lại nước Nga năm 1917 với 10 
ngày rung chuyển thế giới, khi lời bài 
hát Quốc tế ca bay cao bởi đám đông 
căm giận những bất công xã hội. Sự 
căm giận đó đã được chuyển hóa thành 
sức mạnh vô song trong cuộc Cách 
mạng đứng lên giành chính nghĩa. dưới 
sự lãnh đạo của những người Cách 
mạng Bonsevich, các tầng lớp nhân dân 
của thành phố Xanh Petecbua chiếm 
lĩnh Cung điện mùa Đông trong tư thế 
của người chiến thắng. Cuộc CMT10 
Nga đã chấm dứt sự bóc lột của chế độ 
Sa hoàng và chủ nghĩa dân chủ tư sản, 
đem lại sự công bằng cho xã hội, đem 

lại “hòa bình, ruộng đất và bánh mì” 
cho nhân dân Nga. hơn thế, nó mang 
đến lí tưởng cho một thế hệ mới - thế 
hệ của những người nông dân, công 
nhân mong muốn được cất tiếng nói, 
được sống một đời sống làm chủ chính 
số phận của mình, từ những thần dân 
thành công dân. hiện vật lịch sử hơn 
100 năm sẽ lên tiếng kể lại câu chuyện 
lịch sử mà ở đó Lenin, người chiến sĩ 
Cách mạng, người thầy của phong trào 
giải phóng dân tộc hiện lên chân thực, 
trí tuệ, uyên bác. 

Chương 2 tái hiện những trận chiến 
đấu bảo vệ biên giới, những trận phản 
công quyết liệt giành lại từng thành 

Là chương trình quan trọng, tiêu điểm, được tổng giám đốc đài 
thVn quan tâm hàng đầu, sau một thời gian dài chuẩn bị, 10 ngày 
rung chuyển thế giới do ban sản xuất các chương trình giải trí 
thực hiện, sẽ được thtt Lúc 20h10 ngày 4/11 trên kênh VtV1. đây Là 
chương trình ca nhạc nghệ thuật hiện đại xen Lẫn hành trình 
khám phá các câu chuyện Lịch sử cách đây 100 năm. chương trình 
một Lần nữa khẳng định tầm Vóc, ý nghĩa Lịch sử Và thời đại của 
cách mạng tháng 10 nga đối Với phong trào cách mạng thế giới 
Và cách mạng Việt nam. 

Tác nghiệp tại Quảng trường Đỏ

Đây cũng là dịp ca sĩ Hồng Nhung được 
trở lại nước Nga để tham gia chương trình

10 ngày rung chuyển thế giới

TÁi hiệN Câu ChuyệN LịCh Sử 
CÁCh Đây 100 NăM
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phố, từng vùng đất đã diễn ra dũng cảm, 
oanh liệt. Qua phóng sự về 900 ngày 
thành phố Leningrat trong vòng vây 
của Phát xít Đức, tiếng đồng hồ tích tắc 
trong một căn phòng tối, những mẩu 
bánh mì trộn mùn cưa, người dân thành 
phố gầy guộc trong những bộ quần áo 
rách nát…, giúp những người trẻ tuổi 
hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc 
lập, tự do. Cùng với các phóng sự tái 
hiện lịch sử là những bài hát ca ngợi 
Tổ quốc như: Tổ quốc bắt đầu từ đâu, 
Chiều hải cảng, Đại bàng con. Khán giả 
cũng được biết thêm nhiều câu chuyện 
song hành về cuộc Chiến tranh vệ quốc 
vĩ đại của nhân dân Liên Xô, về cuộc 
kháng chiến trường kì chống Pháp, 
chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. 
Trong đó, Pháo đài Brest kiêu hãnh, 
thành cổ Quảng Trị kiên cường trong đổ 
nát như tượng đài về tinh thần quả cảm 

của những người 
con chiến đấu vì 
chính nghĩa. Ở đó 
còn có câu chuyện 
về người lính xe 
tăng đã học tiếng 
Nga từ lời bài hát 
Chiều Matxcova 
trong không gian 
chật hẹp của chiếc 
xe tăng T354.

CMT10 Nga là mốc son đánh dấu 
thời đại, là thắng lợi đầu tiên của chủ 
nghĩa xã hội. Những tư tưởng của 
CMT10 được phổ biến trên phạm vi 
toàn thế giới đã khích lệ các dân tộc 
đứng lên đấu tranh chống lại những kẻ 
áp bức dân tộc, giành tự do và độc lập 
dân tộc. CMT10 Nga đem lại một xung 
lực cách mạng mạnh mẽ cho phong 
trào công nhân quốc tế, tạo ra một cao 
trào đấu tranh cách mạng rộng khắp của 
giai cấp công nhân, đưa giai cấp này trở 
thành giai cấp trung tâm của thời đại. 
Cùng với thắng lợi của CMT10 Nga, thời 
kì bão táp cách mạng của quần chúng 
lao động ở châu Á, châu Phi và Mỹ 
Latin  nổ ra trên khắp hành tinh. hình 
ảnh Fidel Castro, Che Guevara - những 
học trò xuất sắc của Lenin sẽ được nhắc 
tới. Khán giả được dẫn dắt bởi những 
âm thanh hùng tráng của những ca khúc: 
Ngày chiến thắng, Thời thanh niên sôi 
nổi hay cảm xúc êm đềm, lãng mạn của 

bài Chiều Matxcova. Trong chương 3, 
ekip thực hiện cũng muốn nói đến những 
tình cảm thủy chung son sắt giữa nhân 
dân hai nước, giữa những thầy  
Nga - trò Việt.

Cho đến ngày nay, dù đã trải qua 
nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng con 
đường được mở ra từ CMT10 Nga vẫn 
là một xu thế vận động tất yếu của lịch 
sử. Có thời lượng 150 phút, 10 ngày 
rung chuyển thế giới được ThTT từ sân 
khấu ngoài trời Đài ThVN với nhiều 
phóng sự được thực hiện từ nước Nga 
về câu chuyện lịch sử cách đây 100 
năm, về những quyết định sáng suốt của 
Lenin - lãnh tụ cách mạng và đặc biệt 
đó là những câu chuyện từ hiện vật có 
lịch sử hàng trăm năm lên tiếng. Những 
bài hát trong chương trình sẽ đưa khán 
giả đến với đất nước Nga rộng lớn với 
trang sử hào hùng, đến với con người 
Nga nồng ấm thủy chung. Đồng thời, 
không thể thiếu trong chương trình là 
các ca khúc Việt Nam ca ngợi Đảng và 
Bác hồ như Bài ca Hồ Chí Minh…

Sẽ không có gì bị lãng quên, nhất là 
sự kiện lịch sử rung chuyển thế kỉ 20. 
100 năm là một mốc lịch sử để toàn cầu 
kỉ niệm và suy ngẫm về ý nghĩa, giá trị 
của CMT10 Nga - cuộc cách mạng đã 
thay đổi số phận của nhiều dân tộc và 
thay đổi cục diện của thế giới thế kỉ 20.

Lê hoa

Ekip chụp ảnh kỉ niệm 
cùng những người bạn Nga

Nhà báo Tạ Bích Loan 
sẽ là người dẫn chuyện tại Nga
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 Xin chào nhà báo thu hằng, 
trước hết xin được chúc mừng chị và 
ekip sản xuất chương trình cuộc sống 
thường ngày nhân dịp chương trình 
tròn 10 tuổi. Là người chịu trách nhiệm 
sản xuất chương trình, chị có thể chia 
sẻ bí quyết để một chuyên mục thời sự 
có sức sống lâu bền trong lòng khán giả 
như vậy không?

Chúng tôi cũng giật mình khi Cuộc 
sống thường ngày (CSTN) đã 10 tuổi rồi 
cơ đấy. Thời gian trôi thật nhanh. Trong 
chúng tôi có những người đã gắn bó với 
chương trình chừng ấy năm rồi. 365 ngày/
năm, chương trình chưa bao giờ nghỉ. 
Thậm chí cả Tết, mà Tết lại còn phải làm 
tốt hơn, hay hơn… Nhìn lại, tôi vô cùng tự 
hào được tham gia làm chương trình, được 
cùng anh em trong phòng Xã hội -Ban 
Thời sự đau đáu nghĩ về chương trình này 
để mang đến cho khán giả nhiều tin tức, 
những câu chuyện ý nghĩa vào mỗi buổi 
chiều. Tự hào là đội ngũ BTV, người dẫn 
chương trình, phóng viên, đạo diễn, quay 
phim… đã trưởng thành rất nhiều một 
phần nhờ làm chương trình này. Nhưng 
xen với niềm tự hào là nỗi lo lắng: chúng 
tôi có thể làm gì tốt hơn để CSTN tiếp tục 
có sức sống trong lòng khán giả. Chúng 
tôi đang làm tất cả những gì mình có thể, 
cố gắng mỗi ngày. 

 chị còn nhớ kỉ niệm buổi đầu lên 
sóng của cuộc sống thường ngày? Ở 

thời điểm đó, chị có nghĩ rằng 10 năm 
sau chương trình vẫn và tiếp tục “ăn 
khách”?

Thực ra, tôi không phải là người 
đồng hành với CSTN từ những ngày đầu 
tiên. Người được lãnh đạo Đài giao xây 
dựng chương trình là anh Nguyễn Thanh 
Lâm, khi đó là Phó Ban Thời sự. Tôi còn 
nhớ, khi đó anh em rất hào hứng với một 
chương trình khác biệt so với hệ thống 
bản tin Thời sự. Từ hình hiệu, hình cắt 
của chương trình cho đến cách tiếp cận 
các vấn đề thời sự một cách dung dị, đời 
thường hơn. CSTN từ đó cho đến bây giờ 
vẫn là nơi để các bạn trẻ thử sức, khám 
phá bản thân mình với những công việc 
khác nhau - dẫn chương trình, làm phóng 
sự, tổng hợp, bình luận theo phong cách 
mới… Đôi khi, có những sự phá cách 
mà không bản tin thời sự nào có, kiểu 
như trong chuyên mục Blog giao thông, 
nơi những người dẫn bình luận trên các 
video về an toàn giao thông mà khán giả 
gửi về; hay thường xuyên có biểu diễn 
nghệ thuật ngay trong trường quay nhưng 
không phải giải trí đơn thuần mà có gắn 
với những câu chuyện mang tính thời sự, 

tôn vinh những tài năng trẻ hoặc những 
nỗ lực gìn giữ văn hóa dân gian… 

 Vậy chị bắt đầu gắn bó với cStn 
từ bao giờ? 

Tôi thực sự tiếp quản CSTN và cùng 
ekip làm lại format CSTN như một 
chương trình tổng thể khoảng gần 4 năm 
nay. Trước đó, chương trình cũng đã có 
nhiều lần thay đổi format và có khi từng 
là những mảnh ghép khá rời rạc của các 
chuyên mục rất khác nhau, ít có liên quan 
đến nhau. Và thế là, sau rất nhiều cố  gắng 
của ekip thực hiện, CSTN đã khoác lên 
mình một bộ áo mới từ trong ra ngoài - từ 
trường quay, hình hiệu, phong cách người 
dẫn cho đến các chuyên mục của chương 
trình và quan trọng nhất là toàn bộ quan 
niệm về cách làm một chương trình tin 
tức thể loại tạp chí. Rất mừng là CSTN 
đã được đón nhận nhiệt tình, thể hiện ở 
rating của chương trình lên khá cao so 
với trước. Trên toàn bộ kênh VTV1, ở 
khung giờ 17h trở đi, với sự ra đời của 
Chuyển động 24h, sự thay da đổi thịt của 
CSTN, chất lượng của bản tin thời sự 19h 
được nâng cao… Tất cả nằm trong chiến 
lược của Lãnh đạo Đài ThVN - tạo ra 

Cuộc sống thường ngày

“Bữa Tối” ĐậM Vị Và Câu ChuyệN

tuổi lên 10
Với tiêu chí xác định mỗi 

chương trình Là một “bữa tối” 
trong các gia đình, Với những 
“món ăn” nóng hổi, thơm ngon, 

mang trong đó tình cảm của 
các “đầu bếp”, 10 năm Lên sóng  

cuộc Sống thường ngày - chương 
trình nằm trong khung giờ 

thời sự chính Luận ăn khách 
Luôn mang đến những hương Vị 

đậm đà, ấn tượng. cùng trò 
chuyện Với “bếp trưởng” - nhà 

báo thu hằng để hiểu rõ hơn 
chuyện bếp núc đầy đam mê, 

nhiệt huyết của ekip thực hiện 
chương trình.

Từ trái qua: 4 BTV dẫn chương trình 
hiện tại của CSTN: Tuấn Dương, 

 Hà Linh, Kim Ngân, Hoàng Dương
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một khung giờ thời sự chính luận 
ăn khách. 

 Ấn tượng của khán giả về 
cstn là thông tin gần gũi, thiết 
thực nhưng cũng rất độc, thể 
hiện được nét riêng của chương 
trình. nhưng để làm được điều 
này thì việc lựa chọn đưa tin tức 
cũng như tìm tòi những cách thể 
hiện, tiếp cận mới hẳn luôn là thử 
thách của ekip thực hiện? 

Chúng tôi vui mỗi khi “bữa tối” vừa 
miệng, đậm đà, nhưng cũng day dứt khi 
“bữa tối” nhạt nhẽo, rời rạc. Tôi chỉ 
mong sao sau 10 năm, các “đầu bếp” vẫn 
giữ được nhiệt huyết để mang lại những 
“bữa tối” tuyệt vời. Đương nhiên, nhiều 
điều không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi, 
mà cả những điều kiện bếp núc, củi lửa, 
nguyên liệu, chất lượng nguyên liệu, gia 
vị... và đặc biệt là tấm lòng của những 

người đón nhận  
“bữa tối”.  

 có những 
biên tập viên, dẫn 
chương trình gắn bó 
với cstn từ ngày 
đầu và họ đã trưởng 
thành từ chương 
trình để rồi tiếp tục 
đồng hành cùng 
cstn hay vững 
vàng ở những vị trí 
khác. chị nói gì  
về họ?

Tôi rất ấn tượng với một câu nói 
của một chuyên gia nước ngoài mà tôi 
đã từng gặp: “Ở kênh truyền hình của 
chúng tôi (CBS News), chúng tôi không 
gọi họ (người dẫn chương trình thời sự) 
là MC (Master of Ceremony), không 
gọi là Presenter (người trình bày), mà là 
Talent - bởi họ thực sự là những tài năng”. 
Quả thật, họ có một chức danh như vậy, 
bên cạnh các chức danh khác.

Sự thành công của một chương trình 
truyền hình có sự đóng góp không nhỏ 
của đội ngũ người dẫn, mà phải nói thật 
là đội ngũ của CSTN rất tài năng, lại 
được rèn luyện và thử thách ngay trong 
mỗi chương trình hoặc trong nhiều bản 
tin thời sự khác. Đôi khi với người dẫn, 
họ chỉ cần một mảnh đất để diễn, để thể 
hiện năng lực của mình. Tôi mừng vì 

với CSTN, họ đã có đất diễn. Nhưng 
đúng là có những người đã đi tìm mảnh 
đất khác phù hợp với họ hơn và họ rất 
phát triển. Tôi mừng cho họ, cũng tiếc 
cho  chương trình CSTN, nhưng cuộc 
sống là sự vận động không ngừng, vẫn 
sẽ có người gắn bó với mảnh đất này 
hoặc sẽ xuất hiện những người mới. 
Điều mà chúng tôi đang trăn trở là làm 
sao mảnh đất CSTN ngày càng mầu 
mỡ. Đất lành, chim đậu mà!

 Ở tuổi lên 10, cstn có trình làng 
một format mới hay không, thưa chị?

Cái đó thì xin chưa tiết lộ, mong 
rằng khán giả sẽ tiếp tục đón nhận và coi 
chúng tôi như một người bạn của mỗi gia 
đình vào bữa tối. 

 cảm ơn nhà báo thu hằng!

CẩM hà (Thực hiện) 
Ảnh: ChươNG TRìNh CuNG CấP

Nhà báo  
Thu Hằng- 
người chịu 

 trách nhiệm sản 
xuất chương 
trình CSTN Chuẩn bị trước giờ lên sóng

BTV Hoàng Dương  
đang cập nhật, hoàn thiện  
kịch bản chương trình

Ekip sản xuất CSTN
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Chào mừng ngày thành 
lập hội Liên hiệp 

phụ nữ Việt Nam, Công 
đoàn Đài ThVN đã tổ 
chức họp mặt nữ công 
chức, viên chức lao động 
Đài ThVN khu vực miền 
Bắc vào ngày 17/10 tại 
Trường quay S15 - Đài 
ThVN. Buổi họp mặt đã thu hút sự tham gia của đông đảo 
phóng viên, biên tập viên, nhân viên nữ đang công tác tại Đài 
ThVN. Trong buổi họp mặt, cán bộ công nhân viên nữ nhà 
Đài đã được gặp gỡ và nghe doanh nhân Phạm Ngọc anh chia 
sẻ nhiều bài học rất giá trị xoay quanh chủ đề Làm bạn với 
con. Ngoài ra, nhóm hài Xuân Bắc - Tự Long cũng mang đến 
trường quay những tiếng cười vui vẻ, sảng khoái thông qua 
vở hài kịch Người chồng lí tưởng. Không chỉ có những món 
quà về mặt tinh thần, các nữ công chức, viên chức có mặt tại 
buổi họp còn được tặng một phiếu quà tặng của au Spa. Buổi 
họp mặt kéo dài 2 giờ đồng hồ, là món quà tinh thần thực sự ý 
nghĩa đối với tất cả nữ công chức, viên chức lao động nhà Đài 
sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Lê hoa 
Ảnh: ĐứC huỳNh

“quà tặng” chị em nhà Đài 
nhân ngày 20/10

Lễ hội hoa tam giác mạch hà Giang diễn ra từ tháng 11 đến 
hết tháng 12 năm nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa và 

sức sống kiên cường, mãnh liệt của dân tộc vùng cao nguyên, 
đồng thời để quảng bá hình ảnh du lịch hà Giang. Trong khuôn 
khổ Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn như: dù bay 
trên mùa hoa Tam giác mạch, hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng 
Cú với chủ đề Âm vang 
Lũng Cú, hội chợ Công 
viên địa chất Quốc tế, hội 
thi sản phẩm mật ong bạc 
hà tỉnh hà Giang... Đặc 
biệt, Lễ khai mạc với chủ 
đề Bản tình ca từ đá gồm 
ba phần: Kí ức miền đá, 
Sắc màu Hà Giang, Hà 
Giang hội nhập và phát triển sẽ sử dụng những chất liệu đặc 
trưng văn hóa truyền thống của các dân tộc hà Giang như văn 
nghệ dân gian, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, nếp 
sinh hoạt, lễ hội kết hợp âm nhạc hiện đại, xiếc và rối cạn…

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20h ngày 24/11/2017 tại Sân 
vận động thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn và được ThTT 
trên kênh VTV5, VTV6 và 8 Đài PT- Th khu vực Tây Bắc.

PV

khai mạc Lễ hội hoa 
tam giác mạch 2017

Thầy cô 
chúng 

ta đã thay 
đổi là 
series phim 
tài liệu của 
VTV7 mua 
bản quyền 
của Đài 
EBS (hàn 
Quốc). Sau 
gần một 
năm chuẩn 
bị, chương 
trình đã 
hoàn thành 
với 8 tập 

(50phút/tập). Các nhà sư phạm và các nhà tâm lí học 
đã cùng làm việc với nhau để phân tích giờ học của 
các giáo viên, cho họ những phản hồi thích hợp và 
đưa ra những giải pháp cơ bản. Tập tổng hợp phát 
sóng 20h10 ngày 18/11 trên VTV1 và VTV7, phát 
lại ngày 20/11 trên VTV1.

y.T

vTv Đặc biệt: 
Thầy Cô Chúng Ta Đã Thay Đổi

ngày hội sáng Tạo vTv 2017
bùng nổ ý tưởng

Đây là năm thứ 3 Đài ThVN tổ chức ngày hội sáng tạo với sự tham 
gia của đông đảo những người làm truyền hình VTV. Một trong 

những nội dung chính của ngày hội là bàn về công việc kinh doanh ý 
tưởng mới. Nhiều ý tưởng sáng tạo, có tính khả thi về thu hút nhà tài trợ 
đã được trình bày. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Trần Bình Minh 
cho biết: “Tôi hết sức trân trọng và đánh giá cao nhiều ý tưởng sáng tạo 

trình bày tại ngày hội. 
Với khả năng nhận 
biết và nhất là quyền 
được quyết định, tôi 
sẽ có ý kiến chỉ đạo 
sớm để nhiều ý tưởng 
sản xuất chương trình 
có tính khả thi cao, 
hoặc mang lại thương 
hiệu và đẳng cấp cho 
VTV, hoặc tạo thêm 
nguồn thu cho Đài từ 

chính các chương trình do các đơn vị sản xuất, triển khai thực hiện ngay 
trong thời gian tới và quyết định đưa và khung chương trình năm 2018 
để thay thế những chương trình không thuộc nhiệm vụ tuyên truyền bắt 
buộc, nhưng có lượng khán giả thấp, không phù hợp nữa”.

P.V
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Nhân kỉ niệm 100 năm ngày Cách 
mạng tháng Mười Nga, Đài ThVN sẽ 

gửi đến khán giả nhiều bộ phim nổi tiếng 
do điện ảnh Nga sản xuất. 

cuộc tháo chạy: Được sản xuất năm 
1970, Cuộc tháo chạy là bức tranh sinh 
động về số phận của những người thuộc 
nhiều tầng lớp trong xã hội bị cuốn vào 
vòng xoáy của cuộc nội chiến. Những trăn 
trở, day dứt, bi quan, bất đồng chính kiến 
trước sự xáo trộn của xã hội và chính quyền đã khiến họ có những 
quyết định sai lầm… Phim phát sóng vào 21h40 ngày 29/10 trên 
kênh VTV1, và ngày 7/11 trên kênh VTV3.

ảo ảnh ban trưa: Phim xoay quanh những sự kiện xảy ra trên 
đất nước Xô Viết trong hơn 50 năm đầu của thế kỉ XX tại Zelyony 
dol - ngôi làng nhỏ ở vùng Siberia. Đó là cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa hai thế lực, giữa một bên là những kẻ thừa kế của gia đình giàu 
có và một bên là những người nông dân nghèo khổ. Phim phát sóng 
vào 19h00 hàng ngày trên kênh VTV6, bắt đầu từ ngày 31/10. 

PV

Chùm phim kỉ niệm 
cách mạng tháng mười nga

Từ ngày 25 - 27/10, đạo diễn Trịnh Lê Phong và 
NSưT, diễn viên Minh Trang sẽ đại diện đoàn 

phim Chiều ngang qua phố cũ đến Nhật Bản để nhận 
Giải thưởng đặc biệt dành cho phim truyền hình nước 
ngoài (Special awards 
for Foreign drama) tại 
Liên hoan phim truyền 
hình quốc tế Tokyo 
lần thứ 11. Suốt 9 năm 
qua, các bộ phim giành 
giải này thường đến 
từ các quốc gia: hàn 
Quốc, Trung Quốc, 
ấn Độ... Chiều ngang qua phố cũ là một câu chuyện 
về một gia đình hà Nội cổ, do hai nhà báo Nguyễn 
hồng Trâm - Chu hồng Vân làm kịch bản. Trước đó, 
bộ phim cũng đã nhận được hai giải thưởng tại Cánh 
diều 2017: Nữ diễn viên chính xuất sắc (NSưT Nguyễn 
Minh Trang); Nam diễn viên phụ xuất sắc (NSưT 
Công Lý). 

T.h

Chiều ngang qua phố Cũ 
giành giải đặc biệt tại nhật

Sofia Vergara - ngôi sao bốc lửa 
của loạt phim truyền hình hài 

Modern Family đã lần thứ sáu đứng 
ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 
thu nhập của các nữ diễn viên 
truyền hình theo xếp hạng thường 

niên của Forbes. Với tổng thu nhập 
41,5 triệu uSd (đến từ cát xê phim và 

các hợp đồng quảng cáo), Sofia Vergara bỏ 
xa người đứng thứ hai - nữ diễn viên Kaley Cuoco (phim 
Big Bang Theory) - người có thu nhập 26 triệu uSd. Tính 
về thù lao cho từng tập phim, Sofia Vergara có thể không 
phải là người đứng đầu nhưng nữ diễn viên gốc Colombia 
lại là nhân vật được các thương hiệu săn đón do cách thức 
xây dựng hình ảnh quyến rũ, hợp thời trang.

K.M

sofia vergara tiếp tục là nữ diễn viên 
truyền hình có cát xê cao nhất

k+ phát sóng chung kết 
bóng bàn thế giới 2017

Mới đây, Truyền hình số vệ 
tinh Việt Nam - VSTV 

(K+) công bố bản quyền phát 
sóng vòng chung kết Giải bóng 
bàn nam thế giới 2017 (Liebherr 

iTTF 2017) và vòng chung kết Giải bóng bàn nữ thế giới 2017 (uncle 
Pop iTTF Women’s World Cup 2017). Theo đó, Liebherr iTTF 
Men’s World Cup 2017 sẽ được gửi đến khán giả từ 20/10 đến 22/10 
trên kênh K+PC. Ngoài sự góp mặt của những nhà vô địch châu lục, 
giải đấu năm nay còn chào đón sự hiện diện của cái tên hiện đang 
nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới - Mã Long. Ngoài ra, cũng trên K+ 
tháng này còn có uncle Pop iTTF Women’s World Cup - cuộc chiến 
của những tay vợt nữ xuất sắc nhất trong làng bóng bàn thế giới ở 
thời điểm hiện tại. Giải sẽ được phát sóng trực tiếp và duy nhất trên 
kênh K+PC từ 27/10 đến 29/10. 

PV

amazon hủy bom tấn vì bê bối của ông trùm harvey Weinstein

hãng truyền hình trực tuyến amazon Studios 
đã lên kế hoạch đầu tư sản xuất một bom tấn 

có trị giá ước tính lên tới 160 triệu uSd cho hai 
mùa phát sóng, quy tụ các ngôi sao điện ảnh hạng 
a và đạo diễn tài danh david o.Russell. Công ty 
của harvey Weinstein sẽ là đối tác sản xuất cho dự 
án trên. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra vụ bê bối tình 

dục của ông trùm điện ảnh bùng nổ ở hollywood, 
amazon đã quyết định hủy bỏ mọi kế hoạch thực 
hiện. amazon vốn là hãng có mối liên hệ thân 
thiết đối với harvey Weinstein và cũng từng bị 
cho là đã lăng xê những ngôi sao dính líu đến xâm 
hại tình dục. 

V.P Harvey Weinstein
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Cặp Đôi hoàn hảo -  
Trữ Tình & boLero

Đây là format mới của Cặp đôi hoàn 
hảo - sân chơi đã quen thuộc với khán 
giả. Lên sóng số đầu tiên trên kênh VTV3 
vào 20h30 thứ Năm từ ngày 12/10, 
chương trình đã mang tới nhiều điều thú 
vị cho khán giả với sự xuất hiện của 7 thí 
sinh tài năng. Đây là những ca sĩ trẻ đang 
theo đuổi dòng nhạc Pop, Ballad, EdM, 
nhưng tại cuộc thi này, 7 thí sinh sẽ thể 
hiện những ca khúc trữ tình & bolero. 
Bên cạnh đó, họ đều là những “tân binh” 
của làng giải trí và từng là Quán quân và 

Á quân của các chương trình truyền hình 
thực tế. Giang hồng Ngọc - Quán quân 
X-Factor 2014, hòa Minzy - Quán quân 
học viện ngôi sao 2014, Đức Phúc - Quán 
quân The Voice 2015, Đào Bá Lộc, Tiêu 
Châu Như Quỳnh, Erik đều là những ca sĩ 
có lượng người hâm mộ nhất định. Riêng 
Mai Tiến dũng xuất hiện tại cuộc thi với 
mong muốn thử sức và “phục thù” khi 
thất bại sớm tại The Remix 2017. Trữ tình 
& bolero là dòng nhạc cũ nhưng khá mới 
mẻ với 7 thí sinh, họ sẽ phải dốc hết tâm 
huyết để tập luyện, biến hóa theo từng 
chủ đề và chinh phục ngôi vị Quán quân. 

Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình & bolero 
sẽ thay đổi cặp thí sinh theo từng chủ đề. 
Chương trình không loại thí sinh, thay 
vào đó, các cặp đôi sẽ cạnh tranh giải nhất 
tuần - Cặp đôi hoàn hảo. Cố vấn và hội 
đồng ban giám khảo (15 khách mời là ca 
sĩ, nhạc sĩ, nhà báo...) sẽ cho điểm sau 
mỗi phần thi của các cặp đôi. Các cố vấn 
âm nhạc sẽ góp ý, định hướng cho các thí 
sinh về chuyên môn và giúp thí sinh tìm 
ra mảnh ghép còn lại để tạo thành cặp đôi 
hoàn hảo ở từng chủ đề khác nhau. Bên 
cạnh những ca khúc đi cùng năm tháng 
được các thí sinh thể hiện trên sân khấu, 
khán giả sẽ có dịp được thưởng thức 
những màn kết hợp lần đầu tiên giữa các 
nghệ sĩ. Trong đó, nhiều tiết mục có sự 
góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội ở dòng 
nhạc trữ tình, bolero. Đó là danh ca Nhật 
hạ, họa Mi, Thanh hà, Chế Thanh, Giao 
Linh, Cẩm Vân, ca sĩ Phi Nhung. Các 

sắC Màu MỚI 
Trên VTV3

Liên tục Vận động Và thay đổi thực đơn giải trí, đó Là điểm nổi 
bật trên kênh VtV3 thời gian gần đây. bên cạnh những chương 
trình mới Lạ, độc đáo Vừa ra mắt khán giả như Mặt trời bé 
con, Quyền Lực ghế nóng, nhiều sân chơi cũ cũng được thay đổi 
format để hấp dẫn, thú Vị hơn. cùng điểm mặt một số chương 
trình mới đang Và sẽ ra mắt khán giả trong thời gian gần đây.

Chương trình 
Cặp đôi hoàn hảo
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nghệ sĩ khách mời sẽ lựa chọn 1 trong 7 
thí sinh để bắt cặp và mang đến những tiết 
mục ấn tượng. Chương trình còn có sự 
xuất hiện của các ca sĩ trẻ đang theo đuổi 
dòng nhạc trữ tình và bolero hay các ca sĩ, 
diễn viên, người đẹp có khả năng thể hiện 
những ca khúc trữ tình truyền thống. 

vua Đầu bếp -  
phiên bản người nổi Tiếng
Sau thành công của 4 mùa, Vua đầu 

bếp Việt Nam sẽ chính thức trở lại với 
phiên bản đặc biệt dành cho người nổi 
tiếng vào 20h Chủ nhật từ ngày 22/10. Bộ 
ba quen thuộc Jack Lee, Tịnh hải, Tuấn 
hải tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo. 
Trong mùa thi thứ 5, Vua đầu bếp Việt 
Nam sẽ có 16 nghệ sĩ, người nổi tiếng 
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia 
tranh tài và được chia thành 4 nhóm. Theo 
đó, mỗi nhóm sẽ trải qua các thử thách 
đối đầu và áp lực để chọn ra 2 thí sinh 
xuất sắc nhất bước vào vòng Tứ kết. Từ 
8 thí sinh ở vòng Tứ kết, sẽ chỉ còn lại 4 
ứng viên mạnh nhất được chọn vào vòng 
Bán kết. Sau những thử thách cam go tại 
vòng Bán kết, 2 thí sinh xuất sắc nhất sẽ 
tiếp tục tranh tài để giành ngôi vị cao nhất 
của Vua đầu bếp. 

Những  nghệ sĩ đầu tiên góp mặt trong 
phiên bản đặc biệt này gồm siêu mẫu hà 
anh, Đức Vĩnh, diễn viên Đức hải, an 
Nguy, siêu mẫu Thu hằng, MC - người 
mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, diễn viên 
Bảo Thanh, MC - diễn viên Thanh Vân 
hugo, siêu mẫu Đỗ hoàng Long, người 
mẫu Phạm anh Tuấn, ca sĩ Kiwi Ngô Mai 
Trang và ca sĩ Pha Lê. Tham gia sân chơi 
này, siêu mẫu hà anh chia sẻ, cô muốn 
gửi gắm thông điệp đến khán giả, đó là 
hãy dành thời gian bên mâm cơm, bên gia 

đình của mình, hãy tận hưởng tình yêu 
và cuộc sống. diễn viên an Nguy bày tỏ 
mong muốn được đứng trong căn bếp của 
chương trình mặc dù khả năng nấu nướng 
của cô vẫn còn hạn chế. diễn viên Đức 
hải lại thích sự sáng tạo và biến tấu các 
món ăn theo phong cách của riêng mình. 
anh thích thưởng thức các loại ẩm thực 
khác nhau trên thế giới. anh mong muốn 
truyền cảm hứng để mọi người cùng vào 
bếp nấu ăn cho gia đình, người thân và 
bạn bè của mình. Siêu mẫu Đức Vĩnh 
cũng chia sẻ, anh muốn thể hiện bản thân, 
chứng tỏ cho mọi người biết người mẫu 
cũng có thể nấu ăn rất ngon. Mùa thi thứ 
5 hứa hẹn sẽ có những cuộc so tài gay cấn 
cũng như hành trình khám phá ẩm thực 
đầy bất ngờ của các nghệ sĩ.  Đến với căn 
bếp của Vua đầu bếp 2017, niềm đam mê, 
sự sáng tạo và sự am hiểu về ẩm thực của 
các nghệ sĩ chắc chắn sẽ mang lại nhiều 
ngạc nhiên thú vị cho khán giả. Tạm gác 
qua một bên mọi hào quang và ánh đèn 
rực rỡ của sân khấu, hình ảnh người nghệ 
sĩ vào bếp, gửi gắm tình cảm đến gia 
đình, người thân và bạn bè qua từng món 
ăn hi vọng sẽ truyền cảm hứng nấu nướng 
đến những đầu bếp tại gia. 

ban nhạC việT
Ban nhạc Việt là chương trình truyền 

hình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành 
riêng cho những ban nhạc tài năng. Ban 
nhạc chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được 
300 triệu đồng tiền mặt và được sản xuất 

1 MV độc quyền. Chương trình là bản 
Việt hóa của The Band (Thái Lan). Các 
ban nhạc sau khi vượt qua vòng sơ tuyển 
sẽ được gặp gỡ 4 giám khảo của chương 
trình trong vòng tuyển chọn. Đây cũng 
chính là 4 nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng 
ở 4 thể loại âm nhạc khác nhau. Ban 
nhạc dự thi thể loại âm nhạc nào sẽ có 
cơ hội được chọn vào đội của nhà sản 
xuất âm nhạc ở thể loại đó. Các ban nhạc 
thuộc 4 đội trực tiếp được đào tạo bởi 
những chuyên gia âm nhạc và tranh đấu 
quyết liệt qua nhiều vòng thi khắc nghiệt 
để chạm tới danh hiệu Quán quân của 
chương trình.

Vừa qua, tại hà Nội đã diễn ra vòng 
sơ tuyển của Ban nhạc Việt với sự xuất 
hiện của một số ban nhạc chọn cách làm 
mới những ca khúc mang âm hưởng dân 
ca. Sự lựa chọn này khá thông minh khi 
liên tục nhận được những lời khen có 
cánh của ban giám khảo. Ngoài ra, trong 
ngày tuyển sinh còn có sự xuất hiện của 
nhiều ban nhạc ở độ tuổi thiếu nhi, tham 
gia dự thi các tiết mục có nhạc cụ dân 
tộc. Điều này nhận được sự trân quý và 
yêu mến của ban giám khảo mặc dù các 
em còn vài khuyết điểm do tuổi còn nhỏ 
và chưa có kinh nghiệm biểu diễn nhiều. 
Được biết, Ban nhạc Việt sẽ tiếp tục tổ 
chức sơ tuyển tại thành phố hồ Chí Minh 
để tìm ra những ban nhạc  hay nhất góp 
mặt trong chương trình. 

NGuyễN TRầN 
Ảnh: ChươNG TRìNh CuNG CấP

Siêu mẫu Đức Vĩnh

Chương trình Ban nhạc Việt
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VT
VChương

trình mới

Ngoài một số gương mặt đầy 
kinh nghiệm, gắn bó từ mùa 
đầu như Trấn Thành, Trường 
Giang, Tự Long hay năm 

ngoái đã gây ấn tượng mạnh như nghệ sĩ 
hồng Đào, năm nay, Ơn giời, cậu đây rồi! 
bất ngờ “bổ sung biên chế” thêm hai tân 
trưởng phòng hoàng Sơn và Trung dân.

Nghệ sĩ Trung dân không hề xa lạ 
với Ơn giời, cậu đây rồi! vì năm ngoái 
anh đã từng giành chiến thắng ngoạn 
mục ở chương trình này, lấn át cả các 
trưởng phòng bằng tài năng của một bậc 
đàn anh đã có nhiều năm đứng trên sân 
khấu. Cú hích từ Ơn giời, cậu đây rồi! 
đã đưa Trung dân trở nên đắt sô với 
nhiều game show ăn khách. Tuy nhiên, 
sau sự cố xung đột đáng tiếc về ngôn từ 
với một nghệ sĩ trẻ, Trung dân chủ động 
hạn chế xuất hiện. Tái xuất cùng Ơn giời, 
cậu đây rồi! trong cương vị hoàn toàn 
mới - trưởng phòng, anh được dự đoán 
sẽ mang tới những thử thách, khó khăn 
cho khách mời nhờ khả năng ăn nói, dẫn 
dắt tình huống chủ động, sắc sảo. Trung 
dân cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng ở mảng 

chính kịch nên  với nghệ sĩ hồng Đào, 
có thể họ sẽ mang tới sắc thái bi vốn 
được khai thác khá tốt và nhuần nhuyễn 
ở chương trình. Chưa dừng lại ở đó, ở 
mùa thứ tư, Trung dân sẽ cùng với danh 
hài hoài Linh phối hợp hành động trong 
căn phòng thứ năm - Thử thách quyết 
định - để đẩy cao kịch tính. Trong khi đó, 
tân trưởng phòng hoàng Sơn sẽ là một ẩn 
số với chính khách mời và khán giả vì so 
với các nghệ sĩ khác, mức độ phủ sóng 
của anh chưa nhiều và cũng chưa thể sớm 
đoán phong cách, lối diễn hài.

Trước một dàn trưởng phòng đông 
đảo, đa dạng như thế, khách mời của mùa 
thứ tư cũng được tuyển chọn kĩ lưỡng để 
đủ sức tung hứng, làm nên các tiểu phẩm 
đáng xem. Nhân vật được chương trình 
tiết lộ sớm nhất là siêu mẫu Xuân Lan - 

người vừa mới gây sốc với những chia sẻ 
gan ruột về đời sống riêng tư trong một 
talk show. Lần thứ hai trở lại với trường 
quay Ơn giời cậu đây rồi!, Xuân Lan 
chia sẻ, cô còn bị áp lực hơn trước vì bị 
“dọa” có thể bước qua cánh cửa có tới hai 
trưởng phòng. Ngoài ra, những hiệu ứng 
quá lớn từ việc chia sẻ chuyện tình cảm 
trên sóng truyền hình cũng khiến siêu 
mẫu chưa lấy lại sự ổn định về tâm lí, dẫn 
đến có thể bị “đơ” trước các tình huống...

Nhằm mang tới cho khán giả một 
mùa thứ tư mới mẻ hơn, Ơn giời, cậu đây 
rồi! nhận được sự hỗ trợ từ phía đạo diễn 
Đức Thịnh để các tiểu phẩm, tình huống 
có đường dây mạch lạc, trọn vẹn, sáng 
tạo… sau khi đã khai thác quá nhiều câu 
chuyện như ghen tuông, giận hờn, nhầm 
lẫn người yêu… Không chỉ rộn rã tiếng 
cười, yếu tố bi sẽ tiếp tục được chương 
trình khai thác cùng với những khía cạnh 
cảm xúc khác, với chiều sâu và độ khó 
đẩy cao hơn trước. 

Ơn giời cậu đây rồi! sẽ lên sóng lúc 
21h thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, từ  
ngày 2/12 với người dẫn chương trình 
Xuân Bắc.

hươNG huyềN 
Ảnh: Lê NhâN

Ơn giời, cậu đây rồi!  
mùa thứ 4 nhiều ẩn số

chương trình hài được yêu 
thích nhất trên VtV3 Ơn giời, 
cậu đây rồi! sẽ quay trở Lại Vào 
đầu tháng 12 Với thay đổi mang 
tính đột phá nhằm mang đến 
một mùa thứ tư rộn rã tiếng 
cười Và tràn ngập bất ngờ.

Nghệ sĩ 
Hồng Đào 
tiếp tục làm 
trưởng phòng

Các khách mới luôn bất ngờ và thích thú 
trước những thử thách

Tiết mục ấn tượng của 
Trung Dân và Trấn Thành
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nét chân thực trong
Thương nhớ ở ai

Bến không chồng  
Chỉ Là Cái Cớ

Câu chuyện phim mở ra vào 
thời điểm những năm 1954, 
tại làng Đông ở vùng 
đồng bằng Bắc bộ. 
Nhân vật chính là 
Nguyễn Vạn, người 
lính trở về làng 
Đông. Vai khoác 
ba lô, ngực áo đính 
đầy huân chương, 
với tất cả thương yêu, 
nhung nhớ và niềm 
hăm hở xây dựng quê 
hương. Nguyễn Vạn đã xông 
xáo, nhiệt tình với tất cả công việc của 
làng xã. Nhưng, đối diện với anh là làng 
quê nghèo lạc hậu, nếp sống cũ kĩ, những 
hủ tục hằn sâu nghiệt ngã, luôn sẵn sàng 
bóp nghẹt bất kì ai không chịu quỳ gối 
theo những lề thói bảo thủ hàng ngàn đời 
của nó.

Trước sức mạnh ghê gớm của dư 
luận, cái nhìn soi mói của người đời, 
Nguyễn Vạn không dám sống thật với 
mình. anh luôn phải tỏ ra là người gương 
mẫu, tiên phong, trong đó bao gồm cả 
việc không được có tình cảm riêng tư với 
hơn, một góa phụ xinh đẹp, là vợ liệt sĩ. 
Nguyễn Vạn đành sống một mình vì cũng 
không dám đến với chị Nhân, người yêu 
cũ, chồng chị đã hi sinh. 

Nhưng rồi cuộc đời xô đẩy, con gái 
chị Nhân là hạnh, trong một lần từ biệt 
Nguyễn Vạn để đi xa, họ đã ở cùng nhau. 
hạnh ra đi với cái thai mà Vạn không 
hề hay biết. Mấy năm sau, hạnh trở về 

với một đứa trẻ. Biết tin mình có con 
với một cô gái trẻ, anh tuyệt vọng và 
quyết định treo cổ tự vẫn trên cầu 

Đá... Song hành với câu chuyện 
Vạn, Nhân, hạnh còn là 

câu chuyện tình yêu dữ 
dội giữa Đột và Nương 
hay số phận của Cúc, 
Thắm, bạn của hạnh, 
là những cô gái chịu 
hệ lụy đau đớn của 
chiến tranh...

những dấu ấn mới
Trong phim truyền 

hình Thương nhớ ở ai dài 32 
tập, Lưu Trọng Ninh tiếp tục cả 

hai vai trò, viết kịch bản (cùng với biên 
kịch trẻ Cao Nguyệt Nguyên) và cùng 
đạo diễn với Bùi Thọ Thịnh. 

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh 
chia sẻ: “Với phim truyện 
nhựa Bến không chồng 
tôi chưa có điều kiện 
để lột tả toàn bộ 
bức tranh về nông 
thôn. Còn với 
phim truyền hình, 
tôi có thể đưa toàn 
cảnh bức tranh về 
nông thôn, có điều 
kiện để đưa toàn bộ 
suy nghĩ của mình vào 
phim”. Đạo diễn cùng ekip đã 
vượt qua rất nhiều khó khăn trong khâu 
sản xuất, từ việc tìm bối cảnh, phục trang, 
đạo cụ và đặc biệt là khâu dựng phim. 
anh khẳng định: Thương nhớ ở ai sẽ 
thu hút bằng câu chuyện vẻ đẹp tâm hồn 

trong mỗi nhân vật 
và bằng hình ảnh làng quê Việt 
Nam”. Đó là làng quê rất đặc trưng, đẹp, 
đầy mộng mơ, lãng mạn hiện lên qua 
giếng nước, gốc đa, sân đình, con đê, 
ngõ gạch, đụn rơm, khói lam chiều… 
bối cảnh được chọn ở làng Cựu, làng cổ 
Đường Lâm của hà Nội và các ngôi làng 
ở hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Bình, Nam 
Định… 

dàn diễn viên trong phim với nhiều 
gương mặt mới mẻ. Lâm Vissay, diễn 
viên Việt kiều Đức, đảm nhận vai Vạn. 
Nữ diễn viên người miền Nam hồng 
Kim hạnh - vai hơn. hai gương mặt trẻ 
và mới mẻ là Ngọc anh - (vai Nhân) và 

Jimmi Khánh - (vai Đột) được 
lựa chọn sau rất nhiều cân 

nhắc. Ngoài ra, có sự tham 
gia của nhiều diễn viên 
vai thứ chính như: Trà 
My, Thanh hương, 
Phương Thảo, Thiện 
Tùng, NSưT Thanh 
Ngoan… và hàng trăm 

diễn viên quần chúng. 
Đây là bộ phim được 

đầu tư công phu về mặt hình 
ảnh và dựng phim, đặc biệt là 

khâu kĩ xảo. Ekip đạo diễn, quay phim 
đã tốn khá nhiều thời gian để cho ra mắt 
những thước phim đẹp, chân thực trong 
Thương nhớ ở ai. 

ThaNh PhươNG

bộ phim điện ảnh bến không chồng từng mang Lại cho đạo diễn Lưu 
trọng ninh tiếng Vang. anh tiếp tục thử sức Với cuốn tiểu thuyết 
nổi tiếng của nhà Văn dương hướng ở thể Loại phim truyền hình 
nhiều tập Với tên gọi thưƠng nhớ Ở ai. 32 tập phim do Lưu trọng 
ninh Và bùi thọ thịnh đồng đạo diễn sẽ Lên sóng VtV3 trong khung 
giờ phim rubik 8, 14h thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ ngày 5/11. 
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VChương

trình mới

Phim kể về gia đình oan gia của 
cô gái Seo yoon Joo - một bác sĩ 
thú y, quản lí một văn phòng thú 

y nhỏ - sống cùng với mẹ kế sau khi cha 
cô qua đời vì cú sốc phá sản. Khi biết 
thân thế mẹ ruột, cô thuê một căn phòng 
ngay trong nhà của bà để tiếp cận dưới 
danh nghĩa là một khách thuê phòng 
bình thường. Cô gặp và yêu Cha Ki Joon 
mà không hề biết mâu thuẫn trong quá 
khứ giữa hai gia đình. anh là con trai 
thứ của một tập đoàn nổi tiếng ở hàn 
Quốc -  được gia đình cho ra nước ngoài 
học MBa nhưng không theo ý nguyện 
của cha mà học làm đầu bếp, anh về 
nước và vẫn chống đối gia đình, không 
muốn đi làm ở công ty của cha. anh yêu 
và muốn kết hôn với yoon Joo nhưng lại 
bị cha mẹ ép phải lựa chọn hoặc yoon 

Joo hoặc nghề nấu ăn. Tình yêu của họ 
còn gặp trở ngại từ anh trai Cha Sung 
Joon và Soo Jin là em gái cùng cha khác 
mẹ của yoon Joo, tạo thành mối tình tay 
tư nghiệt ngã. Bộ phim nhấn mạnh tầm 
quan trọng của liên kết gia đình, tình 
cảm ấm áp và tình yêu thương của các 
thành viên khi vấp phải những khó khăn 
và nhọc nhằn trong cuộc sống.

Bộ phim cũng giúp Jung yoo Mi tỏa 
sáng khi thiết kế cho cô những bộ trang 
phục đẹp mắt, hợp thời trang. Nhân vật 
của cô là Seo yoon Joo xuất thân trong 
gia đình bị phá sản nhưng luôn lạc quan 
yêu đời. Tình yêu của cô cũng gặp nhiều 
trở ngại vì mâu thuẫn giữa hai bên cha 
mẹ. Nam diễn viên điển trai Choi Tae 
Joon vào vai Cha Ki Joon thành công và 
nhận được giải Nam diễn viên mới xuất 

sắc của Đài 
MBC năm 2014. Tuy 
chỉ đóng vai nhỏ ha dong Chang 
trong phim Nỗi lòng mẹ kế nhưng diễn 
viên Kim Sa Kwon nhận được không 
ít sự ủng hộ của khán giả bởi vẻ ngoài 
điển trai. Trung bình mỗi năm anh chỉ 
xuất hiện trong một, hai dự án phim 
truyền hình, điện ảnh. anh thường 
được giao những vai đàn ông giàu có, 
hào hoa nhờ ngoại hình bắt mắt. Trong 
tháng 10/2017, khán giả sẽ gặp lại Kim 
Sa Kwon trong bộ phim truyền hình 
avengers Social Club (tạm dịch: Câu 
lạc bộ báo thù) chuyển thể từ truyện 
tranh Câu lạc bộ báo thù Buam-dong 
của Sajatokki về ba người phụ nữ mạnh 
mẽ, bí ẩn và có nhiều âm mưu. 

   G.TRúC

nỗi Lòng Mẹ kế, bộ phim truyện hàn quốc có tựa gốc Là Mother’S 
garden (dài 126 tập, đang phát sóng trên kênh VtV9 Lúc 21h từ thứ 
hai đến thứ sáu hàng tuần) Là một trong những phim truyền 
hình gia đình khá thành công của đài mbc năm 2014. 

bật mí Về 
Nỗi lòng mẹ kế

Câu chuyện xoay quanh 
cuộc đời của hai 

cô gái: hải Ly và 
Ngọc Phượng. Cả 
hai cùng học Đại 
học Văn hóa, 
chuyên ngành 
xuất bản. họ 
đã đi cùng nhau 
một quãng đường 
dài từ khi là sinh 
viên, ra trường, kinh 
doanh văn hóa phẩm, mở 

hiệu sách, in sách. hải Ly, một cô bé 
con nhà nghèo, bị “thất lạc” 

tình yêu với người bạn thủa 
sinh viên và kết quả của 

mối tình đó là đứa con 
trong bụng. Ngược lại 
với Ly, Phượng là con 
nhà giàu, luôn dùng thủ 
đoạn để đạt được mục 

đích, nhưng rồi, khi lên 
đến đỉnh cao của công việc 

kinh doanh (chủ yếu là trái 
luật, bất chính) thì Phượng phải 

trả giá… Bộ phim đề cập tới sự phấn 
đấu vươn lên vượt qua khó khăn của các 
bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học. Bên 
cạnh đó là cách sống đốt cháy giai đoạn, 
đạp lên tất cả để thoả mãn ham muốn 
cá nhân. hai thái cực sống này luôn 
đi song hành và là nhân tố loại bỏ lẫn 
nhau, nhằm cho công việc và đời sống 
phát triển. 

Phim phát sóng 21h từ thứ hai đến 
thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV6 từ 
ngày 23/10. 

SôNG Đào

Nấc thang lửa
phản ánh cuộc sống 

của người trẻ 

Diễn viên 
Văn Anh
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 Tôi Đứng về phe nướC mắT…
từ một sinh viên khoa văn mộng 

mơ rồi “dính” luôn biên kịch phim, 
nguyễn thu thủy đã đi qua những dấu 
mốc đáng nhớ đầu tiên như thế nào?

Tôi bắt đầu viết kịch bản khi còn đang 
học khóa đào tạo “Biên kịch và phê bình 
lí luận điện ảnh” do quỹ Ford tổ chức ở 
trường Đại học KhXh & NV. Khi đó, tôi 
được thầy giáo là nhà biên kịch Nguyễn 
Quang Lập “rủ” viết bộ kịch bản Âm tính, 
cùng với tôi còn có 3 bạn khác nữa. Kịch 
bản này sau đó được đạo diễn Phương 
Điền thực hiện và đoạt giải Vàng tại Liên 
hoan phim truyền hình toàn quốc năm 
2010. Đó là bộ phim đầu tay của tôi, một 
trải nghiệm hoàn toàn đặc biệt. Tôi cảm 
thấy vinh dự, vui sướng khi được tham 
gia vào một công đoạn trong quá trình 
hình thành cả bộ phim, hơn nữa, còn là 

một công đoạn quan trọng! Tôi đã dành 
cho kịch bản ấy sự non nớt nhưng cũng 
rất nhiều đam mê và háo hức.

được biết, kịch bản ngược chiều 
nước mắt do thủy viết là dự án để lại 
nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình  
thực hiện? 

Mỗi kịch bản dài tập thường được 
xây dựng trong vài tháng, cũng có khi là 
vài năm. Vì thế, với mỗi sản phẩm, tôi sẽ 
có một thời gian sống với nó đủ lâu, để 
hiểu, để yêu quý và đôi khi là đấu tranh 
cho nhân vật của mình, để mỗi nhân vật 
có một số phận mà theo tôi  là trọn vẹn và 
hợp lí nhất. Tôi đã sống với câu chuyện 
của Ngược chiều nước mắt trong thời điểm 
khó khăn của gia đình, khi mẹ tôi bị gây 
chân và nằm viện. Thời gian đó, tôi vừa 
chăm mẹ vừa viết kịch bản. Có những 
tập phim tôi viết trong bệnh viện, ngồi ké 

ở bàn trực của điều dưỡng… Tình cờ là 
trong phim cũng có một tuyến truyện của 
các sinh viên y khoa và tôi đã mang trải 
nghiệm những ngày ở bệnh viện ấy vào 
kịch bản, thực sự khá thú vị.

ngược chiều nước mắt cũng đưa 
ra nhiều tình tiết được coi là “nhạy 
cảm” trong đời sống như quan hệ anh 
rể - em dâu, thụ tinh ống nghiệm từ tinh 
trùng của người đã mất… bạn đã nghĩ 
gì khi đưa chúng vào kịch bản của 
mình? 

Đây có thể là những chuyện nhạy cảm 
trên sóng truyền hình, nhưng nó không 
xa lạ trong thực tế cuộc sống. Đời sống 
mà chúng ta đang hít thở có muôn vạn 
cảnh đời, có đủ nỗi éo le, ngang trái. 
Tôi từng được biết, được đọc, được tiếp 

10 năm sáng tác, sáng tạo Và 
đồng sáng tạo trên dưới 30 
bộ kịch bản, ở độ tuổi không 
còn quá trẻ cũng chưa kịp già, 
nguyễn thu thủy Vẫn đầy niềm 
Vui, sự háo hức, Và những âu Lo 
mỗi khi “đứa con tinh thần” của 
mình Lên sóng. sự ủng hộ Và yêu 
mến của khán giả Với Zippo, Mù 
tạt Và eM; đi Qua Mùa hạ; ngược 
chiều nước Mắt... Là Lời hồi đáp 
ngọt ngào, cũng Là niềm động 
Viên không nhỏ cho thủy Và các 
đồng nghiệp trên hành trình 
kiếm tìm những nhân Vật mới, 
câu chuyện mới… 

Biên kịch  
Nguyễn Thu Thủy
Đọc nhiều, đi khỏe 

sống thật sâu&

(Xem tiếp trang 16)
Thu hiềN

VT
VĐối 

thoại
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xúc với những cảnh ngộ thực sự đặc 
biệt: một người vợ giữ lại tinh trùng của 
người chồng khi biết anh lâm trọng bệnh 
không qua khỏi; một người mẹ quyết 
không điều trị bệnh để có thể đảm bảo 
cho em bé trong bụng được chào đời an 
toàn, hay những câu chuyện rối ren trong 
nội bộ một gia đình nhiều thế hệ… Tôi đã 
chọn lọc và đưa những cảnh ngộ có phần 
đặc biệt ấy lên phim, đặt nó vào một bối 
cảnh cụ thể  nhưng theo cách nhìn nhận 
và lí giải của riêng tôi. dù có những vấn 
đề thực sự “nhạy cảm” khi nằm giữa ranh 
giới của luật pháp và 
đạo đức, giữa lí trí và 
tình cảm… thì thứ tôi 
không đổi luôn là tinh 
thần hướng thiện trong 
mỗi nhân vật của mình.

Tôi rất thích câu 
thơ của dương Tường 
“Tôi đứng về phe nước mắt”. Tôi hiểu 
“nước mắt” trong câu thơ ấy là kẻ yếu, là 
sự mất mát, là lòng thương, là bi kịch… 
Và vì thế, tôi đặt tên phim là Ngược chiều 
nước mắt, như một nỗ lực để từng nhân 
vật trong hành trình của mình có thể nhìn 
ra ngọn nguồn của nỗi khổ, để thấu tỏ, để 
sáng rõ những sai lầm của mình mà thay 
đổi cách sống và thay đổi số phận. 

Sau thời gian thai nghén, dồn sức 

cho một kịch bản mất hàng tháng trời, 
thậm chí là vài năm khi hoàn thành, 
cảm xúc thường trực nhất trong bạn  
là gì? 

Nói thực lòng, khi đóng gói một bộ 
kịch bản, chuyển giao nó đến tay đạo 
diễn để thực hiện những công đoạn khác, 
trong tôi luôn có cảm giác nhẹ nhõm. 
Nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần công 
việc của mình. Nhẹ nhõm vì cuối cùng 
tất cả nhân vật đã có một kết thúc như họ 
xứng đáng được thế. Nhẹ nhõm vì những 
niềm vui, nỗi buồn, và áp lực của một 

quá trình sáng tạo 
cuối cùng đã xong. 

đã bao giờ 
thủy khóc vì để 
cảm xúc cuốn theo 
nhân vật? 

Thật ngượng khi 
phải thú nhận rằng 

rất nhiều khi như vậy. Trong quá trình 
viết, có những lúc, sức sống của nhân 
vật thực sự mạnh mẽ, khiến cho những 
dự định ban đầu của tôi dành cho nhân 
vật, phải thay đổi. Nhưng cũng có khi, 
với một kết thúc - không - thể - khác, thì 
tôi vẫn đau lòng thay cho họ. Tôi nhớ, 
hồi viết Zippo, mù tạt và em, khi tôi 
buộc phải cho nhân vật Lam biết được 
mình chỉ là trò đùa của huy, Lam đã rất 

tê tái, cay đắng. Sự tổn thương của cô 
gái không dễ dàng rung động với người 
khác đã khiến tôi rất thương nhân vật của 
mình. Đạo diễn đã xử lí tình huống đó 
rất tuyệt, Nhã Phương diễn phân đoạn 
đó quá hay, đến mức khi xem, tôi nhòe 
cả nước mắt… hoặc Ngược chiều nước 
mắt, tôi ngồi ở một quán café gần bệnh 
viện viết kịch bản mà nước mắt nước mũi 
giàn giụa vì thương cho kết thúc của một 
nhân vật. Vì hiểu kết thúc đó không thể 
khác nên tôi đau lòng thay cho nhân vật 
ấy, dù lúc đó nhân vật mới chỉ hiển hiện 
trên trang giấy của tôi mà thôi. Tôi vẫn 
thường sến súa như vậy đấy.

Thật may, có một bạn biên kịch khác 
khi đọc thẩm định chéo cho tôi, bạn ấy 
khóc hết “một bát nước mắt” khi đến 
đoạn đó. Tôi không biết khi lên phim thì 
sẽ thế nào, có ai xúc động không, nhưng 
vốn tính aQ, chỉ cần thấy có một người 
đồng cảm với mình, tôi cũng sẽ tự an ủi 
là hóa ra mình không đến nỗi sến một 
cách lẻ loi. (Cười). 

Tôi Đã Luôn Tìm ĐượC CáCh 
Để yêu Câu Chuyện Của mình 

Làm biên kịch khá lâu, có lần nào 
thủy phải đối diện với việc đứa con tinh thần 
mình ấp ủ và tâm huyết bị từ chối chưa? 

VT
VĐối

thoại

Biên kịch  
Nguyễn Thu Thủy

Đọc nhiều...
(tiếp theo trang 15)

Việc sáng tạo nên những câu chuyện 
cho tôi điều kiện để trải nghiệm với 
rất nhiều số phận khác nhau, những 
tâm lí đa dạng, tình huống ngược 
đời, mối quan hệ phức tạp…
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phản ứng của bạn lúc đó như thế nào?
Ồ, có chứ. Tôi nghĩ ai làm nghề cũng 

sẽ có đôi lần bị từ chối, còn với riêng tôi 
thì may quá, con số đó không nhiều. Có 
những thất bại thuộc về cơ duyên. Có 
những thất bại thuộc về năng lực. Ở một 
khía cạnh nào đó, tôi cho rằng bị từ chối 
cũng hay, nó cho ta cơ hội để tỉnh táo 
nhìn lại mình và để hiểu thêm về những 
điều người khác thích hoặc không, về gu, 
về thị hiếu của từng nhà sản xuất, thậm 
chí, cả thị hiếu của người xem nữa… 
Thất bại hay thành công, luôn luôn là 
dịp để chúng ta có thể rút ra vài thứ mà 
nghiền ngẫm. 

Tôi vẫn luôn cho rằng, một người viết 
cần có trực cảm tốt. Trực cảm ấy để họ 
có thể nhận biết được cái mình viết có 
phải là thứ hấp dẫn không, có thuyết phục 
được người khác không? Có là một thứ 
khơi gợi cảm xúc hay sự lan tỏa không? 
Đại loại như vậy. 

từ kịch bản hoàn chỉnh với bao 
tâm huyết, ý tưởng đến chuyện ra 
trường quay và lên màn ảnh đôi khi 
không diễn ra như mong muốn ban đầu, 
cách xử lí trong những tình huống này 
thường ra sao? 

Làm phim là lao động rất đặc thù, sản 
phẩm cuối cùng là công sức của cả một 
tập thể; kịch bản, dù có thể quan trọng 
đấy, nhưng cũng chỉ là một công đoạn 
trong cả quá trình ấy mà thôi. Nếu bạn 
là một người chuyên nghiệp, bạn sẽ phải 
luôn ý thức một điều: trong sản phẩm tập 
thể, thành công là thành công chung, thất 
bại cũng là thất bại chung. Bạn sẽ cùng chia 
sẻ và gánh vác, với tất cả vinh quang và 
trách nhiệm. Nếu bạn muốn tất tần tật mọi 
thứ theo ý mình,  trừ phi bạn vừa viết kịch 
bản, vừa đạo diễn, vừa quay phim, vừa diễn 
viên, vừa dựng, vừa làm nhạc… Còn nếu 
không, hãy học cách tin vào người khác, tin 
vào tập thể. Nếu lo lắng ở một điểm nào đó 
thì hãy thuyết phục tập thể ấy lắng nghe ý 
kiến của mình. Đôi khi, tôi vẫn luôn tự nhủ 
với mình, phim ảnh, cũng như mọi lĩnh vực 
trong cuộc sống này, cũng luôn có những 
yếu tố mà ta không lường trước được. 
Người ta gọi đó là sự hên xui! 

Sở trường của thủy là mảng đề 
tài nào? 

Tôi từng thử nghiệm mình ở nhiều 
mảng đề tài khác nhau. Từ nông thôn, thành 

thị, lập nghiệp, người già, tình yêu, tuổi 
trẻ… Những bộ phim gần đây như: Gái già 
xì tin; Tuổi thanh xuân phần 1; Zippo, mù 
tạt và em hay Đi qua mùa hạ… đã khiến 
mọi người nghĩ tôi hợp với những dự án 
phim về tình yêu tuổi trẻ hơn. Nhưng bản 
thân tôi thì luôn biết, ở bất cứ đề tài nào, 
những câu chuyện tôi thích nhất, hứng thú 
nhất, luôn là những câu chuyện mà trong 
tình thân có tình yêu, trong tình yêu có tình 
bạn và trong tình bạn có tình người…

Sau rất nhiều kịch bản phim đã làm, 
kịch bản nào khiến bạn tâm đắc nhất?

Tôi có may mắn là đã luôn được làm 
những dự án mình thích. hay nói đúng 
hơn, tôi đã luôn tìm được cách để yêu câu 
chuyện của mình và yêu nhân vật của mình. 
Không có yêu nhiều yêu ít, tâm đắc nhiều 
hay tâm đắc ít. Chỉ là, ở từng thời điểm, 
tôi đã yêu câu chuyện của mình, nhân vật 
của mình theo những cách khác nhau… 

khởi điểm ban đầu của nghề biên 
kịch là niềm đam mê sáng tác, tuy 
nhiên, để đi đường dài trong lĩnh vực 

nghệ thuật này, cần thêm sự kiên trì và 
tích lũy vốn sống, kinh nghiệm. Với con 
đường đã và đang đi, thủy có những 
mơ ước gì? 

Thực lòng, với nghề nghiệp, tôi không 
đặt ra mơ ước hay mục tiêu nào cả. Bởi 
lẽ, trong công việc này, tôi có một sự 
“hưởng thụ” rất đặc biệt. Niềm vui của 
người sáng tác nhìn thấy mỗi nhân vật 
của mình dần có một diện mạo, một 
đời sống riêng, được khán giả ủng hộ, 
yêu mến, đã là một cảm xúc không gì 
sánh được. Tôi chỉ hi vọng rằng, tôi sẽ 
luôn giữ được niềm vui đó trong suốt 
hành trình của mình… Còn để đi dài 
hơi trên con đường nghề nghiệp ư? 
Chẳng riêng gì biên kịch đâu mà trong 
lĩnh vực sáng tạo nói chung, tôi nghĩ 
cách hay nhất để tích lũy cho tâm hồn 
vẫn là những điều cơ bản: đọc nhiều, đi 
khỏe và sống thật sâu!  

cảm ơn nguyễn thu thủy!
Thu hiềN (Thực hiện)
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một số tác phẩm nổi bật Nguyễn Thu 
Thủy tham gia biên kịch, biên tập: 
Lập trình cho trái tim, Âm tính, Tuổi 
thanh xuân 1, Zippo mù tạt và em, 
Cho em một ngày vui, Lời thú tội của 
một Eva, Cocktail cho tình yêu, 
Thiên sứ lông bông, Gái gà xì tin, 
Đại ca U70, Chỉ có thể là yêu, Dưới 
bầu trời xa cách…  

Cảnh phim  
Ngược chiều nước mắt
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Vgương mặt

trang bìa

hay bị bạn bè bắT nạT và xa Lánh
tình yêu ca hát của yến nhi đã 

bắt đầu như thế nào? 
 - Tình yêu ca hát của tôi được bắt 

đầu từ chính gia đình thân yêu của mình. 
Tuy bố mẹ tôi không theo nghệ thuật 
nhưng rất yêu âm nhạc. Từ bé, tôi đã 
được bố mẹ cho nghe rất nhiều dòng 
nhạc khác nhau, có lẽ vì thế mà âm nhạc 
thấm vào máu lúc nào không hay. Khi 
bập bẹ biết nói vài câu, tôi đã nhún nhảy 
và hát theo nhạc, lớn hơn một chút tuy 
chưa rành mặt chữ nhưng đã thuộc lòng 
rất nhiều bài hát. Có thể nói, âm nhạc 
trong tôi là sự sống, một ngày tôi có thể 
không ăn nhưng không thể nào ngừng hát 
(cười). 

Là con duy nhất trong gia đình nên ba 
mẹ rất nuông chiều và tạo mọi điều kiện 
để tôi được đứng trên sâu khấu, dù hoàn 
cảnh gia đình lúc ấy vô cùng khó khăn. 
Khi vào lớp mầm non tôi được thỏa sức 
ca hát và luôn dẫn đầu phong trào văn 
nghệ của trường, lớp. Những hoạt động 
văn nghệ từ xã, huyện, đến thành phố, 

Ca sĩ Yến Nhi 
âM NhạC TRoNG Tôi 

Là Sự SốNG
sâu Lắng, mềm yếu trong cuộc sống 
hàng ngày nhưng Lại đầy cháy bỏng, 
khát khao khi đứng trên sân khấu, đó 
Là trần thị yến nhi - á quân dòng nhạc 
nhẹ của Sao Mai 2017. quê gốc tại cần thơ 
nhưng cô gái của xứ “gạo trắng nước 
trong” Lại ngược dòng ra bắc tham gia 
sân chơi Sao Mai 2017. Với yến nhi, Sao Mai 
Là chương trình hội tụ đầy đủ các yếu 
tố mang tính chuyên môn cao Về thanh 
nhạc, Là nơi giúp cô Vượt qua bản thân, 
tìm đến sự thăng hoa trong âm nhạc. 
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tôi đều vinh dự được tham gia và đạt 
thành tích cao. Tôi đã từng 3 năm liên 
tục giành giải Nhất chương trình Giọng 
hát hay - Tiếng hát ThPT (2010, 2011, 
2012) do TP. Cần Thơ tổ chức.  

Mặc dù đam mê và cháy hết mình 
với âm nhạc nhưng khi ánh đèn sân khấu 
tắt, tôi lại trở về cuộc sống đời thường, 
học tập, phụ giúp ba mẹ và luôn hoàn 
thiện bản thân ở nhiều lĩnh vực để trở 
thành người con có ích cho gia đình và 
xã hội. Tôi thường nghe nhạc vào buổi 
tối và nhấm nháp vài li rượu vang, chìm 
đắm trong những giai điệu âm nhạc. 
Những lúc ấy, tôi có thể cảm nhận sâu 
sắc nhất về bản thân cũng như chiêm 
nghiệm cuộc sống, hoà mình vào những 
hồi ức đẹp và hiểu sẽ phải sống và làm 
việc như thế nào cho tương lai. 

kỉ niệm nào tại sao mai 2017 
khiến yến nhi không thể quên? 

- Sao Mai năm nay quy tụ nhiều tài 
năng trẻ, đó là đối thủ mạnh của tôi cả về 
giọng hát và bản lĩnh sân khấu. Điều đó 
giúp tôi học tập được rất nhiều từ các 
bạn. Sao Mai 2017 đã để lại trong lòng 
tôi rất nhiều kỉ niệm. Được sinh hoạt và 
làm việc cùng nhau, tôi nhớ ngày 12 thí 
sinh đến thăm Trung tâm điều dưỡng 
những người có công với cách 
mạng. Nhìn các cô chú bị tật 
nguyền, một số người 
thần kinh bị ảnh hưởng 
do hậu quả của chiến 
tranh gây ra, tôi và 
các bạn đã thấm 
thía hai chữ tình 
người và càng yêu 
thương gắn bó với 
nhau nhiều hơn. 

 May mắn 
nhận được sự dìu dắt 
và hướng dẫn của ca sĩ 
Minh chuyên trong cuộc 
thi này, nhi có thể kể về 
người đồng nghiệp đặc 
biệt này của mình? 

 Nhắc đến người thầy đầu tiên và 
duy nhất trong sự nghiệp âm nhạc của 
mình, tôi phải nói đến hai từ may mắn. 
Trong một lần lưu diễn ở Cần Thơ, tôi 
được đứng cùng sân khấu với ca sĩ Minh 

Chuyên, người mà tôi đã thần tượng từ 
nhỏ. Biết nhau từ đó và ngày càng gắn 
bó thân thiết như chị em bởi tôi và chị có 
cùng quan điểm sống, hợp nhau về 
nhiều khía cạnh. Biết gia 
đình tôi khó khăn nên 
chị Minh Chuyên 
đã nhận lời giúp 
đỡ, đào tạo để 
tôi có được vị 
trí như ngày 
hôm nay mà 
không cần bất 
kì điều kiện 
gì. Chị Minh 
Chuyên đã truyền 
đạt cho tôi tất cả 
những kiến thức, 
kinh nghiệm cần phải 
có mà không giữ bí 
quyết riêng. Bên cạnh 
đó, tôi còn học tập 
được ở chị nhiều điều 
trong cuộc sống đời thường. 

muốn Chạm vào Trái Tim  
Của khán giả

tiếng hát bắt nguồn từ nhân tâm. 
tự bản thân âm nhạc sẽ nói lên được 
cá tính của nghệ sĩ. âm nhạc của yến 

nhi thế nào so với các nữ nghệ 
sĩ cùng dòng nhạc?

- dòng nhạc tôi đang 
theo đuổi là Rock 

ballad và Pop rock. 
hai dòng nhạc này 
phần nào nói lên 
được cá tính của 
tôi, đầy cháy bỏng, 
khát khao. So với 

các nữ nghệ sĩ cùng 
dòng nhạc nhẹ, giọng 

ca của “lính mới” như 
tôi còn phải học hỏi thêm 
nhiều để phát huy hết 
những gì mình có. Tôi luôn 
đặt tình cảm, hoàn cảnh 

của mình vào mỗi câu hát, vì tôi nghĩ, 
muốn chinh phục được khán giả trước 
hết hãy chạm vào trái tim của họ. 

trẻ trung, xinh đẹp, tài năng, 
chắc hẳn yến nhi nhận được sự yêu 

mến của không ít chàng trai. có tiêu 
chuẩn nào đặt ra với một nửa của nhi?

- Đối với tôi, có thể tình yêu không 
phải là tất cả nhưng khi biết mình 

yêu, tôi sẽ dành tất cả cho 
tình yêu và khi hết lòng 

vì ai đó thì không có 
gì để ân hận, tình 

yêu đừng tính toán 
thiệt hơn. Cuộc 
sống này là 
những cuộc hội 
ngộ và chia li. 
Ngày nào đó có 

người bước vào 
cuộc đời chúng ta, 

người ở lại vài phút, 
người vài tháng, người 

một năm, có người cả 
đời... dù bên nhau bao 
lâu cũng do chữ duyên. 
Tôi nghĩ, một nửa của 
tôi sau này cũng là do 

duyên số sắp đặt, tôi chỉ mong có được 
một người yêu thật lòng, chung thuỷ, sâu 
sắc. Một người đàn ông tốt, có tâm hồn 
nhạy cảm và sự lãng mạn trong tính cách 
sẽ làm tôi rung động (cười). 

bệ phóng sao mai giúp các ca sĩ 
trẻ mở cánh cửa bước vào ca hát 
chuyên nghiệp nhưng nếu không biết 
cách tận dụng giải thưởng sẽ chìm 
xuống. những dự định của nhi trong 
thời gian tới đây? 

 Sao Mai là giải thưởng danh giá. 
Điều tôi cần làm là giữ gìn và có trách 
nhiệm phát triển sự nghiệp để xứng đáng 
với những gì đã có được từ cuộc thi. Tôi 
sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học 
tập tại Trường Đại học Văn hoá - Nghệ 
thuật Quân đội (cơ sở 2). Đó là cách tôi 
giữ vững hành trang cho mình trên con 
đường nghệ thuật. Vào những tháng cuối 
năm 2017, tôi sẽ đáp lại sự yêu mến của 
khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc 
đầu tiên, tôi đang ráo riết để có thể hoàn 
thành hai sản phẩm âm nhạc của mình 
trước Tết Nguyên đán. Mong mọi người 
sẽ yêu mến, đón nhận tôi thật chân thành.

cảm ơn yến nhi !
Lê hoa (Thực hiện) 

Ảnh: hải hưNG

Yến Nhi - một trong 4 thí sinh xuất sắc 
trong đêm thi chung kết phong cách 

nhạc nhẹ Sao Mai 2017

Yến Nhi và cô giáo - ca sĩ  
Minh Chuyên
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Vnhật kí

phóng viên

Chúng tôi bắt đầu hành trình làm 
phim từ bãi biển Sầm Sơn. Tại 
bãi biển này, cách đây 25 năm, 

Tim Severin, nhà thám hiểm nổi tiếng 
người anh đã vượt biển Thái Bình 
dương bằng chính chiếc bè mảng Sầm 
Sơn và trở thành một huyền thoại đi 
biển. ông nhận thấy có nhiều sự tương 
đồng về văn hóa giữa hai vùng ven bờ 
Thái Bình dương, giữa châu Á và Nam 
Mỹ và tin rằng đã có một cuộc giao lưu 
văn hóa bằng các phương tiện vượt biển 
thô sơ. Như vậy, rất có thể người tìm 
ra châu Mỹ không phải là Marco Polo 
mà chính là những cư dân châu Á. Để 
chứng minh cho học thuyết đó, Tim đã 
đi khảo sát ở phía Nam Trung Quốc và 
Đài Loan nhưng không tìm được nơi 

nào có thể làm được mảng tre. Vì vậy, 
ông rất ngạc nhiên khi cuộc sống ngày 
một hiện đại nhưng người dân Sầm Sơn 
vẫn dùng bè mảng làm phương tiện 
đánh bắt chủ yếu. Vì vậy, ông quyết 
định chọn nơi đây để tiến hành cuộc 
thử nghiệm.

Chúng tôi tìm gặp thủy thủ Lương 
Viết Lợi - người Việt Nam duy nhất có 
mặt trong hành trình vượt biển năm đó. 
Năm nay đã gần 60 tuổi và cũng không 
còn làm nghề đi biển như trước nhưng 
ông Lợi vẫn nhớ từng chi tiết hành trình 
bè mảng, đặc biệt là lần đầu gặp gỡ, khi 
làm việc với Tim Severin. Đối với ông 
Lợi, Tim Severin luôn là một người bạn 
lớn, một người thầy, một thuyền trưởng 

tài ba mà từ đó ông Lợi đã học hỏi được 
nhiều điều. Bè mảng là phương tiện đánh 
bắt chủ yếu của người dân Sầm Sơn. 
Cách họ làm ra một chiếc bè mảng đơn 
giản hơn đóng tàu gỗ. Tuy nhiên, độ bền 
và tuổi thọ của chiếc bè mảng không cao, 
chính vì thế, khi đi khảo sát, Tim Severin 
đã nghiên cứu rất kĩ để chế tạo một chiếc 
bè mảng có thể vượt Thái Bình dương.

Sau khi xem lại những thước phim 
tư liệu quý giá được ghi hình cách đây 
25 năm, những ngư dân Sầm Sơn đã sôi 
nổi kể cho chúng về quá trình làm chiếc 
bè mảng của Tim. Theo Tim, mảng tre 
thông thường dài 9m với một lớp luồng;  
còn mảng tre có thể vượt Thái Bình 
dương phải dài 18m với 3 lớp luồng. 
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tim seVerin đã Vượt thái bình 
dương trên một chiếc bè mảng 
sầm sơn Với mục đích thử 
nghiệm Lí thuyết cho rằng, 
những người đi biển châu á đã 
tới được châu mỹ Vào khoảng 
2.000 năm trước. câu chuyện 
huyền thoại đó đã thôi thúc 
ekip thực hiện chương trình 
những Mảnh ghép cuộc Sống Lên 
đường khám phá bí mật Về 
chiếc bè tre Việt.

huyền thoại bè tre Việt
Chuyện bây giờ mới kể

Lễ hạ thủy thuyền 3 vách cánh dơi  
ở Quảng Yên, Quảng Ninh

Buồm cánh dơi được may bằng những 
khổ vải “rường khau” Nam Định
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Như vậy, chiếc mảng này là sự kết hợp 
giữa truyền thống và hiện đại. Truyền 
thống vì tất cả mọi công đoạn đều làm 
theo phương pháp thủ công; hiện đại vì 
Tim cùng với cộng sự đã dùng thuật toán 
để tính độ chìm nổi và sức chịu đựng của 
bè tre khi gặp bão tố, từ đó đã có bản vẽ 
thiết kế chi tiết. Vấn đề còn lại là làm thế 
nào để hướng dẫn người dân Sầm Sơn 
làm theo đúng bản vẽ này.

Tim Severin đã thành công khi mời 
được những người thợ giỏi nhất khu vực 
Sầm Sơn cùng tham gia, có nhiều chi tiết 
phức tạp đòi hỏi kinh nghiệm của những 
người thợ lão luyện. Cuối cùng chiếc bè 
mảng đã hoàn thành sau 6 tháng làm việc 
liên tục của gần 100 người thợ phường 
Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. Bè dài 
18,3m, rộng 4,6m, cao gần 1m và có tới 
8 cây xiếm. Ngày 16/3/1993, bè mảng 
của Tim Severin được hạ thủy an toàn 
trong một nghi lễ đầy màu sắc dân gian 
ngay chân đền Độc Cước.

Từ Sầm Sơn, chúng tôi theo ông 
Lương Viết Lợi ra Bãi Cháy - hạ Long. 
Đây là nơi chiếc bè được lắp ba cánh 
buồm nâu hay còn gọi là buồm cánh dơi, 

được may cắt công phu bởi những người 
thợ tài hoa vùng Phong Cốc, hà Nam, 
Quảng Ninh. Theo chỉ dẫn của ông Lợi, 
chúng tôi tìm đến gia đình ông Phạm 
Văn Chính, người thợ năm xưa làm 
buồm cho bè mảng. Nay đã tuổi cao sức 
yếu, nhưng ông Chính cùng những người 
con vẫn còn lưu giữ nhiều tài liệu năm 
xưa làm buồm. 

ông Chính đã giúp ekip làm phim 
chúng tôi thấy được sự độc đáo của loại 
buồm này. Cấu tạo và cách điều khiển 
buồm đã giúp cho bè mảng/thuyền luôn 
tiến lên phía trước, cả khi ngược dòng 
nước. Buồm được làm bằng những khổ 
vải “rường khau” Nam Định, một loại 
vải thô sợi trắng, dai bền. Các tấm vải 
được khâu liên kết với nhau bằng chỉ sợi 
to hoặc dây gai loại tốt xâu bởi cây kim 
sắt lớn. Cánh buồm hình thành, người ta 
tính toán từng khoảng khâu ống luồn để 
tạo cho cánh buồm những khoảng ô đón 
gió và làm cho lòng buồm thêm cứng 
cáp. Nhờ vậy, buồm cánh dơi đón gió rất 
khỏe, tạo ra sức đẩy rất lớn khiến con 
thuyền chạy nhanh. 

Ngày 17/05/1993, chiếc bè mảng 

được đóng bằng tre Việt bắt đầu thực 
hiện chuyến hành trình ven theo đảo 
Đài Loan, ghé qua Nhật Bản, sau đó 
hướng thẳng sang phía Đông vượt biển 
Thái Bình dương. Thủy thủ đoàn gồm 
5 người do Tim Severin làm thuyền 
trưởng, lái trưởng là ông Lương Viết 
Lợi - người Việt Nam duy nhất trong 
hành trình này. Trong suốt hành trình di 
chuyển vượt sóng lớn Thái Bình dương, 
ông Lợi cùng với cộng sự phải luôn gia 
cố các mối buộc và thay thế những cây 
luồng bị hư hỏng. Trải qua hơn 6 tháng 
lênh đênh trên biển, khi còn cách bờ biển 
Châu Mỹ hơn 1.000 hải lí, Tim Severin 
nhận được tin báo từ đất liền, chuẩn bị có 
một trận siêu bão tại khu vực bè đang di 
chuyển. Để giữ an toàn, Tim đành ra lệnh 
cho mọi người rời bè lên tàu để vào bờ 
tránh bão.

Ngược dòng thời gian theo câu 
chuyện huyền thoại của Tim Severin, 
chúng tôi đã có được câu trả lời cho câu 
hỏi ẩn chứa nhiều bí mật: Điều gì đã giúp 
bè tre Việt đủ sức vượt qua những con 
sóng lớn ngoài Thái Bình dương? Như 
Tim Severin đã nhận định, tuy bè mảng 
chưa đạt được đích đến nhưng đi được 

hai phần ba quãng đường đã chứng tỏ 
sức sống mãnh liệt của nó. Chúng tôi, khi 
kể lại câu chuyện huyền thoại này trong 
2 tập phim Những mảnh ghép cuộc sống 
cũng đã góp phần làm sáng tỏ nhận định: 
Cách đây 2.000 năm, nhiều thủy thủ châu 
Á trong đó có người Việt Nam đã đi rất 
xa trên đại dương. Điều này minh chứng 
cho truyền thống hàng hải của dân tộc, 
cho chủ quyền của nhiều đảo xa mà tiền 
nhân đã đặt chân tới và khai phá tạo nên 
giang sơn gấm vóc ngày nay. 

yếN TRaNG  
(Theo chia sẻ của PV Quang Bách)

Một số hình ảnh tư liệu về hành trình  
vượt biển huyền thoại của Tim Severin

Nghệ nhân vùng 
Phong Cốc, Hà Nam, 
Quảng Ninh giới 
thiệu kĩ thuật may 
buồm cánh dơi
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Có duyên với  
những vai giang hồ

“Mặc dù bộ phim đã kết thúc, mọi 
sự dõi theo của khán giả đã được 
thỏa mãn nhưng với cá nhân mình, 
tôi vẫn còn bâng khuâng”- Vũ hải 
chia sẻ như vậy khi chúng tôi 
có dịp uống cà phê khi hà 
Nội đã vào chính thu. Khi 
gặp trực tiếp, ít ai ngờ, 
hùng “cá rô” của Người 
phán xử và hàng chục vai 
diễn giang hồ bặm trợn 
khác lại dễ mến và khiêm 
cung như vậy. Vũ hải bảo, 
mặc dù đã tham gia đóng 
trên 40 bộ phim, hướng dẫn 
võ thuật cho các đoàn làm 
phim cũng nhiều nhưng với 
điện ảnh, anh vẫn chỉ là “kẻ 
ngoại đạo” và “may mắn 

được các đạo diễn và khán 
giả yêu quý nên mình mới 
có cơ hội thể hiện trên màn 
hình”. Xuất thân từ con nhà 
võ, lấy nghiệp võ để lập 

thân nhưng điện ảnh 
gắn với Vũ hải 

như một cái 
duyên rất 

tình cờ. 
“hồi 
trẻ, 

thấy tôi hay tập tành võ nghệ, hình thức 
lại gồ ghề, có nét gì đó khá bặm trợn nên 
không ít đạo diễn đã tìm đến mời hợp tác. 
Ban đầu tôi từ chối vì thực ra mình không 
có nhiều kiến thức ở lĩnh vực nghệ thuật 
này. Nhưng được sự động viên của các 
đạo diễn, những người bạn là diễn viên 
nên tôi mạnh dạn tham gia. dần dần cũng 
quen, cũng nhận ra mình có chút tố chất”, 
Vũ hải nhớ về những ngày đầu đến với 
phim ảnh. Bộ phim đầu tiên đưa anh trở 
thành diễn viên là Đầm lầy bạc, anh vào 
vai dũng “gậy” - tay giang hồ khét tiếng. 
Tiếp đến là vai anh chị trong series Cảnh 
sát hình sự. 

Vũ hải bảo, mỗi bộ phim là một kỉ 
niệm, một sự trải nghiệm khác nhau 
nhưng ấn tượng nhất là những tháng ngày 
đóng hùng “cá rô” trong Người phán xử. 
“Đây là nhân vật giỏi võ, có ý chí quật 
cường, không sợ cái chết, phản ánh đúng 
chất dân nhà võ. Điều tôi thích ở hùng là 
ít nói, ưa hành động, xông xáo và trung 
thành với ông chủ. Để vai diễn gây ấn 
tượng, tôi phải nghiên cứu kịch bản rất 
kĩ để hình dung ra tạo hình của nhân vật. 
Cũng phải nói thêm rằng, đó là một vai 
diễn hay trong rất nhiều những vai diễn 
hay khác của toàn bộ phim. Bạn bè và 
người thân của tôi cũng bảo, đã lâu lắm 

Vũ Hải
NhữNG Vai GiaNG hỒ 

CuốN húT Tôi
“dù trước đó đã tham gia không ít phim nhưng có Lẽ sau người 
phán Xử tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho phim ảnh. bởi 
đây Là một bộ phim đem Lại cho tôi nhiều kỉ niệm, cảm xúc Và 
tình yêu đầy đủ nhất đối Với Lĩnh Vực này” - Võ sư Vũ hải, người 
đảm nhiệm rất thành công Vai hùng “cá rô” trong bộ phim người 
phán Xử chia sẻ rất thật sau khi trải qua những tháng ngày 
rất đẹp, như Lời của anh, được tham gia cùng ekip của đoàn Làm 
phim nổi tiếng này.
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rồi họ mới được xem một bộ phim hình 
sự hay như thế”.

người Đưa võ ThuậT  
vào Điện ảnh

Vũ hải xuất thân con nhà võ. ông 
nội anh vốn là võ sư nổi tiếng. Chính 
vì vậy, anh yêu võ thuật và gắn bó với 
bộ môn này từ nhỏ. Thời niên thiếu cho 
đến lúc trưởng thành, anh theo học một 
số võ sư tên tuổi, trong đó có cố võ sư 
Văn Nhân - người sáng lập ra môn phái 
Thăng Long Võ đạo (môn võ hội tụ cả 
Nhu - hòa - Nhân - Trí được xây dựng 
trên nền tảng Võ học và y học, kết hợp 
với phương pháp khoa học hiện đại, phù 
hợp với thể trạng người Việt Nam). Trải 
qua rất nhiều chấn thương, bầm dập thân 
thể, Vũ hải đã khẳng định được vị thế 
trong làng võ thuật Việt Nam. anh là Phó 
Tổng thư kí hội Võ thuật hà Nội và đứng 
ra tổ chức thành công nhiều đại hội, giải 

đấu lớn. “Ban đầu các đạo diễn mời tôi 
đóng những vai bặm trợn cơ bắp, rồi dần 
dần, họ tin tưởng nhờ tôi giữ vai trò chỉ 
đạo võ thuật trong các bộ phim. Mà như 
các bạn biết, không riêng gì phim Người 
phán xử, yếu tố võ thuật cũng rất cần 
và thường xuyên xuất hiện trong các bộ 
phim khác. Chính vì vậy, tôi mới được 
tham gia cùng điện ảnh một cách thường 
xuyên và bài bản”. 

Là người đưa võ thuật vào rất nhiều 
bộ phim, Vũ hải bảo, nói thì dễ nhưng 
làm lại khó vô cùng. Bởi người chỉ đạo 
võ thuật phải là người giúp các diễn viên 
thể hiện các pha hành động một cách 
chính xác nhưng lại phải đảm bảo được 
yếu tố an toàn. “Thực sự là có nhiều diễn 
viên, đặc biệt là các nữ diễn viên chân 
yếu tay mềm, nên mình phải phát hiện ra 
đâu là điểm mạnh, điểm yếu của họ để có 
sự lựa chọn các thế võ phù hợp”. Vũ hải 

tự hào là người chỉ đạo hàng trăm diễn 
viên trong các pha võ thuật và chưa diễn 
viên nào phải nhờ đến cascadeur. Có bộ 
phim liên quan đến vài chục vai diễn phải 
sử dụng võ thuật (như Người phán xử) 
nhưng dưới sự hướng dẫn của anh, các 
vai diễn đều thành công, an toàn và đem 
lại sự thỏa mãn cho khán giả thưởng thức. 

Nghề võ rất đúng với câu nói “cha 
truyền con nối”. Vũ hải tiết lộ, con trai 
anh cũng kế được nghiệp gia đình khi 
nhận được hai huy chương Bạc thế giới 
bộ môn Pencak Silat. “Cuộc sống cứ 
thung dung và tri túc như vậy. Mình cứ 
làm những việc mình thích, thấy vui và 
thanh thản là được. Tới đây, ngoài chỉ đạo 
võ thuật cho các bộ phim, nếu các đạo 
diễn giao những vai diễn thích hợp, tôi 
sẽ nhận lời. Vì ngoài võ thuật, phim ảnh 
đang dần cuốn hút tôi…”, Vũ hải chia sẻ

hà hươNG

Vũ Hải trong hậu trường 
phim Người phán xử
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 từng gây sốt với tấm cám: 
chuyện huỳnh Lập kể, điều gì khiến 
bạn quyết định thực hiện phiên bản hài 
hước (parody) của em gái mưa?

hiện tại, Em gái mưa là MV có cốt 
truyện, nội dung khiến người xem xúc 
động. Bản thân Lập khi xem MV này 
cũng cảm thấy rất hứng thú và muốn bắt 
tay vào thực hiện ngay. Ban đầu ekip còn 
tính mời hương Tràm và Mai Tài Phến 
xuất hiện trong sản phẩm của mình, 
nhưng do một số điều kiện khách quan 
nên không thực hiện được.

 nếu không biết tiết chế, parody 
rất dễ bị xem là hài nhảm, thậm chí 
phản cảm, bạn làm thế nào để tác phẩm 
của mình không bị rơi vào trường  
hợp đó?

Không chỉ Parody mà các sản phẩm 
Lập làm đều có những chuẩn mực nhất 
định để không trở nên phản cảm. Lập 
và ekip của mình luôn cẩn trọng từ khâu 
kịch bản, tránh tối đa các yếu tố nhạy 
cảm về thuần phong mĩ tục, chính trị, 
tâm linh, tôn giáo… Tiêu chí của mình là 
mang tới cho khán giả những giây phút 

thư giãn thoải mái, những chiêm nghiệm 
có ích, chứ không cố tình gây sốc để tạo 
sự chú ý.

 em gái mưa có khá nhiều phiên 
bản làm lại, huỳnh Lập có sợ đứa con 
tinh thần của mình dễ bị hoà vào đám 
đông không?

dù làm Parody nhưng Lập luôn đầu 
tư nghiêm túc, chỉn chu sao cho giống 
với bản gốc nhất có thể. Với Em gái 
mưa, Lập đã bỏ ra khoản chi phí gấp 3 
lần khi làm việc với ekip cũ để có được 
những bối cảnh, trang phục giống hoàn 

huỳnh Lập

dù mới 24 tuổi nhưng bảng 
thành tích của huỳnh Lập khiến 

nhiều người ngưỡng mộ. không 
chỉ Là nghệ sĩ hài được yêu mến, 

chàng trai 9x này từng đoạt giải 
cánh diều Vàng hạng mục diễn Viên 
phụ xuất sắc nhất, đồng đạo diễn 

phim Sài gòn anh yêu eM Và Là ông 
bầu của nhóm kịch tía Lia. sức hút 

của huỳnh Lập một Lần nữa được 
chứng tỏ khi Video cLip parody eM 
gái Mưa, Làm Lại từ mV gốc của ca 

sĩ hương tràm, do anh Viết kịch 
bản Và đóng Vai chính đã Vượt mốc 
2 triệu Lượt xem sau chưa đầy một 

ngày ra mắt. 

Có “gan” nhưng
cần biết lượng sức

VT
Vvăn hóa

giải trí
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toàn phiên bản gốc. Mình luôn quan 
niệm đã là Parody thì phải hoàn toàn 
giống về bối cảnh, từ đó mới có thể khai 
thác những điểm mới hơn về nội dung. 
Lập chưa bao giờ sợ bị trộn lẫn vào đám 
đông, vì mình có cái Tôi, có tư duy sáng 
tạo và góc nhìn nghệ thuật riêng.

 những tác phẩm của huỳnh Lập 
dù hài hước nhưng luôn ẩn chứa trong 
đó nhiều giá trị sâu sắc, một chàng trai 
chỉ mới ngoài 20 tuổi như bạn lấy đâu 
ra sự trải nghiệm để làm được điều đó?

Lập lấy kinh nghiệm của bản thân và 
chia sẻ từ những bài học của mọi người 
xung quanh. Lập cũng rất hay quan sát 
rồi phân tích mọi chuyện. Có lẽ vì thế 
nên Lập có vẻ “già dặn” hơn rất nhiều so 
với lứa tuổi 24 của mình.

 chất lượng của hài hiện nay 
đang rất đáng lo ngại, là người trong 
cuộc huỳnh Lập nghĩ sao về vấn  
đề này?

Bản thân Lập cũng lo ngại vì nhất cử 
nhất động của hài đều bị khán giả soi, 
đó là áp lực rất lớn với các nghệ sĩ. Lập 
chỉ hi vọng khán giả cho thời gian để các 
nghệ sĩ hài có thể đầu tư nhiều hơn vào 
các sản phẩm, từ nội dung đến hình ảnh 
và cũng đừng quá khắt khe khi sản phẩm 
đó chưa phù hợp với cá nhân mình

 huỳnh Lập rất thành công với 
những vai giả gái, sắp tới bạn có muốn 
thử sức với những vai diễn nam tính 
hoặc gai góc hơn không?

 Lập vẫn luôn muốn bản thân mình 
được hoá thân nhiều thể loại vai nam, 
nữ, già, trẻ... khác nhau. Có như vậy 
thì mình mới trau dồi được nhiều, giỏi 
hơn từng ngày và mang lại cho khán giả 

nhiều hình ảnh mới mẻ 
 Là một nghệ sĩ trẻ thành công 

khá nhanh, bạn có thể chia sẻ bí quyết 
của mình?

Tôi tự thấy mình gan góc khi dám 
nghĩ, dám làm và dám chịu. Nhưng bên 
cái “gan” đó cần phải tính toán, lượng 
sức và biết mình đang ở đâu để làm việc 
có hiệu quả nhất. Thất bại tất nhiên là 
cũng có chứ, nhiều là đằng khác (cười), 
nhưng Lập chưa bao giờ bỏ cuộc.

 bạn nghĩ gì khi được gọi là 
“truyền nhân” của nghệ sĩ thành Lộc?

Lập vẫn luôn cố gắng vì khán giả, 
vì bản thân, chứ không nghĩ mình sẽ 
là truyền nhân của bất kì cô chú nghệ 
sĩ nào. 

 Sắp tới, huỳnh Lập có những dự 
án gì đặc biệt muốn chia sẻ với khán 
giả không?

Lập vẫn đang ấp ủ cho mình dự án 
phim điện ảnh, đợi đến khi nào thiên 
thời, địa lợi, nhân hòa thì Lập sẽ bắt tay 
vào thực hiện. Bên cạnh đó cũng còn rất 

nhiều những dự án nhỏ như làm phim 
sitcom, phim ngắn, nếu có MV hay sản 
phẩm nghệ thuật nào ấn tượng thì sẽ 
tiếp tục làm Parody. Với Lập, dù là tác 
phẩm gốc hay Parody, nếu có thể mang 
lại tiếng cười hiệu quả cho khán giả thì 
mình sẽ làm.

 Sân khấu kịch đang ở trong giai 
đoạn cực kì khó khăn, ngay cả những 
sân khấu lớn như indecaf, phú nhuận, 
hoàng thái thanh… cũng phải chật 
vật để tồn tại. huỳnh Lập làm thế nào 
để duy trì nhóm kịch tía Lia?

Càng khó khăn thì bọn mình càng 
cố gắng đầu tư chỉn chu, nâng cao chất 
lượng của các vở diễn. Rất nhiều vở diễn 
của Tía Lia được khán giả yêu thích như: 
Mẹ hát rong, Yêu trà, Kẻ hâm mộ… hi 
vọng rằng sắp tới Tía Lia sẽ nhận được 
nhiều sự ủng hộ hơn nữa để có thể mang 
tới những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

 cảm ơn huỳnh Lập!
Bảo aNh (Thực hiện)
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mẹ Là nguồn Cảm hứng Lớn nhấT
Sinh ra ở TP hồ Chí Minh, Jack Lee rời Việt Nam sang 

Mỹ khi mới lên 10. Bất chợt bị đưa đến một nơi xa lạ với 
vô vàn khó khăn, ba thì mới mất, mẹ lại không có bên 
cạnh, kí ức mà anh nhớ nhất là những lúc cùng mẹ nấu ăn 
trong căn bếp nhỏ. “Mẹ tôi nấu ăn rất ngon và những bữa 
cơm gia đình luôn vui vẻ. Không biết từ lúc nào nấu ăn và 
sự vui vẻ đã trở thành điều mà tôi muốn theo đuổi. 25 năm 
theo nghề nấu ăn, để có được ngày hôm nay là một hành 
trình không hề dễ dàng nhưng tôi đã vượt qua bằng niềm 
đam mê được hun đúc từ những kí ức ngọt ngào thời thơ 
ấu”, Jack chia sẻ. 

Jack Lee tốt nghiệp trường ẩm thực California, sau đó 
là Le Cordon Bleu - nơi đào tạo kết hợp giữa tinh hoa cổ 
điển và những tiến bộ của ẩm thực hiện đại. Con đường 
trở thành đầu bếp của một chàng trai châu Á như Jack Lee 
trên đất Mỹ là 13 lần bị từ chối khi đi xin việc và cả chuỗi 
ngày dài làm việc 16 tiếng, không lương ở Bel air - một 
nhà hàng nổi tiếng tại Beverly hills. Cũng chính nơi đây, 
sự vui vẻ, quảng giao và khéo léo của Jack đã giúp anh 
có cơ hội trở thành đầu bếp của các siêu sao như: ca sĩ 
Randy Jackson, diễn viên Stephen Baldwin, nữ minh tinh 
Charlize Theron, angelina Jolie, bà trùm truyền thông 
oprah Winfrey, tỉ phú công nghệ Steve Jobs… anh cũng 

thường xuyên xuất hiện trên các chương trình nấu ăn 
trên truyền hình Mỹ như: The Taste, Cutthroat Kitchen, 
Rachael Ray và Food Network với biệt tài “dân dã hóa” 
những món ăn sang trọng để có thể đến gần hơn với công 
chúng. hơn 2 năm trở lại Việt Nam, lịch trình của Jack 
luôn kín đặc vì tham gia các chương trình ẩm thực, làm 
giám khảo các game show truyền hình, ghi hình cho kênh 
Asian Food Chanel… dù bận rộn nhưng anh cảm thấy đầy 

JaCK LEE
Đầu bếp vui vẻ

thường được biết đến Là đầu bếp của các ngôi sao 
nhưng Jack Lee thích mọi người gọi mình Là “đầu 
bếp Vui Vẻ” hay “ông sẵn sàng”. sẵn sàng mang niềm 
Vui, mang những món ăn ngon đến mọi người. anh 

quan niệm, phần thưởng Lớn nhất Với người đầu 
bếp Là nhìn thấy niềm Vui của khách sau khi 

thưởng thức món ăn do mình Làm ra. hơn 2 năm 
trở Về Việt nam, Jack Lee đã trở thành ngôi sao 

của các chương trình ẩm thực đình đám như: Vua 
đầu bếp, chuẩn cƠM Mẹ nẤu, Món ăn của những ngôi 
Sao… sự hài hước, dí dỏm Và đầy tận tâm của Jack 

đã giúp anh ghi điểm Với khán giả quê nhà.
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hứng khởi vì có thể truyền cảm hứng 
đến cho mọi người. 

Chuẩn cơm mẹ nấu là chương trình 
mang lại cho Jack nhiều cảm xúc nhất. 
“Nhờ tham gia chương trình này mà tôi 
có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ăn 
độc đáo ở khắp Việt Nam. Có những 
món mình chưa từng nghe qua, cũng 
có món yêu quá không nói nên lời. Bún 
mắm, bún mọc, bông điên điển, cơm âm 
phủ… nghe tên thì không hấp dẫn mà ai 
ngờ ăn ngon quá. Tôi rất vinh hạnh khi 
được các mẹ từ nhiều nơi xa xôi như: hà 
Nội, Điện Biên hay Cà Mau… lặn lội 
vào đây nấu cho mình ăn. Đối với tôi, 
hình ảnh hai mẹ con nấu ăn cùng nhau 
luôn là hình ảnh đẹp và thiêng liêng 
nhất”, anh hào hứng chia sẻ.

Trở về Là Lựa Chọn Của Tôi
Jack bảo, 36 năm trước, ra đi là 

quyết định của mẹ nhưng trở về là lựa 
chọn của chính anh. Nhiều người nói 
anh “khùng” khi bỏ qua những cơ hội 
trong mơ tại Mỹ để về Việt Nam làm lại 
từ đầu. “Nấu ăn là một nghệ thuật, đầu 
bếp là một nghệ sĩ mà nghệ sĩ cần nhất 
là nguồn cảm hứng. ẩm thực Việt Nam 
rất đa dạng khiến tôi có thể thoải mái 
sáng tạo. Khán giả Việt Nam lại rất dễ 
thương, họ yêu mến, động viên và đón 
nhận tôi. Martin yan từng nói với tôi 
rằng, nếu biết tiếng Việt thì Việt Nam 
sẽ là bầu trời của ông ấy. Tôi là người 
Việt nên sẽ nỗ lực hết sức để có thể cho 
thế giới thấy nền ẩm thực của đất nước 
mình tuyệt vời thế nào”. 

Với Jack, Việt Nam là thiên đường 
ẩm thực với rất nhiều loại gia vị tuyệt 
vời như: nước mắm, mắm ruốc, mắm 
tôm, dầu hào, tiêu xanh… đặc biệt là rau 
xanh và trái cây tươi. anh đã thành công 
khi dùng trái cây để tạo ra những loại 
nước sốt độc đáo tạo nên mùi vị khác 
biệt cho các món ăn của mình. Miệt mài 
khám phá, miệt mài sáng tạo, say mê 
nói về những món ăn mới, nhưng ánh 
mắt anh lại trùng xuống khi nhắc về gia 
đình nhỏ của mình: “Buồn nhất là phải 
xa vợ và các con. Tôi có một bé trai 13 
tuổi và một bé gái 10 tuổi, con trai học 
giỏi giống mẹ còn con gái lại thích nấu 
ăn như bố. Vợ tôi làm bác sĩ nên rất bận 
rộn. Giờ bố lại đi xa nên hai anh em phải 
tự lập, cứ nghe thấy giọng con là thấy 
nhớ vô cùng”. Jack luôn tranh thủ tối 

đa thời gian rảnh rỗi để về Mỹ, chở các 
con đi học, làm bánh cùng con gái, nếu 
sắp xếp được thì cả gia đình sẽ đi du lịch 
cùng nhau. 

Những trải nghiệm khi trở về Việt 
Nam đã giúp Jack nhận ra rằng, một 
đầu bếp giỏi không chỉ biết nấu ăn mà 
cần phải tôn trọng văn hoá ẩm thực, tôn 
trọng các loại nguyên liệu của từng địa 
phương và xây dựng mọi thứ từ đó. Khi 
mới về Việt Nam, anh đã bỏ ra 8 tiếng 
để làm nước sốt cho một món ăn nhưng 
khi dọn lên khách lại đòi nước mắm với 
ớt. “Sau đó, tôi bỏ ra 3 ngày lang thang 
khắp chợ Bến Thành, ăn tất cả các món 
ăn ở đó và biết được người Việt Nam ưa 
chuộng những gia vị nào”. Sắp tới anh 
sẽ tiếp tục làm giám khảo chương trình 
MasterChef Việt Nam phiên bản người 
nổi tiếng. Vị giám khảo vui tính này 
tin rằng, đây sẽ là một hành trình thú vị 
mang lại nhiều điều bất ngờ chẳng kém 
gì Vua đầu bếp nhí năm vừa rồi.

Jack ví von sự trở về của mình 
giống như một câu chuyện có hậu 
với rất nhiều dự định muốn thực 
hiện ở Việt Nam. Anh đào tạo ra 
những đầu bếp mang đẳng cấp 
quốc tế, đưa ẩm thực Việt Nam trở 
nên chuyên nghiệp hơn, thậm chí 
đưa các ngôi sao quốc tế về Việt 
Nam để thế giới biết nhiều hơn đến 
nền ẩm thực độc đáo của chúng ta.

Bộ ba giám khảo Masterchef 
phiên bản người nổi tiếng

Trong chương trình Siêu đầu bếp nhí

Thu TRaNG
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từ đâu mà phùng dũng nảy ra ý 
tưởng thành lập nhóm chụp ảnh cưới 
miễn phí cho các cặp đôi khuyết tật? 
abob có nghĩa là gì vậy?

Ngày còn là sinh viên, tôi  tham gia 
các chương trình thiện nguyện, đến với 
những người có hoàn cảnh khó khăn, 
người khuyết tật. Từ đó, tôi thấu hiểu 
được những mong ước rất đỗi bình dị 
nhưng lại không dễ thực hiện đối với 
các bạn. Một trong những ước mơ đó là 
việc lưu giữ những khoảnh khắc kỉ niệm 
ngày cưới nên chúng tôi nảy ra ý định 
giúp đỡ họ bằng việc tổ chức chụp hình 
cưới miễn phí. Kể từ đó, nhóm aBoB ra 
đời. Đến với aBoB, cô dâu, chú rể chỉ 
cần sắp xếp thời gian có thể chụp, còn lại 
nhóm chúng tôi sẽ lo từ a - Z. Với những 
bạn khuyết tật vận động, đi lại khó khăn, 
nhóm còn bố trí người phụ bồng bế, nâng 
đỡ và xe lăn để làm phương tiện đi lại.

Nhiều người nghĩ rằng aBoB là viết 
tắt của một cụm từ tiếng anh nào đó 
nhưng thực tế không phải vậy. aBoB 
là chính là viết tắt của studio “ăn bờ ở 
bụi” - tên gọi vui của nhóm từ những 
ngày đầu mới thành lập. Sở dĩ gọi như 
vậy vì các ekip đi chụp ảnh cưới ngoại 
cảnh thường được chăm sóc đầy đủ như 
ăn cơm tiệm, ngủ khách sạn… Còn ekip 
của nhóm aBoB đi chụp hình thường 
thủ theo bánh mì, bánh ngọt ăn tạm tranh 
thủ lúc giải lao, để có thêm thời gian 
chụp được nhiều hình cho các cặp đôi.

cuộc sống hiện đại ai cũng có sự 
bận rộn của riêng mình. Làm thế nào 
để abob tập hợp được đông thành viên 
đến vậy?

Khi tôi chia sẻ ý tưởng chụp ảnh cưới 
miễn phí cho người khuyết tật, các anh 
chị tôi quen trong những chuyến dã ngoại 
hưởng ứng rất nhiệt tình. Vì vậy, tuy đến 

từ nhiều ngành, nghề khác nhau nhưng 
anh chị em trong nhóm aBoa làm việc 
với nhau rất ăn ý, kể cả những người mới 
tham gia lần đầu. Có lẽ,  vì chúng tôi đều 
có chung một tình cảm đặc biệt dành cho 
những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi Chủ nhật hàng tuần, các ekip của 
nhóm lại có mặt ở các điểm thân quen 
như: Phú Mỹ hưng, Nhà thờ Lớn thành 
phố, có trường hợp đặc biệt thì đến tận 
nhà để chụp hình. Nhóm có các bộ phận 
nhỏ như một studio chuyên nghiệp như: 
trang điểm, chụp hình, ánh sáng, đạo cụ 
và đội hậu cần hỗ trợ thay đồ cho cô dâu, 
bế hoặc đẩy xe lăn … Các trang thiết bị 
chụp hình đều do các thành viên trong 
nhóm tự nguyện mua sắm. Còn trang 
phục cho cô dâu, chú rể chúng tôi kêu 
gọi “mạnh thường quân” ủng hộ. Từ 1 - 2 
bộ váy cưới ít ỏi ban đầu, đến nay nhóm 
đã có trong tay trên 100 bộ váy, áo dài 
cưới.

người khuyết tật thường khó di 
chuyển nên việc thiết kế tạo dáng chụp 
hình luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ, dụng công… 
để có thể chụp được những bức hình 
như mong muốn, các bạn có gặp nhiều 
khó khăn không?

Đúng là công việc chụp hình cho 
người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 

Hành trình mang tên 
“MÁy ảNh yêu ThươNG”

trên chuyến tàu kn 290 đến Với trường sa, ngoài nhiệm Vụ chính 
Là mc của đội Văn công xung kích, phùng dũng Luôn tranh thủ 
thời gian để chụp ảnh cho chiến sĩ trên các đảo. tò mò tìm hiểu 
thêm, tôi bất ngờ khi biết được chàng trai có nụ cười tươi rói 
ấy cũng chính Là người khởi xướng Và điều hành nhóm abob 
Với hoạt động chính Là chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp đôi 
khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh cưới của anh Phạm Thanh Quý và chị Trần Thị Hồng Ngọ do ABOB 
thực hiện. Cả hai anh chị đều bị liệt hai chân và một tay do sốt bại liệt
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các cặp đôi người khuyết tật vô cùng 
vất vả. do thường mặc cảm với những 
khiếm khuyết của cơ thể nên khi chụp 
hình các bạn không được tự nhiên. Thêm 
vào đó, các bạn khuyết tật hầu như đều 
khó di chuyển nên việc tạo dáng chụp 
hình đòi hỏi sự tỉ mỉ và kì công mới có 
thể có được những bức hình ưng ý… 
Vì vậy, thực hiện chụp hình cưới miễn 
phí cho các cặp đôi là người khuyết tật, 
chúng tôi phải bỏ nhiều công sức hơn rất 
nhiều so với bình thường. Khi có đôi bạn 
khuyết tật nào ngỏ ý muốn chụp album 
cưới, chúng tôi sẽ nhờ các bạn gửi trước 
ảnh để chuẩn bị phương án trang điểm, 
làm tóc, chọn sẵn váy cưới, suy nghĩ góc 
chụp sao cho phù hợp nhất, làm sao che 
được khiếm khuyết của nhân vật.

trong suốt 3 năm qua, hẳn bạn 
đã chứng kiến không ít câu chuyện cảm 
động khi tham gia chụp ảnh cưới cho 
những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, 
đặc biệt là những cặp đôi khuyết tật. 
bạn có thể chia sẻ một câu chuyện đã 
để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất?

Trong hành trình mang tên “máy 
ảnh yêu thương”, chúng tôi đã không ít 
lần rơi nước mắt vì gặp những cảnh đời 

gieo neo, khó khăn chồng chất. Như câu 
chuyện của cặp vợ chồng anh Nguyễn 
Văn Toản và chị Nguyễn Thị Kim hạnh. 
Gặp nhau tại Trung tâm dạy nghề khuyết 
tật TP hồ Chí Minh, anh chị cảm mến 
nhau rồi nên duyên vợ chồng. Nhưng vì 
quá nghèo, ngày cưới của anh chị không 
xe hoa, không tiệc cưới, cũng chẳng có 
lấy một tấm hình… Thời gian trôi qua, 
họ đã có đứa con gái hơn 3 tuổi, nhưng 
thật đau xót khi nhận được tin sét đánh, 
chị hạnh bị ung thư. Cuộc sống vốn khó 
khăn nay lại càng khó khăn gấp bội phần 
và mơ ước có một tấm hình cưới, chị 
được mặc áo cô dâu dù chỉ một lần, trở 
thành điều xa xỉ. Biết được câu chuyện 
của anh Toản, chị hạnh chúng tôi đã liên 
hệ và tổ chức chụp cho anh chị những 

tấm hình cưới làm kỉ niệm. anh Toản đã 
xúc động nói với tôi rằng: “Điều đó làm 
nên sức mạnh kì diệu, xóa tan những mặc 
cảm của số phận, giúp chị hạnh xây dựng 
tinh thần thép để chiến đấu với tử thần”.

những tấm ảnh ấm áp tình người 
của abob đã trở thành niềm tin và 
động lực phấn đấu của nhiều những 
cặp uyên ương có số phận kém may 
mắn. nhưng hiện abob mới hoạt động 
chủ yếu ở tp hồ chí Minh và một số 
tỉnh lân cận. bạn có nghĩ đến việc nhân 
rộng mô hình này để chia sẻ niềm vui 
tới các cặp đôi khó khăn trên cả nước?

Có lần chụp hình về, tôi đã nhận 
được một tin nhắn rất cảm động: “Trong 

ngày trọng đại nhất của đời người, 
các anh chị lo cho vợ chồng em nhiều 
quá! Em rất hạnh phúc và thấy ấm áp 
tình người”. Tôi cũng như các bạn trong 
nhóm aBoB đều mong muốn sẽ có 
nhiều hơn nữa những nhóm chụp ảnh 
cưới miễn phí cho người có hoàn cảnh 
khó khăn và người khuyết tật, không chỉ 
ở khu vực phía Nam mà nhiều hơn nữa ở 
các khu vực miền Trung, miền Bắc. 

Với các bạn ở TP hCM và các tỉnh 
lân cận, chỉ cần để lại lời nhắn trên 
Facebook dũng Phùng hoặc liên lạc với 
nhóm, chúng tôi sẽ đồng hành cùng cô 
dâu - chú rể trên mọi nẻo đường.

yếN TRaNG 
Ảnh: h.yếN - NVCC       

  Khi tham gia hoạt động ý nghĩa này, 
chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc 
vì đã chia sẻ được phần nào những 
khó khăn với các cặp đôi khuyết tật, 
giúp họ có niềm tin yêu vào cuộc 
sống. Trải nghiệm này cũng giúp chúng 
tôi cảm nhận rõ ràng hơn chân lí: Cho 
đi mới là hạnh phúc!

Để có những bức hình cưới đẹp cho các cặp đôi khuyết tật, 
nhóm ABOB phải mất nhiều công sức tìm kiếm bối cảnh phù hợp

Phùng Dũng (áo xanh) trong vai trò 
MC của chương trình giao lưu văn nghệ 

với các chiến sĩ trên đảo Phan Vinh A
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danh hiệu hoa hậu có ý nghĩa 
như thế nào với cuộc sống của chị trong 
thời gian 5 năm qua?

Lúc trước, suy nghĩ của tôi đơn giản 
lắm, kiểu tuần tự: tốt nghiệp ngành Kinh 
tế - Ngoại thương (Đh Cần Thơ), đi làm, 
có gia đình và trở thành bà mẹ bỉm sữa. 
Từ lúc đăng quang, cuộc sống của tôi gần 
như thay đổi 1800. Tôi bắt đầu làm quen 
với những công việc mới như: trình diễn 
thời trang, chụp ảnh, quay quảng cáo… 
với nhiều bỡ ngỡ. Tôi thấy mình học hỏi 
được nhiều, trải nghiệm được những điều 
mà không phải ai cũng có được. Cũng có 
khi còn thiếu sót nhưng tôi luôn lấy đó 
làm bài học cho bản thân để tốt hơn và 
hoàn thiện hơn. 

không dừng lại ở công việc người 
mẫu, chị còn thử sức dẫn chương trình 
và mới đây là diễn xuất trong bộ phim 
điện ảnh chơi thì chịu. nhân vật diễm 
My của chị trong phim này có tính cách 
như thế nào?

diễm My là cô gái có cá tính mạnh, 
đỏng đảnh. do xuất thân trong gia đình 
giàu có, được nuông chiều từ nhỏ nên có 
tính ích kỉ, muốn gì cũng phải đạt cho 
bằng được, ngay cả tình yêu cũng vậy. 
Thế nhưng, chuyện tình cảm không phải 
lúc nào cũng như ý mình. Lúc đến thử 
vai, tôi vào vai diễm My để hỗ trợ một 
người bạn cùng thi tuyển. Có lẽ tôi nhập 
vai quá nên đoàn phim quyết định giao 
luôn nhân vật này cho tôi. 

Phan Thu Quyên

gõ cửa 
nghệ thuật 

thứ bảy

Vương miện hoa hậu phụ nữ Việt 
nam qua ảnh năm 2012 đã thay đổi 
hoàn toàn cuộc sống của phan 
thu quyên. dẫu Vậy, cô gái quê 
kiên giang không bị ánh đèn hào 
nhoáng của thế giới giải trí Làm 
choáng ngợp. một thân một mình 
bươn bả trong môi trường khắc 
nghiệt nên cô Luôn thận trọng 
trong từng bước đi. sau 5 năm bước 
chân Vào Lĩnh Vực nghệ thuật, cô 
mới dám thử sức Với điện ảnh qua 
Vai diễn cá tính trong phim chƠi 
thì chịu.
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chị có ngại vai diễn đanh đá, cá 
tính này ảnh hưởng đến hình ảnh của 
mình không?

Tôi nghĩ, khán giả không dễ nhầm 
lẫn giữa phim ảnh và đời thật đâu. Vai 
diễn chỉ là nhân vật trên phim, còn tôi 
vẫn là Phan Thu Quyên. Tôi đồng ý nhận 
vai này vì nghĩ rằng chỉ cần mình hoàn 
thành tốt công việc, đam mê của mình thì 
không có gì là sai cả. 

chị nghĩ sao khi mọi người cho 
rằng chân dài đi đóng phim chỉ để làm 
đẹp khuôn hình?

Mỗi lời góp ý của khán giả đều giúp 
cho mình phát triển tốt hơn nên tôi sẵn 
sàng đón nhận tất cả. Tôi mong khán giả 
sau khi xem xong phim sẽ có cái nhìn 
khác hơn về Phan Thu Quyên trong vai 
trò diễn viên. 

nếu vai diễn thành công thì chị có 
tiếp tục theo đuổi điện ảnh không?

hiện tại tôi vẫn đang tìm hướng đi rõ 
ràng hơn để chuyển mình. Tôi nghĩ làm 
việc gì cũng cần phải có duyên, nhất là 
nghệ thuật luôn ẩn chứa nhiều điều 
bất ngờ. 

Vai diễn đầu tay lại là phim điện 
ảnh có khiến chị gặp nhiều khó  
khăn không? 

Vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên 
tôi gặp rất nhiều áp lực. Gần như tôi phải 
học hỏi mỗi ngày trên trường quay. Tôi 

làm theo cách mình trải nghiệm thực tế, 
đặt bản thân là diễm My chứ không phải 
Phan Thu Quyên khi diễn xuất. Vừa đọc 
kịch bản, tôi vừa tưởng tượng nhân vật 
của mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh này 
để diễn xuất đầy đặn hơn. 

khi diễn cùng các bạn diễn có 
nhiều kinh nghiệm như: kim tuyến, 
trương thế Vinh, trương thanh Long, 
chị đã nỗ lực như thế nào để không bị 
lép vế? 

Tôi thấy mình may mắn khi được mọi 
người luôn chỉ bảo, dạy dỗ và chia sẻ 
kinh nghiệm để tôi tốt hơn. Nói thật, tôi 
nghĩ lép vế không quan trọng bằng mình 
hoàn thành tốt vai diễn, lột tả được đúng 
nhân vật mà mình đảm nhiệm. Như vậy, 
với tôi đã là niềm vui lớn. 

chị có kỉ niệm đáng nhớ nào nhất 
với bạn diễn? 

Từ lâu tôi đã mê trang phục do anh 
Trương Thanh Long thiết kế, bây giờ có 
dịp cùng đóng phim với anh thì còn điều 
tuyệt vời hơn nữa. Trong thời gian hợp 
tác, lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ. Tuy 
chúng tôi có ít phân cảnh làm việc với 
nhau nhưng mỗi khi gặp mặt là hai anh 
em lại quậy tưng bừng vì rất hợp gu. 

bên cạnh những bức ảnh cá tính, 
gợi cảm trên truyền thông thì những 
người hâm mộ đều biết hoa hậu phan 
thu Quyên rất cá tính, hài hước trong 

thế giới mạng. đây có phải là con người 
thật của chị ngoài đời hay không?

Những gì tôi thể hiện trên Facebook 
là một phần con người của tôi thôi chứ 
không phải hoàn toàn. Mạng xã hội là 
nơi tôi giao lưu trực tiếp với khán giả yêu 
mến mình nên tôi luôn muốn mọi người 
cảm thấy vui vẻ, thoải mái như đang đến 
chơi nhà vậy. Tôi không muốn mang đến 
những điều tiêu cực, đau khổ cho mọi 
người nên hiếm khi chia sẻ chuyện buồn. 

 không ít người mẫu thường 
xuyên tiếp xúc với hàng hiệu nên sẵn 
sàng chi nhiều tiền để sở hữu các món 
đồ đắt đỏ. chị có phải là tín đồ mua  
sắm không?

Quả thật, gần như ai cũng bị mê hoặc 
bởi những món hàng hiệu xa xỉ đó vì nó 
được làm rất tỉ mỉ, cầu kì với những chất 
liệu tuyển chọn. Bản thân tôi cũng rất 
thích, nhưng phải xem nó có hợp với túi 
tiền của bản thân và ứng dụng tốt vào 
cuộc sống của mình không đã. Thu nhập 
của tôi không ít nhưng cũng không quá 
cao để có thể vung tay chi tiền mua đồ 
hiệu. Tôi chỉ dùng những thương hiệu có 
kiểu dáng đa dạng và giá cả hợp lí.

cám ơn những chia sẻ của chị  

hải LaM (Thực hiện)  
Ảnh: NGuyễN Si hiếu 

Trang điểm: PhúC NGuyễN

Phan Thu Quyên trong phim Chơi thì chịu 
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 ham mê âm nhạc, vũ công từ 
nhỏ và giành được nhiều giải thưởng, 
xin hỏi, ai là người dẫn bạn vào “quỹ 
đạo nghệ thuật”? 

Bố mẹ chính là người truyền cảm 
hứng để tôi đến với con đường nghệ 
thuật. Bố tôi rất yêu âm nhạc và đặc biệt 
thích giọng ca sĩ Ngọc Lan. Bố thường 
tâm sự với tôi về vẻ đẹp cũng như tình 
cảm trong giọng hát của ca sĩ Ngọc Lan. 
Vào mùa đông ở Đức, trời rất lạnh và 
tuyết rơi đầy đường, sau mỗi ngày làm 
việc, được nghe những bài hát do ca sĩ 
Ngọc Lan thể hiện khiến ấm cúng hơn 
rất nhiều. Tôi sống trong không khí âm 
nhạc từ nhỏ nên yêu thích những giai 
điệu của âm nhạc lúc nào không hay. 
Ngoài nhạc Việt tôi cũng rất thích MV 
của: Britney Spears, N’Sync và Michael 
Jackson. Tôi thường tưởng tượng phòng 
khách là sân khấu lớn, chiếc ghế là đạo 
cụ để tôi nhảy và chai nước là mic. Thấy 
tôi yêu thích nghệ thuật, khi 7 tuổi, 
mẹ đã đưa tôi đến các lớp học nhảy và 
thanh nhạc. Tôi gắn bó với nó từ lúc ấy 
đến tận bây giờ.

theo học nghệ thuật từ năm 7 
tuổi, một năm sau bạn đã đạt được 
nhiều giải thưởng trong các cuộc thi 
quốc tế tại châu âu, sao bạn không lựa 
chọn phát triển theo con đường nghệ 
thuật tại châu âu mà quyết định về 
biểu diễn ở Việt nam?

Tôi đã quyết định phát triển sự 
nghiệp ở Đức nhưng con đường này sẽ 
mất khá nhiều thời gian bởi tôi không 
có lợi thế so với đối thủ của mình. 
Tôi là người châu Á, không cao, 
mắt không xanh, tóc không 
vàng… nói chung, tôi không 
có nét đẹp chuẩn của người 
châu âu, vì thế con đường 
nghệ thuật của tôi ở Đức sẽ 
khó khăn hơn rất nhiều. Khán 
giả Đức muốn nghệ sĩ phải 
thật gần gũi với cuộc sống 
của họ từ phong cách, 
trang phục cho tới 
âm nhạc. Chính vì 
vậy, tôi vẫn đang 
tìm kiếm vị trí 
của mình trong 
giới hoạt động 
nghệ thuật ở 
Đức. Bên cạnh 
đó, tôi nghĩ, 
Việt Nam là 
nước phát 
triển nhanh, 
thị trường Việt 
Nam năng 
động và các 
bạn trẻ Việt 
Nam cởi mở 
với âm nhạc, 
thời trang và 

phong cách sống mới. Một điều rất quan 
trọng nữa, Việt Nam là quê hương của 
tôi. Nghệ sĩ nào cũng sẽ hạnh phúc khi 
hát giữa quê hương.

Là ca sĩ Việt kiều, bạn thấy mình 
có những điểm mạnh gì?

Điểm mạnh của tôi là biểu diễn trực 
tiếp. Tôi có thể hát và nhảy cùng lúc. Là 
Việt kiều cũng ít nhiều mang lại lợi thế 
cho tôi đấy (cười). Tôi luôn cảm thấy 
tự tin và thư giãn mỗi khi đứng trên sân 
khấu. Tôi nói chuyện với khán giả như 

là nói chuyện với những người 
bạn. Chính điều đó khiến khán 
giả thấy Trọng hiếu quen 
thuộc chứ không phải một ca 
sĩ trên sân khấu. Thật hạnh 
phúc khi ngày càng có nhiều 

khán giả, đặc biệt là các bạn 
trẻ, yêu và chấp nhận giọng hát 

của hiếu. Một lợi thế nữa của 
tôi đó là tôi được hưởng một 

nền giáo dục về âm nhạc 
khác với nhiều ca sĩ. 

Tôi đi theo phong 
cách âm nhạc 
uS/uK. Điều 
này khiến tôi 
cô đơn nhưng 
cũng khác 
biệt. Chính vì 
vậy, tôi phải 
kiên cường 
hơn nữa 
trong thế 
giới giải 
trí Việt. 
Tức là tự 

mình tìm ra 
một lối  

đi riêng.

Ca sĩ Trọng Hiếu
hạNh PhúC Khi ĐượC hÁT 

Giữa Quê hươNG
“ai cũng chọn con đường đi Và tôi chọn âm nhạc”- trọng hiếu, 
quán quân Việt naM idoL 2015 đã chia sẻ như Vậy trong buổi ra mắt 
mV Một Lần do anh sáng tác Và biểu diễn. ở tuổi 25, chàng ca sĨ Việt 
kiều đã có những thành tựu đáng ghi nhận khi sở hữu hàng chục 
giải thưởng trong nước Và quốc tế. trở Về hà nội một ngày giữa 
thu, trọng hiếu đã có những chia sẻ Về âm nhạc Và con đường 
trước mắt của mình...
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Vậy còn vũ đạo? bạn đã giành 
nhiều giải thưởng, rất có năng khiếu, 
sao bạn không tập trung phát triển nó? 
hay bạn muốn nó song hành, bổ trợ 
cho các tiết mục hát của mình?

Tôi dùng vũ đạo để hỗ trợ cho phần 
hát và âm nhạc. Nếu là vũ công, tôi chỉ 
được đứng phía sau để hỗ trợ cho phần 
trình diễn của ca sĩ. Mà tôi thì không 
muốn đứng phía sau. (Cười)

được biết, bố bạn từng là vận 
động viên thể thao chuyên nghiệp. bạn 
có yêu thể thao không và có bao giờ có 
ý định luyện tập và theo con đường  
thể thao? 

Bố tôi là cầu thủ bóng đá trong đội 
Thể Công, không phải là huấn luyện 
viên thể thao chuyên nghiệp nhưng bố 
huấn luyện chị gái và tôi tốt tới mức 
tôi nghĩ bố là huấn luyện viên giỏi nhất 
trên Trái đất này. Tôi rất yêu thích thể 
thao. Vì cần tập luyện mỗi ngày để giải 
phóng năng lượng nên tôi chơi rất nhiều 
môn thể thao khác nhau nhưng bộ môn 
tôi thích nhất là bóng chuyền bãi biển. 
Nhưng tôi không muốn lấy thể thao để 
lập nghiệp bởi để đạt được thành tích 
cao rất khó trong khi quãng thời gian để 
thi đấu lại ngắn ngủi. Ngoài ba mươi đã 
bị gọi là lão tướng rồi (Cười)

bạn thích giọng ca nào  
trong nước? 

Trọng Hiếu luôn cháy 
hết mình trên sân khấu

Tôi thích ca sĩ hồ Quỳnh hương. 
Tôi đã nghe và xem chị hương hát trực 
tiếp một lần và rất phục cách chị kiểm 
soát giọng hát. Còn với ca sĩ trẻ thì tôi 
khâm phục isaac bởi anh đã cố gắng và 
nỗ lực rất nhiều để có được thành công 
ngày hôm nay. 

bạn có thể chia sẻ về MV mới 
nhất của mình? 

MV và đĩa đơn mới nhất của tôi là ca 
khúc Một lần. Đây là ca khúc tôi sáng 
tác với sự hỗ trợ phần lời của nhạc sĩ 
Vũ Ngọc Bích. Tôi và quản lí của mình 
cũng tham gia viết lời cùng nhạc sĩ Vũ 
Ngọc Bích. Với ca khúc này, tôi muốn 
tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Bạn không cần 

phải sử dụng công nghệ ảo, hãy bỏ lại 
những thú vui thời trang để bạn là chính 
mình với những gì tự nhiên và hoang sơ 
nhất. Tôi đặt tên bài hát là Một lần bởi 
tôi muốn đặt ra câu hỏi, nếu chỉ được 
một lần yêu, có một điều ước, một cơ 
hội duy nhất trong đời thì bạn sẽ làm gì? 
Chắc chắn bạn sẽ không lãng phí thời 
gian nữa, bạn sẽ suy nghĩ kĩ hơn, làm 
việc hết mình hơn, sẽ làm tất cả những 
gì bạn có thể vì một lần duy nhất đó. 
hãy làm mọi thứ như thể bạn không thể 
có lần thứ hai. Bạn chỉ có một cuộc đời 
duy nhất, vì thế hãy sống tốt và sống 
thật đẹp. hãy mạnh dạn làm những 
điều mình mong muốn. Cũng như nếu 
chỉ có duy nhất một cơ hội, tôi muốn 
được dành trọn vẹn cho tình yêu, “hãy 
cho anh một lần, yêu em rất nhiều…” 
Với Một lần, tôi muốn sử dụng beat 
moombahton mang âm hưởng Latin 
quyến rũ. Cảm ơn hai nhạc sĩ Cao Nhật 
Trung và Khắc hưng đã phối khí cho tôi 
ca khúc này. Với MV mới này, tôi cũng 
thử sức mình ở vai trò mới là Giám đốc 
sản xuất.

cảm ơn bạn và chúc bạn  
thành công!

VăN hươNG (Thực hiện)



Miranda Kerr 
Luôn biết ơn 
cuộc sống

không chỉ sở 
hữu Vẻ đẹp 
ngọt ngào, Lôi 
cuốn, siêu mẫu 
miranda kerr 
còn gây ấn 
tượng Với người 
hâm mộ khi Lựa 
chọn cho mình 
một phong cách 
sống Lành mạnh, 
Luôn hết mình 
cho những đam 
mê. cùng Lắng 
nghe chia sẻ của 
cô để hiểu thêm 
Về biểu tượng 
sắc đẹp này.
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âm thầm gây dựng thương hiệu 
mĩ phẩm hữu cơ kora trong suốt 5 
năm qua, phải chăng cuộc sống của 
Miranda kerr giờ đây cũng “hữu cơ” 
hoàn toàn?

Thành thật mà nói, điều quan trọng 
nhất đối với tôi là phải có sự cân bằng 
trong cuộc sống và không nghiêm khắc 
với bản thân mình. Để phục vụ cho việc 
ăn uống của gia đình, tôi mua tất cả các 
sản phẩm tươi sống từ các trang trại địa 
phương, nếu có thể, tôi luôn chọn những 
sản phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, tôi không 
quá nghiêm ngặt trong chuyện này. Tôi 
cố gắng ăn hữu cơ nhiều nhất có thể 
nhưng đôi khi vẫn nạp vào cơ thể những 
món mình thật sự thích. 80% thực phẩm 
hữu cơ và 20% dành cho những món 
hấp dẫn có lẽ là tỉ lệ hợp lí nhất trong 
cuộc sống của tôi lúc này. Bạn biết đấy, 
chúng ta sống trong một môi trường có 
sự ô nhiễm và hóa chất độc hại, vì vậy 
việc ý thức được những việc mình đang 
làm là rất quan trọng. 

điều gì khiến bạn yêu thích nhất 
ở bản thân mình?

Tôi rất thích thú với vẻ đẹp cơ thể 
của một người phụ nữ, điều kì diệu nhất 
của phái đẹp có lẽ là khả năng mang một 
đứa trẻ đến thế giới này. Tôi cảm thấy 
mình thật sự rất may mắn khi có được 
Flynn. Đối với tôi, làn da khỏe mạnh là 
làn da đẹp nhất. Đó chính là lí do vì sao 
tôi luôn yêu thích và chú trọng chăm sóc 
cho làn da của mình để sáng khỏe từ  
bên trong.

hành trình làm mẹ có mang đến 
thay đổi nào trên cơ thể của bạn 
không?

Tôi nhớ là mình đã rất bình tĩnh đối 
với cơ thể sau khi sinh Flynn. Tôi thận 
trọng trong việc sử dụng sản phẩm chăm 
sóc da sau sinh vì tôi luôn hiểu rằng, bất 
cứ thứ gì bạn đặt trên da sẽ ngấm vào 
máu của bạn. Chính vì vậy, tôi luôn sử 
dụng những sản phẩm hữu cơ mà bản 
thân đã dày công nghiên cứu trong suốt 
quá trình mang thai nên làn da và cơ 
thể tôi gần như không có dấu tích nào. 
Thậm chí tôi còn dùng nó cho chính con 
trai mình. Đến giờ cu cậu vẫn rất thích. 

gần đây bạn đã có một lễ cưới 
trong mơ, chồng bạn có phải là người 
thích nấu ăn không?

Có chứ, anh ấy thực sự yêu thích 
món gà tây nướng tỏi và gà chanh hữu 
cơ. Đó cũng chính là những món ăn tôi 
đã làm cho anh ấy trong ngày cưới, là 
một trong những điều đặc biệt mà tôi đã 
dành tặng cho người bạn đời và gia đình 
của mình. Evan cũng thực sự yêu thích 
món bánh táo tôi tự làm. Tôi bắt đầu học 
cách làm nó từ khi biết đó là món mà 
anh ấy yêu thích.

Vào cuối tuần hoặc những dịp 
đặc biệt, bạn có lên kế hoạch thư giãn 
và giải trí cùng người thân không?

Có chứ, tôi thích có mọi người quây 
quần xung quanh. Chúng tôi thường 
xuyên tổ chức những dịp như vậy. Tôi 
thường thiết kế những bữa tiệc nướng 

nho nhỏ bên hồ bơi. Điều đó khiến tôi 
thật sự rất yêu thích. Đó cũng là những 
gì tôi học được từ bà ngoại của mình. Bà 
luôn biết cách tận hưởng cuộc sống.

Việc chuẩn bị cho ngày trọng đại 
diễn ra như thế nào? hẳn là bạn đã 
phải có một chế độ chăm sóc sắc đẹp 
riêng cho mình?

Tôi khá nhất quán và tuân thủ 
nghiêm túc quy trình chăm sóc bản thân. 
Tôi thường tẩy tế bào chết hai hoặc ba 
lần một tuần và sử dụng mặt nạ linh 
hoạt theo nhu cầu của da. Cũng giống 
bao phụ nữ khác, tôi sử dụng cả mặt nạ 
dưỡng ẩm và mặt nạ làm sạch để chăm 
sóc da. Đôi khi, tôi cũng chọn những 
loại mặt nạ tự làm từ thiên nhiên cho 
vùng chữ T trên khuôn mặt của mình để 
thư giãn.

bạn luôn tỏa sáng trong những 
bức ảnh. phải chăng chính niềm hạnh 
phúc mà bạn đang có trong cuộc sống 
là nền tảng cho sự tỏa sáng ấy?

Đúng là như vậy. Tôi luôn biết ơn 
mỗi ngày với những thứ mà mình đang 
có. Tôi biết ơn và trân trọng cuộc sống 
từ những điều cơ bản và thực tế nhất. 
Giống như bạn có một mái nhà để ở, 
nước để uống và thức ăn để duy trì sự 
sống. Tất cả những trải nghiệm và tình 
yêu, lòng biết ơn đối với cuộc sống này 
đã khiến tôi thực sự hạnh phúc.

ĐặNG TRaNG  
(Theo W Magazine) 

Nguồn ảnh: CELEBMaFia.CoM

http://celebmafia.com/
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Trực thuộc tập đoàn CJ, mỗi năm 
CJ E& M sản xuất và phát hành 
khoảng từ 10-15 bộ phim cho 

thị trường hàn Quốc. Tuy nhiên, năm 
nay có thể nói là một năm đen đủi với 
CJ E&M khi các bom tấn tự sản xuất 
đều lần lượt thất bại ở phòng vé. Theo 
hội điện ảnh hàn Quốc, thị trường điện 
ảnh trong nước vẫn giữ mức tăng trưởng 
trung bình là 4.000 tỉ won (khoảng 3,55 
tỉ đô la) kể từ năm 2014. Với tỉ lệ sinh 
ngày càng giảm, kéo theo đối tượng 
khán giả chủ lực của điện ảnh - những 
người ở độ tuổi 20 và 30 - cũng giảm 
theo. CJ Entertainment đang hướng tới 
việc sản xuất phim quy mô toàn cầu 
chứ không chỉ bó gọn ở hàn Quốc hoặc 
chuyển nhượng bản quyền. ông Tae-
Sung Jung, Giám đốc điều hành của CJ 
Entertainment cho biết: “hollywood có 
một hệ thống phân phối toàn cầu. Phim 
của họ không phải đối mặt với những 
rào cản văn hoá ở bất kì nơi nào trên thế 
giới. Phim hàn Quốc gặp khó khăn khi 
xuất khẩu ra nước ngoài, chủ yếu là vì 
rào cản của văn hóa và ngôn ngữ”. Các 
tập đoàn lớn của Trung Quốc đã tích cực 
gây dựng những chuỗi rạp và các công 
ty sản xuất phim trên khắp thế giới. Tuy 
nhiên, sức mạnh của ngành công nghiệp 
điện ảnh hàn Quốc nằm ở sức sáng 
tạo. CJ Entertainment đã có những thử 
nghiệm thành công khi sản xuất và phân 
phối phim hàn ra nước ngoài.

Bộ phim âm nhạc August Rush (Thần 
đồng âm nhạc), đồng sản xuất với công 
ty giải trí Southpaw của Mỹ, vào năm 
2007 là phép thử đầu tiên của CJ. Kể 
từ đó, công ty đã sản xuất 23 bộ phim 
tại 6 quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Việt Nam, indonesia và Thái Lan. 
Bộ phim hài Miss Granny (Ngoại già 
tuổi đôi mươi) sản xuất năm 2014 do 
hwang dong-hyuk đạo diễn đã gây 
sốt khắp châu Á. Bộ phim thành công 
vì nó có đầy đủ các yếu tố mà khán giả 
châu Á yêu thích như: tình cảm gia đình, 
hài hước, trẻ trung, nhạc phim cũng 

rất hay”. Trong vài năm trở lại đây, CJ 
nhắm mục tiêu vào khu vực Đông Nam 
Á, đặc biệt là Việt Nam. ông dong 
Won Kwak - Giám đốc chiến lược toàn 
cầu của CJ-CGV cho biết: “Việt Nam 
được xem là thị trường quan trọng của 
CJ-CGV. Chúng tôi muốn Việt Nam trở 
thành trung tâm của tập đoàn tại Đông 
Nam Á”. Tập đoàn này  hiện có 38 cụm 
rạp ở Việt Nam với 247 phòng chiếu, 
chiếm 40% thị phần phim chiếu rạp. Ra 
rạp năm 2015, Em là  bà nội của anh đã 
trở thành bộ phim được xem nhiều nhất 
ở Việt Nam. Để Hội tính 2 (2015) và Cô 
gái đến từ hôm qua (2017), hai bộ phim 
CJ hợp tác với các đơn vị sản xuất phim 
của Việt Nam đã nằm trong top 10 bộ 
phim có doanh thu cao nhất.

Năm 2015, CJ cũng hợp tác với các 
nhà làm phim Trung Quốc làm  lại bộ 
phim Miss Granny với tựa đề là  20 
Once Again (Trở lại tuổi  đôi mươi). 
Mục tiêu tiếp theo của CJ là Thổ Nhĩ 
Kỳ, tập đoàn này  cũng vừa thành lập 
công ty con tại đây, vào tháng 5 vừa 

qua. Sản phẩm chào sân là một bộ phim 
được làm lại từ A Wedding Invitation 
(hợp đồng chia tay), do CJ và một công 
ty sản xuất phim Trung Quốc hợp tác 
thực hiện, sẽ ra mắt vào cuối năm nay. 
Các bộ phim như Spy (điệp viên) và 
Miss Granny cũng sẽ được làm lại cho 
phù hợp với khán giả Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ở Mỹ, CJ Entertainment đang hướng 
đến những người gốc Phi và Latin. Xu 
hướng làm phim kinh phí thấp đang 
rất được ưa chuộng, chẳng hạn như 
bộ phim kinh dị Get Out (Trốn thoát). 
Phiên bản tiếng anh và tiếng Tây Ban 
Nha của Miss Granny cũng đang được 
chuẩn bị. Các bộ phim ăn khách khác 
như: Sunny (Nữ quái),  Quick (Nhanh 
hay là chết)  và My Annoying Brother 
(anh tôi vô số tội),  sẽ lần lượt được 
làm lại với nhiều phiên bản khác nhau. 
Mục tiêu của CJ là tới 2020, mỗi năm sẽ 
sản xuất và phân phối 20 bộ phim ra thị 
trường nước ngoài.

TRúC Chi (Theo Koreaherald)

cJe&m tham vọng 
vươn ra toàn cầu

Miss Granny bộ phim được làm lại nhiều nhất 
của điện ảnh Hàn (nguồn: kutscene.com)

Cô gái đến từ hôm qua, bộ phim do CJ đầu tư 
đã đạt kỉ lục doanh thu phòng vé Việt

nhà phân phối phim Lớn 
nhất hàn quốc đang Lên 
kế hoạch mở rộng sản 
xuất phim toàn cầu Vì 
theo nhận định của họ, 
thị trường trong nước 
đã đạt đến mức bão hòa.

http://kutscene.com/
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người phụ nữ ĐộC Lập
dù phim Năm ấy hoa nở trăng vừa 

tròn liên tục nhận được phản hồi không 
mấy tích cực của khán giả vì những tình 
tiết phi lí, dàn diễn viên nam khiến khán 
giả thất vọng nhưng không hề có một lời 
chê trách nào về diễn xuất của Tôn Lệ. 
dù là diễn viên nổi tiếng và được mọi 
đoàn phim chào đón nhưng cô là người 
rất nguyên tắc. Mỗi năm cô chỉ nhận một 
bộ phim, thậm chí có thời gian hai năm 
liền chỉ đóng một phim. Tuy xuất hiện 
ít ỏi nhưng tiền thù lao của Tôn Lệ luôn 
tăng cao bất ngờ bởi vì cái gật đầu của cô 
đã có giá trị bảo chứng cho thành công 
của phim. Tuy phải chi số tiền không nhỏ 
để có được Tôn Lệ nhưng các đoàn phim 
đều vô cùng hài lòng bởi vì cô là người 
làm việc chuyên nghiệp, kỉ luật. dù là 
người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất 
nhưng trước mỗi cảnh quay, Tôn Lệ luôn 
bàn bạc, trao đổi với ekip rất kĩ lưỡng. 

Tôn Lệ bắt đầu được biết đến từ năm 
2003 qua bộ phim Ngọc Quan âm. Cô sở 
hữu vẻ ngoài ưa nhìn nhưng không quá 
xinh đẹp, cũng không theo chuẩn người 
đẹp cổ trang nói chung. Vì thế, khi được 
giao vai Chân hoàn trong phim Hậu 
cung Chân Hoàn truyện, Tôn Lệ vấp phải 
nhiều ý kiến trái chiều. Thế nhưng, bộ 
phim này đã đạt được thành công vang 
dội nhờ kết hợp nhiều yếu tố như: kịch 
bản hấp dẫn, dàn diễn viên xuất sắc và 
không thể phủ nhận sức hút của nhân vật 
chính do Tôn Lệ thủ vai. Từ đó, cô xây 
dựng riêng cho mình hình ảnh người phụ 
nữ độc lập, mạnh mẽ của dòng phim cổ 
trang. Ở Tôn Lệ vừa có nét ngây thơ, tinh 
nghịch của cô gái mới lớn, vừa có nhiều 
tâm sự chất chứa trong đôi mắt cá tính, 
sắc lẹm. 

Để nhập vai Châu doanh 
của phim Năm ấy hoa nở 
trăng vừa tròn tốt nhất, Tôn 
Lệ mời một chuyên gia văn 
hóa hướng dẫn cho mình trở 
thành một cô gái vùng Tây 
an tinh nghịch, có cuộc sống 
tha phương cầu thực. Từ cách 

ngồi xổm trên ghế, 
uống trà, cắn hạt 
dưa… đều được nữ 
diễn viên nghiên 
cứu rất kĩ để khắc 
họa cho nhân vật 
của mình được sống 
động. Mỗi khi chuẩn 
bị đóng phim, Tôn Lệ 
sẽ dành cả tuần ở nhà không bước 
chân ra đường, không gặp gỡ bạn bè. Cô 
chỉ chuyên tâm xem kịch bản, tập luyện 
trước các cảnh quay. 

CuộC sống giản dị
Tuy có thu nhập cao nhưng cuộc sống 

gia đình của Tôn Lệ - Đặng Siêu rất giản 
dị, ít khi phô trương nhà cửa, xe cộ. Cô 
may mắn nhận được sự ủng hộ hết lòng 
của chồng nên yên tâm đóng phim. Vì là 
người quá ham mê công việc nên cô rất 
cần thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng 
lượng. Ngoài đóng phim, tham gia các 

hoạt động tuyên 
truyền phim, 
Tôn Lệ hiếm khi 
góp mặt trong 
các cuộc vui 
của làng giải 
trí mà dành hết 
thời gian cho 

gia đình nhỏ. Cô thường xuyên nấu ăn, 
cắm hoa, mua sắm đồ đạc cho gia đình, 
đưa các con đi chơi công viên… Nữ 
diễn viên cho rằng, khi tận hưởng cuộc 
sống thanh bình bên các con, cô sẽ tránh 
xa được hào quang của thế giới giải trí. 
Những sinh hoạt bình thường giúp cô 
tìm lại cảm giác thư giãn, thoải mái sau 
những ngày làm việc vất vả, đồng thời 
đem lại cảm nhận mới mẻ hơn về đời 
sống xung quanh nhằm phục vụ cho vai 
diễn trong tương lai. 

yêN Thảo

Nữ hoàNG  
không cần chiêu
thành công của bộ phim năM Ấy hoa nỞ trăng Vừa tròn 
một Lần nữa khẳng định Vị trí Vững chắc của tôn Lệ 
trên màn ảnh nhỏ trung quốc. không cần chiêu trò, 
Luôn hết Lòng Vì công Việc, có gia đình nhỏ hạnh 
phúc… Là những yếu tố giúp cô thăng hoa trong những 
tác phẩm của mình. 

Tôn Lệ trong phim 
Năm ấy hoa nở trăng 
vừa tròn

Tôn Lệ trong phim 
Mị nguyệt truyện
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nhà sách nhã nam gửi tặng độc giả ThTh 2 cuốn/đầu sách. Để nhận sách, bạn hãy  
gửi đăng kí về địa chỉ email: tangsachvtv@gmail.com.

Bạn sẽ làm gì khi 
con mình bị bắt 

nạt? Được các chuyên 
gia giáo dục thế giới 
đánh giá cao, cuốn sách 
của Barbara Coloroso 
đã mang đến một bức 
tranh toàn cảnh: Tại 
sao hiện nay vấn nạn 
này lại phổ biến đến 
thế? Những hình thức 
của nó là gì, bắt nguồn 
từ nguyên nhân nào? 
Đối tượng tham gia và 
những ai phải gánh chịu 
các tác hại của tệ bắt 
nạt? Những hệ quả nghiêm trọng như các vụ xả súng, tự 
sát, tổn thương tâm lí suốt đời còn khiến bạn thờ ơ được 
không? “Vòng tròn bắt nạt” đã được chỉ ra: gồm kẻ bắt 
nạt, người bị bắt nạt, và những kẻ bàng quan; sâu xa hơn 
là những khiếm khuyết từ môi trường sống đầy định kiến 
của trẻ… 

Cuộc phiêu lưu 
của alice vào xứ 

sở thần tiên (1865) là 
cuốn tiểu thuyết dành 
cho thiếu nhi của tác 
giả người anh Charles 
Lutwidge dodgson dưới 
bút danh Lewis Carroll. 
Câu chuyện kể về cô bé 
alice chui qua một hang 
thỏ rồi lạc vào thế giới 
thần tiên có những sinh 
vật kì lạ. Cô bé alice 
chẳng thể ngờ mình sắp bước vào những cuộc 
phiêu lưu lạ lùng nhất, đối mặt với nhiều nhân 
vật vô tiền khoáng hậu, từ các muông thú nhỏ bé 
đến bộ tú lơ khơ, bàn cờ vua, kẻ sau lập dị hơn 
kẻ trước. Carroll là một trong số hiếm hoi những 
nhà văn người lớn thâm nhập thành công vào 
tâm tưởng trẻ con: nơi điều không thể thành có 
thể, không thực thành rất thực và đỉnh điểm của 
phiêu lưu chỉ bị giới hạn bởi chiều sâu của trí 
tưởng tượng. 

Cuốn Pocchi giúp bạn chim là của nữ tác giả đáng 
yêu Noriko Matsubara, người được đào tạo nhiều năm 

trong lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật ở Nhật, anh, Canada. 
Cô dành mối quan tâm sâu sắc tới trẻ em, giáo dục và môi 
trường và mong muốn trẻ được trải nghiệm tình yêu và sự 
ấm áp thông qua một cuộc sống giản đơn, có được những kỉ 
niệm đẹp thời thơ ấu để có thể thúc đẩy nhận thức, lớn lên 
sẽ chăm sóc thế giới. hai chiếc tất màu xanh và đỏ là kí ức 
tuổi thơ của cô, với những ngày tháng bên bà ngoại ân cần 

luôn tay với cuộn len. hai 
chiếc tất bên nhau như 
hai người bạn, chia sẻ với 
nhau những trò nghịch 
ngợm như mọi em bé trên 
thế gian này. Nét sáp tươi 
thắm, duyên dáng, hài hòa 
giữa chất dân gian với 
hiện đại cùng những câu 
thoại ngắn gọn, trong trẻo, 
lặp đi lặp lại để các em dễ 
ghi nhớ. 

boCChi giúp bạn Chim

Cuốn sách kể về cậu 
nhóc harold đi dạo 

dưới ánh trăng, tung tăng 
tay cầm bút sáp tím, tự 
vẽ ra cho mình những 
chuyến phiêu lưu phi 
thường. Niềm vui nằm ở 
những tình tiết bước ngoặt 
bất ngờ khiến người đọc 
không khỏi ngạc nhiên và 
bị cuốn hút không thể rời 
mắt. Cùng với đó, người 
viết có khiếu hài hước 
khiến cuốn sách càng 
thêm thú vị.

haroLd và búT sáp màu Tím

ba mẹ ơi, Con bị bắT nạT aLiCe LạC vào xứ sở diệu kì và  
Đi qua Tấm gương

VT
VSáCh

mới

mailto:tangsachvtv@gmail.com
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  điều gì trong kịch bản của happy 
death day khiến ông muốn bắt tay thực 
hiện bộ phim này?

Happy Death Day (Sinh nhật chết chóc) 
xoay quanh câu chuyện về Tree Gelbman, 
một nữ sinh đại học liên tục phải sống đi 
sống lại cái ngày cô bị giết. Và thật trùng 
hợp, ngày đáng sợ nhất đó cũng chính là 
ngày sinh nhật của cô. Tree đã bị giết trong 
bữa tiệc bởi một kẻ sát nhân không rõ danh 
tính. Vòng lặp thời gian cứ tái diễn cảnh 
tượng kinh hoàng này… Để không phải 
sống mãi trong ngày sinh nhật đáng sợ, 
Tree sẽ phải tìm ra danh tính của kẻ sát 
hại mình. Liệu cô gái trẻ này có thể chiến 
thắng tử thần và giải thoát bản thân khỏi 
vòng lặp kì lạ và đáng sợ này? Tuy khán 
giả đã biết trước rằng, nhân vật chính sẽ bị 
giết nhưng họ không thể biết được tên sát 
nhân sẽ ra tay như thế nào. Cách mà thông 
tin được đưa ra nhỏ giọt sẽ khiến cho 

Happy Death Day vừa đáng sợ lại vừa hấp 
dẫn. “Tôi luôn ấn tượng với những kịch 
bản giàu cảm xúc và buộc diễn viên phải 
đặt mình vào vị trí của nhân vật”. Đó sẽ 
là một bộ phim có sự kết hợp hài hoà của 
những yếu tố kinh dị, hài hước, hành động 
và tình cảm, điều hiếm thấy ở phim ảnh 
hiện đại” - đạo diễn chia sẻ.

VT
Vphỏng vấn

ĐộC quyền

Không làm phim  
theo lối mòn

Luôn tránh xa Lối mòn mặc 
định của thể Loại phim kinh 

dị, christopher Landon 
thường hứng thú Với những 

câu chuyện Vừa có khả năng 
phản ánh thực trạng xã hội, 

Vừa đặt ra các câu hỏi 
trong tâm trí người xem, 

Vừa mang tính giải trí cao. Vì 
Vậy, kịch bản mà scott 

LobdeLL chắp bút cho happy 
death day sẽ tiếp tục Là một 

thử nghiệm táo bạo của ông 
ở thể Loại này. 

Christopher Landon

Christopher Landon
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 toàn bộ quá trình sản xuất của 
happy death day được thực hiện tại 
new orleans, bang Louisiana. ông có 
thể chia sẻ đôi chút về quá trình ông 
cùng các đồng nghiệp đưa câu chuyện 
hấp dẫn này lên màn ảnh rộng?

Chúng tôi đã có những cuộc bàn bạc 
kĩ lưỡng để tái hiện không gian của ngôi 
trường mà Tree theo học. Đại học Loyola 
ở New orleans được lựa chọn làm địa 
điểm quay phim chính. Địa điểm được 
xuất hiện nhiều nhất trong phim chính là 
căn phòng ở kí túc xá của Carter. Tree có 
lối sống tự do, vô lo vô nghĩ, điều đó được 
phản ánh qua chính căn phòng mà cô ấy 
đang sống. 

Với việc Tree sẽ phải sống đi sống lại 
cái ngày mà cô bị giết, tôi đã bàn bạc cụ 
thể với quay phim oliver để mỗi ngày 
trong vòng lặp thời gian đó sẽ có một 
sắc thái khác nhau. Chúng tôi đã quyết 
định, sẽ bắt đầu bộ phim với việc để máy 
quay di chuyển rất nhẹ nhàng và ổn định. 
Nhưng khi vòng lặp thời gian tiến triển và 
khi cô ấy thức dậy vào mỗi ngày mới, máy 
quay sẽ rung lắc mỗi lúc nhiều hơn. 

Bên cạnh việc bố trí chuyển động của 
máy quay, tôi cũng cảm thấy sự cần thiết 
của việc sử dụng màu sắc để khắc hoạ 
những thay đổi diễn ra mỗi ngày. Vào 
ngày đầu tiên, mọi thứ thật rạng rỡ, nhưng 
rồi tất cả đều trở nên u ám và xám xịt cùng 
với từng diễn biến trong phim. Khán giả 
đang được sống trong cơn ác mộng của 
Tree, vì thế tôi muốn sử dụng màu sắc để 
phản ánh lại bầu không khí tồi tệ đó.

Và vào mỗi ngày trong vòng lặp của 
thời gian đó, âm nhạc sẽ lặp đi lặp lại 

nhưng có sự thay đổi về mặt tiết tấu để 
những thanh âm gợi lên trong lòng người 
xem cảm giác căng thẳng và ngột ngạt.

 thông thường, phim kinh dị khiến 
khán giả thót tim bằng các màn hù dọa 
đầy ghê rợn, với happy death day, ông 
dùng yếu tố nào để hấp dẫn khán giả?

Bộ phim chắc chắn không thể thiếu 
những màn hù dọa đầy ghê rợn của phim 
kinh dị. Nhưng bên cạnh đó, còn một 
yếu tố hấp dẫn không kém, đó chính là 
màu sắc học đường, yếu tố tình cảm hài 
hước của các cô cậu trẻ tuổi đã từng yêu 
thích trong Mean Girl. Khán giả sẽ được 
sống lại không khí sôi động và tham gia 
vào cuộc chiến của các cô gái để tranh 
giành ngôi vị “nữ hoàng trường học” cùng 
sự yêu thích của tất cả chàng trai trong 
trường. Đi cùng với kịch bản về vòng 
lặp “chết đi sống lại” là sự phát triển của 
nhân vật. dù phải đối mặt với nỗi sợ hãi 
và sự đau đớn đến tột độ liên tục lặp đi 
lặp lại nhưng Tree vẫn giữ được bản lĩnh 
“ong chúa” của mình. Cô không hề trốn 
tránh mà sẵn sàng đứng lên đấu tranh với 

tử thần để giành lấy sự sống cũng như 
thoát khỏi vòng lặp điên rồ này. Đây là 
điểm mới lạ của Happy Death Day so với 
những bộ phim kinh dị trước đây. Nhân 
vật chính thay vì trốn chạy lại chủ động đi 
tìm kẻ ác nhân đã sát hại mình.

 được bảo đảm với danh tiếng của 
blumhouse - nhà sản xuất nổi tiếng của 
hàng loạt tác phẩm kinh dị đình đám 
như: the purge, sinister, ouija,split, 
get out… happy death day liệu có 
phải là tác phẩm đáng mong đợi của 
mùa halloween năm nay?

Tôi nghĩ, chúng ta có quyền kì vọng 
Happy Death Day sẽ tiếp nối chuỗi thành 
công không có điểm dừng. Blumhouse 
luôn tạo cho bạn cơ hội được làm những 
bộ phim mà bạn muốn. Chúng tôi sẽ 
không làm những phim kinh dị theo lối 
mòn thông thường để hù dọa khán giả. Vì 
vậy, tất cả mọi thành viên trong ekip đều 
nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình để 
làm nên một tác phẩm xuất sắc nhất. 

Thu QuỳNh

cJ cgV Vietnam dành tặng độc 
giả tạp chí truyền hình 5 vé xem 

phim happy death day. hãy nhanh 
tay gửi thư về: tòa soạn tạp chí 

truyền hình, 43 nguyễn chí 
thanh, hà nội để có cơ hội thưởng 
thức bộ phim hấp dẫn trong mùa 

halloween năm nay.
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Vhồ Sơ

truyền hình

Thời gian qua, Cơ quan Quản lí 
truyền thông quốc gia ofcom 
đã tiến hành nhiều cuộc trưng 

cầu dân ý từ khán giả. Phần lớn các ý 
kiến cho rằng, các chương trình “Made 
in u.K” (sản xuất tại Vương quốc anh) 
đóng vai trò quan trọng trong đời sống 
tinh thần của người dân. hiện tại, số 
lượng phim và chương trình nhập khẩu 
từ nước ngoài, đặc biệt là từ hollywood, 
chiếm một phần không nhỏ trong các 
kênh sóng của BBC. Chính vì vậy, mới 
đây, ofcom đã ban hành quy định yêu 
cầu ít nhất 75% thời lượng trên các 
kênh truyền hình chính của BBC phải là 
chương trình gốc do chính Đài sản xuất; 
thậm chí trên kênh BBC1 và BBC2, số 
lượng này còn phải đảm bảo lên đến 90% 
trong giờ Vàng. Trên kênh phát thanh 
Radio 1 và Radio 2, Đài cũng phải phát 
sóng nhiều bài hát từ các nghệ sĩ, ca sĩ 
đến từ Vương quốc anh hơn nữa. Riêng 

các kênh truyền hình thiếu nhi như CBBC 
và Cbeebies, BBC phải phát lần lượt ít 
nhất 400 và 100 giờ chương trình mới, 
theo như phân công nhiệm vụ chương 
trình của ofcom hàng năm. Việc sản xuất 
chương trình nội dung gốc được xem như 
một biện pháp giúp Đài Truyền hình BBC 
đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới 
với các mục tiêu như: đặc sắc, sáng tạo và 
phản ánh đúng sự đa dạng của cộng đồng 
Vương quốc anh.

Những quy định trên là một phần 
trong giấy cấp phép hoạt động của 
ofcom dành cho BBC trong thời gian 
tới - một chính sách quan trọng kể từ sau 
khi ofcom trở thành đơn vị định hướng 
hoàn toàn cho BBC từ tháng 4 năm nay. 
Và nay, ofcom muốn toàn bộ các vùng 
miền của Vương quốc anh (bao gồm 
anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc ireland) 
được BBC phản ánh một cách tập trung, 
chính xác. Nói cách khác, với vị trí của 

một hãng thông tấn quốc gia, BBC phải 
mang bản sắc hoàn toàn của Vương quốc 
anh, con người anh. Theo đó, ngoài việc 
áp 75% chương trình nội dung gốc thì chỉ 
một nửa số lượng các chương trình trên 
các kênh sóng của BBC được thực hiện 
ngoài nước anh. Mặt khác, quota sản 
xuất chương trình của BBC cho mỗi nước 
trong Liên hiệp Vương quốc anh cũng 
khác nhau, tùy thuộc vào số lượng dân số 
của từng nơi. 

Quy định mới nêu rõ, BBC1 và BBC2 
phải phát sóng trên 6.000 giờ chương 
trình đáp ứng nhu cầu tin tức và giải trí 
của trong nước. Và ofcom sẽ đảm bảo 
rằng các quốc gia trong Vương quốc 
anh nhận được chương trình một cách 
bình đẳng từ BBC. Như vậy, lần đầu tiên, 
BBC được chính thức yêu cầu phân phối 
chương trình với số lượng đồng đều cho 
bốn nước trong Vương quốc anh.

Với tuổi đời gần một thế kỉ, ngày nay, 
BBC không chỉ là thông tấn xã quốc gia 
của Vương quốc Liên hiệp anh mà còn 
là hãng truyền thông giữ vị trí hàng đầu 
trên thế giới. Tuy vậy, trong khoảng 10 
năm trở lại đây, “gã khổng lồ” đã trải 
qua không ít cuộc khủng hoảng. Một số 
cuộc điều tra trong thời gian gần đây của 
ofcom cho thấy, BBC đã không còn phản 

theo yêu cầu mới nhất của cơ quan quản Lí truyền thông quốc gia 
ofcom, đài truyền hình bbc sẽ phải sản xuất khối Lượng Lớn các 
chương trình nội dung gốc trên toàn Vương quốc anh. điều này 
cũng đồng nghĩa Với Việc, từ nay, các chương trình do bbc thực 
hiện phải thể hiện đậm đà bản sắc Văn hóa Và con người anh quốc, 
đảm bảo yêu cầu “một bbc cho toàn Vương quốc anh”.

nhiệm vụ mới 
Của bbC

Bên trong trường quay BBC2
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ánh đầy đủ nguyện vọng và cuộc sống 
của một bộ phận người dân anh. Chính 
vì thế, theo yêu cầu của ofcom, với vai 
trò của một đơn vị truyền thông dẫn đầu, 
BBC cần phải nâng cao chất lượng nội 
dung phù hợp với nhu cầu khán giả trong 
nước. Đặc biệt, trong công tác nhân sự, 
đến năm 2020, BBC phải làm gương 
bằng việc sử dụng 15% nhân sự có nguồn 
gốc từ các vùng dân cư hẻo lánh và 50% 
phải là nữ.

Theo quy định mới, Đài BBC phải 
chịu trách nhiệm báo cáo hàng năm về 
chất lượng phát sóng dưới sự giám sát 
chặt chẽ của ofcom. Nếu khán giả không 
hài lòng hoặc có nhiều ý kiến trái chiều 
thì BBC phải điều trần trước ofcom và 
đưa ra các biện pháp cải thiện phù hợp. 

ông Kevin Bakhurst, Giám đốc Nội dung 
và Chính sách truyền thông của ofcom 
nhấn mạnh: “BBC là đơn vị truyền thông 
chủ lực của Vương quốc anh. Chúng tôi 
cho rằng, với vị thế và tiềm lực sẵn có, 
BBC chắc chắn có thể làm tốt hơn nữa 
cho quốc gia của mình. Những quy định 
của chúng tôi sẽ góp phần để BBC phát 
huy tinh thần khối Liên hiệp anh, đầu tư 
một cách có trọng tâm vào các chương 
trình tin tức, thiếu nhi, âm nhạc, nghệ 
thuật và tôn giáo…”.

Tất cả các quy định của ofcom dành 
cho BBC sẽ chính thức đi vào hiệu lực 
từ ngày 1/1/2018, trong đó, những điều 
khoản liên quan đến năm tài chính (gồm 
quota cho các chương trình nghệ thuật 
và âm nhạc trên BBC1) sẽ đi vào hoạt 

động từ 1/4/2018. Cũng theo ofcom, 
những quy định đưa ra không hoàn toàn 
cứng nhắc mà sẽ thay đổi theo thời gian, 
căn cứ tùy tình hình và điều kiện cụ thể. 
Phản hồi lại quy định trên, người phát 
ngôn của BBC cho rằng: “Chúng tôi đang 
gặp thách thức lớn trên con đường thực 
hiện mục tiêu phục vụ khán giả trên khắp 
Vương quốc anh - đó là sự đổi mới, cải 
tiến trang thiết bị trước sự phát triển công 
nghệ như vũ bão”. 

Thống kê hiện tại của ofcom cho 
thấy, hiện nay, BBC đang lợi dụng việc 
phát lại các cuộc thi, bộ phim truyền hình, 
phim sitcom để lấp đầy chỗ trống trong 
khung giờ ban ngày. Một luồng ý kiến 
khác từ BBC cho hay, để sản xuất lượng 
nội dung gốc khổng lồ như trên sẽ ngốn 

một khoản ngân sách khủng. Bởi 
vậy, trong thời buổi kinh tế khó khăn như 
hiện nay, việc phát lại chương trình vào 
ban ngày là điều không khó tránh khỏi. 

Một số ý kiến cho rằng, những quy 
định mới của ofcom dành cho BBC có 
phần chặt chẽ và cứng nhắc. Tuy nhiên, 
trên thực tế, điều này cũng không hoàn 
toàn khó hiểu căn cứ vào tình hình chính 
trị của anh hiện nay. Kết quả trưng cầu 
dân ý tại anh về việc “rút khỏi Liên minh 
châu âu Eu” - (Brexit) hồi tháng 6 năm 
ngoái, và việc Quốc hội anh đã ủng hộ 
dự luật Brexit nhằm cắt đứt mối quan hệ 
giữa nước này với Eu tháng 9 vừa qua 
dường như đang tiếp thêm động lực cho 
xu hướng dân tộc chủ nghĩa tại anh và 
một số quốc gia khác của châu âu. hồi 
tháng 5 năm ngoái, chính Eu cũng ra quy 
định yêu cầu áp đặt mức quota 20% nội 
dung liên quan đến châu âu cho dịch vụ 
trực tuyến Netflix và amazon Prime khi 
hoạt động tại châu lục này.  

diệP Chi  
(Theo Guardian, Telegragh)

Một bản tin của 
BBC News

Chương trình The Great British Bake Off

Phim Doctor Who 
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VT
Vphía Sau

màn hình

bấT ngờ…
Trong rất nhiều các chương trình giải 

trí trên VTV3, Không giới hạn - Sasuke 
Việt Nam là gia vị hoàn toàn mới lạ và 
độc đáo với tính chất thể thao vận động, 
số lượng người chơi đông đảo và đa 
dạng, chuỗi thử thách liên hoàn vô cùng 
khó khăn và những tình huống hài hước 
nhưng cũng không kém phần xúc động 
bởi ý chí quyết tâm và tinh thần quả cảm 
của các thí sinh. Sau hai mùa tổ chức 
thành công, Sasuke Việt Nam mùa thứ 

ba đã thu hút hơn 2.000 thí sinh tham gia 
thi vòng loại tại hà Nội, Đà Nẵng và TP. 
hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu. 
Qua đó, chương trình chọn ra được gần 
600 thí sinh vào thi đấu vòng chung kết 
tại Bình dương. Theo những người làm 
chương trình, số thí sinh năm nay ít hơn 
năm trước nhưng chất lượng tốt hơn hai 
năm qua rất nhiều. 16 số phát sóng của 
chương trình đã mang lại rất nhiều cung 
bậc cảm xúc cho thí sinh và khán giả yêu 
thích các môn thể thao mạo hiểm. Trải 
qua vòng 1 có 32 chiến binh ghi tên mình 
vào vòng 2 và 14 chiến binh vào vòng 3.

Bất ngờ có lẽ là cảm xúc chung của 
nhiều người khi chứng kiến những màn 
vượt qua thử thách của các thí sinh 
Sasuke Việt Nam năm nay. Bất ngờ đầu 
tiên là một số thí sinh khách mời đã thể 
hiện các kĩ năng tuyệt vời khi tham gia 
Sasuke Việt Nam. Không thể không nhắc 

đến diễn viên, người mẫu Minh anh đã 
tạo nên bất ngờ khi là khách mời đầu tiên 
hoàn thành trọn vẹn đủ chuỗi thử thách 
của chương trình. Minh anh tâm sự, anh 
cảm thấy rất thích thú khi xem chương 
trình này từ mùa đầu tiên. Vì Sasuke yêu 
cầu người chiến thắng không chỉ phải có 
sức mạnh, sự dẻo dai, thể lực vóc dáng 
mà còn đòi hỏi sự phán đoán tình huống. 
Bí quyết chiến thắng thử thách của Minh 
anh trong chương trình này là không 
thiên về tốc độ mà thiên về kĩ năng, đi 
bước nào chắc chắn bước đó. 

Người xem bất ngờ xen lẫn tiếc nuối 
khi các chiến binh dày dặn kinh nghiệm 
liên tiếp phải nói lời chia tay sớm với 
mùa giải năm nay. Nhiều cái tên được 
kì vọng như: Lê Văn Thực, Lê Văn Đại, 
Nguyễn Phước huynh... đã ngã ngựa từ 
những ngày đầu. Đặc biệt, việc Quán 
quân của mùa 2 dừng bước ngay tại thử 

nhìn Lại 
Không giới hạn - Sasuke Việt Nam mùa 3

“Vách nghiêng” - nỗi khiếp sợ của đa số các thí sinh
mùa 3 của không giới hạn - 
SaSuke Việt nam đã kết thúc. 
một Lần nữa, Lịch sử của mùa 1 
tiếp tục Lặp Lại khi chiếc cúp 
Vô địch cùng 800 triệu tiền 
thưởng chưa tìm được chủ 
nhân. Lí do nào khiến SaSuke 
Việt nam năm nay không tìm 
được quán quân?



47

thách đầu tiên thực sự là một bất ngờ với 
tất cả mọi người. Lê Văn Thực là người 
đầu tiên chinh phục đỉnh Midoriyama 
của Sasuke Việt Nam mùa thứ 2, đã 
giành được 800 triệu đồng từ sân chơi 
này. Tuy nhiên, thất bại tại Cầu búa của 
Lê Văn Thực khiến toàn bộ trường quay 
cũng như đồng đội của anh tiếc nuối. Lê 
Văn Thực cho biết, trò chơi năm nay khó 
hơn rất nhiều, cần rất nhiều may mắn. 
Tuy nhiên, trong phần thi đấu đồng đội, 
Lê Văn Thực lại xác lập thêm một kỉ 
lục thế giới mới. Tại phần thi leo tháp 
Midoriyama, mỗi thí sinh có 30 giây để 
hoàn thành phần thi của mình với 12m 
dây và 12m tường. Lê Văn Thực đã gây 
ấn tượng mạnh cùng sự nể phục của 
nhiều thí sinh khác khi hoàn thành phần 
thi chỉ trong thời gian 21 giây 36. Đây 
cũng là thời gian leo tháp nhanh nhất 
hiện nay trên thế giới. 

và khó nhằn
Theo đúng như dự báo từ ban tổ 

chức, năm nay độ khó của các thử thách 
được nâng lên ngang với Sasuke thế giới. 
Sự thay đổi về độ khó của các thử thách 
đã khiến cho rất nhiều chiến binh. Đặc 
biệt, ở vòng thi 3, các thử thách đã có sự 

thay đổi cả về cấu 
trúc lẫn độ khó so 
với 2 mùa trước. 
Ngoài thử thách 
đường Zic Zắc được 
giữ nguyên, các 
thử thách khác đều 
thay đổi và làm mới 
hoàn toàn. Đây là 
những thách thức thực sự dành cho các 
chiến binh trên con đường đến với giải 
thưởng 800 triệu của chương trình. Tại 
vòng 3, các thí sinh phải vượt qua 6 
thử thách với độ khó tăng dần. Mỗi thử 
thách được thực hiện tối đa 3 lần với 
điều kiện thí sinh không phạm quy hay 
rơi xuống nước. Giữa các thử thách, thí 
sinh có 1 phút nghỉ trước khi tiếp tục  
thi đấu.

Chuỗi thử thách số 3 năm nay thật sự 
là một thách thức rất lớn đối với các thí 
sinh khi thử thách Vách nghiêng lần đầu 
tiên xuất hiện tại Sasuke Việt Nam và thử 
thách Vách kép được xem là một trong 
những thử thách khó nhất thế giới. Đúng 
như dự đoán, 2 thử thách khó nhằn nhất 
đã đánh gục toàn bộ các chiến binh của 
các đội chơi. Đa số các chiến binh đều 

phải chịu thất bại tại Vách nghiêng, chỉ 
có 3 cái tên vượt qua được Vách nghiêng 
nhưng cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối 
khi Vách kép thật sự vượt quá sức tưởng 
tượng của họ.

Như vậy, chuỗi thử thách của Không 
giới hạn - Sasuke Việt Nam mùa 3 đã 
cho thấy con đường để chinh phục đỉnh 
Midoriyama thật sự quá khắc nghiệt. 
Các chiến binh xuất sắc nhất của Không 
giới hạn - Sasuke mùa 3 đã nỗ lực hết 
mình nhưng không có thí sinh nào chạm 
tới đỉnh Midoriyama huyền thoại. Điều 
này đồng nghĩa với việc khán giả lại 
tiếp tục hi vọng và chờ đợi sự xuất hiện 
của Quán quân mới trong mùa thứ 4 của 
Không giới hạn - Sasuke Việt Nam sẽ 
diễn ra vào năm 2018. 

Lê hoa 
Ảnh: TVad

Diễn viên Minh Anh với thử thách “đường Zíc Zắc”

“Cú nhảy của nhện”

Thử thách “Ván treo” đòi hỏi sử dụng 
lực thân trên, đặc biệt là cơ tay và vai
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Xuất phát từ lí do nào cặp lá yêu 
thương thay đổi format và ra mắt khung 
giờ phát sóng riêng?

Sau tròn hai năm lên sóng, dự án Cặp lá 
yêu thương đã đi qua 24 tỉnh thành, giúp đỡ 
2.500 em nhỏ với mức hỗ trợ 400.000 đồng/
tháng. Cùng với đó là gần 8.000 “lá lành” 
đồng hành thường xuyên cùng các em có 
hoàn cảnh khó khăn. hai năm, chặng đường 
chưa dài, song hành với Cặp lá yêu thương 
là không ít khó khăn, những giọt nước mắt 
và cả niềm vui. Với những người thực hiện 
chương trình, không gì hạnh phúc hơn là 
chương trình ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. 
Không chỉ dừng lại ở số tiền giúp đỡ các 
em, chương trình đã đánh thức tính thiện, 
lòng nhân ái trong mỗi con người. Để đáp 
ứng nguyện vọng đến gần hơn nữa những 
hoàn cảnh khó khăn của khán giả truyền 
hình, ekip thực hiện Cặp lá yêu thương đã 
quyết định thay đổi format, bổ sung khung 
giờ mới và tăng thời lượng cho chương trình 
truyền hình trực tiếp hàng tháng.

diện mạo mới của cặp lá yêu 
thương sẽ như thế nào?

hiện tại, các phóng sự đồng 
hành cùng Cặp lá yêu thương 
vẫn giữ khung giờ phát 
sóng trên bản tin Chuyển 
động 24h vào thứ Ba và 
thứ Năm. Tuy nhiên, 
chương trình sẽ bổ sung 
thêm khung phát sóng 
riêng vào 12h30 thứ Bảy 
và Chủ nhật hàng tuần 
trên VTV1. Với khung 
phát sóng này, bên cạnh các 
phóng sự giới thiệu hoàn cảnh 
khó khăn, chương trình sẽ ghi 
nhận thêm về hiệu ứng, sự giúp 
đỡ của cộng đồng dành cho 
các em. Đây chính là cầu nối giữa “lá chưa 
lành” và “lá lành”, thông qua người dẫn 
chuyện là MC hạnh Phúc.

Ngoài ra, chương trình truyền hình trực 
tiếp Cặp lá yêu thương hàng tháng sẽ có 

thời lượng 45 phút (từ 10h30 - 11h15) thay 
vì 30 phút như hiện nay vào Chủ nhật tuần 
đầu tiên của tháng. Sự thay đổi này xuất 
phát từ mong muốn thể hiện những chất 
liệu và câu chuyện giàu cảm xúc trong Cặp 
lá yêu thương chậm rãi và sâu sắc hơn nữa. 
Với 15 phút thời lượng được bổ sung, thêm 
những cuộc gặp gỡ, những ghép nối giữa 

“lá lành” và “lá chưa lành” sẽ được 
đưa vào chương trình. Bức 

tranh về tình yêu thương, 
sự san sẻ, thắp sáng ước 

mơ đến trường của trẻ 
ở mỗi địa phương sẽ 
khắc họa một cách 
rõ nét hơn. Trong 
format mới, vai trò 
của các nghệ sĩ tham 

gia chương trình được 
thể hiện đậm nét hơn. 

họ sẽ là người đồng hành 
cùng dẫn chuyện với người 
dẫn chính của chương trình.

Sau hai năm đi vào 
hoạt động, cặp lá yêu 

thương đã trở thành chương trình mang 
tính cộng đồng nhận được sự quan tâm 
của đông đảo dư luận, anh có thể chia sẻ 
thành quả trong thời gian qua?

cặp lá yêu thương
BưỚC TIếP HàNH TrìNH  
THắP sáNg ưỚC MƠ

bắt đầu từ cuối tháng 10, chương trình cặp Lá yêu thưƠng do 
trung tâm tin tức VtV24 thực hiện sẽ ra mắt khung giờ phát sóng 
riêng. bước sang năm thứ 3, cặp Lá yêu thưƠng sẽ tiếp tục Làm cầu 
nối gắn kết các nhà hảo tâm Với những hoàn cảnh khó khăn, 
thắp sáng ước mơ đi học của các em nhỏ. nhân dịp này, tcth đã có 
cuộc trao đổi Với btV thành Vũ, người chịu trách nhiệm tổ chức 
sản xuất chương trình cặp Lá yêu thưƠng.

BTV Thành Vũ trong Gala 
CLYT 2016 - (Ảnh: Nhân Ái)

VT
Vphía Sau

màn hình
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Sau 2 năm, số tiền các “lá lành” hỗ trợ 
cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn 
đã lên tới trên 20 tỉ đồng. Bên cạnh khoản 
hỗ trợ đều đặn hàng tháng, chương trình 
còn tiếp cận nhiều cách thức giúp đỡ khác. 
Nhiều căn nhà đã được xây mới, sữa chữa, 
cha mẹ các em đã được tạo điều kiện có 
công ăn việc làm ổn định, đặc biệt, nhờ Cặp 
lá yêu thương, có hai em nhỏ đã nhận được 
học bổng du học tại Nga, đang rất hạnh 
phúc với sự giúp đỡ của chương trình. 

Không chỉ nhận được đánh giá tích cực 
của dư luận, Cặp lá yêu thương còn được 
ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín như: 
huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình 
toàn quốc 2016; Giải thưởng VTV Award 
2016 cho hạng mục các chương trình Văn 
hóa - Xã hội - Giáo dục ấn tượng; Giải 
thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2016.

hiện nay, việc thực hiện cặp lá yêu 
thương gặp khó khăn gì?

Vì chương trình phải thường xuyên 
tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa nên không 
thể tránh khỏi khó khăn. Tuy vậy, chúng 
tôi luôn tâm niệm: “Phải vượt qua mọi thử 
thách để luôn cảm thấy công việc mình làm 
có ý nghĩa”. hai năm qua, ekip thực hiện 
đã không nề hà đặt chân đến những địa 

bàn khó khăn nhất, trèo đèo, lội suối, tác 
nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt nhất… 
Tất cả chúng tôi đều hướng đến một mục 
tiêu: “Tất cả vì tương lai các em nhỏ được 
đến trường”.

Thử thách lớn nhất hiện tại của Cặp lá 
yêu thương là kể câu chuyện về các em nhỏ 
và có những cách thức để nguồn hỗ trợ 
cho các em được dồi dào và lâu dài nhất. 
Có như thế, cơ hội đến trường của các em 
mới thực sự bền lâu. Có những điều tưởng 
chừng hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống 
nhưng lại có thể giúp đỡ được những hoàn 
cảnh khó khăn. Một đấng mày râu bớt đi 
một bữa nhậu, mỗi bà nội trợ gom góp chút 
tiền lẻ, hay các em học sinh tiết kiệm tiền 
ăn sáng… mỗi người bằng việc làm nhỏ 
có thể thay đổi cuộc đời của một học trò 
nghèo.

anh có thể chia sẻ một số kế hoạch 
của cặp lá yêu thương trong thời  
gian tới?

hành trình tiếp theo của Cặp lá yêu 
thương sẽ tìm đến 39 tỉnh, thành chưa qua 
và tiếp tục hỗ trợ các em nhỏ khó khăn. 
Chúng tôi sẽ cố gắng đến với các em có 
hoàn cảnh nghèo khó sớm nhất có thể. 
Trong hành trình đã đi qua, đôi khi chúng 

tôi vẫn phải nói “giá như”. Giá như chúng 
tôi đến sớm hơn một chút, một tháng, hai 
tháng thôi thì có lẽ em bé này, cậu bé kia đã 
không phải nghỉ học giữa chừng rồi… hành 
trình thực hiện sứ mệnh của Cặp lá yêu 
thương là “Trao cơ hội đi học, cho cơ hội 
đổi đời” sẽ tiếp tục nối dài hơn nữa.

Cặp lá yêu thương là dự án thiện nguyện 
do Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng. 
Lấy hình ảnh chiếc lá bồ đề, biểu tượng 
thiêng liêng của Phật giáo làm hình ảnh 
xuyên suốt, Cặp lá yêu thương là cầu nối để 
các nhà hảo tâm hỗ trợ những em có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Với việc ra mắt thêm khung giờ mới, bên 
cạnh việc phát sóng trong bản tin Chuyển 
động 24h vào thứ Ba và thứ Năm, chương 
trình sẽ phát sóng thêm vào 12h30 - 12h35 
thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh 
VTV1. Chương trình truyền hình trực tiếp 
phát sóng một số hàng tháng sẽ tiếp tục lên 
sóng vào lúc 10h30 - 11h15 ngày Chủ nhật 
đầu tiên trong tháng. 

aN Khê (Thực hiện)
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 đoàn công tác của các bạn gồm 
những ai và đã chia sẻ những điều gì 
với khán giả nhật bản vậy?

Trong chuyến công tác tại tỉnh Nara, 
Nhật Bản để ghi hình cho series phim 
The Start of Japan - Sự khởi nguồn 
của Nhật Bản, ekip làm phim của Ban 
Truyền hình Đối ngoại may mắn được 
Đài Truyền hình Nara (TVN) mời lên 
giao lưu trong bản tin trực tiếp của TVN. 
Đại diện đoàn trả lời phỏng vấn bao 
gồm: tôi - Trần Xuân (đạo diễn), Văn 
Nhân (phóng viên trải nghiệm) và Cao 
Quang Toàn (quay phim chính).

Buổi giao lưu nhằm chia sẻ cảm xúc 
của đoàn làm phim cũng như thông tin 
cho khán giả Nhật Bản hiểu rõ hơn về 
series The Start of Japan và những nét 
đặc sắc trong chương trình. Đặc biệt 
là ấn tượng về những nhân vật và cảnh 
quay trong quá trình ghi hình tại Nara. 
Ngoài ra, ekip cũng chia sẻ tiến độ ghi 
hình cũng như địa điểm, bối cảnh đã 
thực hiện. 

 có lẽ, đây là lần đầu tiên một 
ekip phóng viên của VtV sang nhật 
bản làm phim mà lại được giao lưu 
trên sóng truyền hình trực tiếp. rất tò 
mò được biết hậu trường của buổi giao 
lưu đã diễn ra như thế nào? 

Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và 
không được thông báo trước về chương 
trình giao lưu trên kênh TVN của Đài 
Truyền hình Nara. Trước ngày diễn ra 
buổi ghi hình trực tiếp, phía TVN có gửi 
cho chúng tôi kịch bản chương trình. 
Ban đầu, chúng tôi khá hồi hộp vì đoàn 
phải đi quay liên tục từ 8h sáng cho tới 
17h chiều và hầu như không hề có thời 
gian chuẩn bị, thậm chí cả trang phục và 
trang điểm. 

Sau khi kết thúc ngày làm việc, 
chúng tôi về thẳng Đài Nara để tiến hành 
ghi hình thử lúc 17h40 và ghi hình trực 
tiếp lúc 18h30. Quá trình ghi hình thật 
với thời lượng 14 phút diễn ra rất suôn 
sẻ và thành công. TVN không yêu cầu 
chúng tôi gửi câu trả lời trước nhằm 

đảm bảo tính tự nhiên và chân thực cho 
chương trình. 

Về quy trình làm trực tiếp của TVN 
cũng khá giống với VTV. Ekip ghi hình 
của TVN đều rất chuyên nghiệp, chuẩn 
bị rất kĩ lưỡng, các quay phim trường 
quay đều có sẵn kịch bản phân cảnh.

 Quá trình thực hiện phim Sự 
khởi nguồn của nhật bản cùng với 
các đồng nghiệp ở đài tVn của ekip 
đã sắp hoàn thành chưa? trần Xuân 
có thể bật mí đôi chút về series phim 
đặc biệt này? 

Series phim The Start of Japan - 
Khởi nguồn của Nhật Bản bao gồm 5 tập 
phim, có thời lượng 30 phút/tập. Cho tới 
hiện tại, chúng tôi đã tiến hành quay hơn 
nửa chương trình (gần 3 tập phim). Đây 
là chương trình khám phá vẻ đẹp văn 
hóa và người dân Nhật Bản thông qua 
lăng kính của phóng viên Đài ThVN trải 
nghiệm tại Nara. Vùng đất Nara - Thủ đô 
đầu tiên của Nhật Bản chứa đựng những 
giá trị lịch sử nguồn cội của Nhật Bản 

ĐoàN LàM PhiM VTV4
giao lưu trực tiếp  

trên truyền hình Nhật Bản

trong quá trình thực hiện series phim the Start of Japan - Sự khỞi 
nguồn của nhật bản, ekip Làm phim của ban truyền hình đối ngoại đã 
được mời tham gia giao Lưu trực tiếp trên sóng truyền hình tVn của 

tỉnh nara - cố đô đầu tiên của nhật bản. cùng trò chuyện Với đạo 
diễn trần xuân để biết rõ hơn Về câu chuyện bất ngờ, thú Vị này. 

VT
Vphía Sau
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Đoàn làm phim tác 
nghiệp quay cảnh 

hoàng hôn ở núi 
Wakakusa Yama, tỉnh 

Nara, Nhật Bản
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hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khám phá 
thú vị cho khán giả. Đây không phải là 
series phim về du lịch quảng bá mà được 
thực hiện khai thác sâu như một phim tài 
liệu. Series phim sẽ khám phá các đề tài: 
Mỳ Miwa somen, văn hóa của đá (với 
món kem đá bào), quan hệ giao lưu giữa 
Nara và Việt Nam, khám phá nghệ thuật 
truyền thống thủ công và con đường di 
sản thế giới tại vùng núi yoshino.

 anh có thể kể đôi chút về chuyện 
hậu trường làm phim những ngày vừa 
qua tại nara?

Chúng tôi được phía Nara hỗ trợ liên 
hệ nhân vật và lên thời gian biểu cho 

quá trình ghi hình. Chúng tôi chỉ có 20 
ngày sản xuất cho 5 tập phim và phải di 
chuyển tới nhiều vùng núi xa xôi tại địa 
bàn Nara. do vậy, lịch trình được sắp 
xếp dày đặc và liên tục từ 7h sáng đến 
20h tối hàng ngày. Kết thúc mỗi ngày 
quay, chúng tôi đều về Đài Th Nara để 
họp bàn, rút kinh nghiệm và trao đổi lại 
nội dung các cảnh quay cho ngày hôm 
sau. do đó, ekip đoàn làm phim phải làm 
việc cật lực, hết sức mình. Ekip chúng 
tôi bao gồm một đạo diễn, một trợ lí 
đạo diễn, một phóng viên trải nghiệm, 
hai quay phim, một kĩ thuật âm thanh 
ánh sáng và một phiên dịch. Đoàn của 
Nhật có 4 người hỗ trợ nữa. Phía Nhật 
sắp xếp thời gian rất sít sao và thời gian 

rất chuẩn xác cho nên các buổi ghi hình 
chúng tôi đều phải tính kĩ góc máy, 
cân đối thời lượng và phân công quay 
phim phụ trách các góc máy để đảm bảo 
tiến độ. Để đảm bảo thời gian ghi hình, 
chúng tôi chỉ có thời gian ăn cơm nắm 
và đồ ăn nhanh trên xe. Vừa di chuyển 
vừa ăn. 

Cho tới thời điểm hiện tại, quá trình 
ghi hình khá thuận lợi. Chỉ có một vài ngày 
mưa còn lại thời tiết nắng ráo để chúng tôi 
có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp tại 
Nara như hoàng hôn, bình minh hay quay 
các cảnh quay ngoài trời như phơi giấy thủ 
công, trải nghiệm ăn mỳ Nagashi-somen 
bên bờ ao, cảnh quay flycam... Chúng tôi 
khá may mắn vì đi đúng dịp Tết Trung thu 
nên quay được lễ hội ngắm trăng độc đáo 
của người dân nơi đây. 

 Với những gì đã thực hiện được, 
với vai trò là đạo diễn của phim, bạn có 
hài lòng không? 

Tôi khá hài lòng về những thước 
phim đã quay được tại Nara. Chúng tôi 
rất may mắn khi được tiếp cận những 

kho tư liệu lịch sử quý giá; gặp gỡ 
những nghệ nhân là hậu duệ nhiều đời 
của những nhà nghề thủ công truyền 
thống nổi tiếng, sư trụ trì của nhiều đền 
chùa cổ nhất Nhật Bản… Được đặt chân 
tới những ngôi làng cổ, những vùng núi 
nguyên sơ còn bảo tồn giá trị văn hóa 
tâm linh đặc sắc của Nhật Bản. Giá trị 
truyền thống và bề dày lịch sử chính là 
nét độc đáo, hấp dẫn cho series phim.

 khi ghi hình xong thì phần hậu 
kì được thực hiện tại nhật hay Việt 
nam, và phim dự kiến phát thời gian 
nào, trên các kênh truyền hình nào?

Chương trình được thực hiện chủ yếu 
bởi ekip của ban Truyền hình Đối ngoại - 
Đài Truyền hình Việt Nam dưới sự hỗ trợ 
về ý tưởng kịch bản, thiết bị và tổ chức 
sản xuất phía Nhật Bản. Ghi hình xong, 
chúng tôi sẽ tiến hành hậu kì tại Việt 
Nam và dự kiến trong tháng 1/2018 tại 
Việt Nam. Sau đó sẽ được phía Nhật 
khai thác phát và phủ sóng tại Nhật Bản. 

 cảm ơn trần Xuân!
hà CẩM (Thực hiện)

Tác nghiệp trên cánh đồng hoa cosmos, Nara, Nhật Bản

Đại diện ekip làm phim giao lưu trực tiếp trên 
 chương trình Yudoki - Kênh TVN, Nara, Nhật Bản



những Cái Tên Đảm bảo
Trong rất nhiều cách để tìm diễn viên 

như qua sự giới thiệu, tìm kiếm ở các 
trường nghệ thuật, những gương mặt 
tay ngang nổi tiếng, những gương mặt 
mới… thì các đạo diễn không thể bỏ qua 
“mỏ vàng” diễn viên từ các nhà hát kịch 
và các đoàn nghệ thuật. 

Trong 
phim truyền 
hình ăn khách Người phán 
xử, 3/4 số diễn viên đảm nhận vai chính 
đều là những diễn viên chuyên nghiệp. 
Ngoài những nghệ sĩ kịch nói tên tuổi 
như: NSNd hoàng dũng, NSưT Trung 
anh, NSưT hương dung, Thanh Quý, 
Chu hùng… thì lớp diễn viên trẻ đảm 
nhận tuyến chính đều thuộc quân số 

  Diễn viên kịch
 “mỏ Vàng” của 

phim truyền hình
rất nhiều đạo diễn từng than phiền, Việc sắp xếp Lịch quay 

để phù hợp Với Lịch diễn của các diễn Viên Luôn khá đau 
đầu, nhất Là nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật. khó Là 
Vậy nhưng họ Là những tên tuổi không thể thiếu trong  

bất kì đoàn Làm phim nào.
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Diễn viên Chu Hùng, tạm biệt 
sân khấu đã lâu nhưng vẫn 
say mê đóng phim truyền hình

NSND Hoàng Dũng, 
diễn viên kịch kì cựu trong 

phim Người phán xử

NSND Bùi Bài Bình vẫn mê 

đóng  phim không kể vai chính hay phụ

NSND Thanh Quý 

với nhiều vai diễn 

nổi bật trong phim 

điện ảnh và phim 

truyền hình
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của các nhà hát kịch như: hồng Đăng, 
doãn Quốc Đam, Thanh hương, Bảo 
Thanh, dương Thùy… Cũng tương tự 
như nhiều bộ phim truyền hình khác, 
không thể vắng bóng các “cây đa, cây 
đề”, những diễn viên được đào tạo bài 
bản. Thực tế, không chỉ những diễn viên 
trẻ mà ngay cả những người đã và đang 
đảm nhiệm vai trò quản lí đều có những 
vai diễn để đời trên phim truyền hình. 
Có thể kể đến: NSNd anh Tú -  
Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, 
NSNd hoàng dũng - nguyên Giám đốc 
Nhà hát Kịch hà Nội, NSưT Chí Trung - 
Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSNd Trần 
Nhượng - nguyên Trưởng đoàn kịch Công 
an, NSưT Phạm Cường, Phó giám đốc 
Điện ảnh Quân đội….

Vì sao các nghệ sĩ nổi tiếng nhận 
lời đóng phim truyền hình? Cát xê tất 
nhiên không phải là yếu tố đầu tiên bởi 
ai cũng biết là nó không cao. Và ít nhiều 
bản thân họ đều đã có vị trí trong nghề 
diễn, đều đã có lượng khán giả của riêng 
mình. Theo chia sẻ của nhiều diễn viên 
tại miền Bắc, họ không coi truyền hình 
là nơi kiếm tiền mà là nơi để quảng bá 
hình ảnh và tiếp cận khán giả. Từ các bộ 
phim truyền hình, tên tuổi các nghệ sĩ 
được phủ sóng trên truyền hình quốc gia, 
công việc bên ngoài của họ cũng thuận 
lợi hơn. 

diễn viên sân khấu là những người 
thường có đài từ tốt, biết “hóa trang” 
giọng phù hợp để tự lồng tiếng cho nhân 
vật của mình. Một số diễn viên kịch trở 
thành nhóm chuyên đi lồng tiếng cho 
phim truyền hình như: Lan hương, Công 
Lý, Minh hằng, hương dung, Nguyệt 
hằng, Trung hiếu… Thực tế, cũng có 
nhiều vai diễn thành công nhờ lồng tiếng. 
Ví như, trong phim Đất và người, nghệ 
sĩ Chu Văn Quềnh diễn rất hay nhưng 
đài từ của diễn viên tuồng không hợp 
bằng giọng lồng tiếng của Trung hiếu, 
diễn viên kịch nói nổi tiếng và lâu năm. 
Người lồng tiếng hay sẽ nâng vai diễn 
lên rất nhiều. 

Nếu những diễn viên tay ngang có 
được sự mới mẻ, tự nhiên vì chưa được 
gọt giũa thì diễn viên kịch được đào tạo 
bài bản nên diễn có nghề, chuyên nghiệp, 
đó là điểm mạnh khó thay thế. Không thể 
phủ nhận, những vai diễn nặng kí, xuyên 

suốt và thành công trên phim truyền hình 
đều do các nghệ sĩ chuyên nghiệp đảm 
nhận. Một ông trùm phán xử Phan Quân 
chiếm trọn vẹn tình cảm yêu mến của 
khán giả và giới chuyên môn do NSNd 
hoàng dũng thủ vai, bà mẹ chồng đanh 
đá, ghê gớm, ngược hẳn chất diễn vốn 
có do NSNd Lan hương (hương Bông) 
thể hiện. Cùng quan điểm này, đạo diễn 
Trịnh Lê Phong nói về dàn diễn viên 
99% đều là diễn viên kịch trong phim 
Chiều ngang qua phố cũ: “Chuyện phim 
với các nhân vật có chiều sâu tâm lí, 
nhiều trường đoạn diễn xuất nội tâm rất 
khó, chúng tôi chỉ có thể giao cho các 
diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo 
bài bản và giàu kinh nghiệm mới đảm 
đương được”. 

Đi Tìm những gương mặT mới
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, ít có 

tình trạng diễn viên sân khấu cũng là 
diễn viên điện ảnh (được xem là chuyên 
nghiệp) như Việt Nam, hay diễn viên 
phim truyền hình thì cũng đồng thời là 
diễn viên điện ảnh. hầu như các nước có 
nền điện ảnh phát triển đều 
có những trường đại học 
hay các trung tâm đào 
tạo diễn viên điện 
ảnh chuyên nghiệp 
và rất nhiều cuộc 
tuyển chọn diễn 
viên cho các vai 
diễn. Điều cơ bản 
là hầu hết diễn viên 
điện ảnh của họ rất 
ít người xuất thân từ 
diễn viên sân khấu hay 
diễn viên truyền 
hình, mà chỉ ngược 
lại... Trong khi ở Việt 
Nam, hầu hết khoa 
diễn viên của các trường đại học đào 
tạo nghệ thuật chuyên nghiệp đều có tên 
chung là diễn viên kịch - điện ảnh, nghĩa 
là đào tạo chung để diễn viên có thể đóng 
được nhiều dạng vai khác nhau, từ chính 
diện đến phản diện. Tuy nhiên, việc “bó 
chung” một chỗ như thế khi ra trường có 
người nhập cuộc, cũng có người không 
thể nhập cuộc được. Đấy cũng là lí do 
nhiều đơn vị sản xuất phim hoặc các 
công ty tư nhân đã đứng ra tổ chức các 

lớp học ngắn nhằm tìm kiếm gương mặt 
diễn viên phim truyền hình. 

Trung tâm Sản xuất phim truyền hình 
(VFC) thời gian qua cũng đã tổ chức 
nhiều lớp đào tạo diễn viên truyền hình 
trẻ. Mỗi khóa học khoảng 40 - 80 bạn trẻ 
tham gia và thường có khoảng 20 người 
có khả năng đóng phim được chọn để 
đào tạo theo kiểu truyền nghề. Khóa học 
do các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng và các 
đạo diễn giảng dạy theo giáo trình đào 
tạo của Khoa Sân khấu - Trường Đại học 
Sân khấu và Điện ảnh, kết hợp thực hành 
thực tế qua các bài tập diễn xuất trước 
ống kính máy quay. “Chúng tôi đào tạo 
ngắn hạn, do vậy không dạy nhiều môn 
học mà cho học viên nhập cuộc ngay vào 
những dạng vai khác nhau, tập trung thực 
hành và khơi gợi niềm đam mê diễn xuất 
cho những nhân tố muốn thử sức” - đạo 
diễn Đỗ Thanh hải cho biết. Sau khóa đào 
tạo, rất nhiều học viên xuất sắc có kĩ năng 
diễn xuất đã đáp ứng được yêu cầu vào 
vai của các bộ phim dài tập do Trung tâm 
Sản xuất phim truyền hình sản xuất. Có 
nhiều gương mặt đã nổi tiếng như: hồng 

Đăng, Việt anh, Minh hương, 
danh Tùng, diệu hương, 

Mạnh Quân, diễm hằng, 
Thanh Vân hugo...

Nhiều diễn viên kì 
cựu thừa nhận, với 
nghề diễn, năng khiếu 
chiếm đến 90%, đào 
tạo chỉ góp thêm 10%. 

Nhưng chính vì thiếu 
10% đào tạo đến nơi đến 

chốn nên không ít diễn 
viên nghiệp dư, mặc dù đóng 

hàng chục phim truyền 
hình  vẫn chỉ dừng ở 
mức... nghiệp dư. Rất ít 
người trong số họ đủ sức 

đảm nhận những vai diễn nặng kí trong 
những bộ phim dài tập. 

hiện nay, ngoài vóc dáng, ngoại 
hình, diễn viên còn phải có khả năng 
diễn xuất, đài từ, giọng nói vì phim sẽ 
được thu âm trực tiếp. Các diễn viên sân 
khấu vẫn đang có nhiều lợi thế trên địa 
hạt phim truyền hình, họ vẫn là những 
cái tên đảm bảo cho sự thành công của 
mỗi bộ phim đòi hỏi chất lượng chuyên 
môn cao. 

Thu hiềN

Thế hệ diễn viên kịch trẻ Thu Quỳnh - 
Anh Dũng tham gia rất nhiều bộ phim 

truyền hình gần đây
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 trong thời buổi công nghệ làm 
phim không ngừng thay đổi với nhiều 
kĩ xảo hiện đại, vì sao anh lại nảy ra ý 
tưởng làm một series phim hoạt hình 
bằng công nghệ khá cổ điển là cắt giấy 
và rối bóng?

Thông thường, khi làm một bộ phim 
hoạt hình, họa sĩ sẽ sử dụng bút chì vẽ 
trên giấy và scan bằng máy hoặc vẽ thẳng 
và làm bằng máy, tức là máy tính sẽ giúp 
con người rất nhiều để tiết kiệm công sức 
và thời gian. Tuy nhiên, những hình ảnh 
làm bằng tay có sự mộc mạc và chất liệu 
sử dụng đa dạng lại có một sự cuốn hút 
riêng mà làm bằng máy không thể đạt 
được. hơn nữa, công nghệ có hiện đại 
đến mấy thì cũng để phục vụ cảm xúc. 
Tôi từng làm phim bằng công nghệ hiện 
đại rồi nhưng tôi chợt nhận ra, dù mình 
có làm phim bằng công nghệ cũ nhưng 
với cách nghĩ mới thì nó vẫn cứ hiện đại 
thôi! Bởi vì, mình đã đưa được những yếu 
tố từ thực tại vào đó. Đôi khi, sự hòa trộn 
giữa cái cũ và cái mới sẽ tạo nên những 
điều thú vị.

 cách thể hiện của ngày xưa cổ 
tích hoàn toàn thủ công nên cũng rất kì 
công. Là người tham gia trực tiếp trong 
mọi khâu sản xuất, anh có thể chia sẻ 
để khán giả hình dung được phần nào 
những công việc tỉ mỉ, đòi hỏi rất nhiều 
công sức và thời gian đó?

Thay vì dùng hình vẽ mô tả câu 
chuyện, các nhân vật và bối cảnh trong 
Ngày xưa cổ tích đều được trổ ra từ giấy. 
Giấy là chất liệu mộc mạc, rất phù hợp để 
kể các câu chuyện cổ dân gian. Nhưng để 
làm ra một con rối giấy tốn không ít công 
sức. Trước tiên, các họa sĩ phải hình dung 
ra nhân vật, tính toán từng chuyển động, 
sau đó phác họa lên giấy. Tiếp đó, họ 
dùng một lưỡi dao thật sắc, tỉ mẩn trổ ra 
những con rối giấy. Cuối cùng, muốn con 
rối chuyển động được, người nghệ sĩ cẩn 
thận chia các khớp nối chân, tay… rồi 
khâu chốt ở giữa để có thể xoay được. 
Ánh sáng cũng là một yếu tố quan trọng! 
Để ánh sáng có màu, đèn được chiếu 
qua các tấm lọc là giấy màu trong suốt. 
Trong cảnh quay làng quê thanh bình, 
ánh sáng xanh được sử dụng để diễn 
tả màu xanh của đồng lúa, của những 
khóm tre xanh rì rào... Còn với những 
cảnh khốc liệt, nhóm làm phim phải điều 
động nhiều đèn để tạo hiệu ứng mạnh về 
màu sắc. Trong lúc đánh sáng, nhóm làm 
phim sẽ điều khiển rối và ghi hình trực 
tiếp. Tùy thuộc vào nội dung, con rối có 
thể được điều khiển từ hai bên, hay từ 
trên xuống dưới…, từ tất cả các hướng 
khác nhau. Người điều khiển rối phải 
“trốn”thật kỹ để di chuyển những chiếc 
que và dụng cụ điều khiển sao cho không 

lọt vào khuôn hình và tạo nên những cảnh 
phim ấn tượng.

 bên cạnh sự kì công khi tạo hình 
nhân vật hoạt hình, việc ghi hình cũng 
đòi hỏi sự kiên trì của toàn bộ ekip sản 
xuất. ekip đã cùng nhau vượt qua khó 
khăn đó như thế nào, thưa anh?

Để làm một series phim hoạt hình bình 
thường cần có rất nhiều họa sĩ. Nhưng để 
làm series phim hoạt hình Ngày xưa cổ 
tích chạm trổ trên giấy thì chỉ có các họa 
sĩ thôi chưa đủ, mà còn cần một ekip sản 
xuất say mê hoạt hình, có khả năng làm đồ 
thủ công, yêu truyện cổ tích và có đủ nhiệt 
huyết để vượt qua khoảng thời gian dài 
“đằng đẵng” trong quá trình sản xuất. Ekip 
làm phim cũng tốn nhiều công sức để viết 
lại kịch bản, dựng cảnh phim sao cho có 
thắt nút, cao trào. 

Một khó khăn nữa là nếu chỉ dùng 
loại giấy bìa thường, khi chiếu sáng lên, 
chiếc bóng sẽ đen kịt và đơn điệu. do 
vậy, nhóm làm phim phải kết hợp sử 
dụng nhiều loại giấy để tạo ra các sắc độ 
khác nhau cho bối cảnh và nhân vật. Giấy 
mỏng sẽ xuyên sáng nhiều hơn, dùng 
làm bối cảnh để tôn nhân vật chính lên. 
Giấy dày lại chắn sáng, tạo được độ đậm, 
thường dùng để trổ nhân vật rối. Để tạo 
không gian cho các nhân vật chuyển động 
và chiều sâu của khuôn hình, đoàn làm 
phim xếp các lớp bối cảnh xen kẽ nhau. 

một dòng nghệ thuật khác biệt 
nằm trong những xu hướng hiện 

đại, đó Là dùng giấy để trổ ra 
những nhân Vật cũng như khuôn 
hình nhiều tầng Lớp, sau đó chiếu 

sáng Lên tạo thành những bức 
tranh tĩnh gợi cảm Về không 

gian. điều tưởng chừng như rất 
mộc mạc này sẽ tạo nên cảm xúc 
cho người xem. đó Là điều họa sĩ 

Lê bình Và các đồng nghiệp hướng 
đến khi xây dựng hình ảnh cho 

ngày Xưa cổ tích - một series phim 
hoạt hình được Làm hoàn toàn 

thủ công.

Mộc mạc với 
ngày xưa cổ tích

Một cảnh trong truyện cổ tích “Chuyện cây khế” 
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Có khi, một bối cảnh nhìn 
tưởng đơn giản nhưng gồm 
20 lớp giấy gộp lại.

 kho tàng truyện 
cổ tích Việt nam vô cùng 
phong phú. Vậy, 12 câu 
chuyện được chọn cho  
series phim hoạt hình lần 
này dựa trên những tiêu 
chí gì?

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 
rất phong phú, nhưng chúng tôi lựa chọn 
những câu chuyện phù hợp với đối tượng 
khán giả từ 3 đến 8 tuổi - lứa tuổi mà cửa 
sổ tâm hồn đang rộng mở và đón nhận. 
Nội dụng các truyện Cây khế, Sơn Tinh 
- Thủy Tinh, Sự tích bánh chưng bánh 
dày, Ai mua hành tôi, Chuyện Dưa Hấu…
đề cao tinh thần nhân ái với những bài 
học ý nghĩa về tình yêu thương, lá lành 
đùm lá rách, sự bản lĩnh, tự tin, tinh thần 
vươn lên không ngại khó khăn…Để diễn 
tả câu chuyện một cách trọn vẹn, tránh 
các dị bản chưa được kiểm duyệt trên thị 
trường, nhóm làm phim đã sử dụng nội 
dung trong tuyển tập truyện cổ tích của 
NXB Kim Đồng - NXB đã có cho ra đời 
rất hàng nghìn đầu sách mỗi năm và đã 
được độc giả cả nước đón nhận trong suốt 
thời gian qua.

 được biết, để có được 15 
phút phim, ekip đã phải làm ngày 
làm đêm trong thời gian khoảng  
1 tháng. Sự đầu tư đó có khiến anh 
có hài lòng về sản phẩm không?

Đối với tất cả những người làm 
nghề thì nếu có cơ hội làm lại sản 
phẩm của mình thì câu trả lời chắc 
chắn là có. Tôi luôn muốn nhiều thời 
gian hơn nữa và được chuẩn bị kĩ hơn 
nữa, được mọi người giúp đỡ và để say 
đắm hơn nữa. Sau Ngày xưa cổ tích, tôi 
đang nghiên cứu một format cho series 
hoạt hình mới vẫn lấy sự giản dị làm mục 
tiêu. Tôi muốn bằng sự giản dị ấy để gợi 
lên những thông điệp giáo dục nhẹ nhàng, 
gần gũi của các em nhỏ.

Đúng như tên gọi, series phim hoạt 
hình Ngày xưa cổ tích đem tới cho khán 
giả nhí 12 câu chuyện cổ tích dân gian 

Việt Nam. Cốt truyện và thông điệp trong 
từng tập phim rất gần gũi và quen thuộc, 
vì hẳn là bạn nhỏ nào cũng đã từng được 
nghe kể hoặc đọc truyện gốc. Nhưng 
với cách thể hiện sáng tạo, công nghệ 
quay phim mới và hướng suy nghĩ mới 
và mang nét hiện đại, những câu chuyện 
cũ vẫn sẽ khơi gợi được những xúc cảm 
nhân văn và tạo nên sự thích thú cho 
người xem.

 Xin cảm ơn anh!
yếN TRaNG  (Thực hiện)

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn - Họa sĩ NSUT Lê Bình đang 
chuẩn bị công đoạn cuối cùng trước khi ghi hình 

Ekip Ngày xưa cổ tích đang  
hoàn thiện những con rối 

Ekip đang set up ánh sáng chuẩn bị ghi hình

NSƯT Lê Bình đang sắp xếp bố cục 
 cảnh quay trong một khuôn hình nhiều tầng, lớp
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nếu nước biển dâng từ 73 - 100cm 
Vào năm 2100, sẽ có tới 39% diện 

tích đất đai ngập Lụt Và 35% dân 
số chịu ảnh hưởng xấu. để giúp 

khán giả hiểu hơn Về những Vấn 
đề phức  tạp do biến đổi khí hậu 

đang gây ra, đạo diễn thanh 
nguyên cùng các đồng nghiệp 
đã thực hiện 10 tập ptL Về biến 

đổi khí hậu tại đồng bằng sông 
cửu Long (phim dự kiến phát 

sóng từ đầu tháng 10 đến hết 
tháng 11 trên sóng VtV1).

 anh cùng các đồng nghiệp đã 
có tới 2 tháng lặn lộn ở những bờ biển 
vùng tây nam để làm phim. tận mắt 
chứng kiến hiện tượng nước biển đang 
dâng và hệ lụy do nó gây ra, anh có suy 
nghĩ gì?

Series phim này có 3 đạo diễn là tôi, 
anh Quốc huy và nữ đạo diễn trẻ  hồng 
diệp. Tổng thời gian ghi hình gần 2 tháng 
nhưng chúng tôi phải chia làm 2 đợt. Đợt 
1 vào tháng 2/2017, đợt 2 vào tháng 8, 
9/2017 - thời điểm lũ về, với địa bàn trải 
rộng khắp 12 tỉnh vùng ĐBSCL. Tình 
trạng nước biển dâng do biến đổi khí 
hậu toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
2.500km bờ biển nước ta nhưng vùng 
châu thổ sông Cửu Long là nơi chịu tác 

hại rõ nhất. Chúng tôi nhìn thấy rõ điều 
này khi tiến hành ghi hình tại bờ biển 
phía Đông thuộc các tỉnh Tiền Giang, 
Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu 
và vách phía Đông Cà Mau. Đây là những 
địa phương chịu sức tàn phá của sóng biển 
nhiều nhất. Một số cánh rừng phòng hộ 
hàng chục năm tuổi cũng khó tránh khỏi 
thiệt hại. Làm sao để hạn chế sức tàn phá 
của thiên nhiên theo năng lực của từng địa 
phương, phát huy trí tuệ nhân dân để ứng 
phó thích nghi với biển dâng… là những 
yếu tố cơ bản để ĐBSCL tồn tại và phát 
triển trong xu thế mới. 

 hàng trăm năm qua, lũ luôn tác 
động quan trọng trong việc hình thành 
và tồn tại của vùng châu thổ cửu Long. 
nhưng có một thực tế là những năm 
gần đây, đã có những trận lũ lụt lớn 
chưa từng thấy xảy ra tại vùng đbScL. 
điều đó khiến vùng đất này bị tác động 
nghiêm trọng như thế nào?

 Trước khi làm phim, chúng tôi đã gặp 
gỡ nhiều chuyên gia để tìm hiểu kĩ hơn về 
vấn đề này. Những trận lũ lụt lớn đã gây 
ra sụt lún, sạt lở diễn ra trên diện rộng, 
làm mất đi nhiều diện tích đất của vùng 
ĐBSCL; tác động đến an ninh lương thực 

Những hệ lụy trên
vùng đất ChíN RỒNG

Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL khiến nhiều nơi bị hạn mặn và cuộc sống của người dân địa phương gặp vô vàn khó khăn

Đạo diễn Thanh Nguyên (thứ 2 từ trái sang) cùng ekip làm phim
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của quốc gia và thế giới. Đặc biệt, cơn 
lũ lụt từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2000 
được gọi là cơn lũ thế kỉ, làm gần 1.000 
người thiệt mạng và thương vong, tổn 
thất về tài sản và mùa màng ước lượng 
đến 500 triệu uSd. “Vắng lũ ” và “lũ 
dâng” là những hiện tượng bất thường 
đang đe dọa vựa lúa của Việt Nam trên 
vùng đất chín rồng.

Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng khiến 
ĐBSCL phải đối mặt với nhiều nguy cơ 
đảo lộn hệ sinh thái. Xâm nhập mặn đã 
đẩy hàng loạt giống loài thủy sản nước 
ngọt và các giống cây ăn trái đặc sản vào 
xu thế suy vong khó lường. Mỗi năm, 
đồng bằng sông Cửu Long cung cấp 
phần lớn tổng sản lượng lúa gạo của Việt 
Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán, 
sản lượng lúa của Việt Nam có thể giảm 
mạnh trong những năm tới do xâm thực 
mặn. Đáng lo ngại hơn, các túi nước tự 
nhiên của ĐBSCL cũng đang bị đe dọa 
bởi nước đầu nguồn ngày một cạn kiệt, 
do các quốc gia ở thượng nguồn chặn 
dòng làm thủy điện.

 như anh vừa nói, xâm nhập mặn 
đang làm hư hại hàng chục vạn hec ta 
lúa ở đồng bằng sông cửu Long. điều 
đó sẽ tác động tiêu cực đến an ninh 
lương thực Quốc gia như thế nào?

Sau năm 1975, để giải quyết cuộc 
khủng hoảng lương thực do hậu quả chiến 
tranh, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện 
pháp để mở rộng diện tích đất trồng lúa. 
Đẩy nước mặn về biển, dẫn nước ngọt 
vào ruộng - những nỗ lực phi thường của 
chính quyền và nhân dân trong nhiều năm 

đã biến toàn bộ vùng châu thổ ĐBSCL 
thành vựa lúa lớn. Thế nhưng, vựa lúa 
đó hiện đang bị đe dọa bởi biến đổi khí 
hậu với những hệ lụy của nó. Nước mặn 
luồn sâu làm hư hại hàng nghìn hecta 
vườn cây ăn trái và hoa màu, làm đảo lộn 
cuộc sống của hàng triệu nông dân. Nghề 
nuôi trồng thủy sản nước ngọt bị thiệt hại 
ước tính giảm tới 30% sản lượng, ảnh 
hưởng trực tiếp đến ngành xuất khẩu. Đó 
là những thực trạng đã, đang, và sẽ diễn 
ra tại các tỉnh ĐBSCL. Vì vậy, hơn lúc 
nào, vùng đất này đang rất cần các nhà 
khoa học đưa ra những phương án phát 
triển phù hợp để tiếp tục phát huy các 
thế mạnh vốn có và tận dụng nguồn tài 
nguyên mới từ nước biển để có thể phát 
triển kinh tế - xã hội ổn định.

 để ứng phó biến đổi khí hậu, nếu 
chỉ có giải pháp từ trung ương thôi sẽ 
không đủ. thông điệp mà ptL Đồng 
bằng sông cửu Long - diễn biến và 
thích ứng mong muốn truyền tải tới 
khán giả qua 10 tập phim là gì?

Cả nước đang tập trung đối phó với 
vấn đề biến đổi khí hậu. Vậy kịch bản 
của biến đổi khí hậu toàn cầu cần được 
hiểu như thế nào? Những ảnh hưởng của 
nó tới Việt Nam và đặc biệt là khu vực 
ĐBSCL ra sao? Những giải pháp ứng 
phó trước mắt và kế hoạch thích ứng lâu 
dài? Ngoài các ngành chức năng, các địa 
phương thì người dân sẽ bị ảnh hưởng 
như thế nào...? Những câu hỏi và vấn đề 
đó sẽ là chủ đề chính được chúng tôi đề 
cập trong 10 tập phim giúp khán giả sẽ 
hiểu được, trong khuôn khổ Chương trình 
mục tiêu Quốc gia, Trung ương đã bố trí 
kinh phí để các tỉnh có đánh giá tác động 
của biến đổi khí hậu đến từng lĩnh vực 
và từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Riêng 
ĐBSCL có tới 17 dự án ưu tiên cấp bách 
về biến đổi khí hậu do Thủ tướng phê 
duyệt đang được thực hiện.

Qua thực tế làm phim, chúng tôi 
muốn nhấn mạnh thêm rằng, để ứng phó 
với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông 
Cửu Long cần có các giải pháp đồng 
bộ từ chính quyền tới người dân. Trước 
mắt, phải giảm thiểu tình trạng di dân do 
biến đổi khí hậu. Các tỉnh trong khu vực 
ĐBSCL cũng cần phải thay đổi tư duy, 
phát huy kinh tế nước mặn bên cạnh giữ 
vững vị thế cây lúa nhằm góp phần bảo 
đảm an ninh lương thực quốc gia. Trước 
diễn biến khôn lường của biến đổi khí 
hậu toàn cầu, kinh nghiệm dân gian ở 
lĩnh vực này rất cần được ghi nhận vì đó 
chính là cách tận dụng trí tuệ toàn dân để 
ứng phó và khắc phục hậu quả.

yếN TRaNG

Ghi hình cảnh sạt lở ở bờ biển Kiên Giang
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áp LựC gấp bội  
Trong mùa Thi mới

Nếu như trong lần đầu khởi động 
Bước nhảy ngàn cân (BNNC) chưa khiến 
đông đảo thí sinh dư cân, béo phì tự tin 
thử sức, thậm chí một số ứng cử viên còn 
được nhận xét là chưa quá mập, thì bước 
sang mùa thứ ba, ước tính hơn 2.000 
người thuộc nhiều lứa tuổi đã đăng kí dự 
tuyển vòng loại. do yêu cầu khắt khe về 
thể lực, cân nặng nên chỉ khi đạt chỉ số 

BMi (chỉ số khối cơ thể được tính dựa 
trên công thức cân nặng chia cho bình 
phương chiều cao) từ 26 trở lên mới nhận 
được quyền thử sức, ngoài ra người dự 
thi phải thể hiện được khả năng nhảy, 
nhạc cảm cũng như quyết tâm theo đuổi 
một lộ trình giảm cân đầy khắc nghiệt. 

Từ vòng tuyển chọn ở hai miền, 16 
thí sinh bước vào nhà chung. Tuy nhiên, 
trong mùa thi thứ ba, ngay từ tập đầu tiên 
đã diễn ra cuộc đấu loại gay gắt để chọn 
ra 12 người được đi tiếp. Đây là điều 
chưa từng có ở BNNC. Cân nặng thí sinh 
cũng chạm tới các kỉ lục “vô tiền khoáng 
hậu” ở mức 161 kg (nam) và 124 kg đối 
với phái nữ. Trước áp lực ngày một lớn 
của việc giúp thí sinh thay đổi vóc dáng, 
BNNC đã có sự thay đổi rõ rệt trong 

cách thức tập luyện từng tuần nhằm biến 
mỗi người trở thành “chiến binh” thực 
thụ trong cuộc chiến với trọng lượng dư 
thừa. Nam vương Tiến Đạt - một hình 
mẫu lí tưởng về vóc dáng và kinh nghiệm 
tập luyện thể hình lâu năm trở thành huấn 
luyện viên đồng hành, theo sát ngày tập. 
Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương, thư 
sinh, khi vào cuộc, Tiến Đạt tỏ ra rất khắt 
khe, cứng rắn kể cả khi liên tục chứng 
kiến những giọt nước mắt vì kiệt sức, vì 
không thể vượt qua thử thách. Từ tuần 
chào sân, các thí sinh phải thi nhau đầu 
đội thuyền, chân tập squat, trườn qua xà 
lan thấp ngập trong cát và biển mặn giữa 
nắng nóng. Chưa dừng lại, từng “vũ công 
ngàn cân” còn phải chở xe cát, kéo lê 3 
bánh xe tải, thùng phuy nặng 10kg về 

Cuộc thi khó dự đoán 
kết quả nhất

khi theo dõi các cuộc thi truyền hình thực tế hay game show, 
khán giả thường đưa ra nhận định Về các ứng cử Viên nặng kí, 
quán quân. trong nhiều trường hợp, kết quả chung cuộc không 
quá bất ngờ. nhưng các phương pháp dự đoán dường như gặp rất 
nhiều khó khăn khi đối diện Với bước nhảy ngàn cân - một cuộc 
thi không chỉ được phân định bằng tài năng mỗi đêm trình diễn 
mà bằng những nỗ Lực, ý chí giảm cân bền bỉ, quyết Liệt phía hậu 
trường.

Nhất Thống, một 
trong những thí sinh 
nặng cân nhất đã 
giảm được gần 30kg 
sau 6 tuần

Bộ ba giám khảo

Thí sinh nữ nặng cân nhất chương trình 
dừng bước trong tiếc nuối ở tập thứ 6
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đích trước sự theo dõi nghiêm ngặt của 
huấn luyện viên. Các bài tập, thử thách 
ngày một nặng nhưng cũng gắn với chủ 
đề từng tuần như khám phá cuộc sống 
lao động nông thôn trong đêm thi dân 
gian đương đại, trải nghiệm địa đạo Củ 
Chi khi bước vào đêm nhạc phim…

BNNC ghi nhận sự thay đổi lớn ở 
hàng ghế giám khảo. Ngoại trừ biên đạo 
John huy Trần trở lại vị trí quen thuộc 
thì NSNd hồng Vân và danh hài Việt 
hương là sự lựa chọn bất ngờ, tưởng 
như ít liên quan đến một cuộc thi nhảy 
múa. Thực tế, áp lực về phía giám khảo 
đã nhanh chóng được hóa giải ngay từ 
những tập đầu khi sự duyên dáng, hài 
hước của hai nữ nghệ sĩ đã tạo được 
không khí dễ chịu cho chương trình, 
cân bằng những tâm tư, cảm xúc vốn 
nặng trĩu của các thí sinh bằng lời nhận 
xét, động viên dí dỏm. NSNd hồng 
Vân còn “lột xác” theo đúng nghĩa đen 
khi nỗ lực giảm cân cùng thí sinh đúng 
như tuyên bố.  

vì sao khó dự Đoán kếT quả?
Nếu chỉ căn cứ vào điểm số bài nhảy 

trong đêm trình diễn như bao cuộc thi 
khác, khán giả có thể nhanh chóng nhận 
ra thí sinh nào có nhiều lợi thế ở BNNC. 
Bởi các động tác, nhạc cảm, biểu cảm 
gương mặt… thể hiện sự phân biệt rõ 
rệt trên sân khấu, việc bắt cặp với những 
biên đạo tài năng, giàu ý tưởng cũng hé 
lộ phần nào về triển vọng thành công. 
Bên cạnh đó, mỗi thí sinh khi bước vào 
chương trình thường mang theo câu 

chuyện xúc động. Người thì bị xa lánh, 
trêu chọc, người không có cơ hội trở 
thành ca sĩ, mất việc, những bà mẹ trẻ  
trầm cảm sau khi sinh vì vóc dáng ngoại 
cỡ… Cách họ kể lại đời mình, nói lên 
ước mơ của riêng mình cũng tác động 
không nhỏ đến cảm xúc, quyết định 
chấm điểm của ban giám khảo. Mặc dù 
vậy, tất cả nỗ lực đó chỉ quyết định một 
nửa cơ hội đi tiếp. Phần còn lại thuộc về 
khả năng giảm cân từng tuần. Chỉ trong 
mùa thứ ba, nhiều lần, không chỉ thí sinh 
mà giám khảo, khán giả hết sức tiếc nuối, 
buồn bã vì phần loại trừ gây sốc. Như 
trường hợp của huỳnh hòa - chàng trai 
khiến Việt hương xúc động và từng ngỏ 
ý hỗ trợ kinh phí hàng tháng để trang trải 
cuộc sống, giúp anh chuyên tâm giảm 
cân và tìm kiếm việc làm - chỉ vừa gây 
ấn tượng mạnh tuần thứ 4 đã lập tức 
bị loại trong tuần kế tiếp vì không thể 
giảm cân, ngay cả khi bài biểu diễn đạt 
điểm khá tốt. Tố Linh - nữ thí sinh nặng 
nhất từ trước đến nay dù rất cố gắng tập 
luyện, từng có tiết mục giành được điểm 
9, bản thân cô gái trẻ cũng nhận sự yêu 
mến cho tinh thần chiến thắng bệnh tật 
và có hoàn cảnh đáng thương nhưng 
hành trình của Linh ở BNNC cũng chỉ 
tới được tập thứ 6, giảm được tổng cộng 
18,2 kg. 

dù khó đoán trước điều gì sẽ xảy đến 
mỗi khi khép lại một tập, BNNC cũng 
đang đem lại cho khán giả nhiều tiết mục 
chạm tới trái tim, đủ để lưu giữ thiện 
cảm đối với các thí sinh nổi trội. Đó là 

Thanh huyền - bà mẹ trẻ được nhận 
định có kĩ thuật biểu diễn tốt nhất, khả 
năng hóa thân, nhập vai khiến giám khảo 
phải ngưỡng mộ. Tiết mục múa trên nền 
nhạc phim Áo lụa Hà Đông là điểm sáng 
đáng nhớ trong cuộc hành trình tìm lại 
vóc dáng của Thanh huyền, đồng thời 
ghi dấu mốc cô đã từ ngưỡng 90 kg về 
mức 68,7 kg trong 6 tuần. Ở đêm thi dân 
gian đương đại, màn trình diễn gây nghẹt 
thở của biên đạo Ngọc anh và thí sinh 
Quang duy không chỉ đạt điểm 9 mà có 
thể xem như một trong những tiết mục ấn 
tượng nhất từ trước đến nay của chương 
trình, thể hiện sự thăng hoa của cảm xúc 
và kĩ thuật. 

Trong một cuộc thi giảm cân, số cân 
nặng được “bỏ lại” từng tuần luôn là 
thành tích quan trọng bậc nhất và sau nửa 
chặng đường đầu tiên hai thí sinh giữ kỉ 
lục cân nặng huỳnh hiếu và Nhất Thống 
đã lần lượt giảm được 28,2 kg và 27,3 
kg. Thành tích gây choáng váng này đến 
từ nỗ lực không bỏ cuộc trong mọi thử 
thách của hai chàng trai, cùng với đó là ý 
chí tập luyện thêm cả những bài tập nặng 
nằm ngoài chương trình. Nhưng những 
con số bất ngờ hơn nữa vẫn còn ở phía 
trước, thành tích mang tính tạm thời chưa 
đủ để giúp thí sinh an toàn bởi do cơ 
địa riêng, sức khỏe của từng người, tỉ lệ 
giảm cân không phải lúc nào cũng tương 
xứng với ý chí, quyết tâm, với mồ hôi, 
nước mắt. 

hươNG huyềN 
Ảnh: Lê NhâN

Các thí sinh vắt kiệt sức cho quá trình tập luyện giảm cân Nam vương Tiến Đạt (áo trắng) là HLV thể lực của mùa thứ ba
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ngay ở những buổi ghi hình cặp 
đôi hoàn hảo - trữ tình & bolero 
(cđhh) đầu tiên, hòa Minzy đã liên 
tục làm “náo loạn” hậu trường với 
nhiều câu chuyện vui nhộn, có phải bạn 
sẽ mang phong cách tinh nghịch ấy để 
tạo nên sự khác biệt cho mình khi đọ 
sức cùng các thí sinh khác trong dòng 
nhạc đang ăn khách này?

Mỗi khi nhận lời tham gia một 
chương trình nào đó, tôi luôn cố gắng 
với một tâm lí thoải mái nhất, tự nhiên 
thể hiện tính cách, con người của mình. 
Bên cạnh đó, tôi cũng tìm hiểu kĩ về 
format để biết được khi nào cần nghiêm 
túc, chín chắn để thể hiện năng lực, khi 
nào có thể “thả” bớt, tưng tửng một chút. 
Tôi nghĩ, sự khác biệt mà tôi muốn đem 
tới và tạo bất ngờ cho khán giả chính là 
giọng hát.

Và hình ảnh một “công chúa 
bolero” như bạn đã “mạnh dạn” tuyên 
bố nữa chứ?

Tôi mới 21 tuổi mà, vẫn còn mơ 
mộng lắm. Nhiều lần nghe khán giả hâm 
mộ gọi mình là công chúa đâm ra mê 
quá, nay có dịp thi bolero, tôi phải nhanh 
tay “đăng kí” tên gọi dễ thương đó luôn. 
Tự tôi cảm nhận giữa mình với bolero có 
nhiều điểm tương đồng, tôi cũng thích 
sự ngọt ngào, đôi khi hơi… sến sẩm và 
muốn mang tinh thần đó vào các đêm thi.

bolero đang là trào lưu cuốn hút 
không ít nghệ sĩ trẻ, hòa Minzy có ý 
định nhập cuộc không?

Qua những cuộc thi khác nhau từ 
Học viện ngôi sao tới Gương mặt thân 
quen, tôi đã có dịp thử sức với nhiều 
dòng nhạc. Bolero gần với thế mạnh chứ 
không phải là hướng đi mà tôi theo đuổi. 
Tôi thích những ca khúc mang âm hưởng 
dân gian, truyền thống. 

Việc hát lại những ca khúc bolero 
kinh điển phải chăng cũng sẽ hâm nóng 

tình cảm với khán giả bởi thẳng thắn 
mà nói, thời gian qua hòa Minzy chưa 
có sản phẩm âm nhạc thực sự thành 
công như kì vọng?

Tôi không phủ nhận, với cương vị 
ca sĩ, tôi vẫn còn nợ khán giả của mình 
một bài hit (ca khúc ăn khách). Chính 
các game show, các cuộc thi truyền hình 
thực tế đã giúp hòa Minzy sống được 
với nghề, liên tục nhận được sự yêu 
thương, cổ vũ từ mọi người. Vì thế, khi 
nhận lời thử sức ở CĐHH, tôi rất nghiêm 
túc đầu tư để mang đến một hòa Minzy 
thật khác, thật sự thuyết phục bằng giọng 
hát và cách hát đậm chất bolero truyền 
thống. Bolero có thể không phải sự lựa 
chọn cho con đường dài sự nghiệp của 
tôi nhưng tùy vào sự đón nhận của khán 
giả, tôi sẽ có những hướng đi riêng cho 
mình thời gian tới.

không chỉ hòa Minzy, nhiều 
nghệ sĩ trẻ khác cũng đang chạy đua 
với các game show, sức hút nào khiến 
các bạn “đắm đuối” đến vậy?

Tôi ý thức rõ hai mặt của việc tham 
gia game show. Nhìn theo góc tiêu cực 
thì khán giả có thể hoàn toàn quên mất 
cô ấy, anh ấy thực ra làm nghề gì, bản 
thân nghệ sĩ cũng đôi khi trở nên lơ là, 
thiếu chăm chút sản phẩm nghệ thuật 
cũng như trau dồi năng lực vì mải chơi 
game show. Nhìn tích cực thì rõ ràng 
khán giả cảm thấy gần gũi hơn với nghệ 
sĩ, hiểu được tính cách, con người họ. 
Nếu chịu khó quan sát, học hỏi thì các 
cuộc thi, game show cũng là cơ hội để 
tranh thủ tích lũy được nhiều kĩ năng tốt. 
Ví dụ như tôi được thử sức với nhiều 
dòng nhạc, khám phá được khả năng của 
mình, chất hài hước khi tham gia Gương 
mặt thân quen…

được đánh giá có nhiều lợi thế, 
bạn có nhắm đến ngôi vị cao nhất ở 
cuộc thi cđhh lần này? 

 Tôi nghĩ, khi đi thi ai cũng mong 
muốn trở thành quán quân, nhưng mục 
tiêu chính của tôi là “đốn tim” khán 
giả, được mọi người ghi nhận khả năng, 
giọng hát. Những năm qua, dù còn nhiều 
non nớt trong hoạt động nghệ thuật, tôi 
may mắn vẫn được yêu thương nên trân 
trọng lắm tình cảm ấy.

Các thí sinh tham gia CĐHH đều có 
kinh nghiệm hát nhạc trữ tình nên mỗi 
người sẽ có lợi thế riêng. Bolero đậm 
chất tự sự, lời hát như kể lại câu chuyện 
nhiều trải nghiệm. Tuổi 21 của tôi cũng 
có câu chuyện, suy tư của riêng mình để 
hòa nhập cảm xúc vào ca khúc.

Vai diễn trong glee (phiên bản 
Việt) cho thấy bạn có khả năng diễn 
xuất khá ấn tượng đấy!

Đóng phim là một hướng đi thú vị 
giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm để có 
thể trở thành nghệ sĩ đa năng. Mặc dù 
vậy, đó không phải là hướng đi mà tôi 
chọn. Làm điều mình muốn với tôi khá 
dễ, hiểu điều mình cần và kiên trì theo 
đuổi mới khó. 

cảm ơn hòa Minzy!
hươNG huyềN (Thực hiện) 

Ảnh: STaRS PaRK ENTERTaiNMENT 
CuNG CấP

 trong số những thí sinh chính của cặp đôi hoàn hảo - trữ tình & 
boLero (Lên sóng từ 12/10 trên VtV3), hòa minzy được ngầm dự đoán 
Là ứng cử Viên nặng kí bởi giọng hát ngọt ngào, khả năng biến 
hóa đa dạng nhờ được rèn Luyện từ những cuộc thi trước đó 
trên VtV như học Viện ngôi Sao hay gưƠng Mặt thân Quen. cô ca sĩ 
21 tuổi này còn có Lợi thế ở sức hút khá Lớn nhờ định hướng xây 
dựng hình ảnh thân thiện, hài hước.

Hòa Minzy trong Cặp đôi hoàn hảo
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Là một trong hai quay 
phim Vừa đoạt giải hình ảnh 

thời Sự Ấn tượng tại giải 
thưởng VtVawardS 2017 Với 

tác phẩm khúc bi tráng gạc 
Ma, quay phim quang nam - 

ban thời sự - đài thVn còn Là 
người có duyên Với dự án VtV 

đặc biệt. 

  Xin chào Quang nam, bạn vừa có 
chuyến tác nghiệp tại tp. hồ chí Minh 
về, mai lại tiếp tục lên đường… công 
việc của quay phim thời sự quả là rất 
bận rộn?

Công việc của quay phim nói chung 
và quay phim thời sự nói riêng tương đối 
bận rộn, nhưng đó là niềm vui của những 
người làm nghề. Không chỉ quay như 
chong chóng với các chuyến công tác liên 
tục mà quan trọng hơn là phải vượt qua 
được khó khăn, sức ép của công việc để 
trưởng thành hơn mỗi ngày. Trong tháng 
7 vừa qua, tôi có chuyến công tác ở Nga, 
Phần Lan và Đức cùng ekip Ban Thời sự 
để thực hiện bộ phim tài liệu chính luận. 
Để có được khoảng thời gian 20 ngày ghi 
hình thì trước đó, tôi và các đồng nghiệp 
đã phải trải qua 4 tháng chuẩn bị mọi thứ: 
từ kịch bản, đọc tài liệu, tìm kiếm thông 
tin, lên kế hoạch lịch trình di chuyển, 
chuẩn bị phương án về thiết bị sản xuất… 
Mặc dù có tận 3 - 4 tháng chuẩn bị cả 
chuyên môn lẫn tinh thần, nhưng khi bước 
chân sang Nga tôi vẫn còn nguyên sự hồi 
hộp và có một chút căng thẳng, lo lắng. 

 đó là chuyến quay phim cho dự 
án VtV đặc biệt - ánh sáng tháng 10, bộ 
phim chuẩn bị phát sóng trên kênh VtV1 
vào 20h10, ngày 29/10 tới đây, được biết, 
năm trước, bộ phim đêm trắng thuộc dự 
án VtV đặc biệt cũng do bạn ghi hình. 
có vẻ như Quang nam có duyên với VTV 
đặc biệt và với nước nga?

Đối với tôi thì đó là sự may mắn, vinh 
dự và tự hào. May mắn vì được làm việc 

cùng những anh chị dày dặn kinh nghiệm 
của Ban thời sự như: tác giả kịch bản hà 
Thu hằng, BTV Phùng Nguyệt hà, anh 
duy Nghĩa, Trưởng đại diện thường trú 
VTV tại Nga trong chuyến đi làm phim 
Đêm trắng năm 2016. Riêng đối với bộ 
phim Ánh sáng Tháng 10, mặc dù đã có 
rất nhiều bộ phim thuộc dự án VTV đặc 
biệt trước đó được thực hiện rất kì công 
với hiệu ứng hình ảnh và đồ họa nhưng 
ekip của chúng tôi lại khá tự tin vì có cách 
tiếp cận khác. Giá trị bộ phim không chỉ là 
những cảnh quay mà còn rất nhiều tư liệu 
quý chúng tôi muốn gửi đến khán giả.

Làm phim tài liệu là ước mơ của nhiều 
quay phim chứ không phải chỉ riêng tôi. 
Và hơn tất cả, tôi có vinh dự được góp sức 
trong hai dự án VTV Đặc biệt. 

 khi được thực hiện dự án phim 
đặc biệt, là quay phim trẻ, Quang nam 
có áp lực gì không? những yêu cầu về 
hình ảnh trong một bộ phim tài liệu chắc 
khác rất nhiều so với tin tức thời sự?

Theo tôi, bất kể việc gì cũng có áp 
lực. Tôi là người khá cầu toàn và kĩ tính. 
Chính vì vậy, tôi muốn mọi việc phải có 
kế hoạch để đạt hiệu quả cao nhất, dù chỉ 
là quay tin tức hàng ngày trong các bản tin 

thời sự. 20 ngày thực hiện ghi hình tiền kì 
là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với 
ekip chúng tôi. Rất mừng là ekip làm việc 
rất ăn ý và có nhiều điều kiện thuận lợi. 
Nhưng vì kịch bản được viết ngay trong 
quá trình di chuyển, nên đòi hỏi quay 
phim phải rất linh hoạt và sáng tạo tại hiện 
trường với thời gian hạn chế, tất cả nhằm 
đáp ứng đầy đủ yêu cầu của kịch bản. 

  bạn có thể chia sẻ những kỉ niệm 
đáng nhớ nhất của mình trong hai lần 
làm phim ở nước nga?

Năm 2016, lần đầu tiên tôi đến với 
nước Nga xinh đẹp, đó là hành trình từ 
Đông sang Tây, xuyên nước Nga: từ 
Vladivostock đến irkusk, Baikal, Saint 
Petersburg, Krasnodar đến Moscow… Ở 
đó, chúng tôi rất tự hào về sự mạnh mẽ 
của cộng đồng người Việt nhưng đi kèm 
là sự đồng cảm với những khó khăn trong 
công cuộc mưu sinh vất vả của không ít 
đồng bào mình. Năm nay, tôi trở lại Nga 
với những không gian, bối cảnh đã từng 
đi qua nên có cảm giác rất thân quen. 
Cũng có địa điểm tôi đến lần đầu, cảm 
xúc lẫn lộn cũ mới. Tôi đến thành phố 
ulyanovks (quê hương của Lenin) và có 
nhiều câu chuyện mới để kể trong phim, 
hi vọng khán giả sẽ thích. Tôi thực sự rất 
yêu nước Nga. 

Quang Nam
Quay phim có duyên  
với VTV ĐặC BIệT

Đam mê và nhiệt huyết với nghề đã 
đem đến cho quay phim Quang 
Nam những phần thưởng xứng 
đáng. Bên cạnh Giải hình ảnh thời 
sự ấn tượng, anh còn góp mặt 
trong ba giải báo chí Quốc gia của 
Ban Thanh thiếu niên VTV6 với 
các tác phẩm: Đại hội thi đua yêu 
nước lần thứ iX, Quạt cho phong 
trào lớn mạnh (giải C); Cầu truyền 
hình hoài bão hồ Chí Minh (giải 
B) Cầu truyền hình trực tiếp Biển 
đảo của chúng ta (giải A)
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 Mới đây, tác phẩm khúc bi tráng 
gạc ma giành được giải thưởng hình 
ảnh thời sự ấn tượng tại Lễ trao giải 
VtV awards 2017, trong đó phần 
hình ảnh do quay phim tô dũng cùng 
Quang nam thực hiện. bạn nói gì về 
vinh danh này?   

Tác phẩm đó tôi làm cùng BTV Ngọc 
hà, phòng Chính trị và quay phim Tô 
dũng. Tôi rất bất ngờ khi phóng sự được 
lọt vào danh sách đề cử và giành giải cao 
nhất của VTV Awards. Từ khi tôi đầu quân 
Ban Thời sự đến khi nhận giải thưởng này 
mới chỉ 9 tháng, đó là sự tự hào, là phần 
thưởng lớn trong nghề. Tôi may mắn được 
tin tưởng, được giao việc. Tôi nghĩ, đã là 
quay phim có nghề và yêu nghề thì đều 
làm tốt chứ không chỉ riêng tôi. 

 10 năm làm quay phim, Quang 
nam đã đặt chân tới rất nhiều vùng đất,   
chuyến tác nghiệp nào ấn tượng nhất  
với bạn?

10 năm làm nghề với tôi là hàng nghìn 
chuyến công tác. Tôi thực sự thích thú  
công việc đang làm vì nó cho tôi được đi 
nhiều nơi và trải qua nhiều cung bậc  
cảm xúc. 

Tôi muốn thể hiện điều đó bằng hình 
ảnh chân thực nhất để gửi tới khán giả, 
những người không có điều kiện đến đó và 
tôi coi mình là đôi mắt của họ. Tôi gặp rất 
nhiều hoàn cảnh, số phận và luôn cố gắng 
chuyển tải tâm tư, tình cảm của họ đến 
với khán giả qua những hình ảnh mà mình 
ghi lại được. Tôi ấn tượng nhất là những 
lần làm chương trình về thầy cô giáo, lính 
biên phòng không được về dự Tết bên 
gia đình, cảm xúc khó diễn tả. Tôi chỉ cố 
gắng đặt mình vào hoàn cảnh đó để thể 
hiện được tâm trạng, nỗi lòng của họ qua 
những thước phim, từ đó người xem cũng 
hiểu và đồng cảm.

Trong chuyến công tác năm nay, khi 
đến helsinki - Thủ đô Phần Lan, thành 
phố văn hóa nổi tiếng của châu âu - tôi 
tìm được một điều bất ngờ. Điều tôi thấy, 
nó đẹp và trong lành như không khí và 
cảnh vật của đất nước đáng sống này. 

 Quang nam có thấy mình “giàu 
có” vì những điều đó?

Tôi thấy mình giàu có nhất đó là tình 
yêu với công việc và sự tin tưởng của lãnh 
đạo, đồng nghiệp và bạn bè.

 cảm ơn bạn!
hà CẩM  

(Thực hiện)

Quang Nam với chiếc Cúp 
Hình ảnh thời sự ấn tượng

Cùng nhà báo Duy Nghĩa trong chuyến 
 ghi hình ở Helsinki- Phần Lan

Cùng ekip trong chuyến tác nghiệp tại  
Cung điện mùa đông - Nga
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Lí do nào đưa thiều bảo trang 
đến với sasuke Việt nam 2017?

Trang muốn khám phá những giới 
hạn của bản thân và cũng muốn làm mới 
mình. Sasuke là chương trình mà Trang 
rất thích, lại nhận được lời mời đúng 
khoảng thời gian mình muốn thay đổi bản 
thân nên đã quyết định nhận lời

dù mới lần đầu thử sức với công 
việc dẫn chương trình nhưng thiều 
bảo trang đã nhận được nhiều tình 
cảm của khán giả, bạn có gặp khó 
khăn gì trong công việc mới mẻ  
này không?

Khó khăn lớn nhất là vượt qua được 
sự e ngại của bản thân vì đây là một lĩnh 
vực mới mẻ với mình, nhưng Trang đã 
nhận được sự ủng hộ rất lớn của ekip và 
khán giả. Sự động viên và tin tưởng của 
mọi người giúp Trang dần lấy lại được 
sự tự tin để ngày càng hoàn thành tốt hơn 
công việc của mình. 

sasuke Vietnam 2017 đã mang lại 
rất nhiều cảm xúc cho khán giả, với vai 
trò là Mc, người trực tiếp đồng hành 
với các thí sinh, bạn cảm nhận thế nào 
về mùa giải năm nay?

Mùa giải trước, Trang theo dõi trên 
truyền hình và đã rất ấn tượng với những 

thử thách của chương trình. Năm nay, khi 
được xem trực tiếp, mình thấy rất mới 
mẻ và thú vị. Các thử thách của mùa này 
khó hơn và người chơi cũng giỏi hơn rất 
nhiều. Không thể tin được rằng chúng ta 
lại có được những chiến binh tài năng và 
bản lĩnh như vậy. Nhiều kỉ lục thế giới 
mới đã được thiết lập, khiến cho Trang 
cảm thấy vô cùng tự hào.

bạn ấn tượng với người chơi nào 
nhất từ đầu mùa giải tới nay?

Nếu kể ra đây thì nhiều lắm, nhưng 
người khiến Trang cảm thấy khâm phục 
và  hạnh phúc khi anh ấy hoàn thành các 
thử thách là diễn viên Minh anh. dù là 
một nghệ sĩ nhưng anh ấy đã vượt qua 
trọn vẹn một Stage game của chương 
trình. Đây là một thử thách rất khó, ngay 
cả những cả những chiến binh kì cựu của 
Sasuke cũng khó lòng mà vượt qua được.

bạn có thể chia sẻ những kỉ niệm khó 
quên khi đồng hành cùng chương trình?

Thiều Bảo Trang

Đã ĐếN lúC 
THaY ĐổI

được biết đến Với hình ảnh nhẹ nhàng, tươi sáng trong những 
bản baLLad ngọt ngào, thiều bảo trang khiến khán giả Vô 
cùng bất ngờ khi Lột xác hoàn toàn cả Về phong cách âm 
nhạc Lẫn hình ảnh trong mV mới nhất be with you. chưa dừng 
Lại ở đó, nữ ca sĩ còn ghi điểm ngay Lần đầu tiên thử sức Với 
công Việc dẫn chương trình tại SaSuke Việt naM 2017.

VT
Vphía Sau

màn hình
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Kỉ niệm khó quên nhất có lẽ là những 
hôm phải thức đến 5h sáng để quay hình, 
dù rất mệt và buồn ngủ nhưng lúc nào mặt 
mũi cũng phải tươi rói như đang tràn đầy 
năng lượng. anh em trong ekip luôn động 
viên nhau: “Cố lên, làm cho tốt để còn 
được về sớm”. Nghe xong ai cũng phá lên 
cười vì lúc đó đã 6h sáng rồi (cười).

Là người rất chăm chỉ tập thể 
thao, tham gia một chương trình thiên 
về vận động như sasuke có phải là lợi 
thế của thiều bảo trang?

Việc luyện tập đều đặn đã giúp mình 
có sức bền để có thể theo kịp với nhịp 
độ của chương trình. Bên cạnh đó, mình 
cũng có thể hiểu, đồng cảm và chia sẻ 
được với khó khăn của các thí sinh.

gây ấn tượng ngay lần chào sân 
đầu tiên với sasuke Việt nam, thiều 
bảo trang có muốn đi đường dài với 
công việc dẫn chương trình?

Cái này còn tuỳ duyên, nhưng Trang 
cảm thấy khá hứng thú với công việc này, 
nếu nhận đươc lời mời thì Trang sẽ cố 
gắng hết sức để làm thật tốt.

nhắc đến thiều bảo trang, khán 
giả nghĩ ngay đến hình ảnh một cô gái 
dịu dàng với những bản ballad ngọt 
ngào, điều gì khiến bạn có màn lột xác 
ngoạn mục trong MV be with you?

Ở mỗi giai đoạn, con người ta sẽ phải 
thay đổi cho phù hợp. Khi mới tách khỏi 

Bee T là khoảng thời 
gian rất khó khăn đối với 
Trang. Mình cảm thấy hụt 
hẫng khi lên sân khấu chỉ 
có một mình. Sự tự tin 
cũng giảm đi rất nhiều, 
nên Trang đã chọn một 
hình ảnh nhẹ nhàng, gần 
gũi với khán giả. hơn nữa, lúc đó mình 
cũng có cảm xúc đặc biệt khi hát những 
ca khúc ballad. Trang cảm thấy, giai đoạn 
này là thời điểm thích hợp để mình thay 
đổi nên đã quyết định làm MV Be with 
You như để đánh dấu sự trưởng thành 
trong con người và âm nhạc của mình.

nhiều khán giả nhận xét rằng, 
MV này có nhiều cảnh quá gợi cảm?

Nghệ thuật khó nói lắm, nó phụ thuộc 
khá nhiều vào sự cảm nhận và quan 
niệm của mỗi người. Trang nghĩ rằng, sự 
gợi cảm mà mình thể hiện luôn nằm ở 
ngưỡng cho phép, hoàn toàn không trái 
với thuần phong mĩ tục.

đây có phải là phong cách âm nhạc 
mà thiều bảo trang muốn theo đuổi?

dance chính là sở trường của Trang, 
nên có lẽ  đây là phong cách âm nhạc mà 
mọi người đã chờ đợi mình từ rất lâu rồi. 
Tuy nhiên, Trang vẫn sẽ luôn thay đổi để 
làm mới bản thân.

Xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi lại 
biết sáng tác nhưng dường như thiều 

bảo trang luôn bị cản trở bởi những 
định kiến của khán giả, điều đó có làm 
bạn cảm thấy mệt mỏi không?

Tất nhiên là có chứ, nhưng Trang hát 
vì yêu, vì đam mê và vì những người 
muốn nghe mình hát chứ không phải vì 
suy nghĩ hay định kiến của bất kì ai.

Liên tục thử sức và làm mới mình 
ở nhiều thể loại nhạc khác nhau, với 
tiêu chí sản phẩm sau phải đặc sắc hơn 
sản phẩm trước, trang đã có kế hoạch 
tiếp theo cho mình chưa?

Mình đã có rồi, nhưng đôi khi những 
cảm hứng bất ngờ sẽ là thứ gia vị khiến 
mọi người bất ngờ, không đoán trước 
được Thiều Bảo Trang sẽ làm gì.

để miêu tả về thiều bảo trang ở 
tuổi 25, bạn sẽ nói gì?

Chân thành, lạc quan và luôn 
hướng tới một cuộc sống vui - khoẻ -  
có ích (cười).

Xin cám ơn bạn!
TRúC Chi (Thực hiện)  

Hình: TVad CuNG CấP

Thiều Bảo Trang trong 
chương trình Sasuke
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VT
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vương Tử văn 
Trước đây, Vương Tử Văn đóng 

phim nhiều năm và có cơ hội hợp tác 
với rất nhiều bạn diễn nổi tiếng nhưng 
không nổi bật vì ngoại hình mờ nhạt. 
Ngấp nghé ngưỡng cửa 30, danh tiếng 
mới đến với cô nhờ một nhân vật cá 
tính trên màn ảnh nhỏ - Khúc Tiểu Tiêu 
trong phim Hoan lạc tụng. Đến khi vào 
vai cô tiểu thư nhà giàu có tính cách 

chanh chua, kì quái cùng 
mái tóc tém ấn tượng thì 
người đẹp họ Vương mới có 
dịp bộc lộ tài năng. Cô đã 
tận dụng nhược điểm ngoại 
hình trở thành điểm đặc biệt. 
Khi đóng cùng với bạn diễn 
Vương Khải cao 1,82m, 
Vương Tử Văn giống như 
con sóc nhỏ ríu rít. Sức hút 
của cặp đôi chênh lệch này 
giúp họ có dịp cùng đóng 
chung phần 2 của Hoan lạc 
tụng và phim Nếu ốc sên có 
tình yêu. hiện nay Vương 
Tử Văn lại khiến khán giả 
thổn thức khi kết hợp với 
Giả Nãi Lượng trong phim 
truyền hình được đầu tư kinh 
phí cao là Vì sao đông ấm, vì 
sao hạ mát. 

Đàm Tùng vận 
Đàm Tùng Vận nổi tiếng 

là cô đào giấu tuổi vì khó 

ai có thể biết được tuổi thật khi xem cô 
hóa thân thành học sinh trong các bộ 
phim Điều tuyệt vời của chúng ta, Thiếu 
nữ toàn phong, Từng đóa bọt sóng… 
Khuôn mặt trong sáng, thân hình nhỏ 
nhắn và biểu cảm đáng yêu đã giúp 
cô đóng các vai học sinh trung học ít 
hơn tuổi thực khoảng 10 tuổi. dù đóng 
chung với các đàn em ít hơn mình 7 - 9 
tuổi như: Ngô Lỗi, Lưu hạo Nhiên… 
đều không có sự khác biệt nào. Đàm 
Tùng Vận cứ mãi lận đận với những vai 
phụ cho đến khi được xuất hiện trong 
bộ phim nổi tiếng Hậu cung Chân Hoàn 
truyện. Tiếp đó, các bộ phim về đề tài 
thanh xuân thật sự trở thành mảnh đất 
màu mỡ để cô phát huy khả năng. Nhờ 
gương mặt trẻ thơ và kinh nghiệm cuộc 
sống phong phú nên Đàm Tùng Vận 
nhập vai khá ngọt. Tuy vậy, cô không 
muốn đóng khung ở hình ảnh học sinh 
trong sáng nên đã thử sức với Mùa hè 
của hồ li đầu năm 2017. Nhân vật nhà 
thiết kế Lê yên Thư có tính cách tinh 

“ốc tiêu”
tài năngdù sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng gia tài 

nghệ thuật của các nữ diễn Viên dưới đây 
không hề khiêm tốn chút nào. những nàng “ốc 
tiêu” đang được yêu mến hiện nay đã chinh phục 
khán giả bằng khả năng diễn xuất đa dạng, sinh 
động Và cá tính.  

Đàm Tùng Vận

Vương Tử Văn
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quái nhưng bản lĩnh đã đưa tên 
tuổi Đàm Tùng Vận lên một nấc 
thang mới, chứng tỏ sự trưởng 
thành và độ chín của diễn xuất. 
Khán giả đang chờ đợi bước đột phá 
tiếp theo của cô trong phim Chuyên gia 
trang điểm. 

Châu Đông vũ 
Cô gái có vẻ ngoài không quá nổi 

bật lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn 
Trương Nghệ Mưu và có vai diễn trong 
mơ của nhiều người là Chuyện tình 
dưới gốc cây táo gai năm 2010. Khuôn 
mặt đậm chất trẻ thơ của Châu Đông 
Vũ nhận được nhiều tình cảm yêu mến 
của khán giả. Đôi mắt một mí của cô 
rất sinh động khi diễn cả các trạng thái 
tâm lí, từ vui vẻ hồn nhiên đến đau khổ, 
khắc khoải. Việc tham gia phim của đạo 
diễn Trương Nghệ Mưu đã trở thành 
nấc thang quan trọng trong sự nghiệp 
của Châu Đông Vũ, giúp cô nhận 
giải nữ diễn viên xuất sắc asian Film 
awards, huabiao Film awards... Ở tuổi 
24, cô bất ngờ nhận giải Kim Mã 2016 
(Đài Loan) cho vai diễn trong phim 
Thất Nguyệt và An Sinh. Đầu năm nay, 
cô lại có sự kết hợp ăn ý với Kim Thành 
Vũ trong phim Thích em đạt doanh thu 

ấn tượng là 200 triệu tệ. Từ đó cô trở 
thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp 
chí thời trang, nghệ thuật danh tiếng và 
nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo 
từ các thương hiệu nổi tiếng như điện 
thoại, phần mềm ứng dụng, mĩ phẩm… 

Gần đây, Châu Đông Vũ chăm chỉ 
đóng phim truyền hình với những vai 
diễn đòi hỏi nội tâm phức tạp để có 
thể phô diễn kĩ năng diễn xuất của 
mình như: Chim sẻ, Lợi tiên sinh 
bắt gặp tình yêu, Mười dặm gió xuân 
chẳng bằng em…

park bo young
Park Bo young cũng gặp không ít 

khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất bởi 
chiều cao khoảng 1,55m. 

Cô đóng phim 
khi mới 16 

tuổi và 
từng 

được chú ý khi tham gia Ông ngoại tuổi 
30 năm 2009 bên cạnh diễn viên nổi 
tiếng Cha Tae hyun. Thành công của vai 
diễn đã giúp cô được xếp vào danh sách 
diễn viên trẻ triển vọng. Năm 2015, sau 
bảy năm “chinh chiến” ở lĩnh vực điện 
ảnh, Park Bo young quay về màn ảnh 
nhỏ và gây tiếng vang với phim Ma nữ 
đáng yêu. Thừa thắng tiến lên với dạng 
vai hài hước, lí lắc, tháng 4/2017, cô lại 
khiến khán giả lên cơn sốt với vai diễn 
trong phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong 
Soon. Khán giả hàn hiện nay đã quá 

chán ngán với những gương mặt lạm 
dụng phẫu thuật thẩm mĩ na ná nhau của 
nhiều diễn viên nên vẻ đẹp tự nhiên với 
đôi mắt một mí của Park Bo young có 
sức hấp dẫn mạnh mẽ. 

iu 
iu là nghệ danh của cô gái sinh năm 

1993 có tên thật Lee Ji Eun. Cô chỉ cao 
chưa tới 1,6m nên gặp nhiều khó khăn 
khi đóng chung với các bạn diễn nam 
phần lớn đều trên 1,8m. dù là “nấm 
lùn” nhưng iu là ca sĩ nổi tiếng và diễn 
viên nhiều tiềm năng. 

Với khả năng hoạt ngôn, nhanh nhẹn, 
iu còn đảm nhận vai trò dẫn chương 
trình trên đài phát thanh và truyền hình. 
Cô lại lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất 
trong phim ca nhạc Bay cao đến ước 
mơ và sau đó là nhiều phim truyền hình 
khác như: Tuyệt sắc nam thần,  

Hậu trường giải trí… Đặc biệt là bộ 
phim truyền hình Bộ bộ kinh tâm phiên 
bản hàn đã đưa tên tuổi của iu gần hơn 
với khán giả. dù bản thân cô phải nhận 
không ít lời phê bình từ khán giả yêu 
thích bản gốc của Trung Quốc nhưng 
càng về sau mọi người càng khen ngợi 
diễn xuất tiến bộ của ca sĩ tay ngang 
đóng phim như cô. 

hiện nay iu đang tập trung sức lực 
để chuẩn bị phát hành album mới là 
Flower Bookmark 2. 

G.TRúC (Theo soompi, baike)

 Châu Đông Vũ,

IU

Park Bo Young



Trước khi vụ bê bối của harvey 
Weinstein được báo giới đưa ra 
ánh sáng thì danh hài, diễn viên, 

nhạc sĩ hàng đầu nước Mỹ - Bill Cosby 
là cái tên đã ngốn rất nhiều giấy mực 
cho những cáo buộc xâm hại đến từ hơn 
50 phụ nữ. Từ một nhân vật gần gũi với 
hàng triệu gia đình qua màn ảnh nhỏ, 
một người dẫn chương trình thiếu nhi 
nức tiếng, những cáo buộc từ phía nạn 
nhân cho thấy, suốt nhiều thập kỉ trước 
đó, Bill Cosby đã che giấu một cách 
hoàn hảo những vụ tấn công tình dục 
của mình. 

Những diễn biến căng thẳng, dồn 
dập từ vụ việc của Bill Cosby suốt từ 
cuối năm 2015 khiến cho rất nhiều khán 
giả tin rằng, bộ phim National Treasure 
được BBC tung ra trên Kênh số 4 
được lấy cảm hứng, ám chỉ về “đệ nhất 
danh hài” một thời Bill Cosby. Nhưng 
không, ngay tại xứ sở sương mù cũng 
có những câu chuyện động trời như vậy 
và National Treasure được xây dựng từ 
cuộc điều tra quy mô lớn được biết đến 
với cái tên operation yewtree về những 
vụ xâm hại tình dục (nạn nhân bao gồm 
cả trẻ em) của hàng loạt nhân vật có vai 
có vế. Trong đó, trung tâm là huyền thoại 
quá cố của làng truyền hình anh - Jimmy 
Savile. ông từng dẫn dắt rất nhiều 
chương trình mà nổi tiếng nhất phải kể 
tới bảng xếp hạng âm nhạc mang tên 
Top of the Pops. Ngoài ra, Jimmy Savile 
còn được biết đến như một nhà hảo tâm 
vĩ đại đã quyên góp hơn 40 triệu bảng 
anh cho các hoạt động từ thiện. Sau khi 

ông qua đời năm 2011, ước tính đã có 
hơn 200 lời tố cáo khiến từ một tượng 
đài được ngưỡng mộ qua bao năm trở 
thành đối tượng đáng sợ. Thời gian qua, 
làng truyền hình nước anh đã không ít 
lần khơi lại câu chuyện về Jimmy Savile, 
những cuộc điều tra độc lập cũng được 
thực hiện nhưng vì nhiều lí do, không 
phải tất cả câu chuyện, nhân chứng đều 
tìm đường đến được với công chúng. Vì 
thế, sự xuất hiện của bộ phim National 
Treasure dù chỉ vỏn vẹn 4 tập đã làm 
phần nào thỏa mãn cơn khát bấy lâu với 
mong muốn vén lên bức màn để nhìn sâu 
hơn vào hậu trường đời tư của các nhân 
vật từng khiến bao người ngưỡng mộ, 
thần tượng.

Nhân vật chính của National 
Treasure là Paul Finchley - một diễn 

viên hài truyền hình nổi tiếng bị cáo 
buộc xâm hại trẻ vị thành niên. Thực 
ra, đó chỉ là điểm khởi đầu cho nhiều 
bí mật đen tối lần lượt được lật ra một 
cách chân thực đến phũ phàng. Đằng sau 
một người đàn ông sa ngã không chỉ có 
những nạn nhân đau khổ mà còn là cuộc 
sống đầy biến động của các thành viên 
trong gia đình. Chọn một chủ đề dễ dẫn 
dắt người xem theo đường dây cảm xúc 
một chiều, tác giả Jack Thorne (người 
viết kịch bản sân khấu cho Harry Porter 
và đứa trẻ bị nguyền rủa) đã nâng tầm 
cho bộ phim bằng cách đào sâu tâm lí 
từng nhân vật khiến có lúc công chúng 
đặt ra câu hỏi: có thật hay không câu 
chuyện đáng hổ thẹn ấy, liệu những con 
người được ví như “bảo vật quốc gia” 
có thể đánh đổi thanh danh, đạo đức dày 

“Bảo VậT QuốC Gia” 
trong vòng xoáy tội lỗi

hoLLywood đang trong những ngày sôi sục chưa từng có Với những tố cáo Liên 
tiếp, mạnh mẽ từ phía các ngôi sao đối Với ông trùm quyền Lực harVey weinstein Vì 
những bê bối xâm hại tình dục suốt nhiều thập kỉ. đây Là câu chuyện rất điển hình, 

dài kì của Làng giải trí mà mỗi thời điểm Lại có thêm nhân Vật mới bị đưa ra ánh 
sáng. bộ phim truyền hình 4 tập mang tên nationaL treaSure (bảo Vật Quốc gia) do hãng 
bbc giới thiệu cuối năm 2016 trở thành một nguồn tham khảo xuất sắc để khi xem Lại 
khán giả không khỏi giật mình Về hậu trường đen tối đằng sau ánh hào quang, cùng 

Với đó Là thân phận của những phụ nữ thấp cổ bé họng.

Diễn viên hài nổi tiếng Bill Cosby 
(Ảnh: latimes)
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công gây dựng cho những hành động 
không thể chấp nhận được? Bill Cosby 
đã phải ra hầu tòa, phải đối diện với sự 
phẫn nộ, bị nhiều tổ chức ngừng hợp tác, 
ngừng sử dụng tên tuổi, hình ảnh. ông 
trùm của hollywood, người nổi tiếng với 
lời tụng ca quyền lực như thể Đức Chúa 
trời - harvey Weinstein - bị sa thải khỏi 
chính hãng phim do ông thành lập kèm 
theo hậu quả còn chưa thể thống kê hết. 
Tuy nhiên, trong phim National Treasure 
thì nhân vật chính lại được xử trắng án. 
Một cái kết đắng ngắt khi sự thật được 

vạch ngay ra sau đó là chuỗi tội lỗi đã 
nhận được sự đồng lõa của nhân chứng 
vì lo sợ cho tương lai, sự nghiệp. 

Vấn đề nhức nhối được đặt ra từ một 
bộ phim truyền hình có thể dễ dàng tìm 
thấy sự tương đồng với thực tế thời sự 
nóng hổi ở hollywood. Công và tội của 
những “bảo vật quốc gia” ấy sẽ luôn là 
chủ đề tranh cãi, chia rẽ nên cũng sẽ luôn 
có những người cần lên tiếng lại chọn 
cách im lặng, né tránh. 

Ngay từ khi ra mắt, National 
Treasure đã nhận được sự đón nhận, 

đánh giá rất tích cực, được xem là một 
trong những phim truyền hình anh 
xuất sắc nhất năm 2016 với nhiều đề cử 
giải thưởng uy tín. Phim cũng được thị 
trường Mỹ chào đón thông qua hệ thống 
phát hành trực tuyến của hulu. Với nam 
diễn viên Robbie Coltraine - người đảm 
nhận vai chính - bộ phim là để dành 
tặng cho các nạn nhân, để thấy rằng, dù 
không hề dễ dàng thì tiếng nói của họ 
vẫn có cách để được lắng nghe. 

TuấN PhoNG

Phim National Treasure (Ảnh: indiewire)

Nhân vật ngôi sao truyền hình vướng bê bối tình dục 
trong phim National Treasure

Harvey Weinstein có mối quan hệ thân 
thiết vớ nhiều sao nữ của Hollywood, 
trong ảnh là với Jennifer Lawrence 
(Ảnh: people)
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Buổi tối diễn ra lễ hội âm nhạc 
đồng quê Route 91 harvest 
thường niên lần thứ 4 tại 

Paradise, Nevada đáng nhẽ đã kết thúc 
êm đẹp như mọi khi nếu không có cơn 
mưa đạn xả liên tiếp từ tầng 32 của 
khách sạn Mandalay Bay xuống đám 
đông 22.000 người đang tham dự. Đêm 
Chủ nhật của hàng chục nghìn người bất 
chợt biến thành thảm kịch với gần 60 
người chết và hơn 500 người bị thương.

Ngay sau khi vụ xả súng diễn ra, 
những hình ảnh mới nhất tại hiện trường 
đã nhanh chóng được phát sóng trực 
tiếp trên nhiều kênh truyền hình. Tiếng 
súng đầu tiên bắt đầu vào lúc 22h08 
(theo giờ địa phương và kéo dài trong 
gần 15 phút. Chỉ khoảng 10 phút sau 
khi kết thúc loạt súng cuối cùng, một 
số phóng viên truyền hình đã có mặt để 
đưa tin. Riêng với kênh CNN, một lực 
lượng phóng viên hùng hậu đã nhanh 
chóng có mặt ngay lập tức. Rất trùng 
hợp, ngày 1/10, một số phóng viên CNN 
được cử đến tác nghiệp tại Las Vegas, 

nơi cựu cầu thủ bóng bầu dục và cũng là 
tài tử điện ảnh o.J. Simpson vừa ra tù ở 
tiểu bang Nevada, sau khi thi hành án 9 
năm trong vụ án thế kỉ gây chia rẽ trong 
toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, các phóng 
viên ngay lập tức được chỉ đạo thay đổi 
nhiệm vụ ngay sau khi cuộc tấn công 
xảy ra.

 “Nếu không đến Las Vegas để đưa 
tin về o.J. Simpson thì có lẽ sẽ không 
có nhiều phóng viên ở gần địa điểm diễn 
ra vụ xả súng”, Kelly o’donnell - nữ 
nhà báo của Đài NBC, tiết lộ trên trang 
Twitter cá nhân.

Đồng nghiệp của cô, phóng viên 
Joe Fryer của NBC News cũng vô tình 
ở gần hiện trường vụ việc. Sau khi đưa 
tin về việc Simpson ra tù sớm hơn vào 
ngày Chủ nhật, Fryer trở về phòng nghỉ 
tại khách sạn Four Seasons, là một phần 
của khu phức hợp Mandalay Bay Resort 
& Casino, nơi thủ phạm đang lưu trú 
tại tầng thứ 32. Fryer ngay lập tức được 
chỉ đạo tác nghiệp trực tiếp cho cả kênh 
NBC và MSNBC.

“Chúng tôi đang ở khu vực Las 
Vegas để tác nghiệp về o.J.Simpsons 
trong suốt 24 giờ trước đó và chúng tôi 
vẫn nán lại trong khách sạn để chờ trở 
về vào sáng hôm sau”, Fryer nói với 
một phóng viên khác của NBC là Steve 
Patterson đang đứng trên phố đưa tin 
về vụ xả súng trên sóng trực tiếp. Fryer 
thậm chí còn tường thuật trực tiếp cả 
bước chân của cảnh sát gõ cửa từng 
phòng trong khách sạn để kiểm tra an 
toàn cho mọi người.

Tương tự như vậy, phóng viên 
Jean Casarez của kênh CNN và adam 
housley của Fox News là những người 
được giao nhiệm vụ có mặt tại Las 
Vegas để đưa tin về việc phóng thích 
o.J.Simpsons, được giao nhập cuộc sau 
khi nhận được thông tin ngay trong đêm. 
họ làm việc xuyên đêm và cả sáng hôm 
sau để phỏng vấn các nhân chứng, ghi 
nhận hiện trường.

Phóng viên david Schuman, người 
chịu trách nhiệm sản xuất bản tin về 
vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch 

như thường Lệ, các 
phóng Viên truyền 

hình đã nhanh chóng 
có mặt tại hiện 

trường để đưa tin Về 
Vụ xả súng kinh 

hoàng đẫm máu nhất 
trong Lịch sử hiện đại 

mỹ diễn ra tại Las 
Vegas, neVada hôm 1/10 

Vừa qua. có không ít 
chuyện tình cờ đã xảy 

ra Với những người 
đưa tin ấy. 

Người dẫn chương trình nổi tiếng của đài ABC David Muir tác nghiệp tại Las Vegas

&Phóng viên truyền hình

chuyện bên lề vụ  
xả súng tại las Vegas
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sử nước Mỹ cho kênh KTNV không 
khỏi xúc động khi kể lại 1 tiếng kinh 
hoàng mà anh đã trải qua trên Newsline 
9. “Tôi không ngờ mình là một trong 
những người trực tiếp có mặt tại buổi 
hòa nhạc hôm đó. Xung quanh tôi, mùi 
thuốc súng nồng nặc. Giữa đám đông 
la hét, hoảng sợ và giẫm đạp lên nhau, 
tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 
5 tuổi đang khóc thét vì sợ hãi. Tôi lập 
tức chạy đến, đưa bé ra khỏi khu vực 
nguy hiểm. Nhờ những bức ảnh chia 
sẻ trên mạng xã hội, tôi đã giúp cậu bé 
tên aden huser tìm lại được mẹ một 
vài tiếng sau đó”. david Schuman là 
một trong số những phóng viên có mặt 
trực tiếp tại hiện trường. anh đã ở lại 
địa điểm xảy ra vụ việc trong 25 giờ 
liên tiếp để đưa tin trực tiếp trên sóng 
KTNV.

Mặc dù một số đài đã khẩn trương 
huy động phóng viên đặt tại các văn 

phòng đại diện đến tác nghiệp, song nếu 
không nhờ sự có mặt tình cờ của nhiều 
phóng viên ngay tại hiện trường thì khán 
giả khó có thể được cập nhật tin tức gần 
như trực tiếp như vậy. Vào ngày thứ 
hai, rất nhiều nhà báo nổi tiếng đã được 
cử đến Las Vegas để tác nghiệp cho các 
bản tin đặc biệt, đơn cử như: Lester holt 
của NBC Nightly News, david Muir 
của World News Tonight (trên aBC), 
anthony Mason của CBS Evening 
News, Juju Chang của Nightline (aBC), 
hay Rachel Maddow của MSNBC, 
Sean hannity của Fox News, Norah 
o’donnell của CBS This Morning…

Trong các bản tin về vụ thảm sát, 
có một sự cố “sảy miệng” vô tình trở 
thành đề tài đàm tiếu của dư luận. Trong 
lúc đọc tin trên truyền hình, phóng viên 
Brian Williams của kênh MSNBC đã lỡ 
miệng nói rằng một trong những cửa sổ 

trong khách sạn đã được “chính phủ” 
(thay vì sát thủ) sử dụng để xả đạn. Mặc 
dù, ngay lập tức được sửa sai nhưng 
Brian Williams vẫn bị cộng đồng mạng 
chế giễu và không ít tờ báo giật tít: 
“Phóng viên MSNBC nói: “Chính phủ 
gây ra vụ xả súng”. dẫu vậy, Brian 
Williams vẫn còn may mắn vì không 
bị truy cứu trách nhiệm về sơ sảy của 
mình. Trong khi đó, hayley Geftman-
Gold, cố vấn cấp cao của Đài Truyền 
hình CBS đã bị sa thải chỉ vì một dòng 
trạng thái trên trang cá nhân Twitter 
phê phán những người thuộc Đảng 
Cộng hòa sở hữu súng cá nhân. hành 
động của bà bị đánh giá là vô cảm và 
chạm vào nỗi đau của những gia đình 
có thân nhân bị thương và tử nạn trong 
vụ xả súng.

diệP Chi  
(Theo CNN.com, Variety)

Hiện trường hỗn loạn

Hình ảnh trong Bản tin trực tiếp trên CNN

David Schuman

http://cnn.com/
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Thiên thần  
“giải cứu thế giới”

chương trình truyền 
hình thường niên nóng 

bỏng nhất Victoria’S 
Secret faShion Show 

(VSfS) đang rơi Vào cảnh 
sụt giảm sức hút từ Vài 

năm qua. sự Vắng mặt 
của những thiên thần 

được yêu thích nhất 
được xem như một Lí 

do thuyết phục. Vì thế, 
tuyên bố trở Lại của 

siêu mẫu karLie kLoss sẽ 
Là niềm hi Vọng để ngày 

hội khoe sắc của các 
thiên thần năm 2017 sẽ 

không còn nhạt nhòa.

Karlie Kloss trong  
CT Bill Nye Saves the World  
(Nguồn ảnh: fortune)

VT
Vphía Sau

màn hình
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Cứu Victoria’s secret?
Trong những năm sải bước trên sàn 

diễn VSFS từ 2011 đến 2014, Karlie 
Kloss được xem là một ngoại lệ. Cô sở 
hữu chiều cao vượt trội (xấp xỉ 1,90m), 
thân hình thiếu sự bốc lửa cần thiết của 
một người mẫu nội y, tóc ngắn, gương 
mặt góc cạnh, nụ cười cũng không rạng 
rỡ hút hồn nhưng khả năng trình diễn 
khiến mỗi lần cô xuất hiện là sân khấu 
như bừng lên một ánh sáng hoàn toàn 
mới mẻ. Đã có rất nhiều lời ngợi ca về 
những bước đi như  một vũ công ballet 
thực thụ với độ mềm mại, uyển chuyển 
khó ai sánh được của Karlie Kloss. 
VSFS có vô số người đẹp rực lửa, tuy 
nhiên, chỉ có rất ít người để lại dấu ấn 
thực thụ bằng tố chất của siêu mẫu. 
Trước Karlie Kloss, Naomi Campbell, 
Tyra Banks hay Gisele Bundchen là 
những cái tên có cách “định nghĩa” rất 
riêng cho từng bước catwalk và họ đồng 
thời là những người làm nên đỉnh cao 
hoàng kim cho thương hiệu VSFS. 

Năm ngoái, khi phát sóng trên truyền 
hình, VSFS đã tiếp tục để mất thêm 9% 
lượng khán giả theo dõi cùng phản hồi 
không mấy mặn mà. Năm nay, khi tổ 
chức ở Thượng hải, VSFS lại chiều lòng 
người dân bản địa bằng việc mở rộng cửa 
cho khá nhiều người mẫu Trung Quốc. Ý 
đồ chinh phục quốc gia tỉ dân của thương 
hiệu nội y này là rõ ràng, mặc dù vậy, để 
vẫn đảm bảo đẳng cấp của mình, VSFS 
cần tới danh tiếng của những thiên thần 
đình đám nhất. Karlie Kloss được ví như 
ngôi sao may mắn để vực dậy chương 
trình bởi cô có lượng người hâm mộ rất 
lớn và hơn hết là sự đảm bảo VSFS sẽ 
không đánh mất đi “chất” riêng của mình 
trước trào lưu ăn theo tên tuổi của các 
hotgirl trong làng mẫu.

“Cứu Thế giới”
Thực ra, đây là “nhiệm vụ” rất đặc 

biệt mà Karlie Kloss hợp tác cùng hãng 
truyền hình trực tuyến Netflix và nhà 
khoa học nổi tiếng Bill Nye trong series 
chương trình mới mang tên Bill Nye 
Saves the World (Bill Nye giải cứu thế 
giới). Những câu chuyện, vấn đề khoa 
học được tiếp cận, lí giải và bàn luận 
trong mối quan hệ chặt chẽ với chính trị, 
đời sống, văn hóa theo cách thức hoàn 
toàn mới đã làm nên sự thành công cho 

Bill Nye Saves the World trong mùa đầu 
tiên lên sóng. Với vai trò một cộng sự, 
một trợ lí đắc lực, Karlie Kloss đã hỗ 
trợ cho người dẫn chương trình Bill Nye 
để thực hiện các thí nghiệm, phỏng vấn 
khách mời... Tập đầu tiên trong series 
xoay quanh chủ đề biến đổi khí hậu với 
sự tham gia của Karlie Kloss không chỉ 
mở màn đầy ấn tượng cho cả chương 
trình mà còn nhận được một đề cử giải 
thưởng Emmy. 

Vốn là một người rất nghiêm túc với 
việc học hành, trau dồi tri thức, quan 
tâm đến việc gây dựng các quỹ học bổng 
nên khi bước chân vào Bill Nye Saves 
the World dù có khi gặp các chủ đề rất 
khó, chuyên sâu, trò chuyện cùng các 
khách mời có vốn hiểu biết sâu rộng, 
tầm ảnh hưởng lớn, Karlie Kloss vẫn 
nhận được đánh giá tích cực chứ không 
hề mang tiếng “chân dài não ngắn”, 
chỉ xuất hiện để tô điểm cho chương 
trình. Cũng cần biết rằng, nhà khoa 

học kiêm người dẫn chương trình Bill 
Nye đã có một sự nghiệp truyền hình 
hết sức vẻ vang trong nỗ lực phổ biến 
kiến thức khoa học, đưa khán giả đại 
chúng đến gần với thế giới tưởng như 
khô khan, chỉ đầy ắp các lí thuyết, con 
số, những gì thiếu tính giải trí. Sau 13 
tập, Bill Nye Saves the World đã được 
hãng Netflix gia hạn tiếp mùa thứ hai 
và khán giả hi vọng sẽ tiếp tục gặp lại 
nàng siêu mẫu xinh đẹp, thông minh 
trong các chủ đề hóc búa mà không 
kém phần thú vị kế tiếp.

Trong khi chờ đợi, Karlie Kloss 
tiếp tục là nhân vật được các hãng 
truyền hình theo đuổi. Freeform đã 
đặt hàng cho một series mới mang tên 
Hollywood Movie Night with Karlie 
Kloss (Đêm điện ảnh với Karlie Kloss). 
Cùng với những người bạn của mình, 
Karlie sẽ chia sẻ với khán giả niềm đam 
mê điện ảnh, bình luận, tám chuyện về 
phim. Có thể đây cũng là một cánh cửa 
để Karlie thử sức thêm với nghệ thuật 
thứ Bảy sau khi đã chạm tới các đỉnh 
cao không nhiều người sánh được trong 
làng thời trang.

Thùy aN
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Xem gì?
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thứ tư - 01/11

01:10  Talk Vietnam
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 13
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - tập 9/39
07:30   Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 3: 

lại sơn trên bước đi ngày mới
08:00  Đối thoại chính sách
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
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 14
14:00  Ký sự: huyền sử ô lâu - tập 8
14:15  Toà tuyên án 
15:00  Phim tài liệu
15:30  doanh nhân và hội nhập
16:15  Thanh niên
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu
20:45  Phim VN: hoa cỏ may - tập 10/39
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Việc tử tế
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ năm - 02/11

01:10  Lục lạc vàng
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 14
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - tập 10/39
07:30   Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 4: 

rực rỡ đảo ngọc
08:00  Câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  Nông thôn mới
10:25  Thanh âm cuộc sống: hà Nội ơi
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 15
14:00  Ký sự: huyền sử ô lâu - tập 9
14:15   Nhà hát truyền hình: Và nơi đây bình minh 

yên tĩnh
16:15  Vì trẻ em
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh Tổ quốc
20:45  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 tập 13/34
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ sáu - 03/11

01:10  dân tộc và phát triển
01:40  Tuổi cao gương sáng
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 15
03:10  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - \
 tập 13/34
07:30   Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 5: 

biển sáng nơi đầu sóng

08:00  Giai điệu kết nối
09:15  Phát huy vai trò của mặt trận
09:30  hội nhập
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 16
14:00  Ký sự: huyền sử ô lâu - tập 10
14:15  90 phút để hiểu
16:15  Cựu chiến binh Việt Nam
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 tập 14/34
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ bảy - 04/11

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
01:40  Khám phá Việt Nam: Bộ sưu tập của 
 ông Tư đá
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 16
03:10  Phim VN: Ngược chiều nước mắt -  
 tập 14/34
07:00  Trang địa phương
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
11:15  Chuyển động 24h
12:35  Nông thôn mới
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 17
14:15  Talk Vietnam
15:00  Văn hoá CaNd
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:15  Tuổi cao gương sáng
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Như chưa hề có cuộc chia ly... 
21:15  Phim tài liệu 
21:40 âm nhạc và cuộc sống
22:45  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhật - 05/11

01:10  Môi trường
01:40  Khám phá Việt Nam: Tiếng gọi nơi 
 Vũng Đục
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 17
03:10  Tạp chí âm nhạc
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
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 TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 18
14:15  Chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐNd
15:30  doanh nhân và hội nhập
16:15  Mái ấm yêu thương
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  Sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 06/11

01:10  Chìa khoá thành công
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 18
07:30   Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 6: lý 

sơn đảo sáng
08:00  Chìa khoá thành công
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 19
14:00  Ký sự
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim VN: hoa cỏ may - tập 11/39
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 07/11

01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 19
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - tập 11/39
07:30   Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 7: 

bình minh một ngày mới
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 20
14:15  60 phút mở
 17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim VN: hoa cỏ may - tập 12/39
21:30  VTV kết nối
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động 
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thứ tư - 08/11

01:10  Đối thoại chính sách
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 20
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - tập 12/39
07:30   Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 8: 

chuyển mình cùng nắng gió
08:00  Đối thoại chính sách
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 21
14:15  Toà tuyên án 
15:00  Phim tài liệu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
 20:45  Phim VN: hoa cỏ may - tập 13/39
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Việc tử tế
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ năm - 09/11

01:10  Lục lạc vàng
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 21
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - tập 13/39
07:30   Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 9: 

vùng sáng nơi núi cao
08:00  Câu chuyện văn hóa
09:30  Tọa đàm nông nghiệp sạch
10:25  Thanh âm cuộc sống
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 22
14:15  Tạp chí âm nhạc
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim VN: Ngược chiều nước mắt -
 tập 15/34
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ sáu - 10/11

01:10  dân tộc và phát triển
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 22
03:10  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 tập 15/34
07:30  Ký sự: Thắp sáng những miền xa - tập 10: 

thắp sáng những dòng sông
08:00  Giai điệu kết nối
09:30  dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 23
14:15  90 phút để hiểu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 tập 16/34
22:10  Vấn đề hôm nay

22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ bảy - 11/11

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 23
03:10  Phim VN: Ngược chiều nước mắt - 
 tập 16/34
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:00  Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  Chuyển động 24h
12:35  Tọa đàm nông nghiệp sạch
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 24
14:15  Đối thoại chính sách
15:00  Văn hoá CaNd
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
22:45 Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhật - 12/11

02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 24
03:10  Tạp chí âm nhạc
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  Chìa khoá thành công
10:45  Cặp lá yêu thương 
11:15  Chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 25
14:15  Chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐNd
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Phim VN: Lục lạc vàng
21:40  Sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 13/11

01:10  Chìa khoá thành công
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 25
07:30  Ký sự:
08:00  Chìa khoá thành công
09:30  Môi trường
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 26
14:00  Ký sự
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri

20:45  Phim VN: hoa cỏ may - tập 14/39
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 14/11

01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 26
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - tập 14/39
07:30  Ký sự
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 27
14:15  60 phút mở
15:00  Phim tài liệu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim VN: hoa cỏ may - tập 15/39
22:10  Vấn đề hôm nay
 23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ tư - 15/11

01:10  Đối thoại chính sách
02:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 27
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - tập 15/39
07:30  Ký sự
08:00  Đối thoại chính sách
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 28
14:15  Toà tuyên án 
15:00  Phim tài liệu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
 20:45  Phim VN: hoa cỏ may - tập 16/39
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Việc tử tế
23:30  Thế giới 24h chuyển động

http://www.vtvgo.vn/
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Xem gì?
thứ tư - 01/11

06:45  Khỏe thật đơn giản: Đau mắt đỏ
08:30  Visa toàn cầu - số 44/17
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 26/34
 14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
16:45   Việt Nam - ĐN - CN: Nhà sàn Mường 

và những giá trị tâm linh
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội: Gs đặng huy huỳnh.
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 65
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 29/45
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - tập 36

thứ năm - 02/11

06:45  Bốn mùa yêu thương
08:00  Đi đâu? ăn gì?: Nơi địa đầu tổ quốc
08:30  Sắc màu các dân tộc
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 27/34
12:45  Nhà nông vui vẻ- tập 13
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15   an ninh và cuộc sống: Ngăn chặn tình 

trạng người dân tham gia vận chuyển 
hàng lậu

16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 66
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 30/45
20:35  Chất lượng cuộc sống
21:20  Những mảnh ghép của cuộc sống
22:35  Phim TBN Bí mật cây cầu cũ - tập 37

thứ sáu - 03/11

06:45  Kinh doanh, dễ hay khó ?
08:00  Vì sức khỏe người việt
08:30  Sắc màu không gian
09:00  Tạp chí xã hội: Gs đặng huy huỳnh.
10:25  Bạn của nhà nông 
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 28/34
12:45  Nhà nông vui vẻ- tập 14
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 

16:15  KhGd quốc phòng
16:45   Nhật Bản đồng hành: Mang sắc anh 

đào về Việt Nam
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 67
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05  Đi đâu? ăn gì?
21:35  Nghiên cứu và ứng dụng
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 tập 38 

thứ bảy - 04/11

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:30   an ninh và cuộc sống: Ngăn chặn tình 

trạng người dân tham gia vận chuyển 
hàng lậu

09:00   ThTT: Lễ tuyên dương học sinh, sinh 
viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

10:20  Nhịp sống công nghệ số 132
10:30    an sinh xã hội: Nâng cao vị thế của 

người khuyết tật
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 29/34
 14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
 17:15 Sáng kiến - giải pháp
18:00  Quý hơn vàng
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 68
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
21:05  Kinh doanh, dễ hay khó ?
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ -
 tập 39 

chủ nhật - 05/11

06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
08:30  Đi tìm đồng đội
11:30 Phim truyện: Phép màu - tập 30/34
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  Phóng sự 
16:45  Góc nhìn môi trường
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: Thủy hử - tập 69
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:05  Vào bếp khó gì
21:30  Chân trời khoa họcThưi - 06/11

thứ hai - 06/11

06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:00  Kinh doanh, dễ hay khó ?
08:30  Kinh doanh và pháp luật

10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Nhật Bản đồng hành
11:20   Khôn lớn mỗi ngày: Bé học cách buộc 

dây giầy
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 31/34
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  Sắc màu không gian
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu - số 45/17
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 70
19:50  Phim ngắn: tín hiệu - tập 31/45
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 tập 41 

thứ ba - 07/11

06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
08:00  Vào bếp khó gì
08:30  KhGd quốc phòng
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
11:20   Khôn lớn mỗi ngày: Bé không chạy 

nhảy khi cầm đũa
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 32/34
 12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00   Ngăn chặn tình trạng người dân tham 

gia vận chuyển hàng lậu
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 71
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 32
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:30  Nhật Bản đồng hành
21:45  Việt Nam - đất nước - con người 
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 tập 42 

thứ tư - 08/11

06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00  Chân trời khoa học
08:30  Visa toàn cầu - số 45/17
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Phát triển bền vững
11:20   Khôn lớn mỗi ngày: Thông cảm và 

giúp đỡ các bạn khuyết tật
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 33/34
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12:45  Nhà nông vui vẻ
12:55  Chuyến xe buýt kỳ thú 
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 72
19:50  Phim ngắn: tín hiệu - tập 33
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 tập 43 

thứ năm - 09/11

06:45  Bốn mùa yêu thương
08:00  Đi đâu? ăn gì ?
08:30  Sắc màu các dân tộc
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Khám phá
11:20   Khôn lớn mỗi ngày: Bé không cầm đồ 

sắc nhọn khi chơi
11:30  Phim truyện: Phép màu - tập 34/34
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  Visa toàn cầu - số 45/17
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 73
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 34
20:35  Chất lượng cuộc sống
 21:45  hành trình khám phá
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 tập 44 

thứ sáu - 10/11

06:45  Kinh doanh, dễ hay khó?
08:00  Vì sức khỏe người việt
08:30  Sắc màu không gian
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Việt Nam - đất nước - con người 
 12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  Sắc màu các dân tộc
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  KhGd quốc phòng
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 74
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 35
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi

21:45  Ngôi nhà giới tính
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 tập 45 

thứ bảy - 11/11

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:30  an ninh và cuộc sống
10:30  an sinh xã hội
11:20  Đồng tiền khôn 
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  Kiến thức cộng đồng
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Đèn giao thông
16:30   Kỹ năng thoát hiểm: Xử trí khi bị dị 

ứng hải sản
17:15 Sáng kiến - giải pháp
18:00  Quý hơn vàng
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Thủy hử - tập 75
20:00 Phim ngắn: Tín hiệu - tập 36
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
21:30  Khám phá
21:45  Phát triển bền vững
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - tập 46

chủ nhật - 12/11

06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
08:00  Đi đâu? ăn gì?
08:30  Đi tìm đồng đội
13:00  Pháp luật và cuộc sống
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  Phóng sự 
16:15  Tạp dề tí hon
16:35  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: Thủy hử - tập 76
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 37
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:30  Chân trời khoa học
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - tập 47

thứ hai - 13/11

06:45  Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:00  Kinh doanh, dễ hay khó?
09:00  Trái tim cho em 
 10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Nhật bản đồng hành
11:20  Khôn lớn mỗi ngày
11:30  Phim truyện 
12:15  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
12:45  Nhà nông vui vẻ
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 

16:15  Visa toàn cầu - số 46/17
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim truyện 
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 38
20:35  Sống khỏe mỗi ngày 
21:05  Nhật Bản ngày nay
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ -  
 tập 48 

thứ ba - 14/11

06:45  Sống khỏe mỗi ngày 
08:00  Vào bếp khó gì
09:00  hành trình khám phá
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
11:20  Khôn lớn mỗi ngày
11:30  Phim truyện 
12:15  Sống khỏe mỗi ngày 
12:45  Nhà nông vui vẻ
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim truyện 
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 39
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:05  Đi đâu? ăn gì?
21:30  Nhật Bản đồng hành
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ -
 tập 49 

thứ tư - 15/11

06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00  Chân trời khoa học
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Phát triển bền vững
11:20  Khôn lớn mỗi ngày
11:30  Phim truyện 
12:15  Người phụ nữ hạnh phúc
12:45  Nhà nông vui vẻ
12:55  Chuyến xe buýt kỳ thú 
 15:00  Phóng sự 
 17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim truyện 
19:50  Phim ngắn: Tín hiệu - tập 40
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - tập 50
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Xem gì?
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thứ tư 1/11

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 15

02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 3, 4
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:30  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Mặt nạ - Tập 16
17:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 5, 6
20:00  Xin chào hạnh phúc T47/100
20:30 Quyền lực ghế nóng
21:10  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 10
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 85
23:00  Chuyện đêm muộn

thứ năm 2/11

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 16

02:00  Đừng để tiền rơi
03:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 5, 6
05:00  Vh-SK-NV
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Vh-SK-NV
10:15  Bố ơi! Mình đi đâu thế ?
11:30  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Mặt nạ - Tập 17
17:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 7, 8
20:00  Xin chào hạnh phúc T48/100
20:30  Cặp đôi hoàn hảo: Trữ tình - Bolero
21:10  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 11
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 86
23:00  Chuyện đêm muộn

thứ sáu 3/11

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 17

02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 7, 8
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
10:15  Đường lên đỉnh olympia

11:30  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Mặt nạ - Tập 18
13:00  Vui sống mỗi ngày
15:45  Vua đầu bếp
17:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 9, 10

20:00  Chúng tôi là chiến sĩ

21:10  Gương mặt thân quen Nhí

23:00  Chuyện đêm muộn

thứ bảy 4/11

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 

Tập 18

02:00  Chuẩn cơm mẹ nấu

03:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 9, 10

05:00  Không giới hạn Sasuke VN

06:00  Nhịp đập 360o thể thao

07:00  Cà phê sáng 

09:00  Vh-SK-NV

12:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?

13:00  hãy chọn giá đúng

14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 

 Tập 21

15:00  Cầu thủ nhí

17:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 11, 12

20:00  Mặt trời bé con

21:10  Giọng hát việt Nhí

23:00  Chuyện đêm muộn

chủ nhật 5/11

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 

Tập 19

02:00  Vh-SK-NV

03:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 11, 12

05:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế ?

06:00  Nhịp đập 360o thể thao

07:00  Cà phê sáng 

09:00  Sáng tạo việt

10:15  Bản lĩnh nhóc tỳ

11:00  100 triệu 1 phút

12:00  Cố lên con yêu

13:00  Đường lên đỉnh olympia

14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 

 Tập 22

15:00  Chuẩn cơm mẹ nấu

17:00  Phim hQ: Cú chốt - Tập 13, 14

20:00  Vua đầu bếp

21:10  Bước nhẩy ngàn cân

23:00  Bí mật tạo hóa

thứ hai 6/11

00:15  Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 20

02:00  Cháu ơi, cháu à
03:00  Phim  hQ: Cú chốt - Tập 13, 14
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
09:30  Sáng tạo việt
10:15  Sinh ra để tỏa sáng
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Mặt nạ - Tập 19
17:00  Phim  hQ: Cú chốt - Tập 15, 16
20:00  Xin chào hạnh phúc T49/100
20:30  Con biết tuốt 
21:15  Sắc mầu phái đẹp
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 15
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 87
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ ba 7/11

00:15   Phim  Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 21

02:00  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim   hQ: Cú chốt - Tập 15, 16
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Con biết tuốt
10:15  Chúng tôi là chiến sĩ
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim  hQ: Mặt nạ - Tập 20
17:00  Phim    hQ: Cú chốt - Tập 17, 18
20:00  Xin chào hạnh phúc T50/100
20:30  ai là triệu phú
21:15  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 16
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 88
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ tư 8/11

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 22

02:00  Vui khoẻ có ích
03:00  Phim    hQ: Cú chốt - Tập 17, 18           
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
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Xem gì?
08:00  Xả xì chét 
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim  hQ: Mặt nạ - Tập 21
17:00  Phim  hQ: Cú chốt - Tập 19, 20
20:00  Xin chào hạnh phúc T51/100
20:30   Quyền lực ghế nóng
21:15  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 12
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 89
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ năm 9/11

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 23

02:00  Quyền lực ghế nóng
03:00  Phim    hQ: Cú chốt - Tập 19, 20
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Điều ước thứ 7
10:15  Bố ơi! mình đi đâu thế?
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim  hQ: Mặt nạ - Tập 22
17:00  Phim    hQ: Cú chốt - Tập 21, 22
20:00  Xin chào hạnh phúc T52/100
20:30  Cặp đôi hoàn hảo: Trữ Tình -  bolero
21:15  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 13
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 90
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ sáu  10/11

00:15   Phim  Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 24

02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  Phim    hQ: Cú chốt - Tập 21, 22
05:00  Quyền lực ghế nóng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
09:30  Biệt đội vui nhộn
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Mặt nạ - Tập 23
17:00  Phim  hQ: Cú chốt - Tập 23, 24
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:15  Gương mặt thân quen nhí
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ bảy 11/11

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 25

02:00  Chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  Phim  hQ: Cú chốt - Tập 23, 24
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
09:15  Vh-SK-NV
11:00  Thương vụ bạc tỷ
12:00  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 
 Tập 23
17:00  Phim  nhiều tập NN
20:00  Mặt trời bé con
21:15  Giọng hát Việt Nhí
23:30  Chuyện đêm muộn

 chủ nhật  12/11

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 26

02:00  Vh-SK-NV
03:00  Phim  truyện: 
05:00  Bố ơi! mình đi đâu thế?
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
09:15  Sáng tạo việt
11:00  100 triệu 1 phút
12:00  Cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  Rubic Phim: Vòng tay bạn bè - 
 Tập 24
15:00  Chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  Phim  nhiều tập NN
20:00  Biệt đội vui nhộn
21:15  Bước nhẩy ngàn cân
23:30  Bí mật của tạo hóa

thứ hai 13/11

00:15   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 27

02:01  Cháu ơi,cháu à.
03:00  Phim  nhiều tập NN
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  Sinh ra để tỏa sáng
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc

12:00  Phim hQ: Mặt nạ - Tập 24
15:00  Giọng hát việt nhí
17:00  Phim  nhiều tập NN
20:00  Xin chào hạnh phúc T53/100
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
20:30  Con biết tuốt
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 17
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 91
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ ba 14/11

00:15   Phim  Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 28

02:01  Vì bạn xứng đáng
03:00  Phim  nhiều tập NN
05:00  Bản thiết kế cuộc sống
06:00  Nhịp đập 360o thể thao
07:00  Cà phê sáng 
10:15 Chúng tôi là chiến sĩ
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim  hQ: Mặt nạ - Tập 25
17:00  Phim  nhiều tập NN
20:00  Xin chào hạnh phúc T54/100
20:30  ai là triệu phú
21:30  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 18
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 92
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ tư 15/11

00:15   Phim  Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 29

02:01  Vui khoẻ có ích
03:00  Phim  nhiều tập NN
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15 Vì bạn xứng đáng
11:20  Phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Mặt nạ - Tập 26
15:30  Cặp đôi hoàn hảo: Trũ  Tình -  Bolero
17:00  Phim  nhiều tập NN
20:00  Xin chào hạnh phúc T55/100
20:30 Quyền lực ghế nóng
21:25  Sắc mầu phái đẹp 
21:30  Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 14
22:30  Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 93
23:30  Chuyện đêm muộn
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(từ ngày 1 đến ngày 15/11/2017)
lịch phát sóng các đài địa phương

khánh hòa hải dương
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buổi sáng (7h00)
Từ 1- 14/11
Phim hQ: Chạy đâu cho 
thoát
Ngày 15/11
Phim hQ: 14 ngày về quá 
khứ
buổi trưa (11h15) 
(Phát lại vào 7h00 ngày hôm 
sau)
Từ 11 - 13/11
 Phim hQ: Chạy đâu cho 
thoát
Ngày 14,15/11
Phim hQ: 14 ngày về quá 
khứ
buổi chiều (14h30)
Phim hQ: Bóng tối hận thù

buổi chiều tối (17h00)
Phim hQ: Lọ Lem thành 
phố
buổi chiều tối (18h00)
Từ 1 - 12/11
Phim VN: Quyến rũ
 Từ 13 - 15/11
 Phim VN: Đường đời
buổi tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30 ngày 
hôm sau)
 Phim hQ: Bóng tối hận thù
Cuối ngày (23h30)
(Phát lại vào 17h00 ngày 
hôm sau)
 Phim hàn Quốc: Lọ Lem 
thành phố

buổi 0h00
Ngày 1/11: Phim hQ: Sống 
để yêu
Từ 2- 15/11: Phim TQ: Gia 
đình thục nữ
buổi 2h00
Từ 1- 5/11: Phim VN: Vết 
sẹo
Từ 6- 15/11: Phim VN: Túm 
cổ đại gia
buổi 4h20
Phim hQ: Quản gia bí ẩn
buổi 8h10
Phim hQ: Sức mạnh diệu kì
buổi 10h05
Từ 1- 12/11: Phim TQ: Bí 
mật thời gian bị vùi lấp
Từ 13- 15/11: Phim TQ: 
Người thừa kế gia nghiệp

buổi 12h30
Phim hQ: Khát vọng đen tối
buổi 18h00
Phim VN: Tình muộn
buổi 21h10
Từ 1- 6/11: Phim hQ: Lửa 
hận tình thù
Từ 7- 15/11: Phim hQ: Con 
gái của mẹ kế
Thứ Bảy: Phim cuối tuần: 
Ngày 4/11: Phim Mỹ: Nhà 
kho 24
Ngày 11/11: Phim Mỹ: Thợ 
săn huyền bí
buổi 21h45
Phim Philippine: Cạn dòng 
nước mắt

buổi sáng (6h45’)   

Phim Việt Nam: Đất mặn 

buổi sáng (9h00’) 

Phim hQ: Bước tới ngày mai

buổi trưa (11h45’)

* Thứ hai, Ba, Tư, Năm, 

Sáu 

Phim hQ: Bóng tối hận thù

buổi trưa (13h45’)

* Thứ hai, Ba, Tư,  

Năm, Sáu. 

Từ ngày 1-6/11

 Phim VN: ảo vọng 

Từ ngày 7-15/11

Phim VN: Con gái vị  

thẩm phán

buổi chiều (16h30’) 
Từ ngày 1-11/11
 Phim hQ: Muôn nẻo tình 
yêu
Từ ngày 12-15/11
 Phim hQ: Thử thách tình đời 
 buổi tối (20h45’)
 * Thứ hai, Ba, Tư, Năm, 
Sáu, Bảy 
Từ ngày 1-15/11
Phim hQ: Vợ hàng xóm
* Chủ nhật.
Ngày 5,12/11: Phim nước 
ngoài
buổi tối ( 22h45’)
*Thứ hai, Ba, Tư, Năm, 
Sáu 
Phim hQ: Trái tim người mẹ

buổi 0h00
Phim hQ: Câu chuyện mẹ 
tôi
buổi 2h00
Từ 1 - 2/11: Phim VN: Tỉ 
phú Tưng
Từ 3 - 14/11: Phim VN: 
Ngôi sao thứ 31
Ngày 15/11: Phim VN: Vẫn 
có em bên đời
buổi 5h00
Phim Mexico: Sắc màu đam 
mê
buổi 7h05 
Từ 1 - 13/11: Phim VN: Khi 
em đã lớn
Từ 14 - 15/11: Phim VN: 
hoàng hôn dịu dàng
buổi 11h00
Phim hQ: Cầu vồng  
sau mưa

buổi 12h00
Phim hQ: Chị cả
Buổi 14h00 (Thứ hai, Ba, 
Tư, Sáu, Bảy)
Phim VN: Đoạn trường  
nam ai
buổi 17h30
Phim TQ: Giang Nam tứ đại 
tài tử
Buổi 20h10 (từ thứ hai đến 
thứ sáu)
Phim Singapore: Ngược 
dòng
buổi 21h10
Phim VN: hồ sơ lửa - P1: 
Mật danh Đ9
buổi 22h05
Phim TQ: Bí mật thời gian 
bị vùi lấp
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Lệ Thảo, Thế Đạt và 
Minh Quân cùng 

lớn lên trong cô nhi viện. 
Thảo càng lớn càng xinh, 
cô và Thế Đạt yêu nhau 
mà không nhận thấy rằng 
Minh Quân từ lâu cũng âm 

thầm ôm  một mối tình si. yêu mà không được đáp trả nên 
khi nghe Lệ Thảo và Thế Đạt báo tin sắp cưới, Minh Quân 
âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt tình địch. Bị Minh Quân 
truy sát và rơi xuống vực sâu nhưng Đạt lại may mắn thoát 
chết nhờ sự cứu giúp của một toán thợ săn. Để trả ơn cứu 
mạng của chú Chín thợ săn, Đạt cưới hạnh, hai người có 
với nhau một bé trai tên là Thế Phong. Lệ Thảo cũng sinh 
cho Quân một bé gái tên Minh Tuyền. Nhiều năm sau, Đạt 
tìm ra tung tích Minh Quân và câu chuyện diễn ra thêm 
nhiều tình tiết mới...

Phim phát sóng lúc 19h00 hàng ngày từ ngày 9/11.-

phim đặc sắc trên

Tình Là dây oan 
(Phim Việt Nam -  39 tập)

phim đặc sắc trên

Cổ kiếm kỲ Đàm 
(Phim Trung Quốc -  50 tập)

Đệ tử 
của 

Tử dận 
chân nhân 
là Bách 
Lý Đồ Tô 
trong người 
mang luồng 
sát khí kì 
lạ, phải nhờ tới Phần Tịch kiếm để áp chế. Khi diệt thổ phỉ 
tại Phiên Vân trại, Đồ Tô quen âu dương Thiếu Cung và 
Phương Lan Sinh. Thiếu Cung đang luyện thuốc khởi tử 
hoàn sinh nên Đồ Tô quyết định đi theo ông với hi vọng 
có thể dùng phương thuốc này để cứu sống mẹ mình. Trên 
đường đi, Đồ Tô quen Phong Tình Tuyết và một con hồ li 
hóa thân thành người là Tương Linh... Mối tình đẹp nhưng 
cũng nhiều trắc trở giữa Phong Tình Tuyết và Đồ Tô cùng 
sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi đã làm nên sức hấp 
dẫn đặc biệt của bộ phim tiên hiệp này.

Phim đang phát sóng lúc 20h50 hàng ngày.

LịCh PhiM

Từ TậP ĐếN TậPGiỜ PhÁT 
SóNG

TêN PhiM

Tập 35 - 49/50
(Từ ngày 1 - 15/11)

Cổ kiếm kỳ đàm 
(Phim Trung Quốc - 50 tập)20h50

Tập 49 - 63/98
(Từ ngày 1 - 15/11)

Tình tay ba 
(Phim hàn Quốc - 98 tập)3h00

Tập 61 - 75/84
(Từ ngày 1 - 15/11)

Thủy hử 
(Phim Trung Quốc - 84 tập)6h00

Tập 31/31
(Ngày 1/11)

Tập 1 - 14/32
(Từ ngày 2 - 15/11)

Lớp học Một Không hai 
(Phim Việt Nam -  31 tập)

Thề không gục ngã 
(Phim Việt Nam - 32 tập)

15h15

Tập 87 - 101/210
(Từ ngày 1 - 15/11)

Số phận nghiệt ngã của Sophia 
(Phim Nga - 210 tập)17h00

Tập 18 - 32/64
(Từ ngày 1 - 15/11)

Cuộc chiến quý ông 
(Phim Việt Nam - 64 tập)22h00

Tập 14 - 28/28
(Từ ngày 1 - 15/11)

Kế hoạch báo thù 
(Phim hàn Quốc - 28 tập)0h00

Tập 14 - 28/30
(Từ ngày 1 - 15/11)

Vẫn có em bên đời 
(Phim Việt Nam - 30 tập)9h00

Tập 8 - 22/45
(Từ ngày 1 - 15/11)

Cảnh sát đặc nhiệm 
(Phim Singapore - 45 tập)12h00

LịCh PhiM

Từ TậP ĐếN TậPGiỜ PhÁT 
SóNG

TêN PhiM

Tập 35 - 49/84
(Từ ngày 1 - 15/11)

Tam Quốc diễn nghĩa 
(Phim Trung Quốc - 84 tập)8h00

Tập 40 - 54/95
(Từ ngày 1 - 15/11)

Sức mạnh của sự phản bội 
(Phim hàn Quốc  - 95 tập)11h00

Tập 20 - 34/100
(Từ ngày 1 - 15/11)

Biển tình ngang trái 
(Phim Philippin - 100 tập)23h00

Tập 37 - 43/43
(Từ ngày 1 - 7/11)

Tập 1 - 8/30
(Từ ngày 8 - 15/11)

              hoa hồng không dành cho em 
(Phim Việt Nam - 43 tập)

Chàng rể ngoại quốc 
(Phim Việt Nam - 30 tập)

14h00

Tập 16/16
(Ngày 1/11)

Tập 2 - 15/20
(Từ ngày 2 - 15/11)

Đội đặc nhiệm chống Mafia 
(Phim italia Phần 2 - 16 tập)

Đội đặc nhiệm chống Mafia 
(Phim italia Phần 3 - 12 tập)

16h00

Tập 47 - 54/54
(Từ ngày 1 - 8/11)

Tập 1 - 7/39
(Từ ngày 9 - 15/11)

Vòng tròn số 12 
(Phim Việt Nam - 54 tập)

Tình là dây oan 
(Phim Việt Nam - 39 tập)

19h00

Tập 5 - 19/81
(Từ ngày 1 - 15/11)

ước mơ lấp lánh 
(Phim hàn Quốc - 81 tập)20h00
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Thứ Hai
06h00: Bản tin Ngày mới
09h00: Khoa học thường thức
10h00: Bản tin Tiếng Trung
10h30: Phim truyện
11h30: Bản tin trưa
12h00: Phim truyện
13h00: Bản tin C36
13h05: Phim truyện
15h00: Bản tin Tiếng Anh
16h00: Bản tin Tiếng Trung
17h00: Bản tin Quốc tế
17h15: Sự kiện nhân chứng
17h45: Rubik thời sự
18h00: Bản tin C36
18h05: Phim truyện
20h00: Thời sự Quốc phòng
20h45: Đối ngoại Quốc phòng
21h00: Nữ quân nhân
22h00: Bản tin 22h
22h05: Phóng sự

Thứ Ba
06h00: Bản tin Ngày mới
09h00: Giải mã vũ khí
09h30: Việt Nam nơi tôi đến
10h00: Bản tin Tiếng Trung
10h30: Phim truyện
11h30: Bản tin trưa
12h00: Phim truyện
13h00: Bản tin C36
13h05: Phim truyện
15h00: Bản tin Tiếng Anh
16h00: Bản tin Tiếng Trung
17h00: Bản tin Quốc tế
17h15: Người lính trở về
17h45: Rubik thời sự
18h00: Bản tin C36
18h05: Phim truyện

20h00: Thời sự Quốc phòng
20h45: Biển đảo Tổ quốc
22h00: Bản tin 22h
22h05: Phóng sự

Thứ Tư
06h00: Bản tin Ngày mới
09h00: Hồ sơ mật
09h30: Góc cuộc sống
10h00: Bản tin Tiếng Trung
10h30: Phim truyện
11h30: Bản tin trưa
12h00: Phim truyện
13h00: Bản tin C36
13h05: Phim truyện
15h00: Bản tin Tiếng Anh
16h00: Bản tin Tiếng Trung
17h00: Bản tin Quốc tế
17h15: Nhắn tìm đồng đội
17h30: Kỷ vật thiêng liêng
18h00: Bản tin C36
18h05: Phim truyện
20h00: Thời sự Quốc phòng
20h45: Biên cương xanh
22h00: Bản tin 22h
22h05: Phóng sự

Thứ Năm
06h00: Bản tin Ngày mới
09h00: Những phát minh làm thay 
đổi thế giới
9h30: Xe và đam mê
10h00: Bản tin Tiếng Trung
10h30: Phim truyện
11h30: Bản tin trưa
12h00: Phim truyện
13h00: Bản tin C36
13h05: Phim truyện
15h00: Bản tin Tiếng Anh
16h00: Bản tin Tiếng Trung

16h45: Quốc phòng địa phương
17h00: Bản tin Quốc tế
17h45: Rubik thời sự
18h00: Bản tin C36
18h05: Phim truyện
20h00: Thời sự Quốc phòng
20h45: Đi tìm đồng đội
22h00: Bản tin 22h
22h05: Phóng sự

Thứ Sáu
06h00: Bản tin Ngày mới
09h00: Hồ sơ chiến tranh nhân dân
09h30: Thế giới số
10h00: Bản tin Tiếng Trung
10h30: Phim truyện
11h30: Bản tin trưa
12h00: Phim truyện
13h00: Bản tin C36
13h05: Phim truyện
15h00: Bản tin Tiếng Anh
16h00: Bản tin Tiếng Trung
17h00: Bản tin Quốc tế
17h15: Quân y và đời sống
18h00: Bản tin C36
18h05: Phim truyện
20h00: Thời sự Quốc phòng
20h40: Nhận diện sự thật
21h00: Tạp chí Thể thao Quân đội
22h00: Bản tin 22h
22h05: Phóng sự

Thứ Bảy
06h00: Bản tin Ngày mới
08h30: Nhịp cầu khán giả
09h30: Đẹp Việt Nam
10h00: Bản tin Tiếng Trung
10h30: Phim truyện
11h30: Bản tin trưa

12h00: Phim truyện
13h00: Bản tin C36
13h05: Phim truyện
15h00: Bản tin Tiếng Anh
16h00: Bản tin Tiếng Trung
17h00: Bản tin Quốc tế
17h15: Ngôi sao đồng điệu
18h00: Bản tin C36
18h05: Phim truyện
20h00: Thời sự Quốc phòng
21h00: Hậu phương chiến sĩ
22h00: Bản tin 22h
22h15: Kỷ lục quân sự
23h00: Phim Tài liệu

Chủ nhật
06h00: Bản tin Ngày mới
08h30: Người quan sát
09h00: Mạch nguồn văn hóa dân gian
90h15: Chúng tôi là chiến sĩ
10h00: Bản tin Tiếng Trung
11h00: Bạn muốn hẹn hò
11h30: Bản tin trưa
12h00: Phim truyện
13h00: Bản tin C36
13h05: Phim truyện
13h50: Tạp chí thể thao cuối tuần
15h00: Bản tin Tiếng Anh
16h00: Bản tin Tiếng Trung
17h00: Bản tin Quốc tế
17h15: Tạp chí Văn hóa nghệ thuật 
Quân đội
18h00: Bản tin C36
20h00: Thời sự Quốc phòng
20h45: Tạp chí Khoa học Quân sự
22h00: Bản tin 22h
23h00: Phim Tài liệu
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Những người ở hai thế hệ khác 
nhau luôn có sự khác biệt nhất 
định về cách nghĩ và quan niệm. 

Và sự khác biệt này mang tính thời đại, 
với những đặc trưng tiêu biểu và khó có 
thể xoay chuyển được. Mỗi thế hệ đều 
có quan điểm sống và giá trị sống riêng, 
chúng ta không thể áp đặt quan điểm 
của mình lên thế hệ khác được. Nền 
giáo dục cổ truyền Á Đông dựa trên 
căn bản quyền uy “con cãi cha mẹ trăm 
đường con hư” đã trở thành quan niệm 
phổ biến bao đời nay. Từ quan niệm 
này, một số cha mẹ đã can thiệp cứng 
rắn vào mọi quyết định của con cái, từ 
cách ăn, nếp nghĩ đến việc học hành 
khiến cho xung đột thế hệ ngày càng trở 
nên gay gắt. 

Mâu thuẫn thế hệ xuất hiện như một 
lẽ tự nhiên và không thể tránh khỏi.  Nó 
là sự phản ánh mâu thuẫn giữa tính kinh 
nghiệm và tính sáng tạo trong hoạt động 
của gia đình và xã hội. Giữa ông bà, cha 
mẹ và con cái là khoảng cách mấy chục 
năm tuổi nên có sự khác biệt rất lớn về 
cách tư duy và cách sống, mà ai cũng 
muốn bảo vệ quan điểm của mình. Các 
thế hệ lớn tuổi thường muốn giáo dục 
con cháu theo cách mà họ từng trải qua, 
từng thụ hưởng và cho đó là cách giáo 
dục tốt nhất. Đây có thể là cách bảo vệ 
con trẻ tốt nhất, vun đắp tình cảm con trẻ 
chân thành và bảo vệ chúng trước những 
ảnh hưởng xấu của môi trường xung 
quanh. Thế nhưng, đôi khi lại không 
phù hợp với thực tế cuộc sống cũng như 
những biến động của xã hội hiện đại. 
Mỗi khi thế hệ trẻ phản kháng lại thì bị 
cho rằng: “Trứng khôn hơn vịt” hay “cá 
không ăn muối cá ươn”... 

Thạc sĩ giáo dục Nguyễn Thị Thu 
huyền (giảng viên Trường Đh Sư phạm 
TP.hCM) cho rằng, xã hội đang tồn tại 
xung đột thế hệ rõ rệt: “Cha mẹ, thầy 
cô và người lớn thường tự cho mình có 
quyền nhiều hơn người trẻ, cố tạo ra 
quyền lực để chúng phải sợ mình. Trong 
khi đó, người trẻ bây giờ được tiếp thu 
nhiều cái mới, nên cũng có ý thức rất 
cao về quyền của mình”. Thay vì dùng 
quyền lực, người lớn nên tạo uy tín, sự 
gương mẫu và cần thay đổi nhận thức 
của chính bản thân mình trước khi muốn 
người trẻ thay đổi. Sự khác biệt thế hệ 
đã khiến mâu thuẫn giữa ông bà, cha 
mẹ và con cái ngày càng trở nên sâu 
sắc. Khi không được hoá giải kịp thời 
thì sẽ có những hệ luỵ đau lòng xảy ra. 
George orwell, một nhà văn người anh 
từng nói: “Người ở thế hệ này luôn nghĩ 
mình thông minh hơn thế hệ trước và 
sáng suốt hơn thế hệ sau”. 

Khoảng cách giữa các thế hệ là trở 
ngại lớn nhưng không có nghĩa là không 

thể vượt qua. Giải pháp tối ưu nhất là 
thử đặt mình vào vị trí của người khác, 
của thế hệ khác. Theo Tiến sĩ Trịnh hoà 
Bình, để giải quyết mâu thuẫn giữa các 
thế hệ đòi hỏi mỗi bên phải lắng nghe và 
đối thoại với nhau: “Đối thoại để có sự 
kế thừa, phát huy văn hóa, giữ được bản 
sắc, giữ được cái hồn của dân tộc nhưng 
đồng thời cũng phải tiếp thu văn hóa, văn 
minh nhân loại. Mâu thuẫn giữa các thế 
hệ không giải quyết bằng thỏa hiệp một 
chiều mà bằng thỏa hiệp nâng cấp. Điều 
này sẽ giúp cho xã hội có bước chuyển 
với tốc độ của thời đại mới nhưng đồng 
thời vẫn đạt được sự hài hòa”.

Gia đình vẫn là điều thiêng liêng 
nhất, nhưng để điều thiêng liêng đó 
luôn luôn sưởi ấm mỗi trái tim con 
người, thì mỗi người chúng ta cần tôn 
trọng sự khác biệt. Chỉ bằng cách đó, 
các thế hệ mới có thể sống với nhau 
hòa hợp, hạnh phúc.

Bảo aNh

?giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản, nhưng ông bà anh của Lê thiện hiếu Là một trong 
những ca khúc được yêu thích năm 2016 Vì chạm được Vào cảm xúc của khán giả ở mọi 
Lứa tuổi. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa các thế hệ được đề cập đến một cách hài 
hước, Vui Vẻ nhưng Lại rõ ràng Và thấm thía đến thế. sự khác biệt thế hệ Là kết quả 
tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà ở thời nào cũng có. khác biệt sẽ 
dẫn đến xung đột nếu các bên không biết Lắng nghe Và thấu hiểu nhau.

Khoảng cách thế hệ
Lấp sao cho đầy
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TưỜNG LiNh
Vì “đến muộn” 
nên phải “đi nhanh”

á quân the face - gưƠng 
Mặt thưƠng hiệu 2017 
cho rằng, cô bắt đầu 
hoạt động nghệ thuật 
khá muộn nên không 
có nhiều thời gian để 
tự phát triển bản thân. 
Việc Liên tục góp mặt 
trong các cuộc thi Lớn 
Là cách tốt nhất để 
tường Linh hoàn thiện 
mình Và chinh phục 
người hâm mộ. dù chỉ 
tình cờ rẽ ngang sang 
nghệ thuật, tường 
Linh đã nhanh 
chóng mang Về 
cho mình Lượng 
người hâm mộ 
đông đảo nhờ 
khuôn mặt khả 
ái, nụ cười tươi 
tắn Và đặc biệt 
Là sự thông 
minh, cầu tiến. 
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tường Linh trước và sau the face 
đã thay đổi như thế nào?

Tôi mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều, 
cảm giác như có thể đối mặt với “cả thế 
giới” (cười). Đối với một người mới chập 
chững bước chân vào nghệ thuật như mình 
thì The Face đúng là một môi trường lí 
tưởng để khám phá và  rèn luyện bản thân. 
Chắc chắn nó cũng là một kỉ niệm rất 
đáng nhớ trong suốt quá trình hoạt động 
nghệ thuật của tôi. 

có điều gì chị cảm thấy hối tiếc vì 
chưa kịp thể hiện ở the face?

Có lẽ là không. Tôi mới bước vào nghệ 
thuật thời gian gần đây thôi, nên chủ yếu 
là tham gia cuộc thi với tâm thế học hỏi và 
rèn luyện. Trong  3 tháng tham gia chương 
trình, tôi cũng đã nỗ lực hết mình, vượt 
qua nhiều giới hạn của bản thân để hoàn 
thành các thử thách. 

ngoài các kĩ năng trình diễn, chị 
học được gì từ hLV của mình?

Đó là sự tự tin và quyết liệt với đam 
mê của mình. Chị hoàng Thùy đã từng 
khuyên chúng tôi, đừng để sự sợ hãi cản 
bước chân mình. Con đường chị ấy đã đi 
qua để trở thành một người mẫu quốc tế, 
sải bước trên những sàn diễn thời trang 
hàng đầu thế giới, đủ để truyền cảm hứng 
cho những nghệ sĩ trẻ như chúng tôi.

trở thành đại diện Việt nam tham 
dự cuộc thi hoa hậu Liên lục địa (Miss 
intercontinental 2017), chị đã chuẩn bị 
như thế nào để đến với sân chơi này?

Sau khi The Face kết thúc, tôi chỉ được 
nghỉ ngơi vài ngày, sau đó bắt tay vào tập 
luyện cho cuộc thi. Đây là một sân chơi 
lớn, đòi hỏi rất nhiều kĩ năng nên hàng 
ngày mình phải học tiếng anh, tập gym, 
học nhảy, học trang điểm, chụp hình…

chị muốn mang hình ảnh như thế 
nào đến với Miss intercontinental 2017?

Tôi muốn mang hình ảnh một người 
phụ nữ Việt Nam truyền thống nhưng vẫn 
năng động, hiện đại và đầy tự tin. 

hầu hết đại diện Việt nam khi 
tham gia đấu trường quốc tế thường hay 
mất điểm ở phần thi catwalk và ứng xử, 
chị có tự tin ở hai kĩ năng này?

Tôi khá tự tin về khả năng ứng xử 
bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng anh, tuy 
nhiên, vẫn cần phải tập luyện thêm để 

không bị khớp khi nói trước đám đông. 
Còn phần catwalk thì hiện nay tôi vẫn 
đang cố gắng luyện tập để nâng cao kĩ 
năng trình diễn của mình.

chị sẽ giới thiệu một Việt nam như 
thế nào với bạn bè thế giới?

Tôi sẽ cố gắng cho bạn bè quốc tế thấy 
được hình ảnh một Việt Nam thân thiện, 
gần gũi, cởi mở, yêu chuộng hòa bình, sẵn 
sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế 
giới. Tôi và ekip của mình cũng đang thực 
hiện một clip giới thiệu về đất nước và 
con người Việt Nam để mang tới cuộc thi.

còn phần thi tài năng thì sao?
Tôi vẫn đang phân vân giữa múa và 

nhảy. Múa thì sẽ thể hiện được nét truyền 
thống của dân tộc, nhưng tiêu chí của Miss 
Intercontinental là hướng tới sự năng động 
và hiện đại nên một bài nhảy có vẻ sẽ 
phù hợp và làm không khí sôi động hơn. 
hiện giờ tôi vẫn đang tập luyện cho cả hai 
phương án.  

Mới chỉ bước vào hoạt động nghệ 
thuật hơn 3 tháng nhưng đã trở 
thành gương mặt được nhiều 
người yêu mến, chị có nghĩ 
mình quá may mắn?

Chắc chắn rồi, dù 3 tháng 
vừa qua tôi đã nỗ lực hơn 
100% khả năng của 
mình, nhưng nếu không 
may mắn thì không thể 
nào có được kết quả 
như hiện nay. Nhiều 
lúc nghĩ lại, cảm thấy 
như mọi thứ giống như 
được sắp đặt từ trước, các 
cơ hội cứ lần lượt tới với 
mình một cách tình cờ 
nhưng lại rất trình tự và 
đúng thời điểm, từ cuộc 
thi Miss Asia Beauty 
2017 (hoa hậu sắc đẹp 
châu Á), rồi tới The 
Face và bây giờ là Miss 
Intercontinental 2017.

từ một sinh 
viên bất ngờ rẽ ngang 
sang showbiz, chị đã 
làm thế nào để bắt 
nhịp được với môi 
trường mới này?

Khi tôi mới tốt nghiệp và chuẩn bị tìm 
cho mình một định hướng tương lai thì 
bất chợt rẽ ngang sang showbiz. Lúc đầu, 
tôi cũng cảm thấy bỡ ngỡ và hơi lo lắng, 
nhưng luôn tự nhắc mình phải cố gắng để 
thích nghi. Quan trọng nhất là phải hoàn 
thiện bản thân mỗi ngày để hướng tới một 
hình ảnh tốt đẹp hơn. 

bước vào nghệ thuật ở lứa tuổi 
khá chín chắn, điều đó có những khó 
khăn và thuận lợi gì?

Có thể nói, ở lứa tuổi của tôi là quá trễ 
để bắt đầu hoạt động nghệ thuật, nhưng 
với những gì đạt được trong 3 tháng qua, 
tôi tin rằng mình có khả năng chạy đường 
dài để đuổi kịp những người đi trước. Nếu 
vào nghệ thuật sớm hơn, có lẽ tôi sẽ có 
nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân, 
không phải “chạy hết tốc lực” như thế này. 
Nhưng có lẽ, mọi thứ đều là nhân duyên, 
bây giờ quan trọng nhất là phải cố gắng 
từng giây, từng phút, không bỏ lỡ bất cứ 
cơ hội nào.

nhưng ở độ tuổi này lại có đủ sự 
trưởng thành để đương đầu với những 
mặt trái của showbiz?

Khi quyết định đi theo nghệ thuật, tôi 
xác định đây là con đường rất chông gai. 

Độ tuổi thì có thể chín chắn, nhưng 
những sự cố, va vấp thì phải làm 

nghề nhiều thì mới đủ kinh 
nghiệm và sự mạnh mẽ để 
đối phó được.

Mục tiêu mà chị 
muốn chinh phục trong nghệ 

thuật là gì?
Tôi muốn hướng tới hình 

ảnh một hoa hậu thanh lịch, 
nhẹ nhàng, sang trọng. Một vẻ 
đẹp mang tính nhân văn, có 

thể truyền cảm hứng cho người 
khác. Tôi muốn cuộc sống của 
mình trở nên có ý nghĩa khi 
tham gia những dự án từ thiện, 
xây trường, xây cầu… và  giúp 
đỡ được nhiều hoàn cảnh khó 
khăn. Có thể tôi không có 
điều kiện vật chất, nhưng có 
tuổi trẻ và sự hăng say…

Xin cảm ơn chị!
Thu TRaNG 

(Thực hiện)
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Cảm hứng
DâN gIaN

tại tuần Lễ thời trang Việt nam xuân hè 2018, ntk cao 
minh tiến khéo Léo đưa cảm hứng dân gian Việt nam Vào 
những mẫu thiết kế hợp xu hướng mốt, đồng thời kết hợp 
tôn Vinh nét đẹp Làng nghề thêu đính kết thủ công.



Bối cảnh sân khấu được trang 
trí bởi những chú ngựa gỗ mộc 
mạc, một cảm giác xưa cũ vốn 

cổ rất hợp với hình ảnh dân gian Việt 
Nam mà Cao Minh Tiến hướng tới. Bộ 
sưu tập sử dụng hai gam màu chủ đạo 
là đen và đỏ, điểm nhấn bằng những 
đường nét hoa văn rực rõ được thêu tay 
tỉ mỉ và công phu. Các chất liệu như lụa, 
ren, thô cho đến chất liệu co dãn 4 chiều 
được nhà thiết kế hướng tới tính ứng 
dụng cao. Không chỉ cập nhật xu hướng 

mốt và đưa ra phong cách riêng, Cao 
Minh Tiến còn kết hợp cùng cảm hứng 
từ trang phục dân tộc của Việt Nam như 
cổ yếm, váy đụp, cổ lá trầu hay phảng 
phất bóng dáng của tà áo dài cổ xưa. 
NTK  Cao Minh Tiến đã chứng minh 
được trang phục dân gian vẫn có thể gợi 
cảm và đầy tính hiện đại, một sự giao 
thoa giữa dân gian và hiện đại thú vị 
và hấp dẫn.

aNh Thư 
Ảnh: hải hưNG
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NTK Cao Minh Tiến (bìa trái)
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Trong cái nắng hè chói chang, 
chúng tôi đã lạc vào một khuôn 
viên rợp bóng cây xanh. Trước 

khi đi thăm quan, chúng tôi đã thành 
kính thắp hương trước mộ cụ Phó bảng 
Nguyễn Sinh Sắc. Được thiết kế hết 
sức độc đáo, ngôi mộ có mái hình cánh 
sen cách điệu giống hình bàn tay xòe 
úp xuống. Trên những cánh sen này tạc 
hình chín đầu rồng - biểu tượng cho dân 
tộc Việt Nam là Con Rồng - Cháu Tiên 
(theo truyền thuyết Lạc Long Quân và 
âu Cơ), đồng thời nói lên niềm tự hào 
to lớn của đồng bào vùng châu thổ Đồng 
bằng sông Cửu Long (đất Chín Rồng) 
luôn che chở và bảo vệ ngôi mộ người 
chí sĩ yêu nước.  Xung quanh được ốp 

bằng đá hoa cương, nền mộ bằng đá mài 
hình lục giác không đều, mở rộng dần ra 
hai bên và phía trước. Trên mộ có một 
đỉnh trầm bằng đá Ngũ hành Sơn, ngày 
đêm khói hương thơm ngát. Phía trước 
mộ là ao sen hình ngôi sao 5 cánh, chính 
giữa sừng sững một đài sen trắng cách 
điệu cao gần 7m, tượng trưng cho cuộc 
đời thanh bạch, lương tâm trong sáng 
của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và 
cũng là biểu tượng cho quê hương Đồng 
Tháp. Bên trái mộ là cây khế gần 300 
tuổi, bên phải là cây sộp cũng đã hơn 
300 tuổi. Trong khung cảnh êm đềm, 
trang nghiêm của khu tưởng niệm, du 
khách vẫn thường xuyên đến chiêm bái, 
thắp hương tưởng nhớ cụ.

Có lẽ, để tìm hiểu về thân thế, sự 
nghiệp của vị thân sinh ra Chủ tịch hồ 
Chí Minh, không có tài liệu, sách vở nào 
sinh động và đầy đủ bằng hành trình đến 
với đúng vùng đất, quê hương mà cụ 
phó bảng đã sinh sống, gắn bó ở chính 
làng hòa an này. Là cậu bé hiền lành, 
thông minh, hiếu học nhưng mồ côi cha 
mẹ từ nhỏ, Nguyễn Sinh Sắc được nhà 
nho hoàng Xuân Đường nhận làm con 
nuôi và cho học hành tử tế. Sau đó, cụ 
vào Vinh tham dự kì thi hương và đỗ cử 
nhân. Rồi được cụ hoàng gả con gái của 
mình là hoàng Thị Loan làm vợ. Trong 
tấm biển tóm tắt tiểu sử cụ Nguyễn Sinh 
Sắc (tức Nguyễn Sinh huy) giai đoạn 
1862 - 1910 treo tại khu tưởng niệm có 
viết “Năm Tân Sửu 1901, cụ đỗ Phó 
bảng. Cụ không ra làm quan mà về quê 
dạy học, hòa mình với bà con nghèo 
khổ, bạn đồng tâm và giáo dục con 
cái. Năm 1906, cụ bị buộc ra làm quan 
nhận chức Thừa biện Bộ Lễ rồi Tri phủ 
lĩnh nhiệm tri huyện Bình Khê (Bình 
Định). Cụ thường bênh vực, giúp đỡ dân 

trong hành trình du Lịch khám phá miền tây, đến Với quê hương 
của tràm chim, của sen hồng, một trong những di tích Linh thiêng, 
du khách không thể bỏ qua khu di tích cụ phó bảng nguyễn sinh 
sắc - Vị thân sinh của chủ tịch hồ chí minh tọa Lạc ở thành phố cao 
Lãnh, tỉnh đồng tháp. đây Là quần thể kiến trúc Văn hoá độc đáo, 
được bộ Văn hoá xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1992. 

Về thăm khu di tích 
Cụ NGuyễN SiNh SắC

Đài tưởng niệm
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nghèo, người thiếu thuế, chống thuế bị 
giam cầm, trừng trị bọn cường hào, do 
đó cụ bị cách chức vào năm 1910”. Cuối 
đời, cụ sinh sống và làm nghề dạy học, 
bốc thuốc tại làng hòa an, Cao Lãnh, 
Đồng Tháp.

Bước vào ngôi nhà truyền thống, du 
khách sẽ được tìm hiểu toàn bộ những 
dấu ấn về cuộc đời hoạt động của cụ 
Phó bảng. Với chủ đề: “Kỷ vật của cụ 
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”, nhiều 
hình ảnh, tư liệu mang tính khoa học 
và những chi tiết đầy đủ về lí lịch và 
gia đình cụ - nhất là căn cứ “Nhất triều 
đăng khoa lục” xác minh rõ cụ thi đỗ 
Phó bảng năm Thành Thái thứ 16. Cụ 
vào huế làm Tri huyện từ tháng 10/1909 
đến tháng 1/1910. Cụ vào Sài Gòn năm 
1911 và đến năm 1920 cụ trở ra Phan 
Thiết và ở đó đến năm 1923. Sau thời 
gian này, cụ đến Mỹ Tho - nay thuộc 
tỉnh Tiền Giang, rồi di chuyển nhiều 

lần trong tỉnh Long Xuyên - Châu Đốc, 
trú ngụ tại  chùa Giồng Thành - Tân 
Châu, rồi đến Sa Đéc... và cuối cùng 
cư trú tại Cao Lãnh và mất năm Kỷ Tỵ 
(26/11/1929), an táng cách thị xã Cao 
Lãnh non một cây số theo tỉnh lộ 23. 

Toàn bộ quần thể khu di tích trên 
10ha. Khách viếng thăm còn được 
chiêm ngưỡng ngôi nhà sàn Bác hồ 
được xây dựng theo dáng vẻ y hệt kiểu 
nhà sàn Bác hồ ở hà Nội, do kiến trúc 
sư đến tận nơi nghiên cứu, thiết kế đồ 
án, phục chế y chang kích cỡ để giữ mãi 
di tích lịch sử, ngõ hầu nhắc nhở mọi 
người và thế hệ con cháu mai sau luôn 
nhớ  về vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước có 
cuộc sống giản dị, cả đời hi sinh cho dân 
tộc, cho Tổ quốc. Đặc biệt, với việc phục 
dựng lại một góc làng hòa an xưa - nơi 
lần đầu tiên cụ Nguyễn Sinh Sắc đến hoạt 
động cách mạng và tái hiện lại một góc 
hình ảnh hoạt động đặc trưng của làng 

quê Nam bộ… du khách lại có thêm 
những trực quan sinh động về cuộc đời 
thanh bạch của cụ phó bảng.

Trong thời kì chống đế quốc Mỹ, 
giặc luôn rình rập những người lui tới 
thăm viếng khu mộ cụ phó bảng. Những 
dịp lễ lớn, thanh minh, ngày Tết... bọn 
giặc luôn luân phiên canh gác suốt ngày 
đêm. Song, khi mặt trời vừa ló dạng, 
chúng phải giật mình ngạc nhiên vì ngôi 
mộ đã được quét vôi mới trắng tinh, 
khẳng định lòng thành kính, biết ơn vô 
bờ của người dân nước Việt với vị thân 
sinh ra người con ưu tú của dân tộc - 
lãnh tụ hồ Chí Minh. hiện nay, hàng 
năm, vào ngày giỗ cụ Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc cũng chính là ngày lễ hội với 
quy mô tổ chức trang trọng, đa dạng, 
hấp dẫn hàng chục ngàn lượt khách 
hành hương. 

Bài và ảnh: NGọC Mai

Nhà sàn Bác Hồ

Du khách đến viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc

Bức tượng cụ Nguyễn Sinh Sắc 
tại khu tưởng niệm

Hình ảnh tái hiện
tại khu di tích
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