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nhấn

sứC sống lâu bền  
Của mộT Chuyên mụC

Trong câu chuyện đầu xuân nói về 
công việc của những người làm nhiệm 
vụ tuyên truyền về Đảng và công tác 
xây dựng Đảng, nhà báo Vũ chung - 
phó Trưởng phòng chính trị - Ban Thời 
sự, người có thâm niên 20 năm và đầy 
tâm huyết với nghề chia sẻ: “Tôi đến 
với lĩnh vực tuyên truyền về Đảng và 
công tác xây dựng Đảng tình cờ, nhưng 
sau đó trở thành mối duyên nợ khó dứt. 
Đầu năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại 
học, tôi xin về công tác tại chuyên mục 
Sự việc ý kiến, phòng chính trị - Ban 
chuyên đề - Đài ThVn, đây cũng 
là thời điểm, Ban chuyên đề được 
giao nhiệm vụ xây dựng fomat và mở 
chuyên mục: Xây Dựng Đảng (tiền thân 
của chuyên mục Đảng trong cuộc sống 
hôm nay). Thú thật, lúc đầu tôi không 
quan tâm nhiều đến lĩnh vực này. Là 
phóng viên trẻ, tôi mong muốn được 
trải nghiệm nghề nghiệp ở các lĩnh vực 
điều tra, phản ánh những mâu thuẫn, bất 
cập đang diễn ra trong đời sống xã hội, 
và công việc ở chuyên mục Sự việc ý 
kiến khá phù hợp với tôi. Lúc đó, phòng 
thiếu người nên tôi được phân công hỗ 

trợ chuyên mục Xây dựng Đảng. sau 
một hai bài tôi viết về đề tài xây dựng 
Đảng thì chú ngọc Đản, người phụ 
trách đầu tiên của chuyên mục này đề 
xuất và lãnh đạo phòng phân công tôi 
chuyên theo dõi mảng tuyên truyền về 
xây dựng Đảng, tôi gắn bó với lĩnh vực 
này từ đó đến nay. càng đi sâu theo dõi 
lĩnh vực xây dựng Đảng, càng thấy có 
nhiều điều thú vị. nhân dân ta đã chọn 
Đảng cộng sản là tổ chức chính trị duy 
nhất lãnh đạo đất nước. do vậy, tất cả 
những vấn đề hệ trọng diễn ra trong đời 
sống xã hội đều liên quan đến Đảng. 
Mọi thành tựu của đất nước đạt được 
cũng như tất cả những tồn tại yếu kém 
đòi hỏi chúng ta phải vượt qua đều gắn 
liền với các chủ trương của Đảng, gắn 
liền với năng lực tổ chức thực hiện của 
đội ngũ cán bộ Đảng viên của Đảng. 
Theo dõi lĩnh vực này đã giúp cho tôi 
hiểu được bản chất, nguồn cội của hầu 
hết các vấn đề thời sự nóng bỏng đang 
diễn ra xung quanh mình; giúp cho tôi 
biết vì sao đất nước có được sự thay đổi 
như ngày nay và cũng giúp tôi biết vì 
sao ở nơi này, nơi kia có chuyện này, 
chuyện kia khiến nhân dân bức xúc. 
Đây cũng là điều khiến tôi quan tâm, và 
gắn bó với lĩnh vực tuyên truyền này”. 

Thực tế cho thấy, chuyên mục Đảng 
trong cuộc sống hôm nay đã có sức 
sống lâu bền suốt 20 năm qua, đã là địa 
chỉ đỏ, là cầu nối giữa Đảng với nhân 
dân và ngược lại. sức sống đó được 
nuôi dưỡng bởi tâm huyết của các thế 
hệ phóng viên trong đó lớp người đi 
trước luôn truyền kinh nghiệm, niềm 
đam mê cho lớp kế tiếp. họ đã âm 
thầm vượt qua những khó khăn, sức 
ép của công việc để có được những 

20năm
Đảng trong cuộc sống 

hôm nay
Tại cuộc Trao giải Búa liềm 

vàng - giải Báo chí Toàn quốc 
về  Xây dựng Đảng lần Thứ nhấT 
năm 2016, vượT lên 1170 Tác phẩm 

dự Thi, chùm phóng sự Đẩy lùi 
suy thoái trong Đảng của nhóm 
Tác giả: vũ chung, quỳnh Trang, 

Tô dũng, Đức Thuận, Thanh 
hoàng, Thanh Xuân (Ban Thời sự, 

Đài Truyền hình việT nam) Đã 
vinh dự nhận giải a. Bên cạnh 

Đó, Đài Thvn Được Đánh giá là 
mộT Trong Ba Đơn vị Tuyên 

Truyền về Đảng và Xây dựng 
Đảng XuấT sắc nhấT. ghi nhận 

này là Động lực dành cho Đội 
ngũ phóng viên Tuyên Truyền 

về Đảng và công Tác Xây dựng 
Đảng của phòng chính Trị - Ban 

Thời sự Tiếp Tục nuôi dưỡng 
niềm Đam mê với Đảng trong 

cuộc sống hôm nay - chuyên mục 
Đã liên Tục lên sóng suốT  

20 năm qua Trên kênh vTv1 -  
Đài Thvn.

Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung Ương 
tặng Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm 
nay của Đài THVN
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tác phẩm đa chiều, phản ánh được sự 
tác động của chủ trương, nghị quyết 
đến cuộc sống và phản hồi của thực tế 
cuộc sống đến chủ trương, tạo được 
cầu nối giữa dân với Đảng. các tin bài 
trên sóng VTV không còn tình trạng 
tuyên truyền một chiều khi đề cập đến 
các vấn đề Đảng và công tác xây dựng 
Đảng bởi đây không chỉ là đòi hỏi của 
nhân dân mà còn là một chủ trương lớn 
của Đảng. Đại hội Xii của Đảng đề ra 
10 quyết sách quan trọng về công tác 
xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt nhấn 
mạnh nhiệm vụ tiếp tục xây dựng chỉnh 
đốn Đảng, đấu tranh và đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về đạo đức lối sống, tình 
trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong 
nội bộ. sau đó, Trung ương lại tiếp tục 
ban hành nghị quyết Trung ương 4 về 
vấn đề này. nhiệm vụ của Báo chí nói 
chung, VTV nói riêng là phải tập trung 
tuyên tuyền hiệu quả các chủ trương 
của Đảng. 

Trong năm 2016, hầu hết các vụ việc 
nổi cộm diễn ra tại các địa phương, đơn 
vị trên cả nước đều được phóng viên 
phòng chính trị tiếp cận, phản ánh. Ví 
dụ như: những sai phạm của phó chủ 
tịch uBnd tỉnh hậu Giang Trịnh Xuân 
Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ công 
thương Vũ huy hoàng; Lạm phát trong 

bổ nhiệm cán bộ ở sở Lao 
động - Thương binh và xã 
hội tỉnh hải dương; Tình 
trạng thừa cấp phó ở Thanh 
hóa… sau khi được phản 
ánh trên sóng VTV, những 
người làm chương trình đã 
nhận được thông tin phản 
hồi khá tích cực. Trước mỗi 
vụ việc, cán bộ Đảng viên 
và nhân dân bày tỏ sự đồng 
thuận cao với chủ trương 
của Đảng khi đẩy mạnh cuộc đấu tranh 
với những biểu hiện suy thoái, tự diễn 
biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. còn 
phản hồi từ phía các ban xây dựng Đảng 
cho rằng, việc tuyên truyền đã tạo ra 
bầu không khí xã hội tích cực, tạo thuận 
lợi cho việc triển khai các nghị quyết 
của Đảng. cũng không phải tự nhiên 
việc phản ánh về các vụ việc của VTV 
được đánh giá cao trong khi không ít 
các cơ quan báo chí khác cùng đề cập 
vấn đề nhưng bị cơ quan quản lí  
“tuýt còi”. 

Để tuyên truyền những vấn đề nổi 
cộm thành công, câu chuyện không chỉ 
là nhập cuộc, điều quan trọng là mỗi 
phóng viên phải tiếp cận vấn đề dưới 
con mắt xây dựng. Xác định mục tiêu 
phản ánh cái tồn tại nhằm để nhân dân 

hiểu hơn chủ trương của Đảng, hiểu hơn 
thái độ và hành động của Đảng trước 
những mặt tồn tại yếu kém từ đó ủng hộ 
Đảng. nếu tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn 
xây dựng, dù vấn đề có “nóng” đến đâu 
thì cũng sẽ vẫn đi đúng hướng - phương 
châm này là kim chỉ nam của đội ngũ 
phóng viên tuyên truyền về Đảng và  
xây dựng Đảng ở VTV. 

sứC mạnh Tập Thể Trên Con 
đường Chinh phụC… 3k
Khó - khô - khổ (3K) là những 

đúc kết dành cho đội ngũ phóng viên 
chuyên theo dõi, phản ánh mảng xây 
dựng Đảng. Bởi, không phải bất cứ 
phóng viên nào cũng có thể đảm nhiệm 
tuyên truyền về Đảng. Trước hết, họ 
phải là những nhà báo, phóng viên có 

Nhà báo Vũ Chung (ngoài cùng bên trái) đang thực hiện 
phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Lâm - Trưởng ban Tổ chức  
Tỉnh ủy Nghệ An tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(Xem tiếp trang 6)
Mai chi

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt Nam và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư TƯ trao giải cho các đơn vị đoạt giải A tại  
Giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng.
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đầy đủ bản lĩnh chính trị, trình độ lí 
luận, sự nhạy cảm trước sự kiện và khả 
năng đánh giá, phân tích, nhận định sự 
kiện chính trị. Đặc biệt, phải bám sát 
nội dung tuyên truyền, chương trình 
công tác xây dựng Đảng của các cấp 
ủy địa phương, đơn vị đặt ra trong suốt 
nhiệm kì đại hội hoặc trong từng năm, 
quý và tháng. Đó phải là những vấn đề 
cụ thể về công tác tổ chức, cán bộ, đảng 
viên, giáo dục chính trị tư tưởng, triển 
khai thực hiện nghị quyết, cải tiến nội 
dung sinh hoạt Đảng, kết quả kiểm tra 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và kiểm tra 
chất lượng tổ chức Đảng sau phân loại... 
Và quan trọng hơn, phải thường xuyên 
đi sát những địa phương, đơn vị cơ 
sở đang có những vấn đề đặt ra về 
công tác xây dựng Đảng trên cả 3 
lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, hiện nay có thêm lĩnh vực đạo 
đức, lối sống, thực hiện chỉ thị số 
05 của Bộ chính trị về học tập, làm 
theo tư tưởng, tấm gương đạo đức 
và phong cách hồ chí Minh. 

Ở VTV, phòng chính trị là đơn 
vị được lãnh đạo Ban Thời sự giao 
nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo 
Ban và trực tiếp triển khai tuyên 
truyền về các vấn đề chính trị trên 
các Bản tin và một số chuyên mục 
của Ban Thời sự. Đội ngũ gồm có 16 
nhân sự trong đó có 3 phụ trách phòng 
và 13 biên tập viên, phóng viên. Theo 
nhà báo Vũ chung: “nhiều năm nay, 
tập thể phòng luôn quát triệt quan điểm: 
mỗi phóng viên, biên tập viên trong 
phòng phải luôn rèn luyện để trở thành 
người chuyên sâu một lĩnh vực và biết 
nhiều lĩnh vực. nói như vậy cũng có 
nghĩa quản lí, chỉ đạo cũng như làm 
nhiệm vụ tuyên truyền về Đảng và công 
tác xây dựng Đảng ở phòng chính trị 
không chỉ có tôi, và một số anh chị em 
phóng viên. Đó là công việc của cả tập 
thể phòng chính trị. Tôi chỉ là người 

được phân công trực tiếp phụ trách, 
nhưng có rất nhiều ý tưởng và thông 
tin của các phụ trách phòng khác như 
anh Trung Kiên (Trưởng phòng) và chị 
phương Mai (phó trưởng phòng) đều hỗ 
trợ anh chị em tuyên truyền rất hiệu quả 
trong thời gian qua”. 

Thật bất ngờ, khi trò chuyện với các 
phóng viên của phòng chính trị, qua 
các câu chuyện sống động từ việc bám 
sát thực tế của họ, qua những tin bài đầy 
chất liệu cuộc sống, được trình bày với 
ngôn ngữ sắc bén, đầy bản lĩnh chính 
trị, thấy rằng, với họ, mảng đề tài này 
không phải là một lĩnh vực thực sự khô, 
khó, khổ như mọi người vẫn nghĩ. Bởi, 

mọi vấn đề đang diễn ra trong đời sống 
được xã hội quan tâm đều liên quan đến 
đường lối chủ trương của Đảng; đều 
trực tiếp là kết quả hành động của một 
số cán bộ Đảng viên nào đó. 

Tập thể phòng chính trị đã luôn 
cố gắng để hoàn thành một cách tốt 
nhất các nhiệm vụ được giao. Và điều 
này đã được lãnh đạo Đài và Ban ghi 
nhận. nhiều năm liền, phòng đều được 
Tổng Giám đốc tặng bằng khen là đơn 
vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao. 
Riêng năm 2016, chuyên mục Đảng 
trong cuộc sống hôm nay được Ban 

Tuyên giáo Trung ương chọn và tặng 
bằng khen chuyên mục báo chí xuất sắc 
trong năm. Tại giải Báo chí quốc gia về 
xây dựng Đảng (Búa liềm vàng), các 
phóng viên phòng chính trị đã có 3 tác 
phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong 
đó có một tác phẩm được Ban tổ chức 
trao giải a. có thể nói, đây là những kết 
quả quan trọng ghi nhận tay nghề cũng 
như nỗ lực, đam mê, cống hiến nghề 
nghiệp hết mình của cả tập thể. Tuy 
nhiên, với tinh thần cầu thị và khiêm 
tốn, nhà báo Vũ chung cho biết: “nhìn 
lại mình, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều 
việc phải cố gắng hơn nữa mới có thể 
đáp ứng được sự phát triển ngày một 

nhanh chóng của Đài cũng như sự 
đòi hỏi ngày một cao của khán giả. 
Đảng và công tác xây dựng Đảng 
là một lĩnh vực rất lớn, trìu tượng, 
luôn đòi hỏi các phóng viên phải 
thực sự có trách nhiệm mới có thể 
đeo bám được”. 

năm 2017, ý thức được nhiệm 
vụ chính trị quan trọng về công tác 
tuyên truyền xây dựng Đảng trong 
thời kì mới, mà cụ thể là tiếp tục 
tuyên truyền về nghị quyết Trung 
ương 4 khóa Xii, trọng tâm là đợt 
tự phê bình và phê bình ở các đơn 
vị có vụ việc nổi cộm; bám sát quá 

trình sửa chữa khuyết điểm của các cấp 
ủy cá nhân sau tự phê bình và phê bình; 
bám sát vào các đề án của Trung ương 
về sắp sếp bộ máy, tinh giản biên chế… 
đội ngũ những người làm công tác 
tuyên truyền về xây dựng Đảng của Đài 
ThVn đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng 
nhất để vào cuộc. Giải Búa liềm vàng 
lần thứ 2 cũng bắt đầu khởi động. chắc 
chắn rằng với những ý tưởng sáng tạo, 
niềm đam mê và sự dấn thân của họ, 
nhiều tác phẩm có tâm - có tầm sẽ lên 
sóng và hứa hẹn một mùa bội thu ở Búa 
liềm vàng mùa thứ 2 này.

Mai chi

Đảng trong...20năm

Phản ánh về Đảng và công tác xây dựng Đảng là 
điều kiện để các phóng viên được sống trong 
dòng thời sự chủ lưu của đất nước. Nếu không 
ngừng bồi đắp tri thức, nâng cao trình độ và bản 
lĩnh chính trị sâu sát với thực tế cuộc sống thì 
không thể nói tuyên truyền về lĩnh vực này là khô, 
khó và khổ được. Điều quan trọng đối với mỗi 
người làm báo là phải luôn tiếp cận với mọi vấn 
đề dưới góc nhìn xây dựng và hơn cả là phải luôn 
biết dấn thân, không được để trái tim của mình 
lạc nhịp với cuộc sống. Đam mê sẽ chắp cánh 
cho sáng tạo.

(Tiếp theo trang 5)
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 trước hết, xin chúc mừng Quỳnh 
trang và ekip vừa nhận giải a giải báo 
chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (giải 
Búa liềm vàng). Bạn nghĩ sao về giải 
thưởng vừa được nhận?

Tôi đã rất bất ngờ và vui. Đây là sự 
ghi nhận và động viên rất lớn để tôi có 
thêm động lực tiếp tục theo đuổi mảng 
đề tài về xây dựng Đảng, đồng thời cũng 
là trách nhiệm để từ đây tôi càng phải 
cố gắng tiếp tục có những tác phẩm chất 
lượng hơn nữa. 

 là phóng viên trẻ lại chuyên tác 
nghiệp các vấn đề về Đảng và xây dựng 
Đảng - vốn được coi là khô - khó - khổ, 
Quỳnh trang có thể chia sẻ đôi chút về 
công việc của mình? những ngày đầu 

làm xây dựng Đảng của bạn ra sao, có 
khó khăn lắm không?

Tôi vào Đài đến nay là 13 năm, trong 
đó có gần 12 năm gắn bó với chuyên 
mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. 
nói về thuở ban đầu, là một sinh viên 
mới ra trường, trong khi nhiều bạn bè 
còn chưa có việc làm thì tâm lí được 
làm nghề ngay là háo hức lắm rồi, dù 
đó là công việc khó khăn. cũng giống 
nhiều bạn trẻ, tôi không thể hiểu và 
phân biệt được những khái niệm dù sơ 
đẳng nhất của Đảng như: khi nào dùng 
từ Đảng bộ, khi nào dùng từ Đảng ủy? 
chi ủy khác chi bộ như thế nào? Đâu là 
mấu chốt để cho thấy phóng sự về Đảng 
khác với các phóng sự ở lĩnh vực khác? 

nhưng rất may mắn cho tôi khi đã nhận 
được sự chỉ bảo, hướng dẫn của các lãnh 
đạo và đồng nghiệp đi trước (nhiều khi 
đúng nghĩa là dạy dỗ). cũng phải mất 
đến 1 - 2 năm sau tôi mới không còn 
bị nhầm lẫn. Từ chỗ làm một phần nhỏ 
tư liệu cho một bài dài, dần dần tôi có 
thể làm độc lập. Từ chỗ chờ lãnh đạo 
phân công đề tài, rồi tôi tự phát hiện ra 
và đeo bám đề tài, từ một vấn đề nhưng 
tiếp cận, phân tích ở nhiều góc độ, 
nhiều khía cạnh khác nhau trong một 
vệt chương trình. 

 chắc hẳn, quãng thời gian khởi 
đầu nan đó không tránh khỏi những 
lúc xuống tinh thần?

Đúng vậy, trong quá trình làm, đôi 
khi cũng có lúc thấy nản và bế tắc. Bạn 
cứ tưởng tượng, một phóng viên trẻ luôn 
phải tập trung cao độ trong những cuộc 
họp của Đảng, rồi nghiền ngẫm nghị 
quyết… không phải ngày một ngày hai 

Gặp gỡ tác giả đoạt giải A 
giải Búa liềm vàng

Tác giả của chùm Tác phẩm Đẩy lùi suy thoái trong Đảng Bao gồm  
3 Tác phẩm: Không có vùng cấm trong Kỉ luật Đảng; siết chặt Kỉ luật 
trong Đảng; Đẩy lùi suy thoái trong Đảng vừa Được Trao giải a 
Trong giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng lần Thứ nhấT (giải 
Búa liềm vàng) là phóng viên quỳnh Trang - phòng chính Trị - Ban 
Thời sự. 

(Xem tiếp trang 8)
nGọc Mai

Nhà báo Quỳnh Trang thay mặt nhóm tác giả của Đài THVN nhận giải A giải thưởng Giải báo chí toàn quốc  
về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm Vàng)



8

VT
VĐiểm 

nhấn

mà đó là công việc thường xuyên 
thì sẽ căng thẳng như thế nào. song, 
khi đã lên lịch phát sóng, tôi không 
cho phép mình làm đổ chương trình, 
càng không được phép có những 
chương trình hời hợt. các lãnh đạo, 
đương nhiên cũng không bao giờ 
chấp nhận điều đó nên tôi luôn phải 
cố gắng để hoàn thành công việc với 
chất lượng tốt nhất có thể. 

Đơn cử như mới đây, khi làm các 
phóng sự trước, trong và sau hội 
nghị Trung ương 4, một trong những 
nội dung mới là vấn đề “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ. Để hiểu sâu sắc về mặt nội dung 
của khái niệm này, tôi có thể phỏng 
vấn các chuyên gia trong lĩnh vực 
xây dựng Đảng. Thế nhưng, thể hiện 
bằng hình ảnh khái niệm này như thế 
nào là điều quá khó...

 theo Quỳnh trang, phóng 
viên chuyên theo dõi mảng xây 
dựng Đảng phải đảm bảo những 
yêu cầu đặc thù nghề nghiệp như 
thế nào?

Tôi nghĩ rằng, khán giả theo dõi 
chương trình luôn là những người 
kỹ tính. họ là những người rất tâm 

huyết với Đảng hoặc là lãnh đạo của 
các cấp ủy là quần chúng nhân dân 
một lòng theo Đảng... Đó là sức ép 
đối với chúng tôi, không cho phép 
mình dễ dãi, sơ sài hay sai sót. cho 
đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy xây 
dựng Đảng là mảng đề tài rất khó. 
phát hiện đề tài đã khó, nhưng thể 
hiện nó như thế nào vẫn luôn là điều 
khiến tôi cũng như các đồng nghiệp 
đau đầu và tốn nhiều công sức. Tôi 
đã phải đọc rất nhiều, một nghị 
quyết được ban hành thì phải đọc đi 
đọc lại để nếu có đưa vào phóng sự 
thì phải đảm bảo sự chính xác. Lãnh 
đạo của tôi luôn nói: cái khó của 
chương trình mình làm, đó là: phải 
hấp dẫn, phải sắc sảo nhưng không 
được phép để ra sai sót. Đó luôn là 
bài toán khó mà mỗi phóng viên theo 
dõi mảng đề tài này phải giải trong 
từng phóng sự, từng chương trình. 
có những đồng nghiệp của tôi chưa 
phải là Đảng viên và theo dõi những 
mảng đề tài khác, đôi khi gặp tôi họ 
nói: “hôm trước mình đã xem hết cả 
chương trình về Đảng của Trang”. 
Đối với tôi, đó đã là cả một sự ghi 
nhận rất lớn. 

thông điệp của tác phẩm đoạt giải a Búa liềm vàng - Đẩy 
lùi suy thoái trong Đảng: Trong 5 năm qua, gần 74 nghìn 
Đảng viên bị xử lí kỉ luật. Nếu như trong những nhiệm kì 
trước, suy thoái chỉ là những biểu hiện nhỏ lẻ thì gần đây 
những biểu hiện này được bộc lộ ngày càng rõ nét qua các 
vụ việc cụ thể. Chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy huân 
chương, chạy luân chuyển, hay vấn đề “lợi ích nhóm” trước 
đây là những nhận định, thì gần đây đã thể hiện rõ nét, điển 
hình như vụ Trịnh Xuân Thanh. Có thể thấy rằng, suy thoái 
trong Đảng hiện nay là rất nghiêm trọng. Chùm tác phẩm 
phân tích những biểu hiện suy thoái của Trịnh Xuân Thanh 
cũng như các cá nhân, tổ chức đã dung túng cho sai phạm 
của ông Thanh. Đồng thời thông qua các chỉ đạo của Đảng, 
khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chống lại suy 
thoái. Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để 
đáp ứng yêu cầu và kì vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. 

tính phát hiện và sức lan tỏa: Ngay khi có chỉ đạo của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc đề nghị làm rõ vụ xe 
tư gắn biển công, nhóm phóng viên đã chủ động theo sát vụ 
việc. Thông qua các phỏng vấn những người có uy tín và có 
trách nhiệm để phân tích, mổ sẻ những sai phạm của Trịnh 
Xuân Thanh cũng như những cá nhân, tập thể tiếp tay, tạo 
điều kiện cho ông Thanh thăng tiến. Làm rõ những nghi ngờ 
về chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương, “lợi ích 
nhóm”. Từng vấn đề được đưa ra và phân tích trong các bản 
tin Thời sự 19h theo hướng theo dõi sự kiện và phản ánh có 
lớp lang, bài bản. Sau đó tiếp tục được phóng viên tổng hợp, 
phân tích sâu sắc hơn trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống 
hôm nay. Bên cạnh việc phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức 
xúc của vụ việc, các phóng sự cũng đưa ra những bình luận 
sâu sắc mang tính xây dựng trong Đảng. Ngay sau khi các 
phóng sự được phát sóng đã nhận được sự đánh giá cao của 
lãnh đạo Đài, Ban cũng như dư luận xã hội. 

Gặp gỡ tác giả đoạt giải A...
(Tiếp theo trang 7)

sơ kếT giải báo Chí Toàn 
quốC về xây dựng đảng  

lần Thứ nhấT

Vừa qua, tại Đài ThVn, đã diễn ra lễ 
sơ kết Giải báo chí toàn quốc về xây 

dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ nhất 
năm 2016. các tác phẩm báo chí dự giải 
đã phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng 
đảng ở khắp các vùng miền, lĩnh vực, 
phong phú về chủ đề, thể loại, trong đó, 
nhiều tác phẩm có tính phát hiện gương 
người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, 
gợi mở những mô hình mới hoặc góp ý 
để các cơ quan chức năng nghiên cứu bổ 
sung, sửa đổi những quy định, mô hình cũ 
kém hiệu quả. Một số tác phẩm đã tạo ấn 
tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính 
giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội… 

Kết luận hội nghị, đồng chí phạm 
Minh chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức 
Trung ương nhấn mạnh, Giải cần hướng 
vào đối tượng tham gia nhiều hơn; kết 
hợp với hội nhà báo Việt nam mở thêm 
các lớp bồi dưỡng về xây dựng Đảng. Bên 
cạnh đó, Giải cũng cần có cơ cấu và giá 
trị giải thưởng cho phù hợp để khuyến 
khích số lượng và chất lượng tác phẩm 
tham gia nhiều hơn.

p.V 
Ảnh: hải hƯnG

 nGọc Mai (Thực hiện)
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Khởi động 
sasuke Việt nam mùa 3 

Không giới hạn - Sasuke Việt 
Nam là chương trình game show 
được VTV mua bản quyền hợp 

tác với TBs của nhật Bản. Với kinh 
phí đầu tư trường quay lớn, tổ chức thi 
tuyển tại 3 thành phố lớn thu hút hàng 
nghìn người tham dự, Không giới hạn - 
Sasuke Việt Nam được đánh giá là “bom 
tấn” truyền hình hè 2015. sau vòng loại 
tuyển chọn thí sinh tại hà nội, Đà nẵng, 
Tp. hồ chí Minh, những chiến binh xuất 
sắc nhất của Không giới hạn - Sasuke 
Việt Nam đã bước vào Vòng chung kết ở 
thành phố Thủ dầu, Bình dương. Vòng 
chung kết Không giới hạn - Sasuke Việt 
Nam diễn ra tại sân khấu ngoài trời có 
diện tích 20.000m2, với các set game 
liên hoàn được thiết kế, sản xuất dưới 
sự giám sát chặt chẽ của các chuyên 
gia nhật Bản. Tại vòng chung kết, các 
thí sinh tiếp tục vượt qua thử thách ở 4 
chặng thi với độ khó và sự mạo hiểm 
tăng dần. Tham gia Không giới hạn 
- Sasuke Việt Nam, không chỉ có cơ 
hội thể hiện sức dẻo dai, tinh thần kiên 
cường, thí sinh còn có cơ hội nhận được 
những phần thưởng giá trị. Theo đó, 5 
thí sinh vượt qua chặng 2 vòng chung 
kết nhận được phần thưởng tiền mặt 
trị giá 10 triệu đồng/thí sinh, 2 thí sinh 
vượt qua chặng 3 nhận được 30 triệu 

đồng/thí sinh, người chiến thắng chung 
cuộc nhận được phần thưởng trị giá lớn 
nhất của chương trình - 800 triệu đồng. 
có thể nói, đây là phần thưởng cao nhất 
từ trước đến nay trong số các game 
show truyền hình do Đài Truyền hình 
Việt nam sản xuất.

Sasuke Việt Nam mùa 2 được 
đánh giá gay cấn hơn so với mùa đầu 
tiên bởi nhiều thử thách “khó nhằn”. 

Đây không chỉ là cuộc thử thách thể 
lực giữa các đối thủ Việt Nam mà còn 
là cuộc so tài gay cấn với các “chiến 
binh” ngoại quốc. chuỗi thử thách của 
Sasuke Việt Nam cho thấy con đường 
để chinh phục đỉnh Midoriyama thật sự 
quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, với sức bền, 
sự nhanh trí, dẻo dai và một chút may 
mắn, thí sinh Lê Văn Thực đến từ Vĩnh 
phúc đã trở thành người thắng cuộc 

của Sasuke Việt Nam mùa 2. Việc Lê 
Văn Thực vượt qua các thí sinh quốc tế, 
giành giải thưởng 800 triệu khiến không 
chỉ ekip mà cả khán giả bất ngờ và thêm 
niềm tin vào thế hệ người Việt trẻ trong 
cuộc thi Sasuke thế giới. 

Mùa thứ ba của Không giới hạn - 
Sasuke Việt Nam thí sinh là người Việt 
nam sẽ chỉ được tham gia tại 1 trong 3 
địa điểm: hà nội, Đà nẵng, Tp. hcM. 
Thời gian diễn ra từ 9h ngày 11/3 - 17h 
ngày 12/3 tại cùng 3 địa điểm. Đối với 
các thí sinh nước ngoài, có hai cách 
tham gia. Thí sinh có thể tham gia 1 
trong 3 địa điểm (hà nội, Đà nẵng, 
Tp.hcM) với thời gian  kể trên, hoặc 
tham gia sơ tuyển tại Bình dương ngày 
23 - 24/4. Mỗi thí sinh sẽ chỉ được tham 
gia thi tuyển tại một địa điểm duy nhất. 

Bên cạnh rất nhiều các game show 
âm nhạc và giải trí khác phần nào đã gây 
bão hòa khán giả truyền hình, Không 
giới hạn - Sasuke Việt Nam là một “gia 
vị” hoàn toàn mới và độc đáo với tính 
chất thể thao, vận động, số lượng người 
chơi đông đảo và đa dạng, chuỗi thử 
thách liên hoàn rất khó khăn, những tình 
huống hài hước nhưng không kém phần 
xúc động bởi ý chí quyết tâm và tinh 
thần quả cảm của các thí sinh. 

hoa Lê

sau hai mùa Tổ chức 
Thành công, sasuKe 
việT nam mùa Thứ Ba 
Đang rục rịch Trở 
lại. ngay Từ Bây giờ, 
những người yêu 
Thích các môn Thể 
Thao mạo hiểm có 
Thể Đăng kí Thử 
Thách Tại sân chơi 
Thú vị này. 

VT
Vchương

trình mới
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ẩn ý đượC gửi gắm  

Trong Tên phim
Việt nam đã và đang phải đối 

mặt với các vấn đề về môi trường mà 
nguyên nhân là sự phát triển nóng của 
các ngành, các địa phương. Thực tế báo 
động này sẽ là điều mà chính phủ và 
các bộ, ngành cần phải nhìn nhận khách 
quan và biện chứng trong việc hoạch 
định các chính sách phát triển kinh tế, 
xã hội chưa thực sự mang tính toàn diện 
thời gian vừa qua để có những điều 
chỉnh tích cực trong giai đoạn tới. hệ 
lụy là người dân, đặc biệt là nông dân 
nghèo, đang gánh chịu hậu quả nặng nề 
về sức khỏe, kinh tế cũng như phá vỡ 
nền tảng văn hóa của một số tộc người 
ở Tây Bắc, miền Trung - Tây nguyên. 
Mặt khác, nhà nước cũng đang lãng 
phí nhiều tiền của để khắc phục mặt trái 

của sự phát triển nóng, quy hoạch thiếu 
cân nhắc mang tính khoa học. 

sau khi đưa ra rất nhiều phương án 
lựa chọn, các nhà làm phim quyết định 
đặt tên phim là Tiếng gọi với ẩn ý từ 
các câu chuyện thực tế, khán giả có thể 
nghe được tiếng gọi của già làng với 
các thần linh phù hộ cho mưa thuận gió 
hòa, mùa màng bội thu nhưng xem ra, 
sự cầu mong đã không thể trở thành 
hiện thực và họ tiếp tục loay hoay để 
tồn tại. Đó là tiếng gọi của thiên nhiên 
về sự vô tình của con người trong quá 
trình phát triển kinh tế bằng mọi giá đã 
phá hủy môi trường sống. Đó là tiếng 
gọi của lương tâm con người văn minh 
thế kỉ XXi với sự sống của chính mình 
và sự hòa thuận với thiên nhiên. Đó còn 
là tiếng gọi của quá khứ với lời đề nghị 
dừng lại trước khi quá muộn. 

4 Tuyến nhân vậT Chủ đạo 
xuyên suốT bộ phim

phim có bốn nhân vật chủ đạo 
xuyên suốt với nhiều câu chuyện nhỏ 
để hình thành nên câu chuyện lớn. Đầu 
tiên là câu chuyện của một già làng ở 
miền Trung - Tây nguyên cùng với 
dân tộc của mình đang vật lộn với cuộc 
sống mưu sinh vì môi trường sống, môi 
trường canh tác bị phá hủy từ sự tác 
động tiêu cực của các nhà máy thủy 
điện, của sự chặt phá, chuyển đổi rừng 
tự nhiên. Thứ hai là câu chuyện của 
một nhà khoa học nhiều năm nghiên 
cứu về môi trường với rất nhiều công 
trình nghiên cứu đã đưa vào thực tiễn 
song vẫn rất trăn trở trước sự thiếu 
quan tâm của một số bộ, ngành, địa 
phương dẫn đến các công trình khoa 
học chưa được nhân rộng. Thứ ba, một 

Biến Đổi khí hậu - nếu không 
Được nhìn nhận mộT cách 
nghiêm Túc Để Điều chỉnh kịp 
Thời, việT nam sẽ Đứng Trước 
nguy cơ TụT lùi về kinh Tế do 
phải Đánh Đổi quá lớn giữa 
cái lợi Trước mắT với Tương 
lai lâu dài. những Trăn Trở 
khi BắT Tay vào Thực hiện 
tiếng gọi - Bộ pTl Trọng Điểm 
Trong Tháng 3 của Trung 
Tâm pTl & ps Đã Được ekip 
Thực hiện chia sẻ.

Tiếng gọi
Lời Than ThỞ  
cỦa QuÁ Khứ

hay 

PV VTV tác nghiệp ở lòng hồ thủy điện Sơn La, địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
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nhà quản lí là lãnh đạo Bộ Tài nguyên 
và môi trường phân tích về những bất 
cập giữa chính sách và thực thi chính 
sách dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về 
môi trường mà người dân phải gánh 
chịu. cuối cùng là một nhà lập pháp 
(Đại biểu Quốc hội) chia sẻ những 
bức xúc về sự thiếu quy phạm pháp 
luật trong công tác đầu tư, quản lí các 
ngành liên quan đến môi trường, đồng 
thời cũng đưa ra quyết tâm của Quốc 
hội để cải thiện thực trạng hiện nay 
thông qua việc thay đổi luật cho  
phù hợp. 

ngoài bốn tuyến nhân vật chủ đạo 
còn có một số nhân vật phụ là người 
dân bị tác động từ môi trường, lãnh 
đạo địa phương, lãnh đạo cơ quan chức 
năng, đại diện cơ quan, tổ chức gây ô 
nhiễm, lãnh đạo các ngành bị thiệt hại 
từ môi trường trong các câu chuyện cụ 
thể để làm rõ hơn tác động tiêu cực của 
môi trường đến đời sống người dân. 

những Trăn Trở về môi 
Trường đượC Thể hiện như 

Thế nào?
Theo chia sẻ của đạo diễn hoàng 

Long, kết cấu phim gồm ba phần với 
các tên gọi: Đi tìm sự sống, Lời thở 
than và Tiếng gọi. Bằng cách đi vào các 
câu chuyện cụ thể, bộ phim muốn khán 
giả thấy được sự báo động của biến 
đổi khí hậu đến đời sống người dân ở 
cả thành thị lẫn nông thôn. người dân 
ngày càng khó khăn trong việc tìm sinh 
kế và đối chọi với thiên tai. hệ động 
thực vật đang tìm sự tồn tại trước nguy 

cơ tuyệt chủng. các 
sông, hồ đang chết 
dần, chết mòn. Bên 
cạnh đó, ekip thực 
hiện còn đi sâu phân 
tích những bất cập 
trong nhiều chính 
sách phát triển kinh 
tế xã hội, kể cả các 
quy định về bảo vệ 
môi trường của chính phủ, các bộ, 
ngành dưới sự phân tích, phản biện của 
các nhà khoa học, chuyên gia trong và 
ngoài nước bằng các câu chuyện và 
ví dụ cụ thể. cả người dân và cơ quan 
chức năng, nhà khoa học đang thở dài 
với những khó khăn ngày càng lớn để 
bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ 
chính mình. 

 Ở phần cuối, bộ phim sẽ mạnh 
dạn đưa ra các kịch bản có kết thúc tồi 
tệ trong tương lai dưới sự phân tích, 
dẫn chứng của các nhà khoa học, các 
chuyên gia trong và ngoài nước cũng 

như người dân, đồng 
thời cũng đưa ra một 
kịch bản khác tươi 
sáng hơn với nhiều 
giải pháp tích cực mà 
hiện tại đã và đang 
được triển khai trên 
thực tế cho dù còn ở 
quy mô nhỏ hẹp. Mặt 
khác, cũng đưa ra 

những chuyển biến tích cực từ chính 
phủ, các bộ, ngành, địa phương, người 
dân bằng các việc làm cụ thể. 

Bộ phim không chỉ xâu chuỗi các 
câu chuyện nhỏ để hình thành bức 
tranh tổng thể về biến đổi khí hậu ở 
Việt nam mà còn thẳng thắn chỉ ra 
một số điểm bất cập về chính sách 
phát triển các ngành liên quan đến môi 
trường; đưa ra một số giải pháp đã 
được chứng minh trên thực tế ở quy 
mô nhỏ để gợi mở những giải pháp 
toàn diện có thể nhân rộng. 

Với tiếu tấu nhanh, hiện đại cùng 
rất nhiều phỏng vấn ngắn để tạo 
ra các lát cắt xoay quanh chủ đề, 
ekip thực hiện hi vọng, 50 phút PTL 
Tiếng gọi sẽ truyền tải được đầy đủ 
thông điệp về tình trạng báo động 
của môi trường đến khán giả xem 
truyền hình. 

 Nậm Nhùn - Một vùng nông thôn 
mới trong khu vực thủy điện

Lòng hồ sông Đà - nơi hàng vạn 
người dân đang tận dụng, khai thác

Người dân thay đổi canh tác để thích nghi 
với lòng hồ chứa sau khi đầu tư thủy điện

hải yến
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pv: Ý tưởng xây dựng chương 
trình math Dorm được bắt nguồn từ 
đâu, thưa anh?

Tổ chức sản xuất (TcsX) an 
dương nguyên: chúng tôi từng chứng 
kiến rất nhiều bạn nhỏ học cấp 2 và cấp 
3 đi ôn luyện saT (một bài thi đánh giá 
năng lực của học sinh để thi tuyển vào 
các trường đại học của Mỹ) đều gặp khó 
khăn với phần Toán. Thực tế, kiến thức 
Toán thì dễ, nhưng từ vựng, khái niệm 
về Toán được diễn đạt bằng tiếng anh 
quả là một thách thức đối với các bạn. 
Vì vậy, VTV7 mong muốn xây dựng 

một chương trình học Toán 
bằng tiếng anh, chủ yếu 
tập trung nhiều vào các 
cách diễn đạt, từ vựng, 
khái niệm bằng tiếng 
anh cho các em. Đầu 
tiên, chúng tôi bắt đầu 
từ học sinh tiểu học, 
sau đó sẽ phát triển lên 
mảng trung học. 

làm một chương 
trình giáo dục bằng tiếng 
việt đã là một thử thách, 
vậy động lực nào khiến cho 

ekip quyết tâm thực hiện một 
format mới lạ như vậy?

Ở Việt nam hiện nay 
có rất nhiều chương 
trình truyền hình và 
các hạ tầng số khác có 
các chương trình dạy 
học tiếng anh, nhưng 

có rất ít chương trình 
dạy Toán bằng tiếng anh 

cho trẻ. Mục tiêu đào tạo 
Toán bằng tiếng anh cho trẻ 
cũng là một đề án đổi mới 
giáo dục của bộ Giáo dục và 

sứC hấp dẫn Từ 
MộT sÂn chơi Đầy sÁnG Tạo

math Dorm - series hài kịch Truyền hình Bằng Tiếng anh Trên sóng 
vTv7 Đã và Đang nhận Được rấT nhiều sự quan Tâm của khán giả. 

cùng lắng nghe Tâm sự của những người Thực hiện chương Trình 
Để phần nào hiểu Được Tâm Tư của những người làm Truyền hình 

mang mộT Tình yêu lớn dành cho Trẻ nhỏ…

TCSX An
 Dương Nguyên
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Đào tạo. Vậy nên, chúng tôi rất mong 
muốn sản xuất một chương trình học 
Toán bằng tiếng anh với những kiến 
thức đơn giản, gọn nhẹ và thật vui vẻ. 

Bản thân việc học toán bằng 
tiếng anh đã khá phức tạp, vậy làm 
thế nào math dorm có thể đảm bảo 
được tính nhẹ nhàng, dễ hiểu, gần gũi 
với khán giả?

Mục tiêu của Math Dorm không 
phải là để thay các thầy cô giáo dạy 
môn Toán bằng tiếng anh mà chúng tôi 
tập trung phát triển về mặt từ vựng, khái 
niệm, cách thức diễn đạt liên quan đến 
Toán học thông qua các tình huống hài 
kịch. Vậy nên, sẽ không có những kiến 
thức phức tạp, tính toán cầu kì. Thay vào 
đó, các em sẽ được học dưới dạng theo 
dõi hài kịch vui vẻ, có tính lặp lại qua lời 
thoại của các nhân vật hoặc các phần tóm 
lược kiến thức của chương trình.

Phải chăng ekip nhìn nhận được 
có một sự kết nối nào đấy giữa toán và 
tiếng anh để tạo nên tính thú vị? 

Với cá nhân tôi, Toán là một môn 
học rất cần thiết và sẽ thực sự rất tuyệt 
nếu trẻ có thể sử dụng vốn tiếng anh 
của mình để tiếp cận nó. có rất nhiều 
nguồn tài liệu hay về Toán mang tính 
thực hành, kích thích sự sáng tạo của trẻ 
nhưng chủ yếu bằng tiếng anh. Vậy có 
thể coi tiếng anh là cầu nối để giúp trẻ 
tiếp cận được những kiến thức đó.

theo anh, yếu tố nào là quan 
trọng nhất tạo nên sức hút của math 
dorm?

Tôi nghĩ, đó chính là sự vui nhộn, 
hài hước của các tình huống kịch trong 
Math Dorm. Bên cạnh đó, tôi chọn nhân 
vật thể hiện vai diễn trong chương trình 

là các em nhỏ nhằm tạo cảm giác hồn 
nhiên, gần gũi với chính lứa tuổi khán 
giả đích mà chúng tôi muốn hướng tới. 

trong quá trình làm chương 
trình, ekip có phải trải qua khó khăn, 
thử thách gì không?

chúng tôi gặp phải hai vấn đề lớn, 
đó là ý tưởng kịch bản và quản lí các bé. 
Về phần kịch bản, đây là một chương 
trình hài kịch, đối với tiếng Việt đã là 
khó nhưng sẽ còn thách thức hơn khi 
chúng tôi phải tư duy theo kiểu của 
tiếng anh để làm ra kịch bản cho các bé 
thể hiện. Bên cạnh đó, phần lớn các bé 

đều học trong môi trường quốc tế, nói 
tiếng anh như ngôn ngữ thứ nhất nên 
đều rất cá tính. Bạn thử tưởng tượng 
xem, 5 bé cùng quậy một lúc sẽ như thế 
nào. Lúc đó, chúng tôi kiêm luôn cả vai 
trò bảo mẫu. (cười)

trong năm mới này, ekip thực 
hiện chương trình có những chiến 
lược gì để đưa math dorm đến gần 
với khán giả hơn nữa?

chúng tôi vẫn tiếp tục truyền thông 
trên các trang fanpage của VTV7 để 
lắng nghe phản hồi của khán giả và dự 
định sẽ kết hợp cùng với VTV7 tour 
đưa Math Dorm đến với học sinh các 
trường tiểu học để các em có thể biết 
đến và theo dõi chương trình nhiều 
hơn nữa. 

Xin cảm ơn anh!
ĐặnG TRanG (Thực hiện)

Các hình ảnh trong chương trình

math Dorm phát sóng các khung 
giờ: 9h30; 15h; 19h từ thứ hai đến 
thứ Bảy trong tuần trên vtv7.
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T ự hào miền Trung là nơi chia 
sẻ những nét đẹp của Đất và 
người miền Trung, những 
bí quyết thành công, những 

tấm lòng luôn hướng về quê hương đồng 
thời tạo nhịp cầu nối giữa những người 
con miền Trung ở phương xa với quê 
nhà. chương trình được thực hiện dưới 
hình thức talk show xen kẽ phóng sự, 
trích đoạn video clip nghệ thuật với mỗi 
tập là một nhân vật. Tham gia chương 
trình là những người quê gốc miền 
Trung đang sống ở xa quê đã nỗ lực 
vươn lên khẳng định bản thân, có nhiều 
đóng góp cho xã hội, cho quê hương và 
trở thành niềm tự hào của vùng đất miền 
Trung. những nhân vật quê gốc miền 
Trung nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đã 
lên sóng Tự hào miền Trung như: xạ thủ 
hoàng Xuân Vinh, nghệ sĩ ưu tú Vân 
Khánh, nhạc sĩ Trương Quang Lục, ca 

sĩ Kasim hoàng Vũ, danh hài 
Thúy nga, nhật cường...

Tác giả đồng thời là Giám đốc sản 
xuất chương trình, cũng là một người 
con của quê hương miền Trung - bà Trần 
Thị Thúy hà cho biết: “chúng tôi xây 
dựng chương trình này như một sự tri ân 
với quê hương. Đồng thời, đây cũng là 
nơi những người con miền Trung xa quê 
tìm thấy sự chia sẻ, đồng cảm với những 
câu chuyện lập thân, lập nghiệp ở đất 
khách quê người và cả tấm lòng hướng 
về quê hương, nguồn cội. chương trình 
cũng có ý nghĩa như một sự trở về của 
những đứa con xa, luôn đồng vọng hai 
tiếng “quê hương” trong tâm tưởng.

nhà báo Đặng Xuân Thu - Giám 
đốc Trung tâm ThVn tại thành phố 
Đà nẵng VTV8 cho biết: “Đây là một 
chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh, 

khích lệ người miền Trung. Ra mắt vào 
ngày 01/01/2017, Tự hào miền Trung 
đã phát sóng mở màn trong 10 đầu mục 
chương trình mới được sản xuất, phát 
sóng trên VTV8 trong năm nay”. hiện 
tại, ekip đang tiếp tục hoàn thành công 
tác hậu kì để giới thiệu các nhân vật 
tiếp theo như: Gs.TsKh hồ sĩ Thoảng; 
pGs.Ts. Bác sĩ Lê chí dũng; ca sĩ Ánh 
Tuyết, phi nhung, nam cường; nhạc sĩ 
nguyễn Tất Tùng; diễn viên hiền Mai, 
Trương Quỳnh anh…

Chương trình phát sóng 20h 45 Chủ 
nhật hàng tuần trên kênh VTV8. 

Lê hoa 
Ảnh: nGuyên MEdia

Phỏng vấn ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Tự hào miền Trung 
NhịP cầu Nối Với quê Nhà

tự hào miền trung là chương 
Trình Talk show gặp gỡ những 
người con miền Trung ở phương 
Xa Tiêu Biểu Trên các lĩnh vực, 
Thông qua họ Để góp phần lan 
Tỏa Tình yêu với ĐấT và người 
miền Trung. chương Trình lên 
sóng vTv8 Từ Tháng 1/2017.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lên sóng trong 
tập đầu tiên của Tự hào miền Trung

http://pgs.ts/
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chuyện phim kể về số phận kì 
lạ, đầy sóng gió của hai anh em 
ruột duy Thành, duy Trung và 

cô em gái nuôi là nguyệt cầm, về hành 
trình đầy gian nan, thử thách phấn đấu vì 
sự nghiệp, về cả mối quan hệ tình cảm 
đầy éo le, phức tạp của hai anh em với 
cô em gái nuôi xinh đẹp. Trên hết là cái 
bóng lớn vĩ đại của người mẹ, bao phủ 
lên số phận của cả ba người. sau những 
toan tính, tham vọng vì sự nghiệp, những 
đau khổ vì tình yêu, những đau đớn, 
thành công và thất bại, mẹ như là nơi an 
ủi, là nơi nương náu cuối cùng của cả 
ba người. ngày mẹ tuổi cao, sức yếu, 
đi về cõi vĩnh hằng, tất cả chợt nhận ra 
rằng, họ có thể vượt qua những khó khăn 
thử thách của cuộc đời, để thành công 
trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình 
yêu, họ đã nhận đủ vinh quang cũng như 
cay đắng, vượt qua tất cả, ấy là nhờ nơi 
nương náu vĩ đại, nơi nương náu bình 
yên, đó là tấm lòng người mẹ…

phim là lát cắt của những thân phận: 
bà mẹ, Trung, Thành, cầm và những 
người liên quan cho tới cuối phim. hiện 
thực và quá khứ đan xen để người xem 
tự sắp xếp, hình dung ra điều mà các 
nhà làm phim muốn nói. chính nhờ 
cách kể này nên đã hóa giải được nội 
dung của phim vốn không có nhiều 
kịch tính, đề tài cũng không mới. phim 
có nhiều hình ảnh đẹp, đạo diễn Khải 
hưng khá chú trọng trong tạo hình để 
mang đến những thước phim đẹp mắt, 
chân thực. 

Vai bà mẹ - nơi ẩn nấp bình yên của 
những đứa con được giao cho nsƯT 
ngọc Lan. nữ diễn viên này đã từng 
thành công với hình ảnh nhân vật bà 
nội khó tính trong bộ phim truyền hình 
như Bánh đúc có xương. Tuy nhiên, hầu 
hết các vai diễn trên màn ảnh của diễn 
viên ngọc Lan đều là tuýp phụ nữ đoan 
trang, hiền hậu, nền nã, chịu thương 
chịu khó, hi sinh cho chồng con. Vai 
người mẹ trong Nơi ẩn nấp bình yên, vì 
thế, được cô vào vai “ngọt”, diễn như 
“nằm lòng” nhân vật. diễn viên hồng 

Minh (vai duy Thành) đã bày tỏ sự 
ngưỡng mộ và trân trọng với nghệ sĩ 
yêu nghề ngọc Lan. Trước đó, hai diễn 
viên từng có sự phối hợp khi cùng tham 
gia cặp vai bà nội - cháu trong phim 
Bánh đúc có xương. 

Khán giả yêu mến diễn viên Mạnh 
Trường sẽ tiếp tục gặp anh trong bộ 
phim tâm lí tình cảm này. Với diễn xuất 
tiến bộ mỗi ngày, Mạnh Trường trong 
vai duy Trung tròn đầy và khá bất ngờ. 
ngoài ra, khán giả cũng sẽ gặp lại nữ 
diễn viên xinh đẹp Thùy dương sau một 
thời gian vắng bóng trên phim trường. 
Thuộc quân số của nhà hát Kịch hà 
nội, Thùy dương tập trung chủ yếu cho 
việc tập vở và đi diễn, vì thế ít có cơ hội 
để tham gia những bộ phim truyền hình. 
Trong vai cô em gái nuôi tên cầm - người 
gây ra nhiều sóng gió cho gia đình duy 
Thành, duy Trung và cũng phải chịu 
nhiều thiệt thòi, nỗi buồn, Thùy dương 
được đạo diễn Khải hưng đánh giá là 
diễn xuất nhạy bén, tinh tế. 

hiền nGuyên 
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Nơi ẩn nấp bình yên
câu chuyện cảm động  

về người mẹ 
“ai rồi cũng cần và Tìm Thấy cho 
mình mộT nơi ẩn nấp Bình yên sau 

những ngày sóng gió”, Đó là 
Thông Điệp chính của Bộ phim sẽ 
lên sóng vTv1 lúc 20h40 Thứ hai, 

Ba Từ ngày 15/3. phim của Đạo 
diễn, nsnd khải hưng với sự Tham 
gia của các diễn viên: nsưT ngọc 

lan, hồng minh, mạnh Trường, 
Thùy dương… 
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sau thành công của sắc màu nhật 
Bản năm 2016, Đài ThVn và 
Đài TBs (nhật Bản) tiếp tục sản 
xuất chương trình sắc màu nhật 

Bản 2 với chủ đề hương vị nhật Bản. 
chương trình sẽ giới thiệu những nét 
tinh tế trong ẩm thực nhật Bản và cách 
thức kết hợp giữa nguyên liệu nhật Bản 
và phong cách chế biến của ẩm thực 
Việt. Thông qua những trải nghiệm của 
Mc danh Tùng tại 7 tỉnh của nhật Bản 
và những cuộc trò chuyện của anh với 
các du học sinh, các chủ nhà hàng Việt 
nam tại nhật và các nữ Mc nhật Bản 
xinh đẹp, thân thiện…, nhiều thông tin 
thú vị về nước nhật cũng như cuộc sống 
của người Việt tại nhật sẽ được chuyển 
tải tới khán giả truyền hình.

Điểm đặc biệt trong sắc màu nhật 
Bản 2 là sự giao lưu văn hóa ẩm thực  
Việt - nhật đậm nét. Trong suốt chương 
trình, khán giả sẽ được xem những 
nguyên liệu nhật Bản được chế biến 
cùng với gia vị và cách nấu ăn quen 
thuộc của người Việt như thế nào. Ở 
phần này, khán giả sẽ được chứng kiến 
Mc danh Tùng trực tiếp vào bếp, trổ tài 
nấu ăn, sáng chế những món ăn mới, lạ 

và không kém phần hấp dẫn so với các 
món ăn truyền thống vốn đã rất nổi tiếng 
của nhật Bản. 

Trên tinh thần giao lưu văn hóa - hữu 
nghị giữa hai nước Việt nam và nhật 
Bản và quảng bá chương trình sắc màu 
nhật Bản mùa 2 với chủ đề hương vị 
nhật Bản (đang phát sóng lúc 16h thứ 
sáu hàng tuần trên VTV3), Đài TBs 
phối hợp cùng Đài ThVn tổ chức sự 
kiện mang tên sắc màu nhật Bản trong 

hai ngày 18- 19/2 tại aeon Mall Long 
Biên, hà nội. Trong hai ngày diễn ra sự 
kiện, Đài TBs cùng các công ty du lịch 
nhật Bản mang đến những hình ảnh thú 
vị về con người và đất nước mặt trời 
mọc cùng các chương trình truyền hình 
đa dạng, được khán giả yêu mến như 
Eagle Eye challenge (Thử thách mắt đại 
bàng). Bên cạnh phần giao lưu văn hóa, 
chương trình còn có chương trình ca 
nhạc sôi động với sự góp mặt của các ca 
sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: Trung 
Quân, Minh hằng, Tiên Tiên, phạm anh 
duy, isaac... ngoài ra, chương trình 
còn có mục rút thăm trúng thưởng dành 
cho khán giả tham dự sự kiện. 

series chương trình sắc màu nhật 
Bản 2 gồm 8 tập, mỗi tập 30 phút, phát 
sóng vào khung giờ 16h00 - 16h30 thứ 
sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 03/02 
trên kênh VTV3.

Mỹ Quy - h.yến

VTV phối hợp cùng TBS sản xuất 
sắc Màu nhậT Bản Mùa 2

Khách tham quan thử mặc trang phục Kimono

Rượu Sake nổi tiếng được giới thiệu ở sự kiện Sắc màu Nhật Bản 2

Gian hàng của VTV

VT
Vchương

trình mới



17

VT
Vtruyền hình

Đó Đây

Từ đầu tháng 2/2017, BTc chung kết 
cuộc thi Robocon 2017, BTc vòng 

loại khu vực miền Bắc và Tổ thường 
trực đã được thành lập nhằm thực hiện 
tốt các công việc trong quá trình diễn ra 
cuộc thi; đảm bảo hoàn thành tiến độ và 
chất lượng cuộc thi. Tổ thường trực đã 
liên hệ với các trường thông báo về kế 
hoạch cuộc thi, dự kiến trong tháng 3 các 
trường sẽ xác nhận số đội tham dự. Bên 
cạnh đó, để chuẩn bị cho vòng chung 
kết, BTc sẽ sớm hoàn thiện công tác 
chuẩn bị cho vòng loại Robocon khu vực 
miền Bắc; tiếp tục làm việc với uBnd 
tỉnh ninh Bình về công tác chuẩn bị cho 

vòng chung kết Robocon toàn quốc năm 
2017 và khảo sát các điều kiện cần thiết 
cho việc đăng cai cuộc thi Robocon châu 
Á - Thái Bình dương vào năm 2018. 

khởi động Robocon Việt nam 2017

hiệp hội phát thanh - Truyền hình 
châu Á - Thái Bình dương (aBu) 

vừa công bố khởi động Giải thưởng (aBu 
awards) lần thứ 2 về biến đổi khí hậu và 
giảm nhẹ thiên tai. cuộc thi được tổ chức 
nhằm tạo động lực và truyền cảm hứng 
cho các đơn vị sản xuất nội dung khu vực 
châu Á - Thái Bình dương, đồng thời để 
mọi người có những nhận thức đúng đắn 
về hai vấn đề lớn, quan trọng nhất của 
nhân loại, đó là thiên tai và biến đổi khí 
hậu. Giải thưởng sẽ lựa chọn để trao cho 
các chương trình phát thanh, truyền hình 
có tính mới, sáng tạo về nội dung chủ đề; 
thông tin và hướng khán giả đến với thực 
tiễn trong việc thích ứng với biến đổi khí 
hậu và phòng chống thiên tai. năm 2017 
sẽ có 6 Giải thưởng được trao cho các 
tác phẩm ở cả hai loại hình phát thanh 
và truyền hình. BTc cũng quy định mỗi 
tổ chức được gửi tối đa 02 tác phẩm/loại 
hình. các tác phẩm dự Giải phải được 
phát sóng trong khoảng thời gian từ tháng 
1/2015 đến 15/4/2017, với thời lượng tối 
thiểu là 2 phút và tối đa là 60 phút. ngoài 
ra, nếu tác phẩm dự Giải không sử dụng 
tiếng anh thì phải gửi kèm bản dịch nội 
dung và có phụ đề. Theo kế hoạch, Gala 
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 
11/5 tới, trong khuôn khổ hội nghị truyền 
thông lần thứ 3 của aBu về biến đổi khí 
hậu và giảm nhẹ thiên tai được tổ chức tại 
Banglades.

abu Tổ ChứC  
giải Thưởng lần Thứ 2  

về biến đổi khí hậu

Theo thông tin từ hãng Fox, trong số những gương 
mặt nổi tiếng tham gia MasterChef Junior mùa 5 

(chương trình đang phát sóng lúc 19h thứ 6 hàng tuần 
trên kênh star World), ngoài Martha stewart còn có 
cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ - bà Michelle obama. 
cả hai sẽ tham gia MasterChef Junior Mỹ mùa mới 
trong vai trò giám khảo khách mời. Michelle obama 
nổi tiếng là người theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh. 
Vì thế, việc Michelle obama tham gia một chương 
trình truyền hình về ẩm thực được sẽ nâng cao uy tín 
cho chương trình. Trước MasterChef Junior, bà obama 
từng gia một vài chương trình truyền hình về nấu 
ăn như: Iron Chef America, Restaurant: Impossible, 
Rachael vs. Guy: Kids Cook-Off...

hà My (Theo Vouge)

bà miChelle obama Tham gia  
masteRchef JunioR

sau thành công năm 2000 của bộ phim hoạt hình Tangled (Công chúa tóc mây) với 
doanh thu gần 600 triệu usd, năm 2017, hãng disney quyết định ra mắt khán giả 

truyền hình loạt phim dài tập xung quanh nàng Rapunzel với mái tóc dài nổi tiếng. cặp 
đôi diễn viên Mandy Moore - Zachary Levi tiếp tục tham gia lồng tiếng cho hai nhân 
vật chính Rapunzel và Flynn. Tuy nhiên, trong bản phim hoạt hình mới, câu chuyện 
trong hoàng gia sẽ trở thành nội dung trọng tâm. 

Đặc trưng trong các bộ phim hoạt hình disney là âm nhạc và các bài hát dễ đi 
vào lòng người, Tangled - bản truyền hình cũng không bỏ qua thế mạnh này khi 
quy tụ được các tên tuổi nổi bật trong làng nhạc để tiếp tục chinh phục khán giả, 
nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên.

K.M

disney Tung loạT phim hoạT hình mới về 
Công Chúa TóC mây

Robocon 2016

h. yến 
Ảnh: h.hƯnG
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VT
Vgương mặt

trang bìa

“khai phá” mộT phần mới mẻ  
Của bản Thân

 pv: từ Ban sản xuất các chương 
trình giải trí (vtv3) chuyển sang trung 
tâm giáo dục (vtv7), đâu là lí do khiến 
trần ngọc có bước chuyển này? 

- mc Trần ngọc: Bước chuyển này 
khá quan trọng trong công việc của tôi. 
Lí do đầu tiên là vì tôi rất thích trẻ em. 
Trước khi chính thức làm việc tại VTV7, 
tôi có cộng tác với kênh qua chương 
trình Khám phá Khoa học. Quyết định 
này khá khó khăn vì tôi đã gắn bó với 
VTV3 10 năm, việc thay đổi làm tôi rất 
trăn trở nhưng với mong muốn được làm 
mới mình nên tôi đã có bước chuyển này. 
hiện tại, công việc của Trần ngọc là một 
nhà sản xuất, dẫn chương trình và làm 
công tác truyền thông cho VTV7.

 tuy thuộc quân số của vtv7 
nhưng ngọc vẫn tham gia cộng tác 
với các chương trình của vtv3 như: 
chung kết Đường lên đỉnh olympia, 
hãy chọn giá đúng. có vẻ như, đó là 
một “mối tình” không thể dứt? 

- hiện tôi vẫn là Mc của Hãy chọn 
giá đúng. Đây là nơi đã cho tôi nhiều nhất 
trong 10 năm đầu tiên làm nghề, khán giả 
nhớ đến tôi nhiều nhất cũng là ở vai trò 
tại HCGĐ nên tôi chắc chắn mình sẽ làm 
Mc của chương trình cho đến khi nào có 
thể. Một điểm đặc biệt nữa là tôi thích sự 
gần gũi của game show HCGĐ, không 
có nhiều thay đổi theo thời gian nhưng 

sự ủng hộ và yêu mến của khán giả dành 
cho chúng tôi luôn nồng nhiệt.

Với olympia, vai trò của tôi ở đó rất 
nhỏ, chỉ góp mặt ở chung kết năm, nhưng 
đi làm điểm cầu truyền hình trực tiếp 
cho olympia là một điều cực kì thú vị. 
Tôi luôn tìm cách thuyết phục các đồng 
nghiệp cho tôi đi Chung kết Olympia  
đấy (cười).

 Dẫn các chương trình giải trí và 
dẫn các chương trình mang tính khoa 
học giáo dục, với ngọc, mảnh đất nào 
dễ khai phá hơn? 

- cả hai đều khó như nhau! Trước 
đây, tôi rất vất vả để học tập và trở thành 
một Mc tại các chương trình giải trí. còn 
khi làm các chương trình của VTV7, tôi 
như thấy một phần mới mẻ của mình 
được khai phá, những khó khăn mà tôi 
từng gặp thuở mới vào nghề cũng nhen 
nhóm xuất hiện. Để các nội dung và 
kiến thức đến với khán giả một cách 
thú vị hơn, tôi và nhà sản xuất Việt 
nga, đạo diễn Kim anh phải chọn 
lựa tình huống, từ ngữ và cảnh quay 
rất chi tiết. Với mong muốn các kiến 
thức của một chương trình giáo dục 
đến với khán giả không bị khô khan, giáo 
điều nên đạo diễn thường yêu cầu tôi: 
“cậu vẫn là cậu nhưng hãy dẫn như cậu 
là Trần ngọc 17 tuổi, một người anh của 
các khán giả nhỏ hơn cậu”. Với một “anh 
già” 30 như tôi thì cũng khá khó khăn 
đấy, thật may là ekip của VTV7 và tôi rất 

hợp nhau nên chúng tôi đã thực hiện công 
việc khá trôi chảy. 

 tính đến nay, ngọc đã có bao 
năm theo nghề mc? những kinh 
nghiệm ngọc đúc rút được qua thời 
gian làm nghề này?

- Lần đầu tiên Trần ngọc được làm 
Mc một chương trình truyền hình cách 
đây hơn 10 năm. Lần đó là tháng 11 năm 
2006 với chương trình Ô cửa bí mật. 
Kinh nghiệm tích lũy được cũng đã nhiều 
nhưng tôi thấy mình luôn cần học thêm, 
vì truyền hình và các sân khấu ngày càng 
phát triển, mình phải luôn cố gắng học 
hỏi mới có thể làm tốt được.

dẫn chương trình là một nghề phải có 
kiến thức tổng hợp, có kinh nghiệm càng 

dày càng tốt và quan trọng 
là phải có được màu sắc 

cá tính riêng của mình 
để khán giả nhớ đến.

Mc Trần ngọc
Những bước chuyển 
quan trọng

&

năm 2017 có Thể nói là mộT Trang mới Trong cuộc sống 
của mc Trần ngọc. chàng mc Điển Trai này vừa kếT 
Thúc cuộc Đời Độc Thân Bằng mộT Đám cưới với mộT 
nhiếp ảnh gia Xinh Đẹp. Trước Đó, Trần ngọc cũng Đã có 
Bước chuyển quan Trọng Trong công việc Tại vTv.
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hôn nhân là Chuyện  
Trọng đại Cả đời

 Không chỉ là một mc, ngọc còn 
có tình yêu với thời trang. Được biết, 
vợ chồng ngọc còn có cửa hàng thời 
trang. một ngày của trần ngọc diễn ra 
thế nào?

- Trần ngọc lớn lên với những xấp vải 
và tiếng máy khâu của mẹ, của bác, nên 
việc có tình cảm với nó là tất nhiên. hồi 
nhỏ, tôi còn được mẹ giao cho cả nhiệm 
vụ ngồi tết khuy lụa cho mẹ khâu vào áo. 

công việc kinh doanh vốn là của vợ 
mình, ngọc chỉ tham gia giúp đỡ một 
phần nên cũng không quá bận rộn với nó. 
Việc trên cơ quan thì rất bận, làm một 
nhà sản xuất thực sự là điều rất mới mẻ, 
phải vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm 
để hoàn thiện phần việc quan trọng này. 
những chương trình mà tôi đang đảm 
nhận vai trò Mc cũng phải hoàn thành 

tốt như: Khám phá 
khoa học, Hãy chọn 
giá đúng, chuyên mục 
Đừng bỏ lỡ, mới đây 
tôi cũng nhận lời mời 
tham gia chương trình 
Bữa trưa vui vẻ. Khán 
giả sẽ thấy Trần ngọc 
thử thách bản thân 
mình ở vài sân khấu 
mới của VTV7 nữa.

Một ngày của Trần ngọc thường là 
lao vào công việc, viết lách, ghi hình, rồi 
họp bàn với đồng nghiệp… công việc 
truyền hình rất đa dạng và khẩn trương 
không có ngày nào giống ngày nào. cứ 
đến lúc thở phào một cái thì trời tối mất 
rồi (cười).

 tên đầy đủ của trần ngọc là 
trần hồng ngọc, nghe qua thì khá… 
nữ tính. câu chuyện về cái tên này có gì 
thú vị không? 

- chữ hồng là tên đệm của bố, chữ 
ngọc là tên đệm của mẹ, bố mẹ đã thống 
nhất con đầu lòng sẽ dùng tên đệm hai 
người ghép lại, bất kể là con trai hay con 
gái nên đã ra đời một cái tên nữ tính như 
thế. còn việc gọi tắt thành Trần ngọc là 
từ chương trình Ô cửa bí mật, khi mới bắt 
đầu quay, nhà báo Bùi Thu Thủy - phó 
trưởng Ban sản xuất các chương trình giải 
trí nói sẽ gọi tôi là Trần ngọc thôi, vừa 

để câu giới thiệu được gọn 
lại một chút và nghe cho đỡ 
giống con gái (cười).

 Quan niệm về tình 
yêu và hôn nhân của ngọc 
thế nào?

- chuyện hôn nhân là 
chuyện trọng đại cả đời, 
cưới xin phải bắt nguồn từ 
tình yêu thực sự và phải 
kèm theo một quá trình điều 

chỉnh những điều chưa hoàn thiện của 
cả hai để khi chung một nhà mới có thể 
chăm sóc tốt người kia.

 người tuổi mèo thường được 
đánh giá là khéo léo, suy nghĩ thấu 
đáo, tính tình hiền dịu, giỏi giao tiếp 
xã hội… ngọc nghĩ sao nếu áp những 
đánh giá đó với cá nhân mình?

- Bản thân tôi tự nhận thấy mình là 
người không khéo léo, nhiều bạn bè đồng 
nghiệp cũng nhận xét như vậy, thỉnh 
thoảng thẳng thắn quá. suy nghĩ thấu đáo 
thì tùy việc, có một việc làm rất dở là tự 
chăm sóc bản thân.Tính tình hiền dịu, nếu 
tự nhận điều này tất cả những người quen 
tôi sẽ cười phá lên mất. Giỏi giao tiếp xã 
hội cũng không dám nhận, với xã hội tôi 
chỉ mới 30 tuổi, chớm đến tuổi trưởng 
thành, còn nhiều thứ để học, không thấy 
mình giỏi gì cả.

Lê hoa (Thực hiện)

Ảnh: hải hƯnG

Nếu coi các chương trình giải trí và các 
chương trình giáo dục là hai mảnh đất 
riêng, tôi nghĩ mình sẽ chăm sóc cả hai. 
Bởi tôi muốn khán giả truyền hình được 
nhìn thấy tôi trong các vai trò khác nhau 
nhưng sẽ luôn làm tròn vai của mình để 
mang đến cho khán giả thật nhiều món 
ăn tinh thần phong phú.
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VT
VĐỐi

thOẠi

Cơ hội và TháCh ThứC
pv: là người gắn bó với vtv Đà 

nẵng, cá nhân ông nhận định thế nào 
về chặng đường đã qua, đặc biệt là sự 
phát triển của đơn vị trong những năm 
trở lại đây?

- ông Đặng Xuân Thu: Trong chặng 
đường 40 năm hình thành và 
phát triển của VTV Đà 
nẵng, tôi có gần 36 năm 
gắn bó từ vị trí một 
phóng viên - biên tập, 
hiện nay làm công tác 
quản lí nên thấy rất 
rõ sự nỗ lực vượt qua 
mọi khó khăn để vươn 
lên và trưởng thành của 
đơn vị. có thể nói, ở dải đất 
miền Trung - Tây nguyên, 
VTV Đà nẵng luôn nằm 
trong top đầu ở khu vực 
này. suốt trong 40 năm, 
VTV Đà nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ cấp trên giao và góp phần đắc lực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội - an ninh 
Quốc phòng ở các tỉnh miền Trung -  
Tây nguyên.

Từ hai bàn tay trắng, VTV Đà nẵng 
đã sải những bước đi dài. Từ một trạm 
phát sóng nhỏ chỉ có nhiệm vụ tiếp phát 
sóng Đài Truyền hình huế sau giải phóng 

rồi xây dựng lên một đài phát sóng riêng, 
VTV Đà nẵng hiện nay đã sở hữu một 

hệ thống thiết bị chuyên dụng, hiện 
đại, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu 

của người làm truyền hình và 
người xem truyền hình. Ban 
đầu, trong lực lượng cán bộ 
chưa có người nào được đào 
tạo chuyên ngành truyền 
hình, đến nay đã có trên 200 

cán bộ, công chức, hợp đồng 
phần lớn có trình độ đại học 

và trên đại học được phân công 
chuyên môn hóa, hoạt động 
theo phương thức làm truyền 
hình chuyên nghiệp, hiện đại và 
luôn làm việc với tinh thần trách 

nhiệm cao vì sự nghiệp phát triển của 
VTV Đà nẵng nói riêng và Đài ThVn 
nói chung.

năm 2016 đánh dấu một bước 
phát triển mới của vtv Đà nẵng khi 
chính thức chuyển phát sóng trên 
kênh sóng quốc gia vtv8. một năm 
qua, vtv Đà nẵng đã thay đổi như 
thế nào về chất và lượng để đáp ứng 

yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo 
Đài thvn nói riêng và khán giả cả 
nước nói chung?

- Thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống 
truyền hình khu vực, từ ngày 1/1/2016, 
VTV Đà nẵng ngưng phát sóng khu vực 
và cùng với VTV huế, VTV phú yên 
tham gia sản xuất chương trình cho kênh 
truyền hình quốc gia VTV8. có thể nói, 
đây là một trang mới được mở ra cho 
VTV Đà nẵng. Tuy không phát sóng 
khu vực nhưng VTV Đà nẵng vẫn được 
chọn là đơn vị nòng cốt, là nơi đặt Tổng 
khống chế của kênh VTV8. Thực hiện 
chủ trương này, chỉ trong một thời gian 
ngắn, VTV Đà nẵng đã nhanh chóng sắp 
xếp lại bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ mới. ngoài việc đảm bảo kĩ 
thuật cho việc phát sóng trực tiếp các bản 
tin thời sự kênh VTV8, Trung tâm cũng 
đáp ứng yêu cầu kĩ thuật tổng khống chế 
phát sóng 18 giờ mỗi ngày. nhờ sự đầu 
tư đồng bộ và có tầm nhìn từ trước nên 
khi đảm nhận nhiệm vụ phát sóng kênh 
VTV8, VTV Đà nẵng không phải đầu tư 
bổ sung trang thiết bị nhiều mà vẫn đáp 

nhữnG BƯớc 
Đi dài cỦa

40 năm là mộT chặng Đường dài 
Đối với Trung Tâm Thvn Tại Đà 
nẵng. Trên chặng Đường ấy, họ 
Đã phải Trải qua không íT Thăng 
Trầm, nhưng cũng Đồng Thời gặT 
hái khá nhiều quả ngọT. gắn Bó 
với mái nhà vTv Đà nẵng Từ 
những ngày Đầu, nhà Báo Đặng 
Xuân Thu - giám Đốc Trung Tâm 
Thvn Tại Đà nẵng Đã có những 
chia sẻ Tâm huyếT nhân dịp vTv 
Đà nẵng kỉ niệm 40 năm ngày 
pháT sóng chương Trình Truyền 
hình Đầu Tiên. 

Ông Đặng Xuân Thu
Giám đốc TT THVN 

tại Đà Nẵng

Tổng Giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh trao cờ cho Giám đốc VTV Đà Nẵng 
Đặng Xuân Thu nhân kỉ niệm 40 năm phát sóng chương trình đầu tiên
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Liên hoan Dân ca Dân vũ 
tại Lâm Đồng

ứng được yêu cầu sản xuất 
và phát sóng hd theo đúng 
tiêu chuẩn kĩ thuật của Đài 
ThVn. 

Trở thành một đơn vị 
sản xuất chương trình cho 
kênh truyền hình quốc 
gia VTV8, đội ngũ phóng 
viên, biên tập, quay phim, 
kĩ thuật viên của VTV Đà 
nẵng không ngừng nâng 
cao trình độ chuyên môn, 
đổi mới phong cách làm 
việc theo hướng chuyên 
nghiệp hóa, chuyên môn hóa 
đáp ứng yêu cầu phát triển 
nhanh chóng của ngành truyền hình trong 
xu thế có sự cạnh tranh gay gắt của rất 
nhiều loại hình truyền thông đa phương 
tiện. Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh đổi 
mới, tập trung nâng cao chất lượng công 
tác biên tập, góp phần nâng cao chất 
lượng chương trình phát sóng, góp phần 
nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền. 

Đà nẵng hiện là một trong những 
thành phố đáng sống của việt nam. sự 
phát triển về kinh tế đi đôi với những 
thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách 

thức đối với những người làm truyền hình 
trên mảnh đất ấy. còn điều gì khiến lãnh 
đạo vtv Đà nẵng luôn trăn trở trong quá 
trình phát triển hiện nay?

- Trong chặng đường mới, VTV Đà 
nẵng thuộc VTV8 cũng như nhiều cơ 
quan báo chí khác đang đứng trước nhiều 
cơ hội và thử thách mới. Là một trong 
những người làm công tác quản lí, với 
tư cách là Giám đốc, tôi có rất nhiều trăn 
trở. Tạo một dấu ấn sâu đậm và ấn tượng 
về thương hiệu VTV8 như một kênh 
truyền hình thu hút sự quan tâm của khán 

giả vẫn còn là mục đích phải không 
ngừng theo đuổi. Xây dựng một 
đội ngũ tinh nhuệ về nghề nghiệp, 
bản lĩnh về lập trường chính trị, 
theo kịp những yêu cầu làm báo 
hiện đại vẫn đang là câu chuyện 
đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tăng 
trưởng ổn định, bền vững và từng 
bước nâng cao vẫn là giấc mơ đang 
ở phía trước…Tuy vậy, bằng sự tri 
ân đối với những thế hệ đi trước, 
bằng tình yêu và sự tự trọng nghề 
nghiệp, chúng tôi sẽ cố gắng hết 
mình vì những giá trị tốt đẹp mà 

nhiều thế hệ VTV Đà nẵng 40 năm 
qua đã vun đắp và xây dựng. 

Tiếp TụC “Chạy đua”  
Trên Chặng đường mới

mảng phim phóng sự tài liệu luôn 
được đánh giá là thế mạnh của vtv Đà 
nẵng. chủ trương của lãnh đạo vtv 
Đà nẵng đối với mảng thể loại khó này?

- Trong nhiều năm qua, ngoài những 
phim tài liệu, phóng sự đơn lẻ ghi được 
dấu ấn trong lòng khán giả và đạt được 
một số giải cao tại một số Liên hoan phim 
quốc tế, các kì Liên hoan Truyền hình 

Lê hoa
(Xem tiếp trang 22)

Phó TGĐ Đài THVN Phạm Việt Tiến trao Bằng khen cho các cá nhân 
có đóng góp qua 40 năm VTV Đà Nẵng xây dựng và phát triển 
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toàn quốc, giải cánh diều Vàng, giải Báo 
chí quốc gia và thành phố Đà nẵng…, 
VTV Đà nẵng còn sản xuất một số series 
phim tài liệu và kí sự được khán giả đánh 
giá cao. Đã gần mười năm trôi qua, người 
xem vẫn chưa thể quên series phim tài 
liệu Tây Nguyên - miền mơ tưởng. Qua 
36 tập phim này, những nét đặc sắc về 
văn hóa, thổ nhưỡng, phong tục tập quán 
của người dân Tây nguyên được thể hiện 
một cách sinh động, hấp dẫn và chân 
thực. năm 2015, VTV Đà nẵng đã thực 
hiện thành công series phim tài liệu Theo 
chiều dài đất nước. Kí sự đã đem đến cho 
người xem cái nhìn toàn cảnh về những 

vùng đất biên cương của Tổ quốc trải dài 
từ địa đầu Móng cái đến mũi cà Mau, 
phản ánh những hi sinh thầm lặng của 
các chiến sĩ biên phòng, không quản ngại 
ngày đêm vững bước tuần tra để bảo vệ 
từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Kí 
sự này đã được khán giả cả nước đánh giá 
cao và được chính phủ, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tư lệnh biên phòng trao tặng nhiều 
phần thưởng cao quý.

Để tiếp tục giữ vững và xây dựng đội 
ngũ làm phim phóng sự - tài liệu là một 
việc cần có kế hoạch cụ thể. hiện tại, 
chúng tôi vẫn đang tạo điều kiện tối đa 
để phát huy lực lượng có sẵn, nỗ lực tìm 

kiếm và bổ sung những người có năng 
lực vào đội ngũ này, bảo đảm thực hiện 
sản xuất và phát sóng tốt các chương 
trình được giao trên sóng VTV, đầu tư 
để tạo ra dấu ấn riêng bằng việc tiếp tục 
đổi mới cách làm phim tài liệu theo xu 
hướng hiện đại, tập trung sản xuất những 
chương trình lớn, từng bước phát huy thế 
mạnh có sẵn để đóng góp vào thành công 
chung của đơn vị.

năm nay, vtv Đà nẵng được 
giao nhiệm vụ tổ chức sản xuất, phát 
sóng các bản tin thời sự cho kênh 
vtv8. nhiệm vụ này đã và đang được 
các Pv, Btv triển khai ra sao để mang 

nhữnG BƯớc Đi dài...
(Tiếp theo trang 21)

Ghi hình cùng chúng tôi đối thoại tại Đắk Lăk Ghi hình Seri phim Theo chiều dài đất nước tại đảo Trường Sa

Ghi hình phim ca nhạc Tây nguyên nồng nàn tại Lâm Đồng Ghi hình chương trình Tạp chí Thiếu nhi

VT
VĐỐi

thOẠi
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lại những thông tin nóng hổi, đảm bảo 
sự chính xác, khách quan?

- cho đến thời điểm này, VTV8 vẫn 
duy trì phát sóng đều đặn mỗi ngày 7 
bản tin với các mốc thời gian từ: 5h, 
9h, 11h30, 16h, 18h, 18h50 và 22h30. 
Trong đó, bản tin phát lúc 18h50 là bản 
tin chuyên biệt về lĩnh vực kinh tế - thị 
trường. Thời gian đầu, tất cả các bản tin 
đều được phát sóng trực tiếp từ trường 
quay s3 tại Đà nẵng, nhưng về sau, 

bản tin 9h và 16h được luân phiên phát 
sóng trực tiếp tại trường quay Trung tâm 
ThVn tại huế và phú yên. Đến thời 
điểm này, hai bản tin 9h và 16h đều đang 
được phát sóng từ trường quay Trung 
tâm ThVn tại huế. Mỗi bản tin đều 
có format, kết cấu và tiêu chí nội dung 
riêng. Để hình thành và xây dựng, duy trì 
phát sóng đều đặn các bản tin mỗi ngày, 
những ngày đầu tiên, lãnh đạo Ban Thời 
sự đã lựa chọn mô hình hoạt động tòa 
soạn hội tụ để xây dựng nên khối tin tức 
VTV8. Trong đó, hội đồng tin tức đặt 
tại Đà nẵng là trung tâm điều phối các 
hoạt động sản xuất, phối hợp, phát sóng 
tất cả các bản tin phát sóng trên kênh 
VTV8; phòng Thư kí Biên tập Thời sự 
VTV8 được giao nhiệm vụ lên vỏ, xử lí 
hoàn chỉnh và tổ chức phát sóng các bản 
tin hàng ngày theo chỉ đạo của hội đồng 
tin tức; các phòng tin tức huế, Đà nẵng, 
phú yên là đầu mối chủ lực cung cấp các 
chất liệu tin, bài, chương trình đáp ứng 
yêu cầu phát sóng khối tin tức VTV8. 
ngoài ra, các bản tin của VTV8 còn khai 
thác tài nguyên từ Ban Thời sự, các Ban, 
Trung tâm trực thuộc Đài ThVn. Đồng 

thời, có sự tham gia đóng 
góp, hỗ trợ và cộng tác chặt 
chẽ, thường xuyên từ các đài 
truyền hình địa phương, cộng 
tác viên trong khu vực. nhờ 

đó, tất cả các tin tức trên các lĩnh vực 
diễn ra trong khu vực miền Trung - Tây 
nguyên, từ Thanh hóa vào đến ninh 
Thuận và 5 tỉnh Tây nguyên đều được 
VTV8 chuyển tải kịp thời, chính xác, liên 
tục đến khán giả. cho đến thời điểm này, 
cơ chế và cách thức hoạt động của mô 
hình tòa soạn hội tụ tại khối tin tức VTV8 
đã từng bước được hoàn thiện và đang 
tiếp tục được kiện toàn, ngày càng đi vào 
chuyên nghiệp hơn. 

Làm Thời sự dĩ nhiên yêu cầu đầu 
tiên là nhanh nhạy, chính xác, từ khi 
hình thành kênh VTV8, chúng tôi đã 
thay đổi theo yêu cầu Thời sự phải ngày 
càng nhạy bén hơn, phản ứng nhanh hơn. 
Thay vì tổ chức sản xuất theo tuần là chủ 
đạo như trước, thì nay, việc tổ chức sản 
xuất tin tức theo bản tin, theo ngày được 
đặc biệt đề cao. Đương nhiên, các bộ 
phận liên quan vẫn phải có kế hoạch sản 
xuất dài hơn theo tuần, theo mảng chủ đề 
hay theo nhiệm vụ được phân công  
phụ trách. 

Khán giả chắc hẳn sẽ được 
thưởng thức nhiều món ăn mang bản 
sắc của con người và mảnh đất miền 
trung do vtv Đà nẵng “chế biến” 
trong năm 2017? 

- Đầu năm 2017, chúng tôi đã hoàn 
thiện một số format mới và đã bắt đầu 
sản xuất phát sóng ngay từ quý 1. ngoài 
các chương trình chính của Thời sự, các 
phim tài liệu, phóng sự, đối thoại… đã 
có, chúng tôi tập trung vào các chương 
trình mới như: Chuyện biển chuyện 
người, Khởi nghiệp miền Trung, Nói điều 
muốn nói, Chính sách và cuộc sống, Miền 
Trung kí ức - âm thanh hoặc phối hợp với 
các đơn vị truyền thông sản xuất, phát 
sóng các chương trình giả trí như: Bộ ba 
hoàn hảo, Thư về miền Trung, Tự hào 
miền Trung, Tôi có thể…

Điều mà lãnh đạo vtv Đà nẵng 
luôn mong muốn xây dựng đơn vị của 
mình trong suốt quá trình phát triển? 

- chúng tôi mong muốn tiếp tục xây 
dựng tinh thần đoàn kết vì sự hợp tác 
và tiến bộ, đẩy mạnh chuyên môn hóa, 
chuyên nghiệp hóa để đảm bảo phát triển 
theo chiều sâu. Đặc biệt, chúng tôi luôn 
coi trọng việc xây dựng một đội ngũ làm 
truyền hình chuyên nghiệp, xem đây là 
nhân tố có ý nghĩa quyết định gắn với 
việc xây dựng kế hoạch đào tạo, mở ra 
không khí dân chủ về nghề nghiệp, tạo 
điều kiện để mỗi người phát huy hết khả 
năng, khuyến khích những sáng tạo trong 
hoạt động nghiệp vụ… Đây sẽ là con 
đường đưa VTV Đà nẵng đóng góp vào 
thành công của VTV8 nói riêng và VTV 
nói chung.

Lê hoa (Thực hiện) 
Ảnh: VTV Đà nẵnG cunG cấp

THTT chương trình VTV Đặc biệt: Vì sự thịnh vượng miền Trung

Thực hiện chương trình VTV Đặc biệt: 
chan chu - câu chuyện 10 năm
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VT
VVăn hóa

giải trí

sau tấm cám - chuyện chưa Kể 
Thì rừng Xanh Kì lạ truyện 

Tiếp Tục khiến những người 
mê phim việT nức lòng vì kĩ 

Xảo Đẹp mắT không Thua kém 
các Bộ phim hollywood. 

Từ quái vậT đến Thú rừng  
đều 100% hàng việT 

Tổng thể kịch bản và diễn xuất của 
diễn viên trong hai phim Tấm Cám - 
Chuyện chưa kể và Rừng xanh kì lạ truyện 
còn nhiều điều bàn cãi. Thế nhưng, phần 
lớn khán giả yêu phim đều ấn tượng với 
bước tiến về kĩ xảo phim của ngành điện 
ảnh nước nhà. Đó là tâm huyết và nỗ lực 
không ngừng của các nhà làm phim trẻ. 

Khi đến với thể loại phim giả tưởng, 
ngô Thanh Vân đã đặt ra cho mình một 

thử thách rất lớn. nếu như các cảnh 
quay cung đình, hiệu ứng kì ảo lúc ông 
Bụt xuất hiện được thêm thắt từ hình 
ảnh người thật thì quái vật cự yết Tinh 
là sản phẩm hoàn toàn dựa trên sự tưởng 
tượng và sáng tạo của con người. nữ 
đạo diễn đã tốn một năm trời sát cánh 
cùng nhóm kĩ xảo để tạo hình nhân vật 
đặc biệt này. Đội ngũ 3d đã thực hiện 
cẩn trọng từng bước như lên mẫu, thiết 
kế và thử nghiệm trên màn ảnh. cự yết 
Tinh có nghĩa là yêu tinh bò cạp khổng 
lồ với hình dáng của bò cạp nhưng da 
trơn nhẵn, phần đầu hơi giống con sâu 
róm. cô chia sẻ: “Điều mà ekip làm 
phim muốn đưa ra chính là một nhân vật 
tà đạo, gian ác và mạnh hơn rất nhiều so 
với những gì khán giả đã quá quen thuộc 
trước đây. Vì thế, chúng tôi đã cóp nhặt 
ở nhiều con vật trong tự nhiên. chúng 
tôi biết, cự yết Tinh sẽ bị so sánh với 
những quái thú nổi tiếng của điện ảnh 

thế giới nên cố gắng tạo ra con vật càng 
khác biệt càng tốt, không theo lối mòn, 
trùng lặp”. Quả thật, cự yết Tinh sống 
động như thật khiến khán giả phải trầm 
trồ khi xem phim. các chuyển động của 
con vật cũng như cách bố trí ánh sáng, 
góc máy đều mượt mà, uyển chuyển. 

do nhân vật được dựng bằng 3d 
hoàn toàn nên góc máy quay phải được 
tính toán kĩ lưỡng đến từng chi tiết. các 
diễn viên đóng chung với cự yết Tinh 
là isaac và hạ Vi cũng có những trải 
nghiệm mới mẻ khi phải phát huy trí 
tưởng tượng của bản thân. Tuy xuất thân 
là tay ngang nhưng các diễn viên đã lột 
tả được nhiều cảm xúc: sợ hãi, tức giận, 
căm ghét… khi đối mặt với quái thú xấu 
xí này. 

Tiếp nối thành công của Tấm Cám - 
Chuyện chưa kể, phim Rừng xanh kì lạ 
truyện nâng độ khó nhiều hơn của kĩ xảo 
để tạo nên những con vật quen thuộc 

của kĩ xảo phim Việt
những bước tiến bất ngờ

Cảnh thiên nhiên do công nghệ CGI 

Hình ảnh ông Bụt lung linh trên phim

Quái vật Cự Yết Tinh trên phim
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như: gấu, rắn, kì đà... nhà sản xuất và 
bộ đôi đạo diễn Khương ngọc, ngọc 
hùng đã dành 9 tháng thực hiện hậu kì 
bằng công nghệ 3d. Khó khăn nhất vẫn 
là thiết kế chú gấu như thật. Đối với các 
chuyên gia kĩ xảo thì vẽ những con vật 
có lông khó nhất vì phải trau chuốt từng 
chuyển động của sợi lông. so với quái 
vật cự yết Tinh, một sản phẩm tưởng 
tượng thì rắn, kì đà, gấu khó thực hiện 
hơn vì đây là những con vật quen thuộc 
ngoài đời nên dễ có sự so sánh. chú Gấu 
được vẽ bằng công nghệ vi tính phải mất 
tới 9 tháng mới có thể hoàn thành. Từ 
khung xương cho đến từng sợi lông hay 
cử chỉ của chú gấu đều rất sống động 
và mượt mà. hãng BlueR production 
đã xử lí từng chi tiết trên cơ thể và hành 
động nhỏ nhất của nhân vật đặc biệt 
này để có thể tạo ra hình ảnh chân thật 
nhất cho người xem. chính vì dùng kĩ 
xảo nên các diễn viên phải tập dượt kĩ 
lưỡng trước khi quay với diễn viên “ảo”. 
Khi thực hiện hậu kì thì các kĩ xảo cũng 
được thực hiện tỉ mỉ, khớp với diễn xuất 
của diễn viên...

kĩ xảo Cứu đoàn phim
Tấm Cám - Chuyện chưa kể mang 

lại những khuôn hình lung linh, sống 
động không thua kém nhiều phim bom 
tấn của hollywood. Điều đặc biệt là 
toàn bộ phần kĩ xảo đều do ekip 100% 
là người Việt thực hiện. Từ sau thành 
công của phim Ngày nảy ngày nay, ngô 
Thanh Vân tiếp tục tin tưởng giao đứa 
con tinh thần của mình cho nhóm kĩ 

xảo cyclo. họ đã sử dụng công nghệ 
cGi (computer-generated imagery, tức 
công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng 
máy tính). Đây là ứng dụng đồ họa máy 
tính nhằm chỉnh sửa hoặc tạo mới hình 
ảnh trong nghệ thuật, phim ảnh, chương 
trình truyền hình, sản phẩm thương mại 
trên truyền hình và nhiều lĩnh vực khác. 
công nghệ cGi hiện đang được ưa 
chuộng nhất trong ngành sản xuất phim 
ảnh thế giới bởi tính tiện dụng, sáng tạo 
và hiệu quả. Kĩ thuật này cho phép các 
đoàn làm phim có thể tái hiện những 
pha hành động nghẹt thở, những trận 
chiến hoành tráng, những con vật sống 
động… hoàn toàn từ máy vi tính. công 
nghệ làm phim tiên tiến này đã giúp trí 
tưởng tượng của con người bay xa hơn, 
cảm nhận thế giới kì ảo bằng hình 
ảnh sống động. 

ngô Thanh Vân được tiếp 
cận xu hướng làm phim hiện 
đại của thế giới nên cô luôn 
khao khát thực hiện những tác 
phẩm thần thoại giả tưởng. 
Đặc biệt, cô luôn tin tưởng 
khả năng của người Việt 
trẻ làm phim nên dành hẳn 
thời gian 9 tháng làm hậu 
kì để ekip gồm 50 người 
có thời gian thỏa sức 
sáng tạo. nhờ vậy, Tấm 
Cám - Chuyện chưa kể 
ra mắt khán giả trong 
diện mạo mới, cô Tấm đi 
trẩy hội xinh đẹp chưa 

từng thấy. chiếc áo kĩ xảo đã tăng thêm 
phần huyền ảo cho câu chuyện cổ tích 
được mỗi người Việt nam yêu thích. 
non nước ninh Bình vốn đã đẹp nao 
lòng nay càng hùng vĩ hơn khi được các 
chuyên gia công nghệ phù phép. 

công nghệ cGi còn giúp đoàn phim 
Tấm Cám - Chuyện chưa kể tiết kiệm 
được nhiều kinh phí. dù mức đầu tư 
20 tỉ của bộ phim là khá cao so với mặt 
bằng làm phim Việt hiện nay nhưng đến 
những ngày cuối cùng thì kinh phí cũng 
cạn. nhà sản xuất chỉ cho đạo diễn ngô 
Thanh Vân 30 người lính chia làm hai 
phe và một con ngựa khi quay đại cảnh 
chiến đấu. Vì thế, đạo diễn phải nhờ 
nhóm kĩ xảo 3d “nhân bản” binh lính và 
ngựa để có được những hình ảnh hoành 
tráng như trên phim. 

L.p
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Hoàng Lan trong một cảnh 
phim chiều ngang qua phố cũ

 những khó khăn trong sự lựa 
chọn vai diễn có phải là lí do đã lâu 
lắm rồi chị không tham gia đóng phim 
truyền hình? 

Tôi thuộc quân số Đoàn Kịch nói 
công an. ngoài hoạt động chuyên môn, 
tôi còn là một chiến sĩ, phải tuân thủ 
mọi quy định của ngành, lịch trình công 
tác của  đơn vị. chúng tôi luôn phải 
đi công tác phục vụ cán bộ chiến sĩ và 
nhân dân các tỉnh vùng sâu, vùng xa trên 
khắp nẻo đường Tổ quốc,  do vậy thời 

gian của tôi rất eo hẹp. hơn nữa, tôi là 
người hơi khó tính trong việc lựa chọn 
kịch bản và luôn chờ đợi một vai diễn 
mà chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Vì 
thế, việc tôi vắng mặt trên màn ảnh nhỏ 
cũng là chuyện bình thường thôi. 

 vậy điều gì đã kéo chị trở lại 
màn ảnh nhỏ với chiều ngang qua 
phố cũ?

Vai hạnh trong Chiều ngang qua 
phố cũ là cái duyên của tôi với ekip 
đoàn phim. Đã là duyên thì khó lí giải 

được tại sao. Trước đó, đạo diễn có gửi 
kịch bản cho tôi xem, tôi cũng thích vai 
hạnh, thích bộ phim này nhưng lịch 
quay của phim trùng với thời gian tôi đi 
công tác với đoàn kịch. sau một tháng 
đi công tác xuyên Việt, tôi tưởng không 
tham gia phim được, vậy mà đạo diễn và 
ekip vẫn chờ tôi. Thật hạnh phúc vì đoàn 
phim đã dành vai hạnh cho tôi. 

 trong một vai diễn nhiều nước 
mắt, diễn viên hoàng lan đã khiến 
nhiều người thán phục khả năng nhập 
vai xuất thần, đầy cảm xúc. chị đã gặp 
những khó khăn và thuận lợi gì trong 
vai diễn này?

hạnh vẫn là tuýp phụ nữ truyền 
thống, nhân hậu, đảm đang và có sức 
chịu đựng. Đó là lợi thế nhưng cũng 
chính là áp lực đối với tôi, bản thân tôi 

Luôn chờ Đợi 
MộT Vai diễn BấT nGờ

nsưT hoàng lan

chọn sân khấu là nơi dành Trọn nhiệT huyếT và Tình yêu, nsưT 
hoàng lan Đã gặT hái Được nhiều Thành công và giải Thưởng. Trên 
Địa hạT phim Truyền hình, dấu ấn của chị lưu lại với khán giả là 
hình ảnh người phụ nữ hiền lành, có số phận éo le. mới Đây, Trong 
phim Truyền hình chiều ngang Qua Phố cũ, chị Tiếp Tục lấy nước mắT 
của khán giả.  
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cũng sợ khi làm vai này khán giả sẽ 
chán mình. Với mỗi một vai diễn, ngoài 
việc tạo hình, tôi đều tìm cho nhân vật 
điểm sáng. Với hạnh, đó là trường đoạn 
hai vợ chồng mâu thuẫn về suy nghĩ và 
quan điểm khi nhìn nhận chồng có con 
riêng. Đây có lẽ là trường đoạn hay nhất 
của nhân vật, tính cách nhân vật được 
lột tả sâu đậm nhất, dường như chúng 
tôi (tôi, đạo diễn Trịnh Lê phong và diễn 
viên Xuân Trường - vai người chồng) 
tìm được sự đồng điệu trong cách thể 
hiện và dàn dựng. Tôi đã sống cùng 
những cảm xúc của hạnh và thấm thía 
tất cả lời thoại của cô ấy. nghề diễn của 
chúng tôi là vậy, khác hẳn với những 

nghề khác trong xã hội, chúng tôi trưởng 
thành hơn qua từng vai diễn. 

 sau nửa chặng đường phim lên 
sóng, khán giả phản hồi ra sao với sự 
trở lại của hoàng lan?

Mọi người đều bày tỏ là thích bộ 
phim này từ đề tài, cách khai thác, dàn 
dựng của đạo diễn, diễn xuất của diễn 
viên. hạnh vẫn là một vai khổ nữa của 
tôi. nhiều người bảo rằng, tại sao lại 
phải nhận lời làm những vai khổ thế làm 
gì? Thực ra, diễn viên đều thích được 
trải nghiệm ở nhiều thể dạng vai nhưng 
đâu thể quyết định được. Tôi chỉ cố 
gắng, mỗi vai diễn tưởng như giống, đều 
khổ, đều hiền nhưng có dáng dấp, sắc 
thái riêng. 

 Quả thật, gương mặt trái xoan 
của hoàng lan với đường nét đằm 
thắm, được coi như một vẻ đẹp của 
phụ nữ Bắc bộ truyền thống, xưa nay 
luôn được các đạo diễn phim lựa chọn 
cho những vai có hoàn cảnh éo le, trắc 
trở. Điều này khác trên sân khấu?

Vâng, mỗi khi có nhân vật nào quê 
mùa, lành lành, trắc ẩn một chút là các 
đạo diễn nghĩ ngay đến hoàng Lan. có 
lẽ trời phú cho tôi có một ngoại hình 
và gương mặt nền nã, ai nhìn vào cũng 
nghĩ rằng tôi khó có thể làm điều gì đó 
nanh nọc, chua ngoa nên các đạo diễn 
nghĩ đến tôi như một giải pháp an toàn 
cho nhân vật. nhưng “mật ngọt cũng dễ 

chết người”, một gương mặt 
hiền lành đôi khi ẩn sau đó là 
mưu sâu kế hiểm. Xin các đạo 
diễn hay tin tưởng chúng tôi, 
cho chúng tôi được vẫy vùng 
trong sự sáng tạo… Tôi luôn luôn chờ đợi 
và thử sức mình qua những vai diễn như 
vậy. còn trên sân khấu, tôi có nhiều cơ hội 
trải nghiệm khả năng của mình nhiều hơn, 
những dạng vai khác biệt. Tôi vẫn thích 
một vai diễn kiểu vẻ ngoài trông vẫn hiền 
lành nhưng bên trong dữ dội, có rất nhiều 
suy nghĩ, mưu kế. 

 Khán giả ít khi thấy chị xuất 
hiện ở chốn đông người, có vẻ như chị 
thuộc tuýp phụ nữ trầm tính. sở thích 
ngoài đời của chị là gì?

Xưa nay, tôi là người ít nói, không 
thích chốn đông người, lặng lẽ làm việc 
mà không thích khoa trương. Tính tôi 
thẳng thắn, có sao nói vậy chứ không 
biết văn vẻ, bóng gió xa xôi. Là phụ nữ 
nhưng tôi ít khi đi mua sắm, cũng ít khi 
la cà quán sá, tôi thường thích  một nơi 
yên tĩnh, nghe nhạc, đọc sách. nếu có 
nhiều thời gian hơn, tôi thích được đi 
du lịch, đến một nơi nào đó để thỏa sức 
khám phá. 

 so với 5 năm về trước, hoàng 
lan của bây giờ đã ổn định gia đình. 
chị có thể chia sẻ đôi chút về gia đình 
riêng của mình?

chúng tôi luôn cống hiến hết mình 
cho vai diễn, có thể cùng nhau tranh 
luận về một vai diễn, một bộ phim hay 
một vở kịch cả ngày không dứt, nhưng 
những gì trong cuộc sống riêng tư, cho 
phép tôi được giữ cho riêng mình. hi 
vọng khán giả sẽ đón nhận những vai 
diễn của tôi. 

 vậy chị có thể bật mí đôi chút về 
những vai diễn sắp tới của mình?

năm vừa qua tôi rất bận rộn. Không 
chỉ bộ phim Chiều ngang qua phố cũ mà 
các chuyến lưu diễn, những vở diễn mới 
đã khiến tôi liên tục di chuyển xa nhà. 
cũng may tôi có hậu phương vững chắc 
để có thể yên tâm hoàn thành công việc. 
Từ giờ đến cuối năm, tôi tiếp tục với 
đam mê sân khấu. Tất nhiên, nếu có một 
vai diễn phim truyền hình phù hợp, tôi 
sẽ không từ chối! 

 cảm ơn hoàng lan!
hiền nGuyên (Thực hiện)

Hoàng Lan và Xuân Trường trong một cảnh phim



duyên nợ Tình Cờ
Khác với hình ảnh ông nông dân, 

“đại gia chân đất” trên màn ảnh, Tiến 
Quang ngồi bên tôi kể những câu 
chuyện đời bằng chất giọng chậm rãi 
của một người như vừa ốm dậy. anh 
bảo, mấy hôm nay anh đi diễn suốt, bắt 
đầu “chạy đua” với thời gian từ Mùng 
bốn Tết, mỗi ngày ba bốn địa điểm, có 
những địa điểm cách nhau hàng trăm 
cây số. “Tôi vẫn sống với tình yêu 
nghề như thời tuổi trẻ. chính vì vậy mà 
nó giúp mình có thêm sức mạnh để làm 
tốt công việc của mình, phục vụ khán 
giả một cách trọn vẹn. Với nghiệp diễn, 

tôi luôn tâm niệm rằng, “tay làm hàm 
nhai, tay quai miệng trễ”. nó cũng là 
suy nghĩ cần thiết với một người cả 
đời chỉ biết đến làm nghề như tôi”. 
sinh ra trong một gia đình không có 
ai làm nghệ thuật nhưng với suy nghĩ 
ấy đã cho Quang Tèo có được ngày 
hôm nay. 

Tốt nghiệp cấp 3, trong thời gian 
chuẩn bị lựa chọn con đường lập 
nghiệp, một lần đi ngang khu Văn công 
Mai dịch, anh gặp hai bạn cùng lớp 
từ đó đi ra. “họ bảo tôi vào thi cùng 
cho… vui. cô giám khảo rất xinh đẹp 
mà lại nhẹ nhàng, dễ tính. Tôi nghĩ, 

Quang Tèo
Sống mãi với tình yêu nghề

căn nhà mới của diễn viên Tiến 
quang (quang Tèo) nằm Tĩnh 

lặng cạnh mộT quán cà phê nhỏ 
Trong khu Đô Thị mỹ Đình. anh 

Bảo, Từ ngày chuyển về Đây, 
quán cà phê Thành chốn quen 
của “Đại gia chân ĐấT” mỗi khi 

có Thời gian rảnh. không gian 
vắng lặng này là nơi anh Đọc 

kịch Bản, Tiếp Bạn Bè và Đôi khi 
là ngồi mộT mình nhìn Thời gian 

Đi qua. mộT sáng chủ nhậT yên 
Bình, quang “Tèo” Đã chia sẻ 

cùng Tôi những câu chuyện Đời 
chuyện nghề…
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ngại gì không mạo hiểm?” Vậy là anh 
cùng hai người bạn đăng kí thi và cùng 
may mắn đỗ ngay vòng một. Đến vòng 
thi cuối, số lượng thí sinh được lựa 
chọn có giới hạn hơn, Tiến Quang cứ 
diễn hết sức bằng tình yêu và sự hồn 
nhiên của mình. Kết quả không ngờ, 
anh đỗ vào Khoa Kịch của Trường sân 
khấu - Điện ảnh trong khi hai người 
bạn đi cùng lại trượt. nói về cái thuở 
ban đầu ấy, Quang Tèo cười bảo, nghệ 
thuật đôi khi có những sự tình cờ rất 
thú vị. Với anh, nói nghề chọn người 
cũng rất đúng. nghề chọn người nhưng 
để nghề không phụ người thì lại là 
câu chuyện, một hành trình không 
hề dễ dàng. nghệ thuật là cả một quá 
trình học hỏi. học từ thầy cô, từ đồng 
nghiệp, từ cuộc đời và từ chính những 
khán giả đã và đang thương yêu chấp 
nhận mình. Âm thầm học tập và trau 
dồi bốn năm, ra trường, nguyễn Tiến 
Quang được nhận về nhà hát Kịch 
Quân đội. cũng từ đó, ngoài tên thật, 
người ta biết đến một Quang Tèo mộc 
mạc qua từng vài diễn. 

cho đến giờ, nhiều người biết đến 
Quang Tèo là một diễn viên hài nhưng 
thực tế, trước khi đến với hài, nguyễn 
Tiến Quang đã có không ít những vai 
diễn chính kịch được khán giả ghi nhận 
và đạt được nhiều hcV trong các Liên 
hoan nghệ thuật toàn quốc. có thể kể 
ra đó là vai phó sung trong Ấp Sậu 
lúc hoàng hôn (Tác giả, đạo diễn: Tạ 
Xuyên), vai Bền trong Thời gian không 
im lặng (Tác giả, đạo diễn: Tạ Xuyên), 
Đôn “sứt” trong Lời thề thứ 9 (Tác 
giả: Lưu Quang Vũ, đạo diễn nsnd 
Xuân huyền)… Đó đều là những vai 
diễn khó, có tính cách và đòi hỏi ở diễn 
viên những thể hiện không hề nhỏ. 
Tiến Quang bảo, với mỗi vai diễn anh 
đều phải đọc kĩ kịch bản, hóa nhập vào 
nhân vật một cách trọn vẹn và sâu sắc. 
có thể nói đến Đôn “sứt” trong Lời thề 
thứ 9. Khi nhận vai diễn này, anh đã 
suy nghĩ rất nhiều làm sao cho hành 
động của nhân vật Đôn khi lấy của 
người buôn lậu để giúp đỡ người nghèo 
không để lại ấn tượng xấu trong mắt 
khán giả mà vẫn phải thể hiện được nét 
tưng tửng, hồn nhiên của người lính. 
Vì thế, anh đã sáng tác ra một đoạn 

cải lương trên sân khấu rất hóm hỉnh. 
sau này, vở Lời thề thứ 9 được nhiều 
đoàn diễn lại, nhưng ai đóng vai Đôn 
“sứt” cũng đều phải hát cải lương như 
bản diễn đầu tiên của Quang Tèo. năm 
2012, nguyễn Tiến Quang đã được 
nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ 
sĩ ưu tú như một ghi nhận xứng đáng 
cho những nỗ lực của anh.

muốn gắn bó với vai diễn  
nông dân

hơn ba mươi năm gắn bó với nghệ 
thuật, Quang Tèo là cái tên nói không 
với scandal. anh bảo, đó 
là tính cách vốn có, nhưng 
quan trọng hơn nó còn là 
phẩm chất của một người 
lính đi làm nghệ thuật. Ba 
mươi năm mặc áo lính, đeo 
tới quân hàm Thượng tá, 
anh và những đồng nghiệp 
phải biết ứng xử như thế 

nào trước công chúng, trước nghệ 
thuật. Tự nhận mình không có ngoại 
hình bắt mắt hoặc khả năng diễn những 
vai lấy “nước mắt khán giả” nên ngay 
từ đầu, trước mỗi kịch bản, anh phải 
nghiên cứu kĩ: “Việc lựa chọn vai diễn 
là quan trọng, mình phải biết phát huy 
sở trường và hạn chế sở đoản cùng với 
tinh thần lao động thực sự nghiêm túc”. 
chính vì vậy, đi vào lòng khán giả bao 
năm nay là một Quang Tèo chân chất, 
một người sinh ra ở nông thôn, lời ăn 

tiếng nói đều của những người thôn 
quê, khi phải đóng những vai giàu có 
thì cũng chỉ là “đại gia chân đất”. 

châm một điếu thuốc, Quang Tèo 
bảo, 2016 là một năm nỗ lực và có 
nhiều thành tựu của anh. Đó là việc 
anh tham gia vào 8 đĩa hài Tết, trong 
đó có những vai diễn rất nặng, nhiều 
công phu nhưng anh đã cố gắng để 
hoàn thành tốt và được khán giả ghi 
nhận, trong đó có thể kể đến Đại gia 
chân đất 7, Làng ế vợ 3. cũng chính vì 
sự lao động cần cù và nghiêm túc ấy 

mà năm vừa 
qua, Quang 
Tèo đã mua 
được một căn 
hộ ở khu đô 
thị Mỹ Đình. 
như lời anh, 
đó là sự góp 
nhặt từng 
ngày, từng 
tháng từng 
năm của anh. 
Đó là một nỗ 

lực rất lớn bởi cả cuộc đời anh, người 
gần như chỉ có những vai diễn để nuôi 
sống vợ con và vun vén gia đình: “Vợ 
tôi cáng đáng hết việc nhà, việc bươn 
chải kiếm tiền do tôi đảm nhận. chính 
vì vậy tôi thấy hạnh phúc trước những 
đồng tiền mình kiếm được.” dù ít 
chia sẻ về vợ nhưng với Quang Tèo, 
đó là một người phụ nữ chịu thương 
chịu khó, đã vì anh quá nhiều, nó cũng 
chính là nghị lực để anh chưa bao 
giờ “rung rinh” trước một bóng hồng 
nào khác. nói về lòng yêu nghề của 
mình, Quang Tèo bảo, anh vẫn luôn 
giữ được tác phong người lính, đó là 
“sẵn sàng lên đường” với tư thế “sẵn 
sàng chiến đấu”. Ví như kết thúc cuộc 
nói chuyện với tôi, anh sẽ cùng Giang 
còi về Bắc ninh, diễn xong ở đấy anh 
lại chạy thẳng về Bắc Giang phục vụ 
bà con nông dân. nhẩm tính ngón tay, 
Quang Tèo chặc lưỡi: “nếu đường sá 
đi lại thuận lợi, khoảng 2 giờ sáng về 
đến hà nội, nhưng không sao, thường 
thôi mà…”

hà hƯơnG

Diễn viên Quang Tèo và Thúy Nga 
trong CT Gala cười

Diễn viên Quang Tèo và 
Giang Còi, đôi bạn diễn thân 
thiết của sân khấu hài
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Triển lãm mĩ thuật ra mắt nhóm 
G8 art khai mạc vào lúc 16h30 
ngày 24/2 kéo dài đến hết ngày 

2/3. Triển lãm là cuộc kết nối thú vị 
giữa 4 họa sĩ nữ và 4 họa sĩ nam, họ 
sống và làm việc tại hà nội và Tp. hồ 
chí Minh. Trong đó, 4 họa sĩ nữ là: Bùi 
Mai hiên, nguyễn Thị Lan hương, Trần 
Thanh Thục, Trần Thuỳ Linh và 4 họa 
sĩ nam là: Trần Quang hải, Lâm Thanh, 
Thái Vĩnh Thành, Đỗ Đình cường. họ 
là những người bạn đến với nhau bởi 

tâm hồn đồng điệu, yêu nghệ thuật và 
yêu cái đẹp. Mỗi người đều đã chọn cho 
mình một con đường riêng nhưng hội 
tụ với nhau, lập nhóm và đặt tên chung 
là G8 art. Với tinh thần mở, đại diện 
nhóm cho biết, G8 art sẵn sàng chào 
đón những thành viên mới khi tiến hành 
những triển lãm kế tiếp. Triển lãm ra 
mắt lần này giới thiệu hơn 50 tác phẩm 
thể loại acrylics, sơn dầu, sơn mài và 
cắt vải. Xuất thân khác nhau, hiện làm 
nhiều công việc khác nhau thuộc lĩnh 

vực mĩ thuật và văn hoá, sử dụng những 
chất liệu và bút pháp khác nhau, họ tạo 
nên những tác phẩm thuộc nhiều trường 
phái, nhưng điểm chung kết nối những 
thành viên trong nhóm chính là tư duy 
mĩ thuật và tình yêu với con người và 
thiên nhiên. 

Bốn hoạ sĩ nữ trong nhóm là những 
người bạn, những đồng nghiệp thân thiết 
đã nhiều lần cùng nhau tham gia các trại 
sáng tác, những chuyến đi thực tế và đã 
trưng bày tranh chung tại nhiều cuộc 
triển lãm trong và ngoài nước. có thể 
kể đến nữ họa sĩ sơn mài nổi tiếng Việt 
nam Bùi Mai hiên. Tranh Bùi Mai hiên 
hiện diện ở nhiều bộ sưu tập tại Việt 
nam và nước ngoài. chị đã hàng chục 
lần triển lãm nhóm và cá nhân tại Trung 
Quốc, nhật Bản, singapore,  

- Sự hội tụ của 
họa sĩ hai miền

g8 arT

g8 arT là nhóm họa sĩ có Tuổi 
Đời, Tuổi nghề khác nhau, hội Tụ 
Từ hai miền nam - Bắc. Điểm 
chung kếT nối 8 Thành viên 
Trong nhóm chính là Tư duy mĩ 
ThuậT, Tình yêu với con người và 
Thiên nhiên. mối gắn kếT Thú vị 
này lần Đầu Tiên Trình làng Tại 
Bảo Tàng mỹ ThuậT việT nam  
(66 nguyễn Thái học, hà nội) vào 
cuối Tháng 2 này.

Tác phẩm tranh ghép vải của họa sĩ Thanh Thục

Bốn họa sĩ nữ của nhóm G8 Art

VT
VVăn hóa

giải trí
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Thái Lan, pháp, italia, Bỉ, hà Lan..., Bùi 
Mai hiên cũng là thành viên tích cực của 
Triển lãm nữ họa sĩ quốc tế 2012 Việt 
nam, 2013 seoul, 2014 ulanbator... 

hơn 30 năm theo đuổi dòng tranh 
đặc biệt có một không hai, đó là tranh 
vải, họa sĩ Trần Thanh Thục luôn mang 
đến sự mới mẻ và những bất ngờ cho 
giới mĩ thuật. Được giới họa sĩ đánh giá 
là người dũng cảm, dám tự mình làm 
“một cuộc cách mạng” trong chất liệu 
vẽ tranh bằng cách thể hiện trên mặt 
phẳng hoàn toàn của men gạch, họa sĩ 
nguyễn Thị Lan hương mang đến chất 
lửa riêng không kém phần độc đáo. 
Trong khi đó, họa sĩ Trần Thuỳ Linh 
lại say mê, đắm đuối với vẻ đẹp của 
sự suy tưởng mà chị đã khám phá ra 
khi đeo đuổi dòng tranh trừu tượng. sự 
tương đồng trong tư duy mĩ thuật của 
họ thể hiện rõ trong các tác phẩm của 

triển lãm lần này. những góc rừng Tây 
Bắc đẹp nao lòng, những cánh hoa dại 
nhảy múa, cảnh sắc đại ngàn hùng vĩ 
và cả những suy tư về không gian sống 
đầy nội tâm..., tất cả đi vào tranh của 
họ một cách tự nhiên với mọi cung bậc 
thăng trầm, với sự đa dạng của ngôn 
ngữ thể hiện. Không chỉ ngợi ca thiên 
nhiên, những bức tranh ấy mang tới 
cho người xem những khát khao, mơ 
ước và trăn trở thầm kín… qua từng nét 
cọ, những vệt chảy của màu acrylics, 
mảng sáng tối của chất liệu vải hay sự 
trong suốt đến không ngờ của sơn dầu. 
sự “tung tẩy” trong bút pháp và trong 
không khí “phiêu du” mà họ tạo ra 
trong những tác phẩm có đề tài giản dị 
tưởng như đã quen thuộc mà vẫn không 
kém phần lôi cuốn.

Tác phẩm của họa sĩ Đỗ Đình CườngTác phẩm của họa sĩ Bùi Mai Hiên

Tác phẩm của họa sĩ Trần Thùy Linh

Bốn hoạ sĩ nam lại là bốn cá tính 
khác biệt, không hẹn mà cùng bày tranh 
theo đề tài nữ giới. Mỗi người theo một 
cách rất riêng, họ cùng nhau tạo nên một 
thế giới nữ như hư, như thực, một cách 
rất đàn ông. nếu như bút pháp mềm mại 
và đặc thù của chất liệu lụa giúp họa 
sĩ Lâm Thanh tạo nên những thiếu nữ 
như bước ra từ quá khứ, nuột nà ngọc 
ngà như ngọc nữ bên những bông sen 
tinh khiết, nude mà không chút gợi dục, 
thì những người đàn bà của họa sĩ Trần 
Quang hải lại mang một vẻ đẹp đầy ma 
mị, khiêu khích, đậm cá tính trong một 
không gian siêu thực, sâu thăm thẳm nhờ 
những lớp sơn ta.

Tranh của Đỗ Đình cường với chất 
liệu tổng hợp và Thái Vĩnh Thành với 

acrylics phản ánh những nét đặc trưng 
của giới nữ Việt thời hiện đại. những cô 
gái thành phố vừa hiện đại vừa truyền 
thống, gần gũi, nhờ cách xử lí bề mặt 
và tạo hình đặc trưng của hoạ sĩ. những 
nhân vật nữ trong tranh của các hoạ 
sĩ đàn ông ấy là thế giới khác biệt đầy 
phong phú nhưng đều ăm ắp nội tâm. 
các tác phẩm không chỉ đem đến vẻ đẹp 
lồ lộ từ những đường cong mà còn đem 
đến những không gian được tạo dựng bởi 
những bút pháp tinh tế và phong cách hội 
hoạ rất riêng của mỗi người.

 sự ra mắt của G8 art với triển lãm 
ấn tượng sẽ là điểm nhấn của không gian 
mĩ thuật Thủ đô đầu xuân Đinh dậu.

Mai chi
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đỗ an
Đẹp trai, diễn xuất tự nhiên và 

duyên dáng, Đỗ an là phát hiện mới 
đầy bất ngờ của điện ảnh Việt đầu năm 
2017. dù lần đầu tiên đóng phim nhưng 
Đỗ an không hề tỏ ra bỡ ngỡ hay lép 
vế khi bắt cặp với “nữ hoàng phòng 
vé” Miu Lê. Trước khi có vai chính 
đầu tay trong Bạn gái tôi là sếp, anh là 
Giám đốc mĩ thuật của nhiều bộ phim 
nổi tiếng như: Âm mưu giày gót nhọn, 
Đoạt hồn, Siêu trộm. cái tên Đỗ an 
cũng thường được nhắc tới trong câu 
chuyện tình yêu đẹp như cổ tích với siêu 
mẫu Lê Thúy. cặp đôi đã chính thức 
về chung một nhà được hơn 2 năm và 
được xem là đôi vợ chồng “cùng tiến” 
trong showbiz Việt, khi cả hai luôn hỗ 
trợ nhau và liên tục gặt hái được những 
thành công mới trong sự nghiệp.

Mặc dù nhận được nhiều lời khen 
“có cánh” nhưng Đỗ an lại khá dè dặt 
trong vai trò mới mẻ này: “diễn xuất 
là trải nghiệm giúp tôi cảm nhận sâu 
hơn về kịch bản để làm tốt vai trò thiết 
kế mĩ thuật ở những dự án phim sau 
này. Tôi quan niệm, diễn xuất là cái 
duyên nên tôi muốn để các vai diễn tìm 
đến mình một cách tự nhiên”. nếu có 

những cơ hội tiếp theo, Đỗ an hi vọng 
sẽ được cộng tác với những đạo diễn 
giỏi để có thể học hỏi và tích lũy thêm 
nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

hoàng yến Chibi
Với gương mặt xinh xắn, giọng nói 

trong trẻo và lối diễn xuất nhiều 
cảm xúc, Á quân học viện ngôi 
sao 2014 cũng là một gương 
mặt điện ảnh khá hút người 
hâm mộ. Bên cạnh những 
sản phẩm âm nhạc có 
chất lượng, phù hợp với 
khán giả tuổi teen, trong 
năm vừa qua, hoàng 
yến cũng kịp khẳng định 
khả năng diễn xuất của 
mình trong 3 bộ phim: Lộc 
phát, Ám ảnh, 4 năm 2 chàng 
1 tình yêu. Tay 
ngang rẽ sang 
điện ảnh, hoàng 
yến thừa nhận, 
đóng phim 
không 
phải là 
một sân 
chơi dễ 

dàng. Để có thể đi được đường dài, cô 
phải luôn cố gắng học hỏi không ngừng 
nghỉ, qua từng vai diễn, qua phim ảnh, 
qua những trải nghiệm trong cuộc sống 
và đặc biệt là các anh chị trong nghề. 

sắp tới, hoàng yến sẽ cho ra mắt 
một mini album và tham gia một 
phim truyền hình dành cho tuổi học 
sinh. Đồng thời, hoàng yến cũng 
đang nghiên cứu 3 kịch bản điện ảnh 
để chọn ra kịch bản phù hợp nhất 
cho bản thân. Đặc biệt, Cô gái đến từ 
hôm qua, bộ phim học trò được mong 

đợi nhất năm nay mà hoàng 
yến tham gia sắp được 

trình làng cũng là bước 
ngoặt mở đầu cho năm 
2017 đầy hứa hẹn của cô. 

Cường seven
Với giải thưởng Ngôi 

sao xanh cho hạng mục 
diễn viên điện ảnh triển 
vọng, cường seven đã 
chứng tỏ mình không chỉ 

hát hay, nhảy giỏi mà đóng 
phim cũng rất cừ. sở hữu vẻ 

ngoài phong trần, gai góc, 
đầy nam 
tính, quán 
quân Hoán 

đổi mùa 
đầu tiên 
được 
đánh 
giá là 

Những “thỏi nam châm” mới 
của điện ảnh Việt

không phải là diễn viên chuyên 
nghiệp, nhưng Bằng sức húT “Tự 
Thân” lại Được ĐặT Trong 
những dự án Đình Đám, 2017 hứa 
hẹn sẽ là năm Tỏa sáng của 
những cái Tên như: Đỗ an, cường 
seven, hoàng yến chiBi, rocker 
nguyễn, minh Tú. 

Đỗ An trong Bạn gái tôi là sếp

Hoàng Yến Chibi
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một hình mẫu khá hiếm của điện ảnh 
Việt. Từng góp mặt trong các bộ phim 
Thần tượng, Vũ điệu hoang dã nhưng 
phải đến bộ phim hành động Truy sát, 
cường seven mới chứng tỏ được khả 
năng diễn xuất của mình. Vào vai ông 
trùm ngân hàng Toàn cầu Trương Lực, 
nam ca sĩ đã lột tả thành công 
hình ảnh người đàn ông trẻ 
quyền lực, bí ẩn và vô cùng 
ma mãnh. Màn thể hiện xuất 
sắc này đã giúp cường seven 
lọt vào mắt xanh của “ông vua 
phòng vé” Victor Vũ, anh chính 
thức trở thành nam chính trong Lôi 
báo, bộ phim hành động mới nhất 
của vị đạo diễn tài năng này. 

sắm vai “người hùng” 
trong Lôi báo, suốt hai tháng 
rong ruổi cùng đoàn phim, 
cường seven quyết định tự 
thực hiện những cảnh quay 
khó như chạy trên mái nhà, 
nhảy qua làn xe hay đánh 
nhau dưới nước thay vì nhờ 
đến sự hỗ trợ của cascadeur. 
chia sẻ về chặng đường sắp 
tới của mình, nam ca sĩ cho 
biết: “cơ hội với điện ảnh 
đang rộng mở, mình thật 
sự thấy thích và đam mê 
nên sẽ nắm bắt nó để 
phát triển sự nghiệp 
lâu dài. Bên cạnh đó, 
cường sẽ tập trung 
vào những sản phẩm 
âm nhạc đặc sắc thể 

hiện đúng thẩm mĩ bản thân hơn các ca 
khúc mang tính thị trường”.

minh Tú
sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ 

cùng chiều cao 1m78, Minh Tú được 
mệnh danh là angelina Jolie 

của Việt nam. siêu mẫu này 
đang gây xôn xao cộng đồng 

mạng khi trở thành đại diện 
chính thức của Việt nam 
tham gia Asian’s Next Top 

Model mùa thứ 5. 
sắp tới, khán giả cũng 

được gặp Minh Tú trong 
Người tình, dự án điện 

ảnh được ấp ủ 
suốt 10 năm 

qua của đạo 
diễn Lưu 
huỳnh. Trong 
phim, cô hóa 
thân thành 
một nữ doanh 
nhân thành 
đạt tên diễm 
Tình, luôn 
phải giằng 
xé trong mối 
quan hệ tình 
cảm với ba 
người đàn 
ông: chồng 
cô, bạn thân 
của chồng 
và người yêu 
thời sinh viên. 
Bi kịch xảy ra 

khi ba người đàn ông phát hiện các mối 
quan hệ của nhau. Đây là một vai diễn 
mang nhiều cảm xúc và yếu tố nghệ 
thuật cao. Khi quyết định nhận vai diễn 
này, Minh Tú đã từ chối rất nhiều dự 
án để tập trung cho bộ phim. “dù biết 
sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng 
Tú tin vào nỗ lực của bản thân. Người 
tình đã đem lại rất nhiều những kỉ niệm 
đáng nhớ cho Tú trong trải nghiệm đầu 
đời về bước rẽ ngang này” siêu mẫu 
chia sẻ. 

roCker nguyễn
Được làm lại từ 200 Pounds Beauty 

bộ phim điện ảnh nổi tiếng của hàn 
Quốc, đề cập đến việc phẫu thuật thẩm 
mĩ trong làng giải trí, với số tiền đầu tư 
lên tới gần 1 triệu usd, Sắc đẹp ngàn 
cân phiên bản Việt được kì vọng sẽ càn 
quét các phòng vé trong năm 2017. 

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, lại 
được giao vai nam chính với rất nhiều 
thử thách tâm lí nên Rocker nguyễn 
cũng có chút áp lực. chia sẻ về vai 
diễn của mình, Rocker cho biết: “Đây 
là một bộ phim đã từng lấy đi rất nhiều 
nước mắt của tôi, lại là một siêu phẩm 
rất thành công trong lịch sử điện ảnh 
hàn Quốc nên việc đảm nhận một vai 
diễn già dặn như thế là một thử thách 
lớn đối với tôi chứ không hề dễ dàng 
gì. Tuy nhiên, do được làm việc trong 
một môi trường với những người dày 
dạn kinh nghiệm nên tôi đã có rất nhiều 
chất liệu trong việc tạo nên nhân vật 
của mình và tự tin hơn với vai diễn”.

Bảo anh

cường seven Rocker Nguyễn

Minh Tú



hòa Minzi

âm nhạC là 
Tình yêu số mộT

gần đây, hòa minzi đã có 
những thay đổi táo bạo trong một số 
chương trình, bạn nghĩ như thế nào 
về sự thay đổi đó.

Tôi luôn đề cao sự tìm tòi, đổi mới 
trong biểu diễn để phục vụ khán giả 
tốt hơn, đó cũng là trải nghiệm 
để phong cách biểu diễn của 
mình có thể đa dạng, phong 
phú. nhưng tôi cũng luôn tâm 
niệm, mọi sự thay đổi, cách 
tân có táo bạo đến đâu thì vẫn 
nằm trong khuôn khổ cho 
phép. Mình không lấy sự 
táo bạo, hở hang để “ghi 
điểm” trong mắt khán giả 
mà quan trọng nhất vẫn 
là năng lực, là sự thể hiện 
của mình dưới góc độ 
chuyên môn nghệ thuật. 

năm qua đã có sự 
thay đổi gì đối với hòa 
minzi?

sau khi tốt nghiệp 
học viện ngôi sao, 
tôi bắt đầu đi vào con 
đường hoạt động nghệ 
thuật nhưng có thể nói, 
dấu ấn lớn nhất cho 

đến thời điểm này của tôi là tham dự 
chương trình Gương mặt thân quen 
của VTV. cảm ơn Đài Truyền hình 
Việt nam đã cho tôi cơ hội để thể hiện 

mình. sau cuộc thi đó, mọi 
người biết đến tôi nhiều 

hơn, nhiều lời 

mời biểu diễn giúp tôi thêm tự tin trên 
con đường mình đã chọn. dù vậy, tôi 
cũng luôn nghĩ rằng, nghệ thuật là 
chặng đường dài. Thành công là một 
quá trình phấn đấu chứ không phải 

ngồi đợi sẽ có. chính vì vậy tôi 
luôn cố gắng để học hỏi, nỗ 

lực qua từng chương trình 
mình tham dự để ghi dấu 
ấn hơn nữa trong lòng 
khán giả. còn chuyện 

riêng tư nhiều người cũng 
biết rồi. Tôi luôn lấy quan 

điểm của nhà phật để an ủi: 
“Vạn sự tùy duyên”. có 

đau buồn, tiếc nuối thì 
mọi việc vẫn phải 

qua và mình phải 
bước tiếp bằng 

đôi chân và sự 
lựa chọn của 
mình. Bây giờ 

mọi việc đã 
lắng lại thì cứ để 

quá khứ ngủ yên như 
một kỉ niệm đẹp.

Được biết năm vừa qua, 
ngoài hoạt động âm nhạc 
hòa minzi còn thử nghiệm 

hòa minzi của năm 2017 là mộT cô gái nhí nhảnh, yêu Đời, Đầy 
nhựa sống. “quá khứ sẽ là kỉ niệm Đẹp khi người Ta BiếT Trân 
Trọng và là Động lực Để Ta Bước Tới Tương lai. năm nay, Tôi 

rấT nhiều kì vọng cho hoạT Động nghệ ThuậT của mình cả 
Trong âm nhạc lẫn Điện ảnh” - cô gái Đến Từ quê hương  

kinh Bắc chia sẻ…

VT
VVăn hóa

giải trí
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ở các hoạt động diễn xuất. Bạn có thể 
nói rõ hơn về trải nghiệm mới?

năm vừa qua tôi làm bộ phim ngắn 
Vì anh là của em do chính tôi viết kịch 
bản, làm đạo diễn và kiêm diễn viên 
luôn (cười). nội dung bộ phim nói 
về tình yêu tuổi học trò được thể hiện 
bằng lối diễn hài hước và tình cảm. 
Tôi làm bằng nhu cầu tự thân, bằng 
tình yêu và sự háo hức của mình. có 
thể nói, đó là một trải nghiệm thú vị. 
năm nay, tôi sẽ tiếp tục đến với điện 
ảnh nếu tìm được đề tài và cơ hội 
thuận lợi.

nếu phải lựa chọn giữa con 
đường ca hát và diễn xuất thì bạn 
chọn con đường nào?

Thật khó để nói mình sẽ chọn lĩnh 
vực nào vì nghệ thuật vốn đã có sự 
cuốn hút. Tôi rất muốn được thể hiện, 
trải nghiệm dưới nhiều góc độ. Vậy 
nên, trước bất cứ cơ hội nào, dù là 
điện ảnh hay âm nhạc, nếu thấy mình 
phù hợp, có thể đủ sức gánh vác thì tôi 
sẽ mạnh dạn tham gia. nhưng từ sâu 
thẳm, âm nhạc vẫn là tình yêu lớn nhất 
của tôi.

hình như ngoài âm nhạc, hòa 
minzi còn rất yêu thể thao?

Tôi thích môn bóng đá từ khi tôi 
học cấp hai trường làng. Tôi cũng đã 
có vài năm là thành viên đội bóng đá 
nữ của trường. Trong một lần tham 
dự giải đấu của trường tổ chức, tôi 
bị bật cả móng chân, từ đó ít chơi. 
nhưng tình yêu dành cho môn thể 
thao này thì vẫn luôn còn. Tôi có kiến 
thức tương đối về đời sống bóng đá 
trong nước. Bây giờ tôi vẫn theo dõi 
thường xuyên đấy. 

vậy hòa minzi thích cầu thủ 
hay câu lạc bộ nào của bóng đá trong 
nước thời điểm này?

Tôi thích lối chơi, tinh thần gắn 
kết của cLB Than Quảng ninh. Mặc 
dù câu lạc bộ này hiện chỉ đứng giữa 
của bảng xếp hạng nhưng đây là một 
câu lạc bộ thi đấu rất ấn tượng, có 
nhiều cầu thủ giỏi và lối chơi tập thể 
rất hay. Quan trọng hơn, đây là câu 
lạc bộ sở hữu một lượng cổ đông viên 
rất đông đảo, cuồng nhiệt mà lại rất 
chuyên nghiệp.

chính vì yêu thể thao mà hòa 
minzi đã từng là khách mời của một 
số chương trình thể thao của Đài 
thvn?

Tôi rất cảm ơn Đài ThVn đã cho 
tôi những cơ hội như vậy. Tôi được 
tham dự chương trình Đội bóng tôi 
yêu do Ban Thể thao tổ chức. Đó là 
một trải nghiệm rất thú vị, cho tôi hiểu 
thêm kiến thức về các đội bóng trên 
thế giới và đặc biệt được xem các anh 
chị xây dựng một chương trình truyền 
hình thể thao vất vả, khó khăn như thế 
nào. Thực sự đó là một kỉ niệm đẹp và 
nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục 
tham gia.

trong năm nay, hòa minzi có 
những dự định gì?

Tôi vẫn tham gia hoạt động âm 
nhạc và trau dồi chuyên môn của 
mình. cũng chưa có kế hoạch lớn cụ 
thể nhưng như người ta nói, cơ hội 
đến với mình đôi khi rất tình cờ. Quan 
trọng là mình phải biết học hỏi từng 
ngày từng giờ. ngoài ra, năm nay tôi 
muốn xây dựng một bộ phim ngắn nữa 
nhưng điều đó cũng không nói trước 
được vì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố 
mà bản thân mình đôi khi không tự 
quyết định được.

cảm ơn bạn!
hƯơnG LÂM (Thực hiện)
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 Bạch công Khanh từng được mọi 
người nhớ đến sau cuộc thi Tiếng ca 
học đường năm 2009, sau đó là ngôi 
sao tiếng hát truyền hình. nhưng so với 
những ca sĩ cùng thời như: văn mai 
hương, tiêu châu như Quỳnh, Khởi 
my, Bảo anh... thì anh vẫn còn mới mẻ 
với khán giả. tại sao như vậy?

sau dấu mốc trên, tôi bất ngờ có duyên 
với phim truyền hình, đầu tiên là phim 
Thứ ba học trò. Bộ phim này đã mở ra 
nhiều cơ hội. Tôi thấy đóng phim vui quá 
nên mải chạy theo rồi nghiền luôn và xao 
lãng ca hát. Tôi từng kí hợp đồng độc 
quyền làm ca sĩ cho một công ty nhưng 
mọi việc không suôn sẻ khiến tôi buông 

xuôi rồi đi học tiếp. Tốt nghiệp đại học tôi 
cũng chỉ nhận được lời mời đóng phim. 
có thể nói, 6 - 7 năm qua, nghề diễn đã 
nuôi sống tôi. Tôi thực sự được biết đến 
sau khi tham gia chương trình Gương mặt 
thân quen 2016. 

 anh đã học hỏi được gì qua 
chương trình này?

Tôi biết rằng mình có thể hát nhiều thể 
loại khác nhau, những ca khúc trước giờ 
mình chưa từng thử hát như: vọng cổ, cải 
lương, hát tiếng nhật, pháp, hàn, Trung... 
Thậm chí, tôi vừa nhảy vừa đọc rap... 

 liệu Bạch công Khanh có tiếp 
tục biến mất sau chiến thắng lần thứ 
hai này không?

chắc chắn rằng, Bạch công Khanh sẽ 
không im lặng sau khi giành giải Quán 
quân Gương mặt thân quen. Tôi biết 
mình phải tận dụng cột mốc này để làm 
lại sự nghiệp để không phụ lòng khán 
giả, cũng như những nỗ lực suốt thời gian 
qua của mình. 

 anh có biết mình được gọi là 
Quán quân gây tranh cãi nhất trong lịch 
sử chương trình không?

Tôi biết có nhiều luồng ý kiến khác 
nhau nhưng đó chính là động lực để tôi 
chứng minh cho mọi người thấy khả năng 
của mình. 

 hành động cụ thể của những 
quyết tâm ấy là gì?

Tôi vừa ra mắt ca khúc Là vì em theo 
phong cách pop ballad và RnB nhân dịp 
Valentine. Lần này, tôi quyết tâm nắm bắt 
để không lãng phí thời gian. Tôi đang tràn 
đầy năng lượng với nhiều kế hoạch cho 
âm nhạc. hiện tại, thị trường trực tuyến 
không dễ nắm bắt nhưng tôi tin mình có 
sự chuẩn bị kĩ lưỡng thì mọi việc sẽ thuận 
lợi hơn. Tôi cũng đang gấp rút thực hiện 
MV để hình ảnh của mình đến gần hơn 
với khán giả.

ngoài ra, tôi cũng bắt đầu lấn sân sang 
điện ảnh sau một thời gian gắn bó với 

phim truyền hình. phim điện ảnh đầu tay 
Oán do anh huỳnh Đông đạo diễn ra mắt 
tháng 1 vừa qua và phim Vali tình yêu do 
đạo diễn hoàng Bùi và Lê Quang Thanh 
Tâm ra mắt ngày 3/3/2017.

 cơ duyên nào đưa anh đến  
với bộ phim điện ảnh đầu tay của  
huỳnh Đông?

Tôi đóng phim Oán từ khi chưa thi 
Gương mặt thân quen. anh Đông không 
làm lĩnh vực ca nhạc nên không biết tôi. 
có lẽ, tôi quen với chị Ái châu, bà xã của 
anh Đông nên được chị giới thiệu chăng?

Từ trước đó, tôi vốn hâm mộ anh 
huỳnh Đông qua các vai diễn của anh trên 
truyền hình lẫn điện ảnh. Vì thế, khi có 
cơ hội tham gia phim của anh, tôi rất vui 
mừng. Ban đầu tôi tưởng vai diễn chỉ nhỏ 
thôi nhưng không ngờ lại nắm giữ nhiều 
mấu chốt của câu chuyện. Một vai tương 
đối quan trọng đấy nhé! 

 anh có gặp khó khăn khi đóng 
phim điện ảnh không?

Lúc quay phim, thỉnh thoảng tôi vẫn bị 
đạo diễn nói là: “Không được rồi Khanh 
ơi”, vì tôi quen cách diễn bên truyền hình. 
phim điện ảnh có nhiều yêu cầu khắt khe 
đòi hỏi mình phải dày công hơn. 

 cảm ơn anh!
G .TRúc (Thực hiện)

Bạch công khanh vừa 
ra mắT ca khúc là vì em 

với phong cách sôi Động 
Để Đánh dấu Bước chuyển 

mới Trong sự nghiệp. Từ 
lần chạm ngõ Điện ảnh 
Trong phim oán ra mắT 

vào Đầu năm nay, Thời 
Điểm này anh Đến với 

khán giả qua vai chính 
Trong phim vali tình yêu. 

quán quân gương mặt 
thân Quen 2016 Đã có nhiều 

nỗ lực Để Tạo dựng hình 
ảnh mà nhiều năm nay Đã 

Bỏ phí.

quyết không để vuột 
cơ hội lần hai

Bạch công Khanh 

Bạch Công Khanh trong đêm chung kết 
Gương mặt thân quen 2016

Bạch Công Khanh trong phim oán
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VT
Vsách

mới

Công Ty văn hóa sáng Tạo Trí việT - FirsT neWs gửi tặng độc giả Tạp chí truyền hình  
5 cuốn/đầu sách. để nhận sách, độc giả hãy gửi thông tin về địa chỉ Tòa soạn Tạp chí Th,  

43 nguyễn Chí Thanh, hà nội. (bạn hãy ghi rõ mình muốn được tặng cuốn sách nào).

pháT Triển Trí Thông minh 
và Tài năng Của Trẻ dưới 7 Tuổi

cuốn sách xoay quanh 
triết lí giáo giục sớm của 

Giáo sư Makoto shichida, 
một nhân vật uy tín trong 
ngành giáo dục ở nhật Bản. 
ông cho rằng, năng lực sáng 
tạo của trẻ phát triển nhanh 
chóng khi bước vào giai đoạn 
3 tuổi, phát triển tối đa trong 
giai đoạn từ 4 đến 4 tuổi rưỡi 
và sẽ không còn duy trì mức 
độ mạnh mẽ ấy khi bước qua 
6 tuổi. do vậy, để nâng cao 
năng lực sáng tạo của trẻ, tác 
động của phụ huynh dành 

cho con trong độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi là quan trọng nhất. Và, 
để phát huy các tố chất tốt đẹp trong con, phải có phương 
pháp giáo dục hợp lí như: phải từ tốn và kiên nhẫn, nuôi 
dạy con bằng cách để con thoải mái, tự làm những gì con có 
thể và tự tin thể hiện bản thân mình…

người Thợ mộC lạ lùng

Người thợ mộc lạ lùng là một câu chuyện vô cùng 
cảm động của Jon Gordon kể về người thợ mộc 

J.Emmanuel, một người giản dị, niềm nở và đầy tâm huyết. 
câu chuyện bắt đầu như một cuộc gặp gỡ không hẹn trước. 
Michael bị tai nạn và ân nhân cứu anh là J.Emmanuel. 
Từ đây, Michael đã nhận được rất nhiều điều bí ẩn và bất 

ngờ từ người thợ mộc lạ lùng này. 
Khi Michael nhờ người thợ mộc 
giúp mình đóng một chiếc tủ như 
một cách để đền ơn vì đã cứu sống 
mình thì người thợ mộc đã tặng lại 
Michael một bài học lớn về tình yêu 
công việc, tình yêu cuộc sống và tình 
yêu con người. Để qua đó, Michael 
hiểu hơn về giá trị cuộc sống, biết 
cách mang lại sức mạnh cho  
mọi người... 

bộ sáCh giúp Trẻ khám phá 
Thiên nhiên hoang dã

Bộ sách gồm 2 quyển: Khám phá rừng già: Động vật 
hoang dã và Du hành ngược thời gian đến xứ sở khủng 

long. Khám phá rừng già: Động vật hoang dã giúp độc giả 
nhỏ tuổi lĩnh hội những kiến thức khoa học một cách tự 
nhiên với những hình ảnh minh họa sinh động cùng những 
câu hỏi thiết thực, giúp khơi dậy đam mê tìm hiểu khám phá 
của bé về thế giới động vật. Du hành ngược thời gian đến xứ 
sở khủng long lại mang đến cho người đọc những điểm nhấn 
thú vị về đời sống của “những anh chàng to xác” từ khi bắt 
đầu xuất hiện đến tận khi chúng bị tuyệt chủng. Đặc biệt, với 
bộ sách này, các bé còn được cắt, dán, xếp hình, tô màu... 
theo tiêu chí tổ chức: học - chơi - Khám phá.

người quéT dọn Tâm hồn

Người quét dọn tâm hồn 
là những ghi chép của 

hiroshi Kamata, người đã 
có 15 năm cống hiến cho 
việc giữ sạch công viên 
giải trí disneyland nhật 
Bản. Vì vậy, những diễn 
biến trong tập sách đều là 
câu chuyện có thật, xảy ra 
tại nơi được mệnh danh là 
vương quốc của những giấc 
mơ. người tạo cảm hứng 
để hiroshi Kamata viết 
nên tập sách này là chuck 
Boyajian, người được biết 

đến với danh hiệu Thần quét dọn trụ sở disneyland ở Mỹ. 
ông đã giúp tác giả tìm thấy niềm vui, niềm tự hào trong 
công việc. Để rồi từ đó, hiroshi Kamata luôn cố gắng để 
lan tỏa tinh thần của Thần quét dọn đến tất cả nhân viên của 
mình. Thông điệp của tập sách đơn giản nhưng lại hết sức ấn 
tượng: dù bạn là ai, đang làm công việc gì, chỉ cần tìm thấy 
tình yêu và chân giá trị của công việc, bạn cũng sẽ tỏa sáng.
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khi Tổng Thống nga Trở Thành  
“kẻ sáT nhân”

ngày 5/2 vừa qua, trong một cuộc phỏng 
vấn tân Tổng thống Mỹ donald Trump, 
người dẫn chương trình Bill o’Reilly của 
kênh truyền hình Fox news đã gọi Tổng 
thống nga Vladimir putin là “kẻ sát nhân” 
khi yêu cầu ông Trump giải thích chi tiết 
hơn về lí do ông tôn trọng người đồng cấp 
nga. Không nằm ngoài dự đoán, ông Trump 
lập tức bênh vực ông putin, thậm chí còn 
thẳng thắn nói rằng, nước Mỹ cũng không 
thiếu những kẻ giết người: “Không ít những 
kẻ sát nhân ngoài kia. anh nghĩ nước Mỹ 
vô tội sao? hãy nhìn lại những gì chúng ta 
đã làm đi đã. chúng ta cũng đã phạm rất 
nhiều lỗi lầm. Tôi nghĩ nếu hòa hợp với 
nga sẽ tốt hơn là không hòa hợp”.

chỉ một ngày sau đó, hôm 6/2, phát 
ngôn viên của Tổng thống Vladimir putin, 
dmitry peskov tuyên bố, cụm từ của Đài 

Fox news mang tính xúc phạm và Điện 
Kremlin tuyệt đối nghiêm cấm: “chúng tôi 
không thể chấp nhận những lời nói thiếu 
suy nghĩ như vậy từ một phóng viên của 
kênh truyền hình uy tín hàng đầu nước Mỹ. 
chúng tôi muốn nghe lời xin lỗi từ Fox 
news”, ông peskov trả lời trước báo giới. 
Mặc dầu vậy, khi được hỏi về phản ứng của 
Tổng thống Mỹ donald Trump trong cuộc 
phỏng vấn của Fox news, ông peskov từ 
chối bình luận.

Bill o’Reilly là một nhà báo chuyên 
mảng chính trị xã hội có tiếng tăm của kênh 
truyền hình Fox news. Tư duy chính trị 
sắc bén cộng với khả năng lập luận cá tính 
khiến talkshow do ông chủ trì The O’Reilly 
Factor luôn thu hút được những nhân vật 
chính trị hàng đầu nước Mỹ. Tuy vậy, Bill 
o’Reilly cũng là một người nghiêm túc và 
cầu thị. Trước thái độ cứng rắn của Điện 
Kremlin, Bill o’Reilly đã bày tỏ thái độ 

Những ca “muối mặt”  
của truyền hình

chuyện sẩy miệng Trên 
Truyền hình không còn là 
mới, Thế nhưng, mộT khi vô 
Tình những người nhà Đài 

Đụng chạm Đến những nhân 
vậT quyền lực cấp cao Thì 

hậu quả rắc rối hơn  
rấT nhiều.

VT
V hồ sơ

truyền hình

Nga muốn Fox News xin lỗi vì đã gọi Tổng thống  
Vladimir Putin là kẻ sát nhân
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mềm mỏng khi phóng viên hỏi về yêu 
cầu đính chính của ông dmitry peskov. 
“Tôi rất muốn làm điều đó và đã gửi lời 
xin lỗi đến ông putin trên The O’Reilly 
Factor” - Bill o’Reilly nói.

sau vụ sẩy miệng đáng tiếc trên, 
phó Tổng thống Mỹ Mike pence khẳng 
định với Đài nBc rằng, Washington sẽ 
không để những vụ việc như vậy làm 
ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy mối 
quan hệ với Moscow. hai tổng thống 
Trump và putin 
cũng đã có cuộc 
điện đàm đầu tiên 
kể từ khi tân tổng 
thống Mỹ nhậm 
chức. nhà Trắng ca 
ngợi cuộc điện đàm 
là khởi đầu quan 
trọng để cải thiện 
mối quan hệ giữa 
hai nước.

“donald Trump Cáo buộC 
baraCk obama là người  

sáng lập is”
chắc hẳn ai cũng phải ngạc nhiên 

khi nghe thấy thông tin này. Thực chất, 
đây là một thông tin sai lệch mà kênh 
truyền hình cnn phát sóng vào trung 
tuần tháng 8 năm ngoái. Vào thời điểm 
này, ông donald Trump mới đang 
là ứng viên Đảng cộng hòa và đang 
trong cuộc chạy đua vào nhà Trắng. 
Giữa lúc chiến dịch tranh cử bước vào 
giai đoạn nước rút thì trên cnn xuất 
hiện hẳn một tin riêng biệt về phát 
ngôn của ông donald Trump cùng 
dòng tiêu đề: “Trump cáo buộc Tổng 
thống Barack obama đã “sáng lập” 
is”, và một dòng thông tin bổ sung bên 
dưới: “Kiểm tra xác thực: al-Baghdadi 
đã sáng lập nên is”.

ngay sau khi lên sóng, bản tin đã 
vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề vì 
một dòng tin thiếu chính xác xuất hiện 
trên kênh truyền hình tin tức uy tín nhất 
thế giới. Trên thực tế, theo các thông tin 
chính thống thì abu Musab al-Zarqawi 
mới là kẻ sáng lập nên tổ chức nhà nước 
hồi giáo tự xưng is, trong khi abu Bakr 
al-Baghdadi chỉ là lãnh đạo hiện thời của 
tổ chức này. năm 2006, al-Zarqawi đã 
tuyên bố thành lập is trước khi bị tiêu 
diệt trong một đợt không kích của quân 
đội Mỹ. Mãi tới năm 2010, al-Baghdadi 

mới được chỉ định 
tiếp nhận vị trí lãnh 
đạo của tổ chức 
khủng bố khét tiếng 
trên thế giới. sau 3 
năm, is mới thực 
sự hoạt động mạnh 
và trở thành mối 
đe dọa của toàn thế 
giới. nhiều người đã 
lầm tưởng tổ chức 
khủng bố này được 

thành lập cùng thời gian 
với nhiệm kì của Tổng 
thống obama nhưng thực 
ra nó được thành lập trong 
khoảng thời gian Tổng thống Bush đang 
tại nhiệm và có gốc gác từ rất lâu rồi.

Kênh cnn bấy lâu nay vốn đã 
không được lòng Tổng thống donald 
Trump. Trong cuộc họp báo đầu tiên sau 
khi đắc cử Tổng thống hồi đầu tháng 1 
năm nay, ông donald Trump thậm chí 
còn từ chối nói chuyện với phóng viên 
chuyên trách nhà Trắng của cnn là 
Jim acosta với lí do kênh này đã đưa 
tin không chính xác. Trước đó, báo chí 
Mỹ, trong đó có cả kênh truyền hình nổi 
tiếng cnn, đã đăng tải thông tin về việc 
cơ quan tình báo nga có thể tác động tới 
thông tin cá nhân và tài chính của Tổng 
thống mới đắc cử donald Trump.

sau buổi họp báo, cnn vẫn tự tin 
tuyên bố rằng: “chúng tôi hoàn toàn 
tin tưởng vào việc phát sóng tin tức của 
mình và đề nghị đội ngũ của  ông Trump 
chỉ ra cụ thể những thông tin mà họ cho 
rằng cnn đã đưa sai lệch thay vì nói 
bóng gió mập mờ”. 

Cnn xin lỗi vì nói ông Chủ 
Wikileaks “ấu dâm”

Một sơ xảy khác liên quan đến kênh 
truyền hình cnn cũng xảy ra hồi đầu 

tháng 1 năm nay. hôm 5/1, Đài cnn đã 
phải chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi 
một cộng tác viên của Đài là cựu chuyên 
gia phân tích của cia, FBi và hội đồng 
an ninh Quốc gia nhà Trắng - phil 
Mudd lên sóng và phát ngôn rằng ông 
chủ Wikileaks Julian assange là một 
“kẻ ấu dâm”. sau khi thông tin được 
phát ra, đại diện của WikiLeaks đã phản 
ứng gay gắt và dọa đâm đơn kiện cnn. 
Không muốn chuốc thêm rắc rối, Đài 
cnn đã công khai phát lời xin lỗi ông 
chủ Wikileaks với lời đính chính: “Thực 
tế là chúng tôi không có bằng chứng về 
thông tin “ấu dâm” đã đưa”.

ông chủ WikiLeaks hiện đang tị nạn 
tại đại sứ quán Ecuador ở London (anh) 
từ năm 2014. Theo tuyên bố của cnn, 
ông phil Mudd cũng rất hối tiếc vì đã 
phát ngôn thông tin thiếu kiểm chứng. 
cnn cũng đính chính, ông Julian 
assange hiện đang bị truy nã và được 
yêu cầu dẫn độ về Thụy Điển để đối mặt 
với các cáo buộc tấn công tình dục tại 
đây, và không có bằng chứng nào cho 
thấy những nạn nhân của vụ lạm dụng là 
trẻ vị thành niên. 

an Khê

Jim Acosta - phóng viên CNN 
chuyên trách Nhà Trắng

Bill O’Reilly

CNN đưa tin ông Obama là người sáng lập IS
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VT
Vnhật kí

phóng Viên

sau gần hai năm làm việc ở VTV7, 
tự thấy kiến thức và kinh nghiệm 
của mình vẫn chưa đủ nên tôi 

quyết định sẽ học tiếp khoá học Thạc 
sĩ về ngành truyền hình với kì vọng 
vừa có cơ hội được học những gì mình 
chưa biết về công nghệ truyền hình ở 
một quốc gia phát triển, vừa được áp 
dụng những gì mình sẽ học sau khi trở 
về nước. 

Tôi xin học bổng Fulbright, một 
học bổng danh giá và khá nổi tiếng. 
Fulbright là học bổng toàn phần bao 
gồm tất cả chi phí học tập, tiền máy bay, 
visa, tiền tiêu vặt, ăn ở… nên khi đã có 
học bổng tôi không phải lo lắng về bất 
cứ thứ gì. ngoài ra, Fulbright còn mở 
cho tôi cơ hội được tiếp cận với văn hoá 
Mỹ bằng rất nhiều chương trình thú vị. 

Fulbright không quá đề cao điểm số hay 
học thuật mà điều cần thiết đó là bạn 
phải có tầm nhìn, khả năng 
bao quát và định hướng 
rõ ràng cho tương 
lai của mình. học 
bổng này cũng 
đòi hỏi khả năng 
kết nối giữa hai 
nền văn hoá Việt 
nam - hoa Kỳ 
nên với tôi khóa 
học này không chỉ 
là kiến thức mà còn 
biết thêm nền văn hóa 
mới. Điều đó lí giải 
vì sao, sau khi ổn 
định xong việc học ở Trường Đại học 
columbia, tôi liền tranh thủ thực hiện 

những chuyến đi theo cách của một sinh 
viên nghèo tiết kiệm bằng việc xin ở trọ 
miễn phí.

Tôi được david peterson, người đàn 
ông ngoài 60 tuổi ở Madison đồng ý 
cho ở nhờ. david đón tôi tại bến xe, đưa 
tôi đi lòng vòng phố xá và thủ thỉ kể về 
thành phố như một nhà thông thái. Điều 
khiến tôi bất ngờ là, công việc chính 
của ông là giảng dạy tại Trường Đại học 
Wisconsin nhưng ông còn có một công 
ty xây dựng và tự làm tất cả mọi thứ 

trong nhà như: đóng kệ, làm bàn 
ghế, khắc tượng, làm nhà trên 

cây, viết sách, nghiên cứu... 
Và ông vẫn đang tiếp tục 
lên kế hoạch cho những 
chuyến đi và dự án mới 
nối tiếp. david nói thật 
say mê về trải nghiệm, 

ông gọi đó là những cuộc 
thập tự chinh của người trẻ 

để tìm và thu thập những thứ 
quý báu nhất trên địa cầu. 
“hãy cứ đi khi ta còn trẻ…”, 

david nói như vậy và điều đó tác động 
thật mạnh đối với tôi. 

không chỉ là nhà sản XuấT, Đạo diễn của Talkshow 8 ielts, lê 
Thắng còn kiêm luôn vai Trò phụ Trách Truyền Thông của kênh 
vTv7. ngay sau khi Đóng máy và hoàn Thành phần hậu kì của  
8 ielts mùa Thứ nhấT, anh Tạm chia Tay việT nam Để lên Đường 
Tham gia khóa học Thạc sĩ về sản XuấT sáng Tạo Truyền hình Tại 
Trường Đại học columBia. Từ nước mỹ Xa Xôi, anh Đã chia sẻ 
những Trải nghiệm Thú vị về khóa học cùng ý Tưởng về chương 
Trình mới.

hãy Đi khi 
Ta còn Trẻ

Lê Thắng với thầy giáo David
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Từ câu chuyện của david, tôi nảy ra 
ý tưởng thú vị cho chương trình 8IELTS 
mùa thứ hai mà tôi được lãnh đạo 
VTV7 giao cho. 8IELTS mùa thứ hai sẽ 
mang hướng của những hành trình hơn. 
chuyên mục IELTS on the go sẽ theo 
chân một nhân vật để lắng nghe các câu 
chuyện luyện thi IELTS trên khắp dọc 
đường đất nước và đem đến cho trường 
quay những kết nối thú vị, những câu 
chuyện hấp dẫn và bất ngờ. Thế giới là 
kết nối talkshow về chuyên luyện IELTS 
cũng sẽ không còn gói gọn trong trường 
quay. nó thật sự cho thấy một thế giới 
đang vận động không ngừng, người 
trẻ vẫn đang hăm hở tiến bước về phía 
trước bằng việc lĩnh hội kiến thức, học 
từ cuộc sống một cách chủ động với 
quyết tâm cao. 8IELTS không chỉ đem 
đến kiến thức mà còn truyền cảm hứng 
cho người trẻ với hành trình chinh phục 
những mục tiêu mới mỗi ngày. 

ngoài ra, cảm hứng từ những chuyến 
đi cũng khiến tôi ấp ủ ý tưởng về series 
phim tài liệu thực tế để giúp khán giả 
tìm hiểu những lớp học, những ngôi 
trường thú vị trên thế giới. Đó có thể là 

một lớp học thật “sáng tạo” dù là chỉ 
đơn sơ mộc mạc giữa sa mạc châu phi, 
có thể là lớp học, trường học những kĩ 
năng thú vị, mô hình trường học “trong 
mơ” đâu đó đã và đang thành hình khắp 
nơi trên thế giới. ipc - ngôi trường mà 
tôi theo học ở Đan Mạch là một trong 
những ví dụ như vậy. nó là trường học 
giúp thay đổi tư duy, suy nghĩ về thế 

giới, nó cung cấp cho người trẻ nhận 
thức công cụ để hiểu thế giới, yêu và 
kiến tạo nó theo hướng tích cực. 60 sinh 
viên đến từ hơn 40 quốc gia cùng sống 
trong ngôi nhà chung, cùng học hành, 
tìm hiểu và hiểu rõ hơn về thế giới mà 
ta đang sống, một thế giới với rất nhiều 
vấn đề bức thiết mà nhân loại đang đối 
mặt. Mỗi sinh viên ở ipc được kì vọng 
sẽ trở thành một công dân toàn cầu góp 
tiếng nói của mình một cách thiết thực 
nhất để cùng chung tay giải quyết những 
vấn đề đó. 

Tôi đã và đang tiếp tục hành trình đi 
học. sau những trải nghiệm ở các châu 
lục: Á, Âu, úc và Mỹ, tôi kì vọng hành 
trình của mình sẽ nối dài thêm với các 
sản phẩm truyền hình trên kênh Truyền 
hình Giáo dục quốc gia VTV7. 

nGuyên TRanG (Ghi)

Là người yêu thích du lịch và khám phá, Lê Thắng dành khá nhiều thời gian 
cho những chuyến hành trình của mình trên khắp nước Mỹ. Anh muốn tận 
dụng cơ hội này để gặp gỡ, lắng nghe và tìm hiểu các câu chuyện từ khắp nơi 
để có chất liệu quý báu cho những sản phẩm truyền hình sau này. Dù học tập 
ở xa nhưng anh vẫn đang tiếp tục chuẩn bị những bước cuối cùng cho mùa 
thứ hai của series 8 iELTs với sắc màu tươi mới. Ngoài ra, anh cũng đang ấp 
ủ ý tưởng cho một series về những câu chuyện, nhân vật đã gặp trên dọc 
đường trải nghiệm...

Với các bạn học quốc tế ở ĐH Chicago Lê Thắng là đạo diễn kiêm tổ chức sản xuất của 8 Ielts

Tham quan trường quay của CNN
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vào guồng đua mới
ngay khi Giọng hát Việt có cuộc 

trở lại ồn ào, tranh cãi sau một năm 
gián đoạn, một chương trình hoàn toàn 
mới mang tên Trời sinh một cặp cũng 
ra mắt khán giả. Đây là phiên bản Việt 
của It Takes 2 hiện khá ăn khách tại 
nhiều nước châu Âu nhằm mang đến 
cơ hội tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc 
cho những người nổi tiếng vốn là “dân 
ngoại đạo” với ca hát. Tuy có diện 
mạo tương đối quen thuộc như nhiều 

chương trình truyền hình gần đây với 
cách chia đội về cho các huấn luyện 
viên (hLV) nhưng Trời sinh một cặp lại 
đặc biệt ở chỗ có tới hai “tầng” quyền 
lực. Bên cạnh các nghệ sĩ dương Triệu 
Vũ, Vũ hà, Thanh Thảo đảm nhận việc 
chọn lựa, hướng dẫn, trực tiếp trình 
diễn song ca cùng thí sinh mỗi đêm 
thi, Trời sinh một cặp còn có thêm bộ 
đôi giám khảo quyền lực Đàm Vĩnh 
hưng - Thanh hà cùng một khách mời 
nổi tiếng như Lam Trường, cẩm Vân… 
luân phiên từng tuần. họ sẽ làm nhiệm 
vụ cầm cân nảy mực, quyết định thành 
viên đội nào sẽ là người đi tiếp, hLV 
nào phải ngậm ngùi chia tay thí sinh. 

nếu đã từng theo dõi những chương 
trình “nghệ sĩ chấm nghệ sĩ”, khán giả 
sẽ cảm nhận được công việc này khá tế 
nhị, dễ nảy sinh sự đụng độ giữa những 
“cái tôi”, nhất là giữa những người có 
thời gian hoạt động nghệ thuật và mức 
độ danh tiếng không quá chênh lệch. 
Trời sinh một cặp liệu có xử lí nhuần 
nhuyễn, hấp dẫn mối quan hệ, sự tương 
tác giữa các ngôi sao của mình? 

Bước sang đầu tháng 3, Thần tượng 
bolero tái ngộ khán giả sau thành công 

ấn tượng ở mùa đầu 
tiên. Từ nhiều tháng 
qua, cuộc tuyển sinh cho 
chương trình tại nhiều 
vùng miền đã thu hút 
được rất đông thí sinh 
ứng tuyển. Trong bối 
cảnh bolero đang lên 
ngôi, ban tổ chức đã 
khoanh vùng tìm kiếm 
với những giọng ca rõ 
chất của dòng nhạc này 
nhằm mang đến mùa 
thi mới thể hiện thuyết 
phục vị thế của một 
chương trình hàng đầu 
về thể loại âm nhạc dễ 

nghe, dễ cảm mà không 
hề dễ hát. Ở vòng Tinh hoa của Thần 
tượng bolero đã xuất hiện những giọng 
ca rất ấn tượng, đủ sức “rót mật” vào 
tai khán giả. Bên cạnh một số thí sinh 
có bề dày kinh nghiệm, không thiếu 
gương mặt trẻ nổi trội về cả thanh và 
sắc, hứa hẹn mang đến làn gió mới 
trong trào lưu bolero. Đúng như hứa 
hẹn, Giám đốc âm nhạc Minh Vy đã 
mang cả một không gian trữ tình, tự 
sự đặc trưng bolero, tập trung tôn vinh 
giọng hát và những ca khúc đi vào 
lòng người.

Tháng 3 cũng là thời gian hai cuộc 
thi gây tiếng vang lớn trong năm 2016 
- Thần tượng âm nhạc nhí và Gương 

MùA cAo Điểm
khoảng Thời gian sôi Động Bậc 
nhấT Trong năm của các cuộc 

Thi Tài Trên Truyền hình Đã 
chính Thức BắT Đầu khi nhiều 
cuộc Tìm kiếm Thí sinh Đã ráo 

riếT khởi Động, mộT loạT 
gương mặT mới Đầy Triển vọng 
lần lượT Được giới Thiệu. cùng 

với Đó, cuộc Đua Tranh của 
các nghệ sĩ hàng Đầu cho vai 

Trò giám khảo, huấn luyện 
viên cũng không kém phần 

quyếT liệT.

Bộ tứ HLV của Thần tượng Bolero mùa 2

Ca sĩ Thanh Thảo
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mặt thương hiệu chính thức khởi động 
tuyển sinh. Trong đó, các thí sinh nhí 
từ 5 đến 13 tuổi không phân biệt quốc 
tịch (chỉ cần có cha hoặc mẹ là người 
Việt nam) có cơ hội bước ra sân khấu 
lớn tại ba thành phố Đà nẵng (12/3), hà 
nội (18 - 19/3) và Tp hcM (25 - 26/3). 
Với những cô gái mong muốn trở thành 
người mẫu, khát khao làm việc, thử 
sức với một format thi tài đầy kịch tính 
như Gương mặt thương hiệu thì tháng 
3 cũng là thời điểm không thể bỏ lỡ để 
gây ấn tượng với các ban tuyển chọn. 
Theo kinh nghiệm từ các cuộc thi tài 
trên truyền hình, mùa thứ hai thường 
tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức 
trong việc duy trì sức hút sau sự xuất 
hiện có tính bùng nổ trong lần đầu tiên 
lên sóng. Mặc dù vậy, nhìn theo cách 
tích cực thì những hạn chế nhất định 
trong mùa 1 sẽ làm nên bài học đáng giá 
để các ekip thực hiện rút kinh nghiệm, 
nâng cao hiệu ứng, chất lượng.

nối dài những Tranh Cãi  
về vị Trí quyền lựC

Từ vài năm nay, huấn luyện viên 
(hLV) là vị trí được yêu thích, chờ đợi 
ở các cuộc thi. Bản thân các nghệ sĩ tên 
tuổi khi nhận lời tham gia cũng ý thức 
được rằng, đi cùng với khả năng tạo 
nên dấu ấn, hình ảnh đáng nhớ trong 
lòng khán giả, đi cùng với cơ hội thực 
hiện mong muốn, tâm nguyện về nghề 
nghiệp thì luôn có những rủi ro, sức ép. 
Là một trong những người đắt sô làm 
hLV nhất, Đàm Vĩnh hưng thẳng thắn 
cho biết, việc chọn người vô cùng khó 
khăn cho nên đòi hỏi một trường hợp 
hoàn hảo tuyệt đối được xem như bất 
khả thi. nếu phải đưa ra một công thức 
thì theo anh, bên cạnh sức ảnh hưởng 
của một ngôi sao, cần nói được, làm 
được, ứng biến tốt trước mọi tình huống 
và hết tâm, hết lòng với những gì mình 
lựa chọn. Không phủ nhận Đàm Vĩnh 
hưng là sự lựa chọn hấp dẫn đối với 
các chương trình giải trí truyền hình, thế 
nhưng, sự có mặt của anh trong bộ tứ 
quyền lực Thần tượng Bolero mùa thứ 
hai cùng với Lệ Quyên, Quang Lê và 

người Trong CuộC nói gì?
 ca sĩ Đàm vĩnh 

hưng: Trở lại sóng VTV 
trong hai chương trình thi tài 
lớn, đảm nhận cả vai trò hLV 
lẫn giám khảo, theo tôi, đó 
là cái duyên, là cảm giác yên 
tâm khi làm việc với các ekip. 
nếu chừng ấy thời gian mà 
dành để chạy sô thì chắc chắn 
kiếm được nhiều tiền hơn 
nhưng làm nghệ sĩ lạ lắm, 
có những điều được gọi là 
tình thương yêu, mong muốn 
truyền nghề, tiếp lửa, được 
tìm thấy người sẽ đi tiếp con 
đường khi mình đến lúc cần 
dừng lại. hLV là công việc rất thử thách vì nhận trách nhiệm đào tạo, 
hướng dẫn, phải đồng hành với thí sinh, biết điểm mạnh, điểm yếu mà 
phát huy. nhưng ngồi ở vị trí này cũng rất thú vị. Mình gặp thí sinh ban 
đầu có quen biết gì đâu mà qua hôm sau đã thân thiết như trong gia đình. 
Tôi chỉ mong khán giả khi xem hãy bớt đi sự khắt khe trước các phần trình 
diễn của thí sinh.

 ca sĩ ngọc sơn: Đến với Thần tượng Bolero để so về khả năng ăn 
nói thì tôi nhát lắm, không dám đua nhưng tôi tin rằng mình có rất nhiều 
kinh nghiệm để truyền đạt. Với tôi, thành công không phải từ trên trời rơi 

xuống mà nhất thiết phải rèn luyện, phải có 
sức khỏe để cống hiến. Đừng nghĩ bolero dễ 
hát. Để hát hay, để đến được trái tim rất khó, 
phải biết mềm mại trong cách nhả chữ, phát 
âm mà vẫn phải giữ được làn hơi thật vững. 
Mấy chục năm đi hát tôi đã tích lũy được 
nhiều bí quyết mà Thần tượng Bolero là cơ hội 
để tôi để chia sẻ những gì hiểu biết, tâm đắc 
cho lớp trẻ.

 ca sĩ vũ hà: Từ một đàn anh 
có công dìu dắt Đàm Vĩnh hưng trong 
bước khởi nghiệp, giờ lại trở thành 
người “bị đánh giá, chấm điểm” ở Trời 
sinh một cặp, Vũ hà không cảm thấy 
phiền khi vị thế có sự đổi chiều vì đó 
là tất yếu của dòng chảy showbiz. sau 
thời gian tương đối dài ít hoạt động 
nghệ thuật, chuyện bị vượt lên là điều 
hết sức bình thường. Từ cơ hội hợp tác 
trong Trời sinh một cặp, dự kiến Đàm 
Vĩnh hưng và Vũ hà sẽ bắt tay thực 
hiện một dự án âm nhạc chung.

pV(Xem tiếp trang 46)
Mai chi

Ca sĩ Thanh Hà và Đàm 
Vĩnh Hưng, hai giám khảo 

của Trời sinh một cặp

Ca sĩ Ngọc Sơn

Ca sĩ Vũ Hà



VT
Vphía sau

màn hình

ngọc sơn tạo nên không ít băn khoăn. 
Trước hết bởi vì bộ tứ tiền nhiệm hoàn 
toàn chinh phục người xem nhờ cách 
nói năng điềm đạm, lịch lãm mà vẫn 
dí dỏm, có duyên. sự thay đổi hoàn 
toàn hàng ghế nóng hẳn sẽ để lại 
không ít hẫng hụt cho khán giả. sau 
nữa, 4 tân hLV dù đang là các ngôi 
sao sáng giá với danh xưng nữ hoàng, 
ông hoàng ở dòng nhạc bolero nhưng 
xung quanh họ có những khá nhiều 
phát ngôn gây tranh cãi, chuyện hậu 
trường khá phức tạp. 

Trong chương trình Giọng hát Việt 
mùa này, các hLV trẻ Tóc Tiên,  

Đông nhi, noo phước Thịnh đa phần 
hướng vào việc thể hiện cái tôi, khả 
năng khuấy động bằng nhiều chiêu thức 
sân khấu hơn là hé mở về năng lực thực 
sự. dù sao, vòng Giấu mặt cũng chưa 
phải là thời điểm để mỗi hLV thể hiện 
rõ ràng chiến thuật, màu sắc riêng, thay 
vào đó màn tranh luận trở thành cách 
gây chú ý cần thiết để hâm nóng dư 
luận. Theo noo phước Thịnh, thí sinh 
đến với chương trình tìm kiếm sự ủng 
hộ nên tranh luận cũng là cách để hLV 
cho thấy họ được chú ý, được chào đón. 
nhiều năm theo dõi truyền hình thực 
tế, hẳn khán giả cũng dần quen với việc 

mỗi tập phát sóng sẽ dành ưu ái riêng 
cho từng hLV nên những ý kiến cho 
rằng nghệ sĩ nào đó chiếm sóng, lấn 
lướt có lẽ chưa hoàn toàn chính xác. 
Để nhận xét một cách công tâm hơn 
cần chờ đến các vòng thi tiếp theo nơi 
mỗi hLV cùng ekip sẽ trổ hết tài năng 
để biến hóa, lột xác cho các thành viên 
trong đội. 

Cơ hội mới sẽ ThuộC về ai?
dù các hLV có gây nhiều sự chú 

ý nhưng ghv cũng ngay lập tức trình 
làng một số ứng cử viên sáng giá với 
chất giọng, phong cách chiếm được 
thiện cảm khán giả. Một số tiết mục 
trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã 
đạt tới lượng xem nhiều khó 
tin trên youtube, qua đó dấy 
lên nhiều lời đồn đoán về 
ứng cử viên vô địch. 

Thần tượng Bolero 
hứa hẹn sẽ có không ít 
chàng trai cô gái làm rung 
động lòng người với cách 
hát tuy không hẳn phá 
cách mà vẫn có chất 
tươi mới bên cạnh 
lứa thí sinh lớn 
tuổi hơn đầy trải 
nghiệm trong cách 
hát. Mùa đầu tiên 
Thần tượng Bolero 
đã chứng kiến cuộc 
lên ngôi thuyết 
phục của Trung 
Quang - hotboy 
nhỏ tuổi nhất 
cùng sự áp đảo 
của những thí 
sinh trẻ nhưng 
với mùa thứ hai, 
cục diện biết 
đâu lại thay đổi.

Bị đặt nhiều 
dấu hỏi về khả 

năng tỏa sáng chính là 12 thí sinh của 
Trời sinh một cặp. họ đặc biệt ở chỗ 
khả năng ca hát hoàn toàn là ẩn số 
đối với phần đông khán giả, họ cũng 
là những người có dấu ấn trong nghề 
nghiệp nhưng chưa thực sự nổi tiếng, 
có nhiều sức hút. Đó là nghệ sĩ hài 
diệu nhi, anh Đức và một số diễn viên 
như Trung dũng, Xuân Viên, Vũ ngọc 
Ánh, Lê Vinh… ngoài ra còn có stylist 
sắc sảo Lê Minh ngọc, nghệ sĩ lồng 
tiếng Lệ Thi, vận động viên cầu lông 
Tản Đà hay phóng viên hùng Tiến… 
dù chọn bất cứ ai về đội của mình 
thì ba hLV Vũ hà, dương Triệu Vũ, 
Thanh Thảo cũng sẽ phải dốc hết sức 
lực để tìm cách kết hợp vừa sức nhất 

với thí sinh không chuyên, mang 
đến các tiết mục song ca thực sự 
ăn ý trong mỗi đêm thi loại trừ. 
sau 12 tập thi, khả năng vụt sáng 
như một ca sĩ của nhân tố nào đó 
trong Trời sinh một cặp là hoàn 
toàn có thể nếu có nền tảng thực 

lực và sự đầu tư nghiêm 
túc thay vì chỉ coi là một 

cuộc lấn sân thử sức kiểu 
“cưỡi ngựa xem hoa”.

Bên cạnh các thí sinh 
và giám khảo, hLV, mùa 
cao điểm của các cuộc thi tài 
cũng giới thiệu những gương 
mặt bất ngờ đảm nhận vai trò 
dẫn dắt chương trình. Đó là 
ca sĩ Tim trong vai trò Mc 
hậu trường GHV, thành viên 
ban nhạc 365 - Will - lần đầu 
tiên chính thức dẫn dắt một 
chương trình trên sóng quốc 
gia với Trời sinh một cặp hay 
Mc phí Linh “chạm ngõ” với 
Thần tượng Bolero.

hƯơnG huyền 
Ảnh: chƯơnG TRình  

cunG cấp

mùA cAo Điểm
(Tiếp theo trang 45)

MC Phí Linh

Các HLV Giọng hát Việt mùa 4

46





48

VT
Vphía sau

màn hình

 theo anh, bộ phim Tiếp tục sự 
sống sau khi chết đã chỉ ra ý nghĩa 
nhân đạo lớn lao mà việc hiến tạng 
mang lại cho cuộc đời như thế nào?

Tiếp tục sự sống sau khi chết là bộ 
phim tài liệu kể về tính cấp thiết và 
ý nghĩa nhân văn cao đẹp của việc tự 
nguyện hiến mô, tạng, cơ thể sau khi chết 
hoặc chết não. Bằng tinh thần nhân đạo, 
một người sau khi qua đời có thể chia sẻ 
cơ hội sống cho 10 người bằng ghép tạng 
như thận, gan, tim, giác mạc... và các bộ 
phận cơ thể. Theo thống kê của Trung 

tâm Điều phối về Ghép cơ thể người thì 
con số bệnh nhân cần được ghép tạng 
hiện lên đến 16.000 người. nguồn tạng 
có triển vọng cấy ghép thành công cao 
nhất là từ những người không may chết 
não do tai nạn giao thông và việc lấy 
ghép tạng chỉ được tiến hành khi người 
cho ở độ tuổi thành niên, chấp nhận hiến 
tặng. Tuy nhiên, hiện nay, số người đã 
đăng kí hiến tạng mới chỉ chiếm một tỉ 
lệ rất thấp. con số 34/15.000 người chết 
não do tai nạn giao thông đã đăng kí hiến 
tạng sẽ mang lại cơ hội điều trị và sống 

trở lại hơn 300 người mang bệnh thập tử 
nhất sinh. 

Thông qua câu chuyện của những 
người trong cuộc, khán giả cảm nhận 
được niềm hạnh phúc, sự biết ơn và trân 
trọng cuộc sống của những người được 
tiếp tục sống nhờ ghép tạng. Trong đó, 
khán giả cũng có thể thấy nỗi đau của 
những gia đình người tự nguyện hiến 
tạng đã được xoa dịu bởi sự ra đi ấy 
không đơn thuần là mất mát mà nó đánh 
đổi được những giá trị nhân đạo lớn lao, 
cao đẹp. Thông điệp của bộ phim là, hãy 
để những cái chết không phải là kết thúc 
mà là tiếp sức cho những sự sống trong 
cuộc đời. 

 hiến tạng có ý nghĩa nhân đạo 
lớn lao nhưng vì lí do nào đó người 
việt vẫn còn rất rụt rè và e ngại  
khi tham gia vấn đề này. theo anh,  
lí do là…?

tiếP tục sự sống sau Khi chết là mộT Bức Tranh Đa diện, chân Thực 
với nhiều cung Bậc cảm Xúc Xung quanh câu chuyện hiến ghép Tạng. 
những người Đã Tự nguyện hiến Tặng mô, Bộ phận cơ Thể hay gia Đình 
của người hiến Tạng sau khi chếT có những cảm Xúc gì với nghĩa cử 
ấy? nhà Báo nguyễn Tôn nam, Trung Tâm pTl & ps, Đài Thvn - Đạo diễn 
Bộ phim Đã chia sẻ Thêm về Thông Điệp lớn nhấT của Bộ phim: giá trị 
cuộc sống Được hồi sinh.

Một ca ghép thận của bệnh viện 103

Giá Trị cuộc SốNG 
Được hồi SiNh

Cuộc gặp gỡ giữa anh Tiến và người mẹ có con hiến tặng tim

Người mẹ hiến tặng xác con traiCô Mừng đã có cuộc sống bình thường sau ghép tạng Lá thư xúc động của người mẹ có con hiến tạng
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Trong quá trình làm phim, chúng tôi 
đã vấp phải những rào cản còn tồn tại 
trong tư duy, trong tiềm thức của con 
người với lĩnh vực hiến tạng, những tình 
tiết chạm đến bức tường vô hình trong 
tâm tưởng của con người, đặc biệt là ở 
một đất nước phương Đông như Việt 
nam. Đó là tư duy “bảo thân” từ nho 
giáo đã tồn tại và ăn sâu vào tiềm thức 
người Việt hàng nghìn năm, là quan niệm 
tâm linh phải “toàn thây” khi sang thế 
giới bên kia, và nỗi sợ vô hình: sẽ thế 
nào nếu chết đi mà thiếu bộ phận nào đó 
trên cơ thể? hay những nghi ngờ và định 
kiến xã hội đối với một lĩnh vực không 
mới nhưng chưa thật gần gũi với người 
Việt nam là hiến ghép tạng... Bộ phim 
cũng chỉ ra những lí do, những “động cơ” 
mà con người có thể tìm thấy cho nghĩa 
cử hiến tạng từ quan điểm của các nhà 
tâm linh, các chuyên gia y tế. hiến tạng 
cần được nhân lên như một phong trào 
nhân đạo, mà động cơ duy nhất và lớn 
nhất chính là tình người.

 ngoài rào cản tâm lí và tâm linh 
mà anh vừa nói, trình độ y học liệu có 
phải là một khó khăn với vấn đề ghép 
tạng hiện nay?

Kĩ thuật hiến ghép tạng đã nằm trong 
tầm tay của y học thế giới, bao gồm cả 
Việt nam. Tuy nhiên, dù y học có phát 
triển đến đâu thì yếu tố quyết định thành 
công của những ca ghép tạng nằm ở 
nguồn mô tạng, bộ phận cơ thể được hiến 
tự nguyện. Vì vậy, để giải bài toán khó 
này, chúng ta cần tạo ra sự thay đổi trong 
tư tưởng và đặc biệt cần sự định hướng 
đúng đắn từ các chuyên gia tôn giáo. Làn 
sóng đó chỉ chạm được đến trái tim con 
người khi thể hiện được những giá trị 
nhân văn trong câu chuyện của những 
người hiến tạng. Đó không chỉ là câu 
chuyện về cuộc sống của các bệnh nhân 
sau khi ghép tạng, họ trân trọng cuộc 
sống hơn rất nhiều, sự sống được hồi sinh 
từ lòng nhân ái này với họ có giá trị vô 
cùng thiêng liêng, cao đẹp; Với gia đình 
những người đã hiến tạng, nỗi đau buồn 
vẫn còn đó, nhưng đồng thời họ cảm thấy 
tự hào và hạnh phúc khi biết một phần cơ 
thể của người thân vẫn được tiếp tục ở 
đâu đó trên thế gian này.

 Tiếp tục sự sống sau khi chết 
được xây dựng với hai tuyến nhân vật 
cùng nhiều câu chuyện nhỏ rất rõ ràng. 

anh có thể giải thích để khán giả hiểu 
rõ hơn về hai tuyến nhân vật này?

phim có hai tuyến nhân vật được xây 
dựng và liên kết với nhau để trả lời cho 
hai câu hỏi lớn: hiến tạng là gì và hiến 
tạng có lợi ích thật sự với ai? Với bệnh 
nhân, với ngành y tế, với xã hội hay cả 
với bản thân người hiến tặng? chúng tôi 
sử dụng câu chuyện của các nhân vật có 
thật để trả lời cho các câu hỏi đó.

Ở tuyến thứ nhất, một nhân vật đại 
diện cho tiếng nói của Tôn giáo sẽ nói 
về ý nghĩa của hiến tạng và những quan 
niệm của nhà phật về việc khi mất đi phải 
toàn thây hay nên biến cái mất đi của 
mình thành cái được lớn lao cho đồng 
loại, tạo phúc đức cho đời sau. Đặc biệt, 
một nhà khoa học có nhiều tâm huyết và 
trăn trở trong việc vận động, nhân rộng 
phong trào hiến tạng cũng sẽ tham gia 
chương trình. Đó chính là Bộ trưởng Bộ 
y tế nguyễn Thị Kim Tiến - người đã 
sáng lập hội Vận động hiến tạng và cơ 
thể người Việt nam. cá nhân bà cũng đã 
đăng kí hiến tạng nhân đạo sau khi chết.

Ở tuyến thứ hai, chúng tôi sử dụng 
câu chuyện về những người được cứu 

sống từ các ca ghép tạng. người thì được 
ghép tạng từ người thân còn sống, người 
lại được ghép tạng từ người hiến tạng 
sau khi chết não… câu chuyện về người 
mẹ ở Lâm Đồng, khi con chết não đã 
tình nguyện hiến tạng của con. sự trao 
tặng này đã cứu sống hai bệnh nhân suy 
thận, một người suy gan, một người suy 
tim, và mang lại đôi mắt sáng cho hai 
người mù. Đó là câu chuyện tiêu biểu 
không chỉ chạm vào cảm xúc mà còn lay 
động trái tim của mọi khán giả. Trong bộ 
phim, chúng tôi đã ghi lại những cuộc 
gặp gỡ rất cảm động của đại diện gia đình 
người cho và người được nhận, khiến 
khán giả cũng sẽ rơi nước mắt khi xem.

 sau khi tiếp tục với các nhân vật 
và có được rất nhiều câu chuyện cảm 
động, anh muốn nhắn nhủ thêm?

Đó là thông điệp nhân văn về nghĩa 
cử tận hiến. Với thông điệp đó, chúng tôi 
mong muốn khơi gợi được tinh thần nhân 
đạo trong xã hội, trong bản thân mỗi con 
người. Khi mỗi người trong cộng đồng 
cảm thấy chia sẻ là một nhu cầu, đặc biệt 
chia sẻ sự sống là một niềm hạnh phúc, 
niềm tự hào lớn lao; đó có thể sẽ là cảm 
xúc của con người khi cầm trên tay chiếc 
Thẻ chứng nhận đăng kí hiến tạng trong 
một tương lai không xa... 

Bộ phim tài liệu Tiếp tục sự sống 
sau khi chết lên sóng trên kênh VTV1 
trong dịp kỉ niệm ngày thầy thuốc  
Việt nam 27/2. 

yến TRanG (Thực hiện)

Khi những rào cản tư tưởng được 
phá vỡ, cuộc sống với đạo đức xã 
hội được nhân lên, tinh thần nhân 
đạo lan tỏa sẽ đưa chúng ta đến một 
tương lai tươi sáng. 

Nhà báo Tôn Nam (bìa phải) cùng các đồng nghiệp tại bệnh viện Việt Đức
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không có Được dàn Thí sinh 
nổi BậT như hai mùa Thi 
Trước nhưng the remiX 

(hòa âm và ánh sáng) 2017 lại 
dần dần Trở nên Thu húT 

nhờ luậT Thi Đấu mới, Đẩy 
cao Tính Đối kháng với 

cuộc Đụng Độ của cựu Binh - 
Tân Binh và sự khác BiệT về 

cá Tính âm nhạc ngay Từ 
vòng Thi Đầu Tiên.

 

kịCh Tính hơn
nhiều người lo ngại rằng, với nhiều 

gương mặt trẻ về tuổi đời, tuổi nghề 
trong ekip sản xuất cũng như thí sinh 
sẽ dẫn tới mặt bằng chất lượng hoà 
âm phối khí, khả năng trình diễn của 
The Remix 2017 sẽ khó lòng được 
như trước. Thực vậy, ngoại trừ đêm 
mở màn với phần hình ảnh, âm thanh 
ấn tượng trong phần trình diễn của 
Mai Tiến dũng - s.T, cuộc tái xuất ấn 
tượng của Bảo Thy và màn kết hợp 
ăn ý giữa yến Lê với yanbi thì không 
có nhiều tiết mục khiến khán giả phát 

cuồng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ như 
trước. nhưng cách xây dựng luật đối 
kháng quyết liệt với từng cặp thí sinh 
mỗi đêm thi trong 6 tập mở màn lại giữ 
người xem nán lại đến phút chót xem 
đội nào giành quyền đi tiếp. Bởi không 
dễ dàng phân định thắng thua khi mỗi 
đội đều có ưu thế và hạn chế nhất định. 
những thí sinh mới lại may mắn nhận 
được sự hợp tác của biên đạo, nhà 
sản xuất chắc tay để tạo thế cân bằng 
nhất định với đối thủ. những chương 

trình biểu diễn nhỏ trở thành cơ hội 
lí tưởng để thí sinh trưng trổ hết khả 
năng, tâm huyết, cho thấy sự biến hóa 
về phong cách. nhờ đó, dù họ có đi 
tiếp hay sớm dừng bước thì không có 
quá nhiều tiếc nuối khi đã được cháy 
hết mình trên sân khấu. Áp lực của một 
sô diễn có chủ đề thống nhất, liên tục 
cũng khiến không ít đội lâm vào tình 
trạng dở khóc, dở cười vì sự cố trang 
phục, âm thanh, vũ đạo nhưng qua đó, 
sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa từng 
thành viên trong đội cũng như tính 

toán chiến thuật hợp lí được dịp thể 
hiện rõ rệt. nhờ sắp xếp khéo léo, thông 
minh mà đội Tronie - Mia tưởng như 
ở “chiếu dưới” lại bất ngờ chiến thắng 
đàn chị Thu Thủy. Trong đó, cách chọn 
khách mời dương Triệu Vũ thể hiện ca 
khúc đang rất nổi Ông bà anh không chỉ 
tranh thủ cảm tình của giám khảo mà 
còn giúp tạo điểm nghỉ hợp lí trước khi 
cả đội tập trung toàn lực bùng nổ vào ca 
khúc cuối. nếu chỉ xét riêng về giọng 
hát, hương Giang idol không có lợi 

The Remix 2017
Kinh nghiệm có  
mờ nhạt trước sức trẻ?

Yến Trang

Mai Tiến Dũng Mai Tiến Dũng
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thế, cô có thể vượt qua Tim một cách 
áp đảo là nhờ bám chắc chủ đề Lãng 
mạn để có những lựa chọn “đo ni 
đóng giày” vừa vặn với năng lực của 
từng thành viên. 

sau vòng loại trực tiếp, các đội 
bước vào vòng liveshow với từng chủ 
đề mỗi tuần, loại dần cho đến khi tìm 
được quán quân thông qua sự bình 
chọn từ khán giả. 

kinh nghiệm Có  
Còn là lợi Thế?

yến Trang và Thu Thủy 
là hai đàn chị giàu kinh 
nghiệm bậc nhất khi tham 
gia The Remix. họ từng 
giành ngôi vị Quán quân 
cuộc thi Bước nhảy hoàn 
vũ nên khả năng vũ đạo 
đều rất xuất sắc. Mặc dù 
vậy, đặt trong cục diện thi 
tài cùng hai đối thủ non 
trẻ hơn hẳn về mọi mặt - 
sGirls và Tronie - Mia thì 
sự khác biệt mà họ tạo ra là 
chưa rõ ràng. chiến thắng 
của yến Trang trước sGirls 
làm hài lòng những ai yêu mến ca sĩ 
này nhưng xét một cách kĩ lưỡng thì 
đội yến Trang chưa thể hiện rõ chất 
nhạc kịch mà đề bài yêu cầu. Bù lại, 
cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng 
thuyết phục người xem bằng ngọn lửa 
quyết tâm, sự đầu tư công phu, nghiêm 
túc - điều còn thiếu trong các tiết mục 
của Thu Thủy. sau một thời gian tạm 
xa sân khấu để chăm lo cho gia đình, 
con cái, Thu Thủy chưa sung như 
mong đợi. phần trình diễn của nữ ca sĩ 
có ý tưởng sâu 
sắc nhưng sự thể 
hiện, giọng hát 
lại chưa thực sự 
ấn tượng. 

ngược lại, 
Bảo Thy được 
xem là người 
đầu tư kĩ lưỡng bậc nhất khi bước vào 
mùa thi 2017 nhằm đánh dấu sự trở lại 
ngoạn mục sau vài năm im ắng. Vốn 
sở hữu nhiều ca khúc ăn khách, lại có 
đội ngũ người hâm mộ đông đảo, cuộc 
lột xác của Bảo Thy từ nàng công chúa 
bong bóng lãng mạn, ngọt ngào sang 

hình tượng gợi cảm, 
sôi động chính là 
điểm nhấn đáng  
nhớ nhất của The 
Remix 2017.

CáC  
nhân Tố Trẻ
Tên gọi của mùa 

thi năm 2017 - The 
Remix New Generation 
(Thế hệ mới) phải 
chăng là sự ngầm ủng 

hộ cho các nhân 
tố trẻ?

Giọng ca hải 
ngoại Mai Tiến 
dũng đang có 
bước phát triển 
thuận lợi trên 
màn ảnh nhỏ. Từ 
giọng hát, ngoại hình, phong cách đến 
ekip tham gia The Remix của Mai Tiến 
dũng đều tỏ ra rất phù hợp với sân 
chơi này. Vòng liveshow với nhiều thử 
thách hấp dẫn sẽ là dịp để Tiến dũng 

tiếp cận khán giả 
trong nước với kì 
vọng tạo nên bước 
tiến ngoạn mục như 
những gì Tóc Tiên 
đã làm được. sự 
phóng khoáng, lịch 
lãm mà lại rất đàn 

ông ở Mai Tiến dũng cũng là nét riêng 
không dễ tìm thấy ở showbiz Việt.

cô ca sĩ 9X yến Lê gây ngạc nhiên 
khi không nóng vội chạy đua với 
showbiz sau khi giành ngôi Á quân 
Giọng hát Việt mùa thứ ba mà tập 
trung trau chuốt các sản phẩm âm nhạc 

tự sáng tác cũng như theo đuổi đến 
cùng con đường âm nhạc đầy sắc 
màu của mình. sự kết hợp với một 
người cũng có cá tính mạnh và rất 
tài năng như yanbi sẽ giúp yến Lê 
được thỏa sức thăng hoa. nếu cả hai 
biết tiết chế cái tôi đúng mức, sắp 
xếp chiến thuật hợp lí thì sẽ là ứng 

cử viên nặng kí 
cho ngôi Quán 
quân của The 
Remix 2017.

Ẩn số lớn 
nhất mùa thứ 
ba The Remix 
thuộc về nhóm 
nhạc mới -  
Lip B. Bốn cô 
gái trẻ đa tài tự 

tin đảm nhận tất cả các công đoạn để 
mang đến phần trình diễn hoàn thiện 
bao gồm ca hát, biên đạo, dàn dựng, 
dJ với sự hỗ trợ của một nhà sản xuất 
khá bất ngờ - hoàng phúc - thí sinh 
tiềm năng nhưng chưa may mắn được 
chọn lựa ở cuộc thi Sing My Song. 
Tuy thất bại trước yến Lê - yanbi 
trong cuộc đối đầu trực tiếp nhưng 
theo thông tin hậu trường, chính hình 
mẫu nhóm nhạc nữ đa tài, hợp thời 
trang mà Lip B mang tới đã thuyết phục 
ban giám khảo giành quyền đi tiếp cho 
họ. Đôi khi, “vé vớt” lại hứa hẹn làm 
nên cuộc lội ngược dòng. Với sự đầu tư 
công phu, hi vọng Lip B sẽ không để lỡ 
cơ hội thứ hai, càng không trở thành vật 
lót đường đơn thuần để các đối thủ  
tỏa sáng. 

hƯơnG huyền 
(Ảnh chương trình cung cấp)

Không dễ dàng phân định thắng thua khi 
mỗi đội đều có ưu thế và hạn chế nhất 
định. Dù họ có đi tiếp hay sớm dừng 
bước thì cũng không có nhiều tiếc nuối 
khi đã được cháy hết mình trên sân khấu.

Đội của Tronie - MiA

Đội của Hương Giang

SGirls
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 pv: gia đình vui nhộn được 
việt hóa từ bản gốc cách đây đã 
hơn hai mươi năm của mỹ - home 
improvement. những khác biệt về văn 
hóa, thời gian…có phải là trở ngại với 
đoàn phim không?

Đạo diễn nguyễn minh chung: 
Tuy làm lại từ phim Mỹ nhiều năm 
trước nhưng nội dung Gia đình vui nhộn 
không quá xa lạ với người Việt. các tập 
phim chỉ xoay quanh những câu chuyện 
gia đình rất gần gũi với đời thường. 
những gì diễn ra trong kịch bản của Mỹ 
đều được chúng tôi giữ lại gần như trọn 
vẹn. chúng tôi chỉ xử lí về ngôn ngữ, 
phong tục tập quán cho phù hợp văn 
hóa Việt nam. chỉ có những chi tiết quá 
xa lạ với người Việt thì chúng tôi mới 
cân nhắc kĩ. Thời lượng của mỗi tập 
phim chỉ có 30 phút nên cách xử lí cũng 
không quá khó khăn. 

 Bộ phim này được ghi hình tại 
phim trường quen thuộc của nhiều 
phim trước đây của anh như: cô gái 
xấu xí, Tóc rối… Điều này có giúp tiến 
độ làm phim nhanh hơn không?

Trong phim có mười bốn bối cảnh 
đều thực hiện trong phim trường như 
phòng khách nhà Tư Mỏ Lết, sân vườn, 
garage, xưởng sửa chữa, trường quay 
chương trình truyền hình… chúng tôi 
chỉ quay bên ngoài các cảnh diễn viên 
đi dã ngoại hoặc đến sửa chữa nhà cho 
người khác. Ghi hình trong phim trường 
thuận lợi hơn bên ngoài vì có thể xử lí 
ánh sáng, chủ động thời gian, không bị 

Đạo diễn Nguyễn minh chung 
trở lại với “móN queN“

Đạo diễn nguyễn minh chung 
gắn Bó với Thể loại siTcom hơn 
mười năm qua với những Bộ phim 
Tiêu Biểu của Thể loại này như: 
nguyệt Quán, cô gái Xấu Xí, Bà mẹ 
nhí… Đầu năm 2017, anh Tiếp Tục 
ra mắT Đứa con Tinh Thần mới là 
phim siTcom gia Đình vui nhộn 
(vTv3) Tạo nên nhiều Tiếng cười 
Thú vị cho khán giả. 
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động khi mưa gió làm hỏng bối cảnh. 
phim trường cách âm nên những tiếng ồn 
bên ngoài không ảnh hưởng. 

 trong thời gian quay phim, vợ 
chồng Quang minh - hồng Đào phải 
thay nhau về mỹ để chăm sóc hai cô 
con gái xinh xắn nên thời gian càng eo 
hẹp. anh có gặp khó khăn khi thực hiện 
bộ phim dài 100 tập với hai diễn viên 
bận rộn này? 

Để đảm bảo thời gian, cường độ làm 
việc của đoàn rất căng thẳng. ngày nào 
chúng tôi cũng bắt đầu từ sáng sớm cho 
đến hai, ba giờ sáng hôm sau. Đối với 
Quang Minh - hồng Đào còn gặp khó 
khăn vì lệch múi giờ. cứ sau mỗi lần 
anh chị ấy từ Mỹ trở lại là phải mất mấy 
ngày mệt mỏi vì thay đổi múi giờ. có 
những hôm mới sáu giờ chiều mà hai 
mắt của Quang Minh đã sụp xuống do 
quá buồn ngủ. 

 Đoàn phim gia đình vui nhộn 
có ba diễn viên nhỏ tuổi đóng vai 
quan trọng là Đinh (gia lộc), ốc 
(Bảo Bảo) & vít (an Khang). việc học 
của các bé có bị ảnh hưởng bởi lịch 
quay phim không? 

Đoàn phim ưu tiên việc học nên chỉ 
quay vào những ngày nghỉ của các bé. 
do vậy, thời gian các bé đến trường quay 
thì chúng tôi phải tranh thủ tối đa. chỉ 
khi bất đắc dĩ mới xin cho các bé nghỉ 
một buổi. các bé còn nhỏ mà lịch làm 

việc quá nhiều nên thường xuyên khóc 
lóc đòi về. có khi là mệt quá, buồn ngủ 
quá nên các cháu không muốn quay. 

 với kinh nghiệm nhiều năm đạo 
diễn phim truyền hình thiếu nhi, các 
phim cổ tích việt nam, anh đã chỉ đạo 
diễn xuất cho các diễn viên nhí như 
thế nào? 

Bé Trọng Khang từng xuất hiện trong 
một chương trình truyền hình, tôi vô tình 
xem được nên mời bé vào vai. Bé ứng 
biến rất nhanh nhẹn. còn các diễn viên 
nhí khác đã từng đóng quảng cáo rất lanh 
lợi. do vậy, tôi không hề lo lắng về mặt 
diễn xuất. Ba em bé này đều chưa biết 
chữ nên phải có người lớn đọc lời thoại 
trước để các bé nói theo. Tôi kị nhất là 
bắt các cháu học kịch bản trước. Thứ 
nhất, nếu đã học thuộc lòng thì khi quay 
khó sửa chữa. Thứ hai, các bé sẽ nói lời 
thoại mà như đọc thuộc lòng.

các cháu rất thông minh, chỉ tập một 
lần là nhớ liền. còn trong quá trình quay 
sitcom là dạng ứng diễn nên chỉ cần đưa 
ra nội dung đại khái như vậy rồi tất cả 
các nhân vật trong đó ra ứng diễn, có thể 
ngẫu hứng. Qua quá trình tập mình thấy 
cái gì đắt nhất thì giữ lại. Trong phim này 
có sẵn nhiều chi tiết tốt, chúng tôi chỉ 
thêm thắt sao cho vui hơn, hợp với người 
Việt hơn. Được cái là diễn viên thông 
minh, nhạy cảm nên công việc thuận lợi, 
trôi chảy. 

 sự xuất hiện của hai diễn viên 
mới là á hậu thùy Dung và mạc văn 
Khoa gây bất ngờ với nhiều khán giả. 
anh có thấy mình liều khi giao vai diễn 
nặng kí cho các nhân tố mới?

Tất nhiên tôi vẫn mời những diễn 
viên chuyên nghiệp trong các phim của 
mình như: Quang Minh, hồng Đào, Lê 
Bình… nhưng tôi thích làm việc với diễn 
viên mới. Tôi thấy Thùy dung và Mạc 
Văn Khoa có những điểm rất gần với 
nhân vật nên mời họ và tôi hi vọng sau 
phim này thì họ sẽ bật lên. 

cách đây nhiều năm tôi từng chọn 
Midu cho phim Tóc rối dài hơn 110 tập. 
sau khi thử vai rất nhiều diễn viên, tôi đã 
chọn cô ấy dù Midu chưa qua diễn xuất 
và đang học Đh Kiến trúc năm thứ hai. 
Kết quả là cô ấy hiện đã trở thành gương 
mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim lớn. 
Tôi thích làm việc với diễn viên mới 
nếu như tôi phát hiện được họ có những 
yếu tố tiềm ẩn phù hợp với nhân vật của 
mình. Vì mới nên họ có những cảm xúc 
rất thật. còn diễn viên chuyên nghiệp khi 
vào vai thường “diễn” quá nhiều. 

 theo anh, sự hấp dẫn của gia 
đình vui nhộn là gì?

Bộ phim sitcom xây dựng các tình 
huống trong gia đình của ông Tư Mỏ Lết, 
người chuyên sửa chữa các thiết bị hư 
hỏng trong nhà. Qua mỗi tập phim, khán 
giả có thể biết thêm nhiều mẹo vặt sửa 
chữa nhà cửa như cách làm táp lô điện 
nhanh và an toàn. ngoài ra, còn có mẹo 
dạy dỗ con cái, mẹo vun đắp tình cảm vợ 
chồng để gia đình hòa thuận. có những 
lời thoại đơn giản của con trẻ nhưng 
cũng là điểm mấu chốt của các tập phim 
khiến người lớn phải suy nghĩ. 

 Xin cảm ơn!
L.p (Thực hiện)

Các hình ảnh trong phim

ĐD Nguyễn Minh Chung chỉ đạo 
diễn xuất phim Gia đình vui nhộn
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 trong gala cười năm nay, anh 
xuất hiện không chỉ với tư cách một ca 
sĩ mà còn là một diễn viên nữa?

Tôi chỉ tham gia một vai nhỏ, vai 
ông Bụt trong tiết mục mở đầu của 
chương trình. Tôi cũng khá bất ngờ 
khi được đạo diễn đề nghị vào vai ông 
Bụt. chỉ mấy phút xuất hiện thôi nhưng 
rất vất vả và thú vị. Vai trò của tôi ở 
chương trình này còn là người biên tập 
âm nhạc, dàn dựng một phần cho đoạn 
mở đầu. 

 trước đây, trong chương trình 
Táo quân, ca sĩ minh Quân đã từng 
tham gia đóng thiên lôi rồi đấy chứ?

Đó là sự ưu ái của đạo diễn và ekip 
sản xuất chương trình Táo quân dành 
cho tôi. chương trình đầu tiên tôi tham 
gia với vai trò diễn viên là trong Táo 
quân 2013. Khi biết mình phải thử vai 
Thiên Lôi, tôi cũng sợ. Mọi người đã 
động viên, hỗ trợ tôi tập thoại, cách 
diễn ánh mắt, cử chỉ. Tôi đã nghĩ mình 
trượt nhưng không ngờ lại may mắn 
được nhận vai diễn đầu tiên. 

 lần đầu đứng chung sân khấu 
lớn với các nghệ sĩ chuyên nghiệp hẳn 
là một áp lực không hề nhỏ?

Táo quân là chương trình lớn, tôi 
lại không được đào tạo bài bản, chỉ là 
một đứa ti toe chẳng biết gì về nghề 
diễn, lại được ngồi cùng với các bậc 
anh chị nsnd, nsƯT, run lắm chứ. 
Tôi nghĩ mình không thể đảm đương 
nổi. Kịch bản của Táo quân thay đổi 
thường xuyên, cắt gọt, thêm cái mới. 
Với người không chuyên như tôi, việc 
nhớ lời thoại không hề dễ dàng. Việc 
tiếp cận với diễn kịch hoàn toàn khác 
với bài hát. Tôi vừa không muốn từ 
chối, vừa sợ làm dở thì hỏng chương 
trình, ảnh hưởng đến tất cả mọi người 
nên căng thẳng lắm. Về sau, chính các 
nghệ sĩ Xuân Bắc, công Lý đã dạy cho 
tôi cách bình tĩnh hơn, nói chậm, nói rõ 
từ ngữ, phát âm nên nhấn nhá, đổ vào từ 
nào cho hay. các “chiêu” làm nghề của 
họ đã giúp tôi thêm tự tin để hoàn thành 
vai của mình. Đó là một bài học rất quý 
cho tôi, là kinh nghiệm không dễ gì có 
được lần thứ hai trong cuộc đời. 

ca sĩ Minh Quân

Tôi vẫn chưa đủ tài năng
ca sĩ minh quân Đã có chúT Tự 
Ti, Thậm chí Đã ThốT lên: “mình 

Tuổi gì mà Đòi diễn Táo” khi 
lần Đầu Tiên Được “rủ rê” Thử 

vai cho Táo quân. ấy vậy mà, 
vượT qua cửa ải khó khăn Đầu 

Tiên, anh Tự Tin “dắT lưng”  
10 vai hài. dù là vai nhỏ Trong 

gala cười, táo Quân hay các 
chương Trình khác, những 

Trải nghiệm Đó vẫn Được anh 
kể lại Đầy hào hứng. anh cũng 
BậT mí với Tạp chí Truyền hình 

câu chuyện hậu Trường làm 
nhạc cho những chương Trình 

hài Đặc BiệT kể Trên. 
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 Táo quân là chương trình đề 
cao cảm xúc, sự thăng hoa trong diễn 
xuất nhưng cũng đòi hỏi phải thật 
chính xác. giữa tập và lên sân khấu 
ghi hình đôi khi còn bị bất ngờ?

Đứng hát trên sân khấu nhiều năm 
nhưng chưa bao giờ tôi run như buổi 
đầu tiên vào vai Thiên Lôi. Tôi bước 
ra sân khấu và nghe một tràng cười, tôi 
thêm tự tin vì biết chắc tạo hình nhân 
vật đã gây ấn tượng tốt. Tôi xác định, 
đã hóa thân vào vai diễn thì phải nhập 
tâm 100% năng lượng vào đó, và điều 
tôi vẫn kì vọng là khán giả sẽ đón nhận 
hình ảnh một Minh Quân với diễn xuất 
tròn vai. Tôi phải thoát ra khỏi hoàn 
toàn hình tượng ca sĩ Minh Quân!

 vậy khi làm âm nhạc cho 
những chương trình hài trên truyền 
hình, đâu là khó khăn mà anh phải 
đối mặt?

Làm âm nhạc cho các chương trình 
như Táo quân hay Gala cười thì khó 
hơn làm nhạc ca khúc. Bởi vì âm nhạc 
hài kịch đòi hỏi phải theo câu chuyện. 
cái khó nữa là người hát không phải ca 
sĩ. Khổ nhất là thu âm, diễn viên hát bị 
phô, chênh rồi còn phụ thuộc cảm hứng 
của họ nữa. Tôi may mắn chơi thân với 
các nghệ sĩ, hiểu cách hát, cách xử lí 

diễn xuất của họ. Giữa chúng 
tôi không có cảm giác 
ngại, trong phòng thu 
các anh chị diễn viên 
tung hứng tưng bừng 
như trên sân khấu. 

 nhân duyên 
với chương trình 
hài, ngoài mối liên 
hệ làm việc ăn ý, bền 
lâu với ekip, liệu có phải 
do anh cũng có tố chất diễn, 
tố chất hài không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có tố 
chất đó. Tôi làm điều mình thích, mình 
cảm nhận. Tôi vốn thích làm những 
điều “điên điên”, hài hước một chút. 
Đó là một cảm xúc thăng hoa khác 
hẳn với hình ảnh một ca sĩ Minh Quân 
vẫn cầm mic hát trên sân khấu. Trong 
những bộ quần áo khác, tôi được thả 
mình tung hứng, biến hóa với nhân vật, 
thoải mái hát hò, nhảy múa. nói chung 
là rất vui!

 vậy sẽ có một minh Quân - diễn 
viên không nhỉ?

cũng có một vài đạo diễn mời tôi 
tham gia đóng phim. Thế nhưng, chỉ 
một vai hài nhỏ với những trường đoạn 
ngắn thì tôi dám chứ hơn nữa thì tôi 

chưa đủ khả năng. Tôi vẫn còn 
thấy ngại, tự thấy phải học 

thêm nữa. 
 tổng cộng 

những vai nho nhỏ 
như thế của anh là 
bao nhiêu?

Khoảng 10 vai. 
cũng có những hình 

tượng nhân vật hài dày dặn 
hơn nhưng tôi thấy không hợp, 

tôi phải từ chối. 
 trở lại với hình ảnh ca sĩ minh 

Quân, trong năm 2017, khán giả sẽ 
được đón nhận những sản phẩm âm 
nhạc nào của anh?

Thời gian qua tôi chưa có được một 
sản phẩm âm nhạc nào. Đó là lúc tôi 
“om hàng”, sản xuất một số bài hát, 
ghi hình, hi vọng sẽ sớm hoàn thiện để 
trình khán giả. Điều tôi muốn hướng tới 
trong album này là sự chín chắn, tuổi 
của tôi giờ này phải sâu lắng rồi, không 
thể tưng bừng mãi được nữa. 

 cám ơn anh!
 Thục Miên (Thực hiện) 

Ảnh: hải hƯnG

Minh Quân và ca sĩ Dương Hoàng Yến 
trong CT Gala cười 2017

Minh Quân với vai 
Thiên Lôi
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hướng đến hình ảnh mộT  
nghệ sĩ đa năng

 pv: con đường đến với nghệ 
thuật của thảo my bắt đầu từ đâu?

- Thảo my: ngày nhỏ em rất nhút 
nhát, đi đâu cũng bám chặt lấy mẹ. 
Mẹ đã đưa em đến cLB họa Mi (hà 
nội) để sinh hoạt với hi vọng con gái 
mình sớm hòa đồng với các bạn hơn. 
Em được học nhảy múa, ca hát và hát 
là môn khiến em cảm thấy đam mê và 
muốn theo đuổi nhất. sau cuộc thi Miss 
Teen, em chuyển vào Tp. hcM và sau 
đó tham gia Vietnam Idol và các chương 
trình khác. 

 lấn sân sang lĩnh vực mc có 
phải là thử thách mới của thảo my?

- Thực ra, em không chuẩn bị trước 
và không được đào tạo nhiều mà chỉ làm 
quen với công việc Mc qua các lớp học, 
còn trải nghiệm thực tế chưa có. Đến 
khi tham gia Thần tượng âm nhạc nhí, 
em đã tìm đến chú Thanh Bạch nhờ chú 
hướng dẫn. cũng may, chương trình em 
nhận là của thiếu nhi, tính cách của em 
khá trẻ con, dễ phù hợp với các bé.

Thời gian đầu làm Mc Thần tượng 
âm nhạc nhí, có khá nhiều ý kiến cho 
rằng em dẫn còn cứng, phụ thuộc vào 
kịch bản… Đọc được những thông tin 
ấy, em rất buồn. Gia đình sợ em bị ảnh 
hưởng tâm lí nên không cho em đọc 
những tin tức ấy. Thời gian đó, trước 
mỗi lần dẫn chương trình, em đều đến 
gặp chú Thanh Bạch và rất nhiều người 

cô GÁi nhỏ 
ấp ủ hoài 
bão lớn

cao Thanh Thảo my không còn 
là cái Tên Xa lạ với nhiều khán 

giả Trẻ. sở hữu mộT vẻ Đẹp dịu 
dàng, nền nã, Thảo my khiến 

khán giả BấT ngờ Bởi khả năng 
ca háT, nhảy múa và dẫn dắT các 
chương Trình Truyền hình. Bước 
chân vào con Đường nghệ ThuậT 

với danh hiệu miss Teen 2011, 
Thảo my Tiếp Tục Thử sức mình ở 
thần tượng âm nhạc việt nam 2012. 
không dừng Tại Đó, cô gái Xinh 

Đẹp còn lấn sân sang lĩnh vực 
mc qua hai chương Trình lớn 

Trên vTv3: thần tượng âm nhạc 
nhí 2016 và alo tết 2017.

VT
Vphía sau
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trong nghề để trau dồi bản thân. Em rất 
mừng vì phản ứng của khán giả ngày 
một tích cực, đến đêm cuối cùng, em 
nhận được nhiều lời khen, mọi người 
khá hài lòng với vai trò của em.

 Đâu mới là công việc thảo my 
mong muốn theo đuổi trong tương lai?

- Đích đến cuối cùng của em là 
trở thành một nghệ sĩ đa năng. ngoài 
nghệ thuật, em muốn làm được nhiều 
việc khác. phải luôn học hỏi, luôn tìm 
tòi - đó mới là cái đích đến em hướng. 
Trong đó, ca hát là con đường em sẽ 
theo đuổi lâu dài. Em sẽ cho ra mắt 
những sản phẩm, tham gia những dự án 
và dành tâm huyết cho những sản phẩm 
của mình. Em muốn hướng đến là một 
Thảo My nhẹ nhàng, luôn khiến người 
đối diện thoải mái khi gặp và nhìn thấy 
mình trên sân khấu. 

 còn công việc mc thì sao?
- hiện tại, em cảm thấy mình chưa 

đủ độ chín để làm chương trình lớn. Đối 
với chương trình dành cho các em nhỏ, 
điều khó khăn là mình phải kiên nhẫn, 
nhẹ nhàng hơn, biết cách tạo cảm xúc 
cho các bé và giữ vững được cảm xúc 
của em. Em cảm thấy mình cần thêm 
nhiều kinh nghiệm, kiến thức hơn để khi 
nhắc đến vấn đề nào mình có thể hiểu 
vấn đề ấy và có chiều sâu hơn. Em tin 
rằng, tri thức và kinh nghiệm sẽ được 
trau dồi cùng với sự trưởng thành theo 
thời gian. 

nhớ CuộC sống ấm áp ở hà nội
 Ba mẹ li dị khi thảo my mới  

13 tuổi nhưng có vẻ như tinh thần của 
bạn khá vững khi chuyện buồn xảy ra? 

- Em là người có tính cách khá 
thoáng. Em đã nói ba mẹ hãy làm những 
gì ba mẹ cảm thấy hạnh phúc, không 
cần vì con cái mà phải cố gắng hay mệt 
mỏi khi ở cạnh nhau. chỉ cần ba mẹ vui 
là được. Mặc dù vậy, khi mọi chuyện 
xảy ra, em vẫn buồn vì mất đi một điều 
quen thuộc đã gắn bó với mình và bây 
giờ mình bước sang một cuộc sống mới 
với nếp sinh hoạt hoàn toàn khác. 

hiện tại, cuộc sống của ba mẹ con 
em ở Tp. hồ chí Minh khá thoải mái 
nhưng hơi cô đơn. Em thích cuộc sống 
êm đềm, nhẹ nhàng ở hà nội hơn, một 
phần nữa là ở đó em có nhiều người 
thân nên luôn cảm thấy ấm áp.

 thoạt nhìn, thảo my cho người 
đối diện cảm nhận về sự dịu dàng, nữ 
tính nhưng khi trò chuyện nhiều hơn 
sẽ nhận ra sự mạnh mẽ, quyết đoán 
khác hẳn bề ngoài? 

- Em là một người khá độc lập. năm 
18 tuổi, em đã xin phép ba mẹ được thuê 
một căn hộ để ở riêng. Em nghĩ đó là 
cách rất hay. những kiến thức mình học 
trong sách vở hay trên trường lớp không 
thể bằng những trải nghiệm trong thực 
tế. Đó là lí do em xin ba mẹ ở riêng. Khi 
bắt đầu kiếm được tiền, em cũng tự ý 
thức mình phải có trách nhiệm giúp đỡ 
mẹ một phần. Mục tiêu em đặt ra trong 
hai năm tới là ổn định kinh tế và đưa em 
trai đi du học. 

 Xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi, lại 
hoạt ngôn, chắc hẳn thảo my nhận 
được không ít lời bày tỏ tình cảm của 
các chàng trai. Quan điểm của em về 
tình yêu?

- Trong tình yêu, em không quan tâm 
đến điều xung quanh mà chỉ quan tâm 
tình cảm của người ta đối với mình như 
thế nào. Em quan niệm, tình yêu phải có 
3 yếu tố: chân thành, tình cảm và tinh tế. 

 Dự định của thảo my trong  
năm 2017?

- Em muốn thực hiện đam mê của 
mình là ra mắt một album, nếu chưa ra 
được album thì cố gắng sẽ là một đĩa 
đơn. Trong năm nay, em trai em cũng 
ra sản phẩm âm nhạc riêng. Điều em 
mong đợi nhất là sản phẩm âm nhạc và 
công sức của hai chị em sẽ được khán 
giả đón nhận. 

Lê hoa (Thực hiện) 
Ảnh: hải hƯnG
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chương trình Đinh mạnh ninh 
live lần đầu được live stream (truyền 
hình trực tiếp) trên đa nền tảng, sau 
đó phát hành trực tuyến video 12 bài 
hát. anh có thể đánh giá gì về dự án 
này?

- chương trình Đinh Mạnh Ninh 
Live là một thử thách lớn trong sự 
nghiệp của ninh, đánh dấu bước đột 
phá trong cách sản xuất của ninh nói 
riêng và làng âm nhạc Việt nam nói 
chung. Trước đây, cách truyền thống 
để sản xuất một sản phẩm âm nhạc đó 
là viết bài hát, phối khí, thu âm, quay 
MV, phát hành, biểu diễn phục vụ công 
chúng. các bước này được thực hiện 
lần lượt và có sự đảm bảo về tính an 
toàn. Tuy nhiên, Đinh Mạnh Ninh Live 
đươc thực hiện bằng cách thức sản xuất 

mới với các khâu sáng tác, phối khí tập 
luyện cùng ban nhạc trên một sân khấu, 
sau đó cũng chính trên sân khấu này, 
cả ekip tiến hành thu âm, biểu diễn, 
truyền trực tiếp đến khán giả và cuối 
cùng là hậu kì cho ra sản phẩm hoàn 
thiện. cách làm này mang đến một 
trải nghiệm mới đầy tính ngẫu hứng, 
tương tác cao, trong một không gian 
sống động mà các sản phẩm phòng thu 
không thể có được. Tất nhiên, cách làm 
này thực sự mạo hiểm khi mà tất cả các 
bản thu đều chỉ được làm một lần trên 
sân khấu. sự kết hợp giữa các khâu cho 
một show diễn 14 ca khúc mà chiếm 
đến 70% là những bài hát mới chưa 
một lần được biểu diễn thực sự là một 
trải nghiệm thú vị cho ninh cũng như 
cả ekip. sự đón nhận của khán giả trực 

ca sĩ Đinh Mạnh ninh

Vẫn hát những lời 
của tâm hồn

Trưởng Thành Từ cuộc Thi sao 
mai Điểm hẹn, cho Đến nay Đinh 
mạnh ninh vẫn luôn Để lại dấu 
ấn với khán giả Bởi khả năng 
sáng Tác ca khúc và làm mới 
hình ảnh của mình mỗi khi XuấT 
hiện Trước công chúng. với sự 
Trưởng Thành Trong giọng háT 
và sáng Tác, Đinh mạnh ninh 
ngày càng Tự Tin Để “háT Tiếp 
những lời của Tâm hồn mình”.
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tiếp theo dõi tại sân khấu cũng như trên 
nền tảng đa phương tiện đã chứng minh 
cho thành công của chương trình này.

Đinh mạnh ninh có thể chia sẻ 
những bí quyết để thực hiện chương 
trình như vậy?

- Để chuẩn bị cho show diễn thì vấn 
đề đầu tiên là sức khoẻ bởi bạn phải 
đảm bảo đầy đủ sức khoẻ để có thể 
sáng tác, tập luyện cùng ban nhạc, vũ 
đoàn và biểu diễn trong khoảng thời 
gian gần một tháng. Tiếp theo đó là 
việc sắp xếp thời gian sao cho có thể 
làm được nhiều việc trong cùng một 
chương trình mà không bị chồng chéo 
và nhầm lẫn. Một điều quan trọng khác 
là tính kỉ luật trong công việc, tự coi 
mình như một thành viên trong dàn 
nhạc, tôn trọng thời gian của người 
khác, nâng hiệu suất làm việc nhóm 
lên cao nhất có thể. cuối cùng là luôn 
biết cách làm cho tinh thần thoải mái để 
tránh bị căng thẳng khi khối lượng công 
việc nhiều, ảnh hưởng đến cảm xúc và 
cảm hứng sáng tác. Tuy nhiên, điều 
may mắn lớn nhất của ninh đó là có 
được ekip giúp đỡ để có thể thực hiện 
thành công chương trình này. những 
con người luôn âm thầm lặng lẽ sau hậu 
trường nhưng không có họ chắc chắn sẽ 
không thể có một Đinh Mạnh Ninh Live 
thành công.

gần đây, khán giả đặc biệt chú ý 
tới chương trình sing my song, một 
chương trình tôn vinh những nghệ sĩ 
đa năng vừa sáng tác vừa hát. là 
nghệ sĩ theo đuổi phong cách này từ 
khá sớm, anh có phải đối mặt với 
những áp lực gì không?

- Với ninh, không có sự khác biệt 
lớn nào giữa đơn thuần là một ca sĩ và 
việc trở thành một ca sĩ hát nhạc của 
mình. Một ca sĩ khi hát một bài hát 
của tác giả khác nhưng nếu có đủ sự 
đồng điệu với cảm xúc của bài hát ấy 
thì cũng không khác biệt lắm với việc 
hát bài hát của chính mình sáng tác. có 
chăng, áp lực lớn nhất mà nghệ sĩ phải 
vượt qua đó là để cảm xúc của mình tự 
do, hát những điều mình muốn. Đừng 
tự cố ép mình theo trào lưu phải sáng 
tác cho bằng được ca khúc.

Khán giả đã quen thuộc với 
phong cách Đinh mạnh ninh là 
một chàng lãng tử. Khi đã trưởng 

thành hơn trong nghề và có kinh 
nghiệm sống, anh có muốn thay đổi 
phong cách?

- ninh không muốn dùng từ “thay 
đổi phong cách” mà muốn thay bằng 
từ “trưởng thành”, trưởng thành trong 
chính con người mình. Khi người ta lớn 
lên tâm hồn cũng lớn lên và bằng một 
cách nào đó âm nhạc cũng lớn dần lên. 
Trước đây, ninh hát những lời của tâm 
hồn mình thì bây giờ ninh vẫn hát tiếp 
những lời của tâm hồn. có chăng chỉ 
thêm một chút trưởng thành.

 sự thành công từ âm nhạc đã 
mang lại điều gì cho Đinh mạnh ninh 
trong cuộc sống?

- Âm nhạc cho ninh mọi thứ, từ 
tinh thần, vật chất đến tình yêu. Âm 
nhạc cho ninh những cơ hội để nhìn 

ra thế giới, cảm nhận nó và biết yêu 
thương hơn.

 hình mẫu bạn gái của ninh  
là gì?

- cô gái của ninh phải là một người 
thông minh, xinh đẹp, tốt bụng.

 Bước sang năm mới, Đinh 
mạnh ninh đã có những kế hoạch gì 
để phục vụ khán giả?

- năm nay ninh sẽ tiếp tục cùng 
ekip thực hiện một chương trình nữa 
hoàn toàn mới bên cạnh những single 
đơn của mình. hi vọng, khán giả sẽ 
tiếp tục theo dõi và yêu thương ninh, 
tiếp thêm cho ninh động lực để “làm 
nhạc đến già”. 

Thu huệ (Thực hiện) 
Ảnh: nhÂn VậT cunG cấp
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từng gắn liền với những bản 
tình ca sâu lắng được khán giả yêu 
thích, lí do nào khiến anh chuyển 
hướng sang sáng tác, sản xuất và biên 
tập âm nhạc cho các chương trình 
truyền hình?

nhạc sĩ văn phong: Được tiếp xúc 
và làm việc với những người làm truyền 
hình từ khá sớm thông qua các cuộc thi 
và những lần cộng tác với vai trò hòa âm 
phối khí hay biên tập âm nhạc, tôi thấy 
đây là một công việc khá thú vị, đồng 
thời cũng muốn được thử sức mình với 
môi trường làm việc mới mà vẫn liên 
quan đến âm nhạc. Vì vậy, từ năm 2011 
đến nay, tôi đã làm việc tại Đài Truyền 
hình Việt nam với vai trò nhạc sĩ sản 
xuất và biên tập viên âm nhạc.

những bài hát đầu tiên của tôi như: 
Thuyền giấy, Những cánh diều còn xanh 
được khán giả biết đến nhờ chương 
trình Tuổi đời mênh mông . sau đó là 
Giấc mơ mang tên mình, Ngày yêu qua 
chương trình Bài hát Việt . 

tại sao anh lại chọn vtv7 để 
gắn bó và phát triển sự nghiệp sáng tác 
nhạc của mình mà không phải một đơn 
vị nào khác?

Trước đây, khi tham gia sản xuất âm 
nhạc cho chương trình Đồ rê mí, tôi đã 
được tiếp xúc khá thường xuyên với 
các bài hát dành cho thiếu nhi. Thú thật 
là khi mới bắt đầu làm nhạc cho thiếu 
nhi tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. May 
mắn nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo của 
các đàn anh đi trước như nhạc sĩ Lưu 
hà an, hoàng anh Minh, tôi đã được 
bước vào một không gian âm nhạc thật 
đẹp với những bài hát thật hay, những 
giọng hát thật trong trẻo hồn nhiên. 
năm 2015, tôi gặp nhà báo nhật hoa và 
được biết đến kênh VTV7. hiểu những 
định hướng cũng như giá trị cốt lõi mà 
âm nhạc VTV7 đang hướng đến, tôi 
đã quyết định gắn bó với VTV7 - nơi 
mà tôi cảm nhận rằng, mình có thể làm 
được nhiều điều ý nghĩa hơn nữa bằng 
âm nhạc. Thêm nữa là trong năm 2015, 
con trai đầu lòng của tôi chào đời, điều 
đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ 
của tôi, khiến tôi nghĩ mình cần một sự 
thay đổi để trưởng thành hơn…

viết các ca khúc cho chương 
trình truyền hình có điểm gì đặc thù, 
hẳn là có sự khác biệt với việc sáng tác 
nhạc trước đây, thưa anh?

Tôi nghĩ điểm khác nhất đó là việc 
bạn nhận được đơn đặt hàng rất cụ thể 
cho phần âm nhạc của từng chương 
trình. Vì vậy, mỗi khi viết ca khúc, phải 
tìm hiểu rất kĩ về nội dung cũng như 
thông điệp muốn gửi đến khán giả; xác 
định rõ đối tượng khán giả mà chương 
trình hướng đến. Từ đó quyết định đến 
tính chất, màu sắc âm nhạc sử dụng 
trong bài hát sao cho phù hợp với từng 
chương trình.

anh nghĩ sao khi nói, việc các 
chương trình của vtv7 như a Bờ cờ - 
vui từng giờ, học lịch sử thật tuyệt, 
lớp học cầu vồng hay ú òa... ngày càng 
nhận được sự quan tâm đông đảo khán 
giả là nhờ một phần đóng góp không 
nhỏ từ yếu tố âm nhạc?

Tất nhiên là như vậy và tôi rất vui vì 
điều đó. Với tôi, âm nhạc là con đường 
rất gần để truyền tải nội dung và thông 
điệp chương trình đến với khán giả. Âm 
nhạc cũng là một trong những yếu tố 
không nhỏ góp phần vào sự thành công 
của mỗi chương trình. 

Khi chuyển từ công việc sáng tác 
nhạc độc lập sang làm việc kết hợp với 
ekip nhiều thành viên, anh có gặp phải 
khó khăn gì không?

Nhạc sĩ Văn Phong 
Âm Nhạc Là coN 
ĐườNG rấT GầN

Trưởng Thành Từ các cuộc Thi âm nhạc như tuổi Đời mênh mông, 
Bài hát việt, nhạc sĩ Trẻ văn phong Đã Từng gây ấn Tượng với khán 
giả yêu nhạc Bằng những Bản Tình ca mang giai Điệu sâu lắng, ca 
Từ Tinh Tế. Đang có những Bước Đệm Thăng hoa Trong sự nghiệp, 
văn phong Bỗng chuyển hướng sang Theo Đuổi công việc sáng 
Tác sản XuấT và Biên Tập âm nhạc cho các chương Trình Truyền 
hình, phụ Trách mảng âm nhạc cho Trung Tâm sản XuấT các 
chương Trình giáo dục vTv7. 

Nhạc sĩ Văn Phong và 
nhà báo Nhật Hoa






