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VTV

Điểm
nhấn

VTV tại tuần lễ cấp cao APEC

Dấu ấn đậm nét của
truyền hình nước chủ nhà
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn
ra từ ngày 06/11/ đến 11/11 tại
thành phố Đà Nẵng là sự kiện
quan

trọng

nhất

của

Năm

APEC Việt Nam 2017, trọng tâm
đối ngoại của nước ta, nhằm
triển khai hội nhập quốc tế sâu
rộng và nâng tầm đối ngoại đa
phương. Vai trò của VTV trong
việc truyền thông sự kiện
này chiếm vị trí đặc biệt quan
trọng. Với sự chuẩn bị kĩ càng
nhất về nhân sự, thiết bị máy
móc, truyền hình nước chủ nhà
VTV đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, để lại dấu ấn tốt đẹp
với truyền thông quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang
(thứ 2 từ trái ) thăm quan khu vực
tác nghiệp của VTV tại APEC 2017

TGĐ Trần Bình Minh cùng các Phó TGĐ Nguyễn Thị Thu Hiền, Đinh Đắc Vĩnh và lãnh đạo một số đơn vị
đã đến kiểm tra vận hành các hạng mục kỹ thuật tại Trung tâm Truyền hình Quốc tế (IBC)

Đồng hành cùng
Năm APEC Việt Nam 2017
Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận
vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái
Bình Dương (APEC) thể hiện sự tín nhiệm
của cộng đồng quốc tế đối với nước ta. Vì
vậy, mọi công tác chuẩn bị, nhất là việc
đưa hình ảnh các sự kiện trong khuôn khổ
APEC đến với quốc tế là vô cùng quan
trọng. Xác định rõ trọng trách của truyền
hình nước chủ nhà, không chỉ trong thời
gian nước rút một tháng qua dồn nhân
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lực, vật lực cho sự chuẩn bị phục vụ tuyên
truyền tuần lễ cấp cao APEC mà ngay từ
đầu năm, VTV đã đẩy mạnh tuyên truyền
cho Năm APEC Việt Nam 2017 với các
vệt tuyên truyền trên các kênh sóng truyền
hình quốc gia.
Nhà báo Bùi Hồng Phúc - Phó Trưởng
ban Thời sự, Đài THVN cho biết: “Từ đầu
năm 2017, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo
Đài THVN, Ban Thời sự đã liên tục đưa
tin về Năm APEC Việt Nam 2017 và có
phần điểm nhấn trong các bản tin. Đặc biệt,
trong 1 tháng qua, trong chương trình Chào

buổi sáng, Ban Thời sự đã mở chuyên mục
APEC - Những điều cần biết để cung cấp
thông tin hàng ngày cùng với rất nhiều bản
tin ở các khung giờ chính trong ngày. Ngoài
chương trình Toàn cảnh thế giới đã phát
sóng nhiều số với những bình luận, nhận
định sâu về APEC 2017 ngay khi Peru kết
thúc vai trò chủ nhà và chuyển giao cho
Việt Nam, chương trình chính luận Sự kiện
& Bình luận cũng có các phân tích, bình
luận sâu về Tuần lễ cấp cao APEC 2017”.
Các chương trình của VTV trên các
kênh sóng VTV1, VTV4, VTV8, VTV9…

Khu vực kiểm soát, phân phối tín hiệu của Đài THVN tại TT IBC- (ảnh: Nguyên Khôi)

đã tập trung giới thiệu về quá trình phát
triển, sự hợp tác, các thành tựu nổi bật
và các cơ hội mà APEC mang lại cho các
nền kinh tế thành viên, đặc biệt là người
dân, địa phương và doanh nghiệp; Khẳng
định vai trò quan trọng của APEC, là cơ
chế liên kết kinh tế hàng đầu ở Châu Á Thái Bình Dương; là ưu tiên trong triển
khai chính sách đối ngoại của các thành
viên. Bên cạnh đó còn đề cao tinh thần của
đối ngoại Việt Nam là tư duy đổi mới và
sáng tạo; chủ trương chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế sâu rộng; nêu bật chủ đề Năm
APEC 2017 “Tạo động lực mới, cùng vun
đắp tương lai chung” và ý nghĩa quan trọng
của việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ
nhà APEC 2017…
Huy động tối đa nguồn lực
cho tháng nước rút
Tuần lễ cấp cao APEC là sự kiện quan
trọng nhất của Năm APEC với sự tham dự
của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên. Hơn
10.000 đại biểu và khoảng 2.000 phóng
viên trong nước và quốc tế đã tới Đà Nẵng.
Trong Tuần lễ đặc biệt này, Đài THVN đã
huy động gần 200 nhân sự bao gồm: phóng
viên, biên tập viên, kĩ thuật viên, chuyên
viên… từ 11 đơn vị trực thuộc tham gia tác
nghiệp về sự kiện này, theo sát và đưa tin
cập nhật đầy đủ giúp khán giả có cái nhìn
tổng quan, cũng như chi tiết về từng cuộc
họp, cũng như hoạt động của các đoàn quốc
tế, lãnh đạo các nền kinh tế thuộc APEC tại
Việt Nam.
Từ ngày 17/10, đội ngũ kĩ thuật hơn
30 người của Trung tâm KTSXCT đã di
chuyển vào Đà Nẵng và tiến hành ngay
công tác lắp đặt Trung tâm Truyền hình
Quốc tế (IBC). Với 2 phòng dựng đọc
(mỗi phòng có 02 bộ dựng), 1 phòng Tổng
khống chế chung, 1 phòng ghi cấp, 1 phòng
chuẩn bị cho các biên tập viên và 1 phòng

PV Đài THVN đưa tin về tuần lễ cấp cao Apec 2017

điều hành chung; hệ thống dựng được kết
nối server và kết nối với hệ thống truyền tin
(Aspera) của Thời sự tại Hà Nội và đường
tín hiệu SDI (bán dịch vụ) cấp tín hiệu cho
các báo, đài… trung tâm truyền hình quốc
tế do VTV lắp đặt và điều hành đã phát huy
tối đa hiệu quả. Hàng nghìn phóng viên
trong và ngoài nước đã được hỗ trợ ở mức
tối đa cho việc khai thác, sản xuất tin bài.
Theo nhà báo Đỗ Đức Hoàng - Phó
Giám đốc Trung tâm THVN tại TP Đà
Nẵng, phóng viên, biên tập viên của Trung
tâm THVN tại Đà Nẵng được tuyển chọn
đưa tin về sự kiện là những người có trình
độ ngoại ngữ, biết nhiều thứ tiếng đặt dưới
sự chỉ huy của Ban Thời sự, Đài THVN để
mọi hoạt động được thống nhất, tạo hiệu
quả tối đa trong quá trình tác nghiệp.
Dấu ấn đậm nét của
truyền hình nước chủ nhà
Một tuần trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao
APEC, Tổng Giám đốc Đài THVN Trần
Bình Minh cùng các Phó TGĐ Nguyễn Thị
Thu Hiền, Đinh Đắc Vĩnh đã kiểm tra vận
hành các hạng mục kĩ thuật tại Trung tâm
Truyền hình Quốc tế (IBC). Tổng Giám đốc
nhấn mạnh, đây là sự kiện đối ngoại quan
trọng nhất trong năm 2017 của Việt Nam
và đề nghị, các đơn vị liên quan tập trung
cao độ phục vụ tốt nhất mọi công tác về
kĩ thuật, đường truyền, đảm bảo tuyệt đối
an toàn tại APEC. Tại Trung tâm Truyền
hình Quốc tế (IBC), Tổng Giám đốc Trần
Bình Minh đã báo cáo với Chủ tịch nước
Trần Đại Quang về công tác chuẩn bị, lắp
đặt và vận hành kĩ thuật của VTV tại IBC.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá
cao công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho APEC
2017 của Đài THVN.
Đúng như kì vọng của Chủ tịch nước
cũng như lãnh đạo Đài THVN, đội ngũ

phóng viên, quay phim, đạo diễn, kĩ thuật
viên… của VTV đã hoàn thành tốt nhiệm
vụ, thể hiện vai trò xuất sắc của truyền hình
nước chủ nhà. Với những kế hoạch, kịch
bản chi tiết, bài bản cho từng sự kiện: Hội
nghị Tổng kết Quan chức cao cấp APEC
(CSOM); Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh
Việt Nam; Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại
giao - Kinh tế APEC; Hội nghị Thượng
đỉnh doanh nghiệp APEC; Đối thoại giữa
các nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng tư
vấn doanh nghiệp APEC (ABAC); Đối
thoại Cấp cao không chính thức APEC –
ASEAN; Hội nghị Các nhà lãnh đạo APEC
lần thứ 25… mọi diễn biến tin tức về tuần
lễ cấp cao APEC đã được cập nhật đầy đủ,
đậm nét trên các kênh sóng của VTV đặc
biệt là VTV1, VTV4, VTV8, VTV9. Đồng
thời, còn tích cực giới thiệu và quảng bá
hình ảnh về văn hóa, đất nước, con người
Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, ổn định, thân
thiện, đổi mới, năng động, giàu lòng mến
khách và các tiềm năng phát triển du lịch,
văn hóa; quảng bá môi trường đầu tư hấp
dẫn, chính sách ưu đãi đối với đầu tư quốc
tế của Việt Nam; khẳng định chủ trương
cải cách sâu rộng, chính sách thương mại,
đầu tư thông thoáng, nỗ lực thiết lập môi
trường kinh doanh bình đẳng, phù hợp với
các cam kết quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác,
liên kết giữa các doanh nghiệp nước ta với
các doanh nghiệp khu vực, tạo thêm cơ hội
phát triển, hội nhập…
Từ trung tâm truyền hình quốc tế IBC
tại Đà Nẵng, hình ảnh về tuần lễ cấp cao
APEC đã lan tỏa, tràn ngập trên các kênh
sóng của truyền thông thế giới. Đài THVN
đã để lại ấn tượng tốt đẹp của truyền hình
nước chủ nhà khi hoàn thành tốt vai trò làm
cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới
trong tuần lễ cấp cao APEC.
Mai Chi
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VTV

Điểm
nhấn

Thầy cô chúng ta đã thay đổi

Hành trình
không dễ dàng
Hãy cùng nhau tạo nên
lớp học hạnh phúc
Là NSX chương trình Thầy cô
chúng ta đã thay đổi, chị có thể giới
thiệu đôi chút để khán giả hiểu hơn về
dự án đặc biệt này trước khi chương
trình chính thức lên sóng vào ngày 20/11
sắp tới?
Thầy cô chúng ta đã thay đổi là dự
án đào tạo, bồi dưỡng để thay đổi giáo
viên với mục đích giúp giáo viên trên
toàn quốc tự vận động, thay đổi, vượt qua
những khó khăn mà họ phải đối mặt trong
quá trình giảng dạy. “Hãy cùng nhau tạo
nên lớp học hạnh phúc” là thông điệp
xuyên suốt của chương trình. 8 giáo viên
được chương trình tuyển chọn sẽ nhận
được sự tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu
về giáo dục và tâm lí. Học sinh sẽ thay đổi

Thầy cô chúng ta đã thay đổi là series phim tài liệu về 8 thầy cô
giáo, với 8 câu chuyện, 8 hành trình khác nhau nhưng có cùng mong
muốn thay đổi và tìm thấy ý nghĩa đích thực của công việc dạy học.
Họ là ai? Câu chuyện của họ là gì? Vì sao họ muốn thay đổi? Và liệu
họ có thể thay đổi? Qua chia sẻ của nhà sản xuất Việt Nga - Trung
tâm sản xuất các chương trình giáo dục, khán giả sẽ có cơ hội hiểu
hơn về “món quà đặc biệt” mà VTV7 muốn gửi tặng các thầy cô giáo
nhân dịp 20/11.

Các thầy cô trong buổi gặp gỡ đầu tiên tại ĐTHVN

Chương trình truyền hình
thực tế này đặt ra những yêu cầu
như thế nào với các nhân vật
tham gia?

Thầy Hà Văn Thắng,
giáo viên môn địa lí cấp III

khi giáo viên thay đổi. Sự biến đổi trong
mối quan hệ thầy - trò có thể làm thay đổi
ngôi trường và điều đó khiến thầy trò đều
cảm thấy hạnh phúc.
Chương trình sẽ làm sáng tỏ vai trò
của giáo viên trong mối quan hệ với học
sinh, giáo viên sẽ từng bước thay đổi để
trở thành nhà giáo tốt hơn thông qua các
bài kiểm tra tự thân. Không chỉ là làm
cách nào để có thể dạy học sinh học giỏi
hơn, đạt điểm cao hơn mà là cải thiện mối
quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Học
sinh khó có thể học tập tiến bộ nếu giáo

6

Cô Nguyễn Thị Hiền Lương,
giáo viên cấp II môn Ngữ Văn

viên không thành công trong việc duy trì
mối quan hệ tôn trọng, lắng nghe, thấu
hiểu, đồng cảm với học trò. Xem chương
trình, các giáo viên khác có thể thấy được
vấn đề của mình từ vấn đề của 8 giáo viên
tham gia chương trình. Đồng thời, họ cũng
sẽ thấy được những giải pháp mà họ có
thể áp dụng.

Khi thông báo tuyển chọn giáo
viên tham gia chương trình, câu hỏi
mà chúng tôi đặt ra là: Các anh chị
có sẵn sàng công bố lớp học của
mình trên truyền hình? Chúng tôi
cũng cố gắng để các giáo viên đăng
kí tham gia hiểu rằng, đây không
phải là chương trình về giáo viên
dạy giỏi mà là một dự án nhằm
hoàn thiện giáo viên. Các giáo viên sẽ
phải đối mặt với chính những vấn đề trong
lớp học hiện tại của mình, lắng nghe phân
tích từ các chuyên gia giáo dục và tâm lí.
Giáo viên sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ
do ban cố vấn đặt ra để thay đổi và hoàn

Cô Lê Thị Thanh Nga trao đổi với các
chuyên gia trong trường quay

Các nhà cố vấn, nhà tâm lí học cùng những nhà sư phạm uy tín ở Việt Nam và
Hàn Quốc đã cùng làm việc với nhau để phân tích giờ học của 8 giáo viên tham
gia chương trình. Từ đó, họ đưa ra những phản hồi thích hợp và đề ra một số giải
pháp cơ bản để nâng cao chất lượng giờ giảng cũng như giúp các giáo viên củng
cố được tinh thần và phẩm chất của mình. 8 chủ đề trong chương trình sẽ tương
ứng với 8 câu chuyện từ các thầy cô tham gia: Lớp học hạnh phúc, Tôn trọng,
Chuyện tình tay ba, Những bông hoa của tôi, Mỗi ngày đến trường là một ngày
vui, Giáo dục cho tương lai, Người mẹ thứ hai, Thay đổi là một quá trình không
bao giờ kết thúc.
thiện chính mình cũng như bầu không khí
lớp học của mình. Đây là hành trình đòi
hỏi sự dũng cảm, kiên định và sẵn sàng
chấp nhận những thử thách, có thể là cả
những ý kiến trái chiều trong môi trường
sư phạm và bên ngoài xã hội.
8 giáo viên chúng tôi chọn lựa là
những giáo viên dũng cảm. Họ đã hiểu
và chấp nhận tất cả những trở ngại mà họ
phải vượt qua để tham gia chương trình.
Vì họ thật sự có mong muốn được thay
đổi, được tìm lại chính mình và lớp học
mà mình mơ ước khi quyết định bước
vào môi trường sư phạm. Ekip sản xuất
rất cảm ơn 8 giáo viên vì họ đã không bỏ
cuộc, dù hành trình không phải lúc nào
cũng suôn sẻ. Có nhiều khi, chính các
giáo viên thấy bế tắc, nghi ngờ, nản chí…
nhưng họ đã kiên trì tham gia đến cùng.
Chúng tôi tin rằng, những gì họ có được
ở cuối hành trình là món quà ý nghĩa cho

những nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Và chắc
chắn điều đó sẽ truyền cảm hứng cho rất
nhiều giáo viên khác cũng đang ít nhiều
trăn trở hay gặp phải khó khăn trong quá
trình dạy học.
Hành trình nỗ lực
tìm kiếm sự thay đổi
Yêu cầu của chương trình truyền
hình thực tế Thầy cô chúng ta đã thay
đổi có khiến ekip gặp khó khăn để tìm
được những nhân vật phù hợp?
Tháng 7/2016, khi thông báo tuyển
chọn giáo viên tham gia chương trình,
chúng tôi đã nhận được phản ứng rất tích
cực từ các thầy cô. Đã có hơn 1.000 hồ sơ
đăng kí tham gia. Từ hơn 1.000 thầy cô
trên mọi miền Tổ quốc, để chọn ra được
8 người, quả thật là công việc không dễ
dàng. Chúng tôi đã đọc từng hồ sơ, gọi
điện cho hơn 300 người trên cả nước để
từ đó chọn ra được 24 giáo viên sẵn sàng

Cô Lê Thị Nếp xúc động
bên đạo diễn của chương trình

đồng ý công bố lớp học của mình trên
truyền hình.
Sau đó, đội ngũ cố vấn của chương
trình bao gồm các chuyên gia về phương
pháp giáo dục và chuyên gia tâm lí cùng
với các đạo diễn của chương trình đã đến
gặp 24 giáo viên tại chính lớp học của họ.
Tiếp theo, rất nhiều cuộc họp đánh giá
lớp học giữa đội ngũ chuyên gia và ekip
sản xuất để từ đó lựa chọn ra 8 giáo viên.
Dưới góc nhìn phân tích của các chuyên
gia, chúng tôi lựa chọn những thầy cô mà
các vấn đề họ gặp phải đang là những vấn
đề nổi cộm của rất nhiều giáo viên tại Việt
Nam đang vướng mắc.
Phải chăng, những khó khăn đó
cũng là lí do khiến thời gian chuẩn bị
cho chương trình kéo dài hơn rất nhiều
so với các chương trình truyền hình thực
tế hiện đang được triển khai ở Việt Nam?
Thầy cô chúng ta đã thay đổi được ghi
hình trong khoảng thời gian gần 1 năm.
Ekip chương trình và các chuyên gia cùng
(Xem tiếp trang 8)
Yến Trang
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Điểm
nhấn

Thầy cô chúng ta đã thay đổi

Hành trình...

(Tiếp theo trang 7)

8 thầy cô cùng ekip thực hiện chương trình trong buổi huấn luyện ngoại khóa

trải qua rất nhiều giai đoạn: Quan sát lớp
học của giáo viên qua các camera được
lắp đặt trong lớp học (từ 4 - 6 camera);
Phân tích hình ảnh lớp học đã được ghi
lại, từ đó chỉ ra các vấn đề mà giáo viên
đang gặp phải trên tinh thần hỗ trợ và xây
dựng; Giáo viên và chuyên gia cùng ngồi
xem lại hình ảnh lớp học, cùng chỉ ra các
vấn đề cần thay đổi; Giáo viên tham dự
các hội thảo chuyên môn về phương pháp
giáo dục, tâm lí giáo dục, mối quan hệ
giữa thầy và trò; Giáo viên trở lại lớp học,
ứng dụng những điều đã tiếp thu vào công
việc giảng dạy...
Thay đổi là một hành trình không hề
dễ dàng và cần thời gian. Xác định điều
này ngay từ đầu, ekip sản xuất chương
trình rất kiên nhẫn để theo dõi các chuyển
biến của giáo viên. Các thầy cô cần thời
gian để có thể nhận thức ra vấn đề, để có
thể biến chuyển trong suy nghĩ và hành
động, biến những hành động đó thành
thói quen thường ngày. Ekip sản xuất cần
thời gian để có thể thấy được những thay
đổi tích cực từ các giáo viên. Chúng tôi
cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng tôi đã
ghi lại được những thay đổi thật sự của
họ. Hi vọng, khán giả cũng sẽ cảm nhận
được những cảm xúc như vậy khi xem
các tập phim tài liệu Thầy cô chúng ta đã
thay đổi.
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Có thể thấy, Thầy cô chúng ta đã
thay đổi là một chương trình đề cập tới
khá nhiều vấn đề “khó nói” của giáo
dục, chị có thể chia sẻ thêm về những
khó khăn mà ekip thực hiện phải đối mặt
và vượt qua?
Một trong những khó khăn mà chúng
tôi gặp phải trong quá trình sản xuất
chương trình Thầy cô chúng ta đã thay
đổi là việc ghi lại hình ảnh thực tế của lớp
học lần đầu tiên. Các máy quay được gắn
trong lớp học ở nhiều góc độ sẽ không
bỏ qua bất cứ hành động, lời nói nào của
giáo viên cũng như học sinh. Nhưng mọi
chuyện không hề dễ dàng. Những ngày
đầu ghi hình, cả giáo viên và học sinh đều
không cảm thấy tự nhiên với máy quay.
Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng cứng
nhắc. Cả thầy cô giáo và học sinh đều phải
cố gắng để diễn tốt “vai diễn” trước máy
quay. Các đạo diễn, quay phim, bộ phận
âm thanh, kĩ thuật… tất cả đều kiên nhẫn
để chờ đợi. Đồng thời, được thống nhất từ
trước, tất cả các thành viên của ekip phải
rất thân thiện và trở thành những người
bạn của các em học sinh trong suốt đợt
ghi hình, từ đó các em sẽ cởi mở hơn,
quen dần với những thiết bị và người lạ
xuất hiện trong lớp học.
Từng ngày trôi qua, lớp học trở lại bầu
không khí bình thường như những ngày

học quen thuộc khác. Lúc này, mọi người
dường như đã lãng quên máy quay. Sau
4 - 5 ngày quan sát, chúng tôi đã có được
những hình ảnh chân thực nhất về lớp học.
Có được những hình ảnh chân thực tại
lớp học đã khó nhưng để phân tích những
hình ảnh đó dưới góc nhìn giáo dục và tâm
lí lại là một giai đoạn nhiều khó khăn hơn.
Việc chọn hình ảnh, chi tiết nào, phân tích
theo cách nào để có thể thuyết phục được
giáo viên, để có thể chỉ ra cho họ thấy vấn
đề mà họ gặp phải trên tinh thần thần hỗ
trợ và xây dựng là những vấn đề khó khăn
nhất mà ban cố vấn và ekip của chương
trình phải đối mặt.
Khi ngọn lửa “đổi mới”
được nhóm và lan tỏa
Quá trình thực hiện Thầy cô
chúng ta đã thay đổi, bên cạnh việc đưa
ra những triết lí giáo dục, chương trình
cũng chia sẻ câu chuyện của các thầy
cô trong vai trò nhân vật. Những câu
chuyện đó có ý nghĩa và vai trò như thế
nào đối với triết lí giáo dục mà chương
trình đề cập?
Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
theo đường lối của Đảng và Nhà nước thì
trước hết phải bắt nguồn từ sự thay đổi của
giáo viên. Học sinh sẽ thay đổi khi giáo
viên thay đổi. Chúng tôi mong muốn rằng,

Những phân tích tâm lí này đều đến từ các
chuyên gia hàng đầu về tâm lí giáo dục nổi
tiếng tại Việt Nam và trên thế giới. Câu
chuyện được truyền tải không chỉ là các
câu chuyện về giáo viên và học sinh trong
môi trường giáo dục mà còn là cảm xúc rất
sâu trong mối quan hệ giữa con người với
con người.

Các chuyên gia, cố vấn của chương trình

khi xem các tập phát sóng, mỗi giáo viên
trên cả nước có thể thấy được một phần
nào hình ảnh của mình trong đó, thấy được
phần nào những vấn đề mà mình đang
gặp phải. Đồng thời cũng thấy được các
giải pháp mà ban cố vấn và chương trình
đưa ra cho mỗi giáo viên sẽ là gợi ý để
họ có thể sử dụng làm cho công việc dạy
học của mình vui hơn, lớp học của mình
trở nên hạnh phúc hơn. Các giáo viên khi
xem chương trình có thể thấy được niềm
hi vọng vào tương lai bằng chính việc thay
đổi trước hết từ bản thân mình.
8 giáo viên là 8 câu chuyện với những
thông điệp khác nhau nhưng ghép lại sẽ
mang đến cái nhìn rộng hơn về ý nghĩa
đích thực của những người làm nghề dạy
học, giúp thầy cô trả lời câu hỏi: Vì sao
họ đang dạy học? Chúng tôi tin là những
giáo viên đang đứng trên bục giảng đều
sẽ tìm thấy một phần của mình trong đó.
Và “ngọn lửa” của tinh thần đổi mới giáo
viên, đổi mới giáo dục sẽ được nhóm
lên từ 8 giáo viên này lan tỏa đến những
thầy cô khác xem chương trình, đồng thời
mang đến cho những giáo viên đang gặp
khó khăn, cảm thấy chán nản với việc
giảng dạy của mình niềm hi vọng thay đổi
từ nội tại, chứ không phải từ những thay
đổi đến từ bên ngoài.
Với những gì chị vừa chia sẻ, có
thể thấy Thầy cô chúng ta đã thay đổi
không chỉ là một chương trình truyền
hình mà là hành trình gian nan, tìm
kiếm sự thay đổi trong phương pháp dạy
và học ở Việt Nam. Ekip thực hiện kì
vọng chương trình sẽ mang lại cho khán
giả điều gì?

Cô Nguyễn Thị Thúy - giáo viên Toán cấp II cùng
các cố vấn xem lại các tiết học thực tế và đánh giá
lại ưu điểm và hạn chế trong giờ giảng

Khán giả của chương trình Thầy cô
chúng ta thay đổi là các giáo viên, học
sinh, các bậc phụ huynh và những người
làm chính sách giáo dục… cũng như tất
cả những ai đang quan tâm đến giáo dục.
Cách mà chương trình tiếp cận với các
vấn đề còn tồn tại ở trong lớp học, trong
nhà trường, trong môi trường giáo dục
hiện nay không phải là việc phân tích để
tìm kiếm và chỉ ra những lỗi sai, những
yếu kém mà là phân tích, nhìn nhận để
thay đổi, để cải thiện với nhiều giải pháp
cụ thể.
Đặc biệt, chương trình sử dụng nhiều
phân tích dưới góc độ tâm lí. Khán giả khi
xem sẽ nhận ra rất nhiều biểu hiện về cảm
xúc ẩn chứa sau những hành động tưởng
chừng như đơn giản hay quen thuộc.
Series PTL Thầy cô chúng ta đã thay
đổi phát sóng 20h thứ Sáu hàng
tuần bắt đầu từ 24/11/2017 đến
12/01/2018 trên kênh VTV7. Tập tổng
hợp phát sóng trong khung giờ VTV
Đặc biệt lúc 20h10 ngày 18/11 trên
VTV1 và VTV7, phát lại vào 20h ngày
20/11/2017 trên VTV7.

Sau dự án đặc biệt này, hẳn ekip
thực hiện chương trình đã có được nhiều
bài học. Với chị, những bài học đó có ý
nghĩa như thế nào?
Ekip sản xuất chương trình của VTV7
bao gồm những nhà sản xuất, đạo diễn và
biên tập viên còn khá trẻ nên việc được
trải nghiệm trong gần một năm với dự
án Thầy cô chúng ta đã thay đổi, được
tiếp xúc với các chuyên gia hàng đầu về
giáo dục đã giúp chúng tôi trưởng thành
hơn, hiểu biết và trải nghiệm sâu sắc hơn
về cảm xúc của con người và cảm xúc
của chính mình. Chúng tôi cũng có thêm
những hiểu biết về việc xây dựng môi
trường hạnh phúc xung quanh cuộc sống
của mình.
Vì vậy, vượt qua ý nghĩa của một
chương trình truyền hình, cơ hội được
tham gia sản xuất chương trình Thầy cô
chúng ta đã thay đổi đã cho chúng tôi
những bài học sâu sắc về việc tạo dựng và
duy trì các mối quan hệ trong cuộc sống,
tạo dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc
hơn. Khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ có
sức mạnh để làm được nhiều việc có ích.
Chúng tôi tin và biết ơn điều này!
Cảm ơn chị!
Yến Trang (Thực hiện)
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Chương
trình mới

10 năm WTO - Viết tiếp con đường hội nhập

Chuyện chưa
bao giờ kể

BTV Minh Hường phỏng vấn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan
10 năm WTO - Viết tiếp con đường hội nhập là tên gọi của chương trình
đặc biệt nhân kỉ niệm 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại
thế giới WTO, do Trung tâm Tin tức VTV24 phối hợp với Ban Thời sự Đài THVN thực hiện. Chương trình sẽ đem đến cho khán giả những
cái nhìn toàn cảnh về các chặng đường hội nhập của nền kinh tế
Việt Nam từ quá trình gian nan đàm phán gia nhập WTO đến 10 năm
thăng trầm hội nhập vừa qua và cả những triển vọng tương lai
trong bối cảnh thương mại thế giới nhiều bất định.

BTV

Minh Hường trong nhóm
tổ chức sản xuất cho biết,
chương trình được lấy tên là Viết
tiếp con đường hội nhập nhằm tái
hiện những chặng đường hội nhập của
Việt Nam xuyên suốt từ quá khứ, hiện
tại đến tương lai, đồng thời khẳng định
xu hướng hội nhập là tất yếu, dù trước
mắt, tự do thương mại thế giới đang
chịu nhiều thách thức.
Với thời lượng dài 90 phút, chương
trình kể những câu chuyện thú vị về hội
nhập qua góc nhìn của người tiêu dùng,
người lao động, nhà doanh nghiệp, nhà
đầu tư nước ngoài với sự bình luận của
ba vị khách mời đặc biệt là Nguyên Phó
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thủ tướng Vũ Khoan, Nguyên Bộ trưởng
Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển và
ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập
đoàn Dệt may Việt Nam. Đây cũng là lần
hiếm hoi trên sóng truyền hình có sự hội
ngộ của hai nhân vật lịch sử trong cuộc
đàm phán gia nhập WTO: ông Vũ Khoan
và ông Trương Đình Tuyển; không chỉ
chia sẻ những cảm xúc thăng trầm của
hơn 10 năm đàm phán mà còn cùng bàn
luận về những cơ hội được tận dụng hay
bị bỏ lỡ trong 10 năm qua cũng như phác
họa những định hướng hội nhập của nền
kinh tế trong thời gian tới.
Trong chặng đường quá khứ, Việt
Nam vượt qua hàng trăm vòng đàm

phán trong hơn một thập kỉ để chính
thức được phê chuẩn làm thành viên thứ
150 của tổ chức thương mại lớn nhất
hành tinh. Cuộc đàm phán được ví như
cuộc chạy tiếp sức gối đầu hai thế kỉ,
qua 3 nhiệm kì Thủ tướng. Đó là những
khoảng cách tưởng chừng không thể
thu hẹp giữa một bên là Việt Nam, nền
kinh tế năng động nhưng nền tảng pháp
lí còn rất thô sơ với một bên là tổ chức
gồm hơn 100 quốc gia với rất nhiều nền
kinh tế phát triển hàng đầu thế giới cùng
các hệ thống luật pháp vô cùng chặt
chẽ. Làm thế nào để vượt qua những
cách biệt đó? Vẫn những cảm xúc vẹn
nguyên sau 10 năm, Nguyên Bộ trưởng
Thương mại Trương Đình Tuyển, người
dẫn đầu đoàn đàm phán chia sẻ những
bí quyết chưa từng kể trong những cuộc
đàm phán xuyên đêm, những cái đập
bàn bỏ ra ngoài hay cuộc đấu trí kịch
tính với ông Pascal Lamy, lúc đó là Cao
uỷ Liên minh châu Âu, đứng đầu đoàn
EU. Trong lúc đó, Nguyên Phó Thủ
tưởng Vũ Khoan, người trực tiếp chỉ đạo
đàm phán từ nhà, cũng lần đầu tiên chia
sẻ về những định hướng sát sao cũng
như những động viên tinh thần kịp thời
để luôn là hậu phương vững chắc cho
đoàn đàm phán. Lần đầu tiên, những kí
ức của các vị chính khách nổi tiếng sẽ
phần nào vén màn hậu trường đằng sau
những cuộc đàm phán cam go đã đi vào
lịch sử hội nhập.
Đi đến chặng đường hội nhập của
hiện tại, chương trình đem đến những
câu chuyện được và mất của các chủ thể
trong nền kinh tế khi gia nhập WTO qua
góc nhìn sáng tạo, mới mẻ của nhóm
phóng viên Trung tâm tin tức VTV24.
Một chiếc áo “Made-in-Vietnam” kể

Hậu trường chương trình

chuyến chu du toàn cầu, một cuộc thâm
nhập vào công xưởng điện thoại lớn
nhất thế giới để truy tìm linh kiện Việt
hay cuộc li hương của một người nông
dân để lần đầu tiên thành công nhân…
Những mảnh ghép được khắc hoạ để
dần thấy được toàn cảnh về chỗ đứng
còn khiêm tốn của doanh nghiệp Việt
Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu.
Trong chặng đường hội nhập hướng
đến tương lai, đứng trước xu hướng bảo
hộ trỗi dậy trên một phần thế giới, nền
kinh tế Việt Nam sẽ vẽ tiếp con đường
hội nhập như thế nào trong 10 năm tới
và xa hơn nữa … Người đứng đầu WTO
hiện nay - ông Roberto Azevedo, cùng
người tiền nhiệm - ông Pascal Lamy sẽ
chia sẻ quan điểm với khán giả THVN
về những thách thức hiện hữu với WTO,
với thương mại toàn cầu và với một nền
kinh tế mở như Việt Nam.
Chương trình tọa đàm 10 năm
WTO - Viết tiếp con đường hội nhập
được dẫn dắt bởi ba biên tập viên nhiều
kinh nghiệm mảng kinh tế là: BTV
Minh Hường, BTV Diệu Trang đến từ

VTV24 và BTV Hữu Bằng của Ban
Thời sự. BTV Minh Hường chia sẻ, điều
trăn trở nhất của cả ekip sản xuất là làm
thế nào tìm được cách thể hiện sáng tạo,
gần gũi nhất cho những vấn đề kinh tế
khô khan để hấp dẫn được các đối tượng
khán giả khác nhau. Đạo diễn trẻ Hữu
Quảng cùng ekip quay phim của Trung
tâm tin tức VTV24 đã phối hợp cùng
Trung tâm Mỹ thuật để lên ý tưởng ba
trường quay riêng biệt nối tiếp nhau
trên cùng một sân khấu để khắc hoạ rõ
nét ba chặng đường từ quá khứ, hiện tại
đến tương lai. Sự kì công còn thể hiện

qua cách sắp đặt ánh sáng, các góc máy
độc đáo để tạo không gian mới lạ, đơn
giản mà hiện đại. BTV Quang Thái, phụ
trách bộ phận đồ họa của Trung tâm tin
tức VTV24 chia sẻ, ekip kì vọng việc
xây dựng các không gian ảo kết hợp với
hiệu ứng đồ họa 3D sẽ góp phần đem
đến cho khán giả những hiệu ứng hình
ảnh chân thực và sống động nhất.
Chương trình 10 năm WTO - Viết
tiếp con đường hội nhập được phát sóng
vào 21h15 Chủ nhật, ngày 12/11 trên
kênh VTV1.
An Khê
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VTV

truyền hình

đó đây

K

Món quà 20/11
giản dị và cảm động

S

hi nhắc đến ngôi
trường Tri Lễ 4,
huyện Quế Phong, tỉnh
Nghệ An, nhiều người
sẽ nhớ đến các thầy
giáo được vinh danh là
Nhân vật của năm tại
giải thưởng VTV Awards
2017. Câu chuyện về
44 thầy giáo cắm bản, gieo chữ lên non đã được ekip thực hiện
chương trình của Ban Khoa giáo, Đài THVN ghi lại trong bộ PTL
Nơi ấy có thầy phát sóng nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11. Trong bộ phim tài liệu Nơi ấy có thầy, khán giả sẽ chứng
kiến những câu chuyện cảm động về cuộc sống sinh hoạt hàng
ngày cũng như nỗ lực dạy và học của thầy trò nơi đây. Cách thể
hiện trong bộ phim chân thực, giản dị như cuộc sống của các thầy
giáo ở điểm trường này. Để tạo nên hiệu ứng trong từng cảnh
quay và mang đến sự lôi cuốn cho bộ phim, ekip đã sử dụng tiếng
động hiện trường để kể câu chuyện về 44 thầy giáo cắm bản, gieo
chữ lên non tại trường Tiểu học Tri Lễ 4. PTL Nơi ấy có thầy với
những câu chuyện và cảnh quay xúc động dự kiến phát sóng vào
20h10 ngày 15/11 trên kênh VTV1.

au hơn một năm phát sóng trên kênh VTV8, chương
trình Bước chân khám phá đã để lại ấn tượng với người
xem. Để mang đến những thông tin du lịch phong phú, đa
dạng và tạo sự kết nối gần gũi hơn với khán giả, Bước chân
khám phá đã có nhiều thay đổi trong cách thể hiện. Thay
vì giới thiệu những địa danh, các sản phẩm du lịch quen
thuộc, Bước chân
khám phá lựa chọn
những vùng đất mới,
những cung đường
ít được biết đến và
cùng các nhân vật
trải nghiệm khám
phá theo hình thức “phượt”. Những tình huống thực tế
được ghi lại trong suốt hành trình khám phá của nhân vật
trải nghiệm chính là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của chương
trình. Bên cạnh việc bám sát tiêu chí khám phá, phần Mách
nhỏ trong chương trình cũng được thể hiện sinh động và
chi tiết. Đó là những thông tin về cách thức di chuyển,
trang thiết bị thiết yếu cho chuyến đi hay giới thiệu nét văn
hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất đó. Bước chân khám
phá tiếp tục phát sóng vào 20h55 thứ Sáu hàng tuần trên
kênh VTV8.

H.Yến

Đường tới trường
giành giải Ba tại Japan Prize 2017

J

apan Prize là giải thưởng về truyền thông giáo dục lớn
nhất thế giới, được tổ chức bởi Đài NHK - Nhật Bản từ
năm 1965. Japan Prize được chia thành 5 hạng mục, bao
gồm: Pre-school, Primary, Youth, Life-long Learning và
Creative Frontier. Japan Prize 2017 có 309 tác phẩm tham
dự đến từ 61 quốc gia
và vùng lãnh thổ. Năm
nay, Trung tâm Sản xuất
các chương trình Giáo
dục (VTV7) gửi hai PTL
tham dự giải ở hai hạng
mục: Primary và Youth.
Đó là hai bộ phim Way to School và Deadlines thuộc
series Đường tới trường. Cả hai phim của VTV7 đều được
vào chung kết và được lựa chọn để chiếu trong khuôn khổ
của sự kiện Japan Prize 2017. Kết quả chung cuộc, bộ
phim Đường tới trường (Way to School) đã giành được
giải Ba ở hạng mục Primary (Cấp tiểu học). Giải thưởng
này tiếp tục ghi dấu ấn thành công của Đường tới trường
sau khi đoạt được Giải thưởng Đặc biệt của Ban Giám
khảo tại ABU Prizes 2016.
M.Linh
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Bước chân khám phá
Đổi mới để hấp dẫn hơn

N.Trang

Tạp chí Truyền hình hợp tác cùng
Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang

N

hằm thực hiện
tốt hơn vai trò
cầu nối giữa các
chương trình của
Đài Truyền hình
Việt Nam và khán
giả đặc biệt là khán
giả phía Nam, vừa
qua, Tạp chí Truyền
hình đã kí kết hợp
tác làm việc với
Đại diện 2 đơn vị kí kết hợp tác
Công ty Cổ phần
xe khách Phương
Trang - một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận tải
hành khách. Theo đó, kể từ tháng 11 năm 2017, các ấn phẩm Tạp chí
Truyền hình sẽ định kì có mặt trên những chuyến xe, sảnh chờ của
xe khách Phương Trang để đồng hành cùng hành khách. Quý độc giả
sẽ được cung cấp những thông tin cập nhật, hấp dẫn, chính thống
và đáng tin cậy về các hoạt động các chương trình, bộ phim, game
show... của Đài TNVN, văn hóa, giải trí trong nước và quốc tế… để
giúp chuyến đi thêm thú vị và thoải mái.
PV
Ảnh: Hải Hưng

VTV

truyền hình
đó đây

L

THTT Liên hoan phim
Việt Nam lần thứ XX

Chuẩn bị trình làng
biệt đội siêu anh hùng thiếu niên

iên hoan phim
Việt Nam lần thứ
XX sẽ diễn ra từ ngày
24/11 - 28/11/2017 tại
thành phố Đà Nẵng
với nhiều hoạt động
sôi nổi: các buổi chiếu
phim ngoài trời; tuần
phim miễn phí; các
hội thảo và buổi giao
Họp báo liên hoan
lưu nghệ sĩ điện ảnh
phim
VN lần thứ XX
với khán giả, học sinh,
sinh viên và các chiến
sĩ lực lượng vũ trang… Cũng nằm trong khuôn khổ LHP là chương
trình Giải thưởng phim ASEAN 2017 (Film Asean Awards) do
phía Việt Nam khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên, sẽ là điểm nhấn
tại Liên hoan phim Việt Nam năm nay. Theo đó, một tác phẩm của
Việt Nam sẽ tranh tài với các bộ phim của Đông Nam Á, ban giám
khảo là ba người đến từ bên ngoài khu vực. Đài Truyền hình Việt
Nam sẽ THTT lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lúc 20h ngày
24/11 trên kênh VTV2 và lễ bế mạc, trao giải lúc 20h ngày 28/11
trên kênh VTV1.

H

ãng truyền hình trực tuyến Hulu sẽ giới thiệu
đến với khán giả yêu thích dòng phim siêu anh
hùng những nhân vật hoàn toàn mới, qua đó tiếp tục
mở rộng thế giới điện ảnh - truyền hình chuyển thể từ
truyện tranh của hãng
Marvel. Lần này, đó sẽ
là một biệt đội 6 thanh
thiếu niên mang tên
Runaways. Là con của
những ác nhân nổi tiếng
nhưng những chàng trai,
cô gái trẻ ấy lại mong
muốn sử dụng sức mạnh
của mình vào mục đích
tốt đẹp, thực hiện sứ mệnh chân chính. Sự xung đột
về lí tưởng, mục đích giữa hai thế hệ cũng như rất
nhiều vấn đề của tuổi mới lớn tạo nên sự mới mẻ cho
Runaways. Được cho là lấy cảm hứng từ truyện tranh
Nhật Bản, Runaways cũng mang tới một không khí khá
khác biệt với đội ngũ diễn viên đa sắc tộc. Phim được
Hulu trình chiếu từ 21/11.
K.M

P.V

Jaimie Alexander bỏ lỡ Thor 3
vì series phim Blindspot

Netflix thông báo khai tử
series phim House of Cards

D

iễn viên Jaimie
Alexander nổi lên
cùng với vai nữ thần
chiến binh Sif mạnh
mẽ trong bom tấn
Thor. Tuy nhiên, cô
đã vắng bóng trong
tập phim mới đây về
vị thần sấm - Ragnarok.
Theo Jaimie, dù rất yêu
thích nhân vật của mình nhưng
cô không thể tham gia vì vướng lịch quay với series
phim hình sự Blindspot (Điểm mù). Series phim
do Jaimie đảm nhận vai chính này hiện đang rất
ăn khách và vừa mới bước vào mùa thứ ba. Thor:
Ragnarok là cơ hội cuối cùng để nhân vật Sif xuất
hiện trên màn ảnh lớn điều này đồng nghĩa với việc
Jaimie Alexander đã chia tay với một trong những vai
diễn làm nên tên tuổi của cô.
V.P

M

ột trong những series
phim truyền hình đặt
nền móng cho danh tiếng và
thành công của hãng truyền
hình trực tuyến Netflix House of Cards (Sóng gió
chính trường) sẽ kết thúc ở
mùa thứ sáu vào năm 2018.
Thông báo gây sốc này được
đưa ra gần như ngay sau
Kevin Spacey trong
khi nam diễn viên chính của
phim House of Cards
phim Kevin Spacey bị cáo
buộc đã có những hành vi thiếu đứng đắn đối với một đồng nghiệp trẻ
tuổi cách đây 30 năm. Kevin Spacey lập thức đã có lời xin lỗi nghiêm
túc (dù không thừa nhận hành vi) đồng thời thừa nhận mình là người
đồng tính. Chưa có bằng chứng thực sự rõ ràng cho thấy quyết định khai
tử House of Cards có liên quan trực tiếp đến bê bối của Kevin Spacey,
tuy nhiên, khi cả hai sự việc động trời này được công bố, công chúng có
thể cho rằng, Netflix không muốn bị nhấn sâu vào rắc rối trong bối cảnh
bóng ma quấy rối tình dục đang bao trùm toàn bộ nền giải trí nước Mỹ.
L.H
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Gương mặt

trang bìa
Hai mươi năm trước, có cô bé ở
một bản làng sâu xa của huyện
miền núi Quỳ Châu - Nghệ An
thường vặn hết cỡ âm lượng của
chiếc đài nhỏ bằng bàn tay để
nghe nghệ sĩ Thu Hiền hát dân ca
rồi chép ra giấy, luyến láy hát
theo. Cô bé lớn lên trong nghèo
khó nhưng tâm hồn được chắp
cánh bởi dân ca, hôm nay đã chạm
đến ước mơ trở thành ca sĩ
chuyên nghiệp sau khi để lại dấu
ấn ở cuộc thi Sao Mai. Cô gái Thái
hát dân ca ấy là Lương Hà Mỹ Anh
(Lương Thị Bích Nhuận), giải Ba
dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2017.

Mỹ Anh

Tâm hồn được
chắp cánh
bởi dân ca
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Lớn lên cùng câu dân ca
Ông bà, bố mẹ Mỹ Anh là người
Thái chính gốc (thời điểm hiện tại vẫn
chưa thạo tiếng phổ thông), vậy mà Mỹ
Anh lại sớm làm bạn với chiếc radio,
nghe rồi thuộc hết các bài hát dân ca.
Có bài đòi hỏi phải hát giọng cao như
Bài ca thống nhất, ca khúc mà Mỹ Anh
đã nghe NSND Thu Hiền hát nhiều lần
và bắt chước từng nốt luyến láy. Giọng
hát trong vắt như nước suối nguồn, cao
vút lên tận mây xanh, Mỹ Anh đâu biết
mình đã học hát từ chính nghệ sĩ gạo
cội để rồi sau này làm ca sĩ. Cả nhà
ai cũng thích nghe Mỹ Anh hát. Đến
trường thì là cây văn nghệ. Bên ngoài
không gian tràn ngập giai điệu dân
ca êm dịu của Mỹ Anh là cuộc sống
bươn trải đầy khó khăn của bố mẹ, của
dân làng, là bao trai tráng bỏ mạng tại
các mỏ đá đỏ Quỳ Châu… Lớn lên ở
nơi rừng thiêng, nước độc, cuộc sống
nghèo khó nhưng tâm hồn cô được
nuôi dưỡng bởi dòng nước mát lành
của câu dân ca. Gia cảnh nghèo khó,
bố mẹ cả đời không bước chân ra khỏi
bản, cũng như bao bạn bè, học xong
phổ thông, Mỹ Anh tự khăn gói về
thành phố Vinh dự thi vào khoa Nhạc
họa, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ
An. Ra trường, những tưởng sẽ làm cô
giáo dạy nhạc cho trẻ mầm non nhưng
hữu xạ tự nhiên hương, giọng hát trong
trẻo, mượt mà và đầy quyến rũ của cô
gái Thái đã bay cao, bay xa. Từ chỗ là

giọng ca vàng của nhà trường đi dự
thi các cuộc liên hoan văn nghệ trong
tỉnh, Mỹ Anh thường xuyên được mời
đi diễn ở cả thành phố Hồ Chí Minh
và Hà Nội. Không được đào tạo thanh
nhạc nhưng Mỹ Anh có khả năng thẩm
âm rất tinh tế và học rất nhanh khi tiếp
xúc với các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị.
Những mối duyên lành
ở Sao Mai 2017
Giọng hát Mỹ Anh dù được yêu
thích ở xứ Nghệ, dù đắt show nhưng
chưa bao giờ cô nghĩ đến việc mình
sẽ tham gia các cuộc thi âm nhạc lớn
như giải Sao Mai của VTV. Cho đến
một lần, khi cô vừa từ sân khấu xuống
với những tràng pháo tay không ngớt,
bỗng có nghệ sĩ tên tuổi tiến đến rỉ
tai: “Em hát hay thế này tại sao không
đi thi Sao Mai”. Khi đó, Mỹ Anh
mới bắt đầu tìm hiểu về cuộc thi thì
tại Nghệ An đã qua vòng sơ tuyển.
Người chị tốt bụng kia lại mách nước
sẽ đăng kí hộ Mỹ Anh tham gia cuộc
thi ở tỉnh Hà Nam. Dễ dàng lọt vào
danh sách những thí sinh đại diện tỉnh
Hà Nam tham dự vòng loại cuộc thi
Sao Mai khu vực phía Bắc, Mỹ Anh
mới tá hỏa nghĩ mình không thể “tay
không bắt giặc”. Vậy là cô khăn gói từ
thành Vinh, một mình ra Hà Nội tìm
thầy luyện thanh. Lại một người chị
đồng hương nữa đưa Mỹ Anh đến nhà
NSƯT Phương Thảo. Thời điểm ấy
chỉ còn đúng 3 tháng trước khi cuộc
thi diễn ra. Gấp gáp như vậy trong
khi Mỹ Anh lại chưa có một chút kiến
thức nào về thanh nhạc. Không có kĩ
thuật sẽ không thể giúp Mỹ Anh thành
công ở một cuộc thi mang tính chuyên
nghiệp như Sao Mai.
Sau khi nghe Mỹ Anh hát bài Gái
Nghệ, NSƯT Phương Thảo dù nhận
ra tố chất của cô nhưng đã lắc đầu vì
giọng hát này chỉ đơn thuần là bản
năng. Nếu nhận thì sẽ đối diện với một
bài toán khó, phải đào tạo từ những
điều đơn giản nhất. Nhưng chính vẻ
hiền lành, nhút nhát của cô gái Thái và
ý chí quyết tâm một mình ra Hà Nội
tầm sư ở Mỹ Anh đã khiến Phương
Thảo cảm động. Nghệ sĩ đã thành
danh này nhìn thấy hình ảnh của mình

gần 20 năm trước, cũng một mình từ
xứ Nghệ ra Thủ đô tìm thầy luyện thi
Sao Mai. Việc đào tạo gấp rút thực sự
là áp lực với cả hai cô trò. Mỹ Anh
từng nghĩ phải bỏ cuộc vì không thể
đáp ứng yêu cầu của cô giáo. Cách
nén hơi để hát thành công một câu
hát thôi sao mà khó quá. Ngày đêm
khổ luyện, có nước mắt và nụ cười,
có những đêm mất ngủ nằm trong căn
phòng trọ chật chội lo nghĩ về cơm áo,
gạo tiền bởi gia đình không có điều
kiện hỗ trợ gì cho Mỹ Anh. Hơn nữa,
ra Hà Nội học, không đi diễn có nghĩa
là không có thu nhập. Trăm mối lo
nhưng nghị lực và quyết tâm đã giúp
Mỹ Anh vượt qua tất cả để tỏa sáng ở
Sao Mai. Với Mỹ Anh, giải Ba dòng

nhạc Dân gian Sao Mai 2017 là thành
quả của sự nỗ lực không mệt mỏi với
tất cả sự đam mê, nhiệt huyết dành
cho dân ca.
Phát hiện giọng hát có màu dân
gian đẹp, đầy nội lực, đầy tiềm năng
có thể sẽ đi được đường dài làm nghề
nên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc
Việt Nam Nguyễn Quang Vinh đã
tuyển thẳng Mỹ Anh vào đầu quân
cho Nhà hát. Hiệu trưởng Trường Đại
học Văn hoá - nghệ thuật Quân đội
Nguyễn Xuân Thuỷ cũng đặc cách cô
vào đào tạo hệ dân sự Khoa Thanh
nhạc của trường. Trong đêm chung kết
xếp hạng, Mỹ Anh còn được nhận giải
thưởng của Ban Truyền hình tiếng Dân
tộc - Đài Truyền hình Việt Nam. Cánh
cửa vào nghề ca sĩ chuyên nghiệp rất
thênh thang với cô gái Thái này. Mong
rằng, với nghị lực của mình, Mỹ Anh
sẽ vượt qua những khó khăn thường
nhật, giữ đam mê để khán giả có thêm
một ngôi sao thanh sắc vẹn toàn trong
dòng nhạc Dân gian.
Cẩm Hà
Ảnh: Hải Hưng
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Nhật kí
phóng viên
Mảnh đất Nam Bộ là nơi có
nhiều dân tộc sinh sống, trong
đó có dân tộc Khmer. Vì sao
qua bao thăng trầm văn hóa
Khmer vẫn tồn tại và giữ được
nét độc đáo riêng? Chia sẻ của
PV Nguyễn Vân - Ban Khoa giáo
sau hành trình làm phim Việt
Nam - đất nước - con người sẽ giúp
chúng ta có được câu trả lời.

N

ói đến kiến trúc chùa tháp
không thể không nhắc tới
nghệ thuật kiến trúc của người
Khmer. Ở đâu có người Khmer thì hầu
hết tại những phum, sóc lớn đều có sự
hiện diện của những ngôi chùa Khmer.
Để bắt đầu hành trình làm phim Việt
Nam - đất nước - con người, chúng
tôi ngược dòng thời gian trở lại năm
1946 với câu chuyện về cố Đại lão Hòa
thượng Lâm Em. Khi tìm đất để xây

dựng ngôi chùa Khmer đầu tiên tại Nam
Bộ, không biết do duyên số trời định thế
nào, ngài đã quyết định dừng chân bên
bờ kênh Nhiêu Lộc, ngay giữa trung tâm
TP. Hồ Chí Minh. Ngôi chùa được dựng
lên lấy tên là Chantarangsay, mang trên
mình những dấu ấn đặc trưng về kiến
trúc và không gian thờ tự.
Kiến trúc chùa Khmer tạo ấn tượng
với ekip làm phim chúng tôi ngay từ
những hàng rào, cánh cổng và bức phù
điêu cầu, tráng lệ. Những bức phù điêu
ấy có khi mô phỏng về cuộc đời quá khứ
tu hành của đức Phật, cũng có khi mô
tả câu chuyện trong dân gian hay trong
cuộc sống thường ngày của cộng đồng
Khmer, với bao thăng trầm biến cố của
lịch sử. Những hàng rào kiên cố tuy có
vẻ như ngăn cách giữa đời và đạo, giữa
thế giới tu hành và thế giới phàm tục
bên ngoài nhưng được trang trí bằng
những bức phù điêu sinh động nên vẫn
toát lên sự gần gũi.

Bước qua cổng chính của ngôi chùa
là tòa chính điện, được coi là linh hồn
của cụm kiến trúc chùa Khmer. Chính
điện là nơi thờ phụng đức Phật, là phần
kiến trúc quan trọng nhất của ngôi chùa
Khmer. Tại khu thờ chính là những bức
tượng đức Phật được xếp thành 5 tầng
từ thấp đến cao, từ lớn đến nhỏ, mỗi
tầng là một tư thế tu hành của đức Phật.
Trong gian chính điện, các bức tường
đều được trang trí bằng nghệ thuật hội
họa mô tả về cuộc đời đức Phật từ khi
sinh ra tới lúc tu hành đắc đạo. Đây là
những tác phẩm nghệ thuật mang dấu
ấn tôn giáo và tâm linh được thực hiện
bởi đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân
Khmer. Chính vì thế, khi bước vào ngôi
chính điện của chùa, chúng tôi có cảm
giác như được trút bỏ tất cả những ưu tư
phiền muộn, những bon chen ganh đua,
để được sống những giây phút tịnh tâm
thanh thoát trong tâm hồn, với tinh thần
từ bi hỉ xả, như lạc vào một thế giới tâm

Đi tìm văn hóa Khmer

giữa lòng Nam Bộ
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đây yêu thích. Mới nghe tên gọi chúng
tôi cũng hơi e ngại nhưng khi ngửi
mùi thơm của nước dùng thì tất cả đều
không thể cưỡng lại. Hương thơm của
sả và trái chúc hòa cùng với mắm bò
hóc đã làm nên nước dùng có vị ngọt
đậm đà mà lại chua thanh rất đặc trưng.
Cùng với món bún cá num bo chóc, các
loại chè nấu với công thức nguyên bản
của người Khmer cũng được coi là đặc

Người con trai Khmer
trải qua thời gian
tu học ở chùa
Chantarangsay
BTV Cẩm Vân tìm hiểu về ẩm thực Khmer
linh hoàn toàn khác với thế giới
trần tục.
Tuy nhiên, người Khmer quan
niệm chùa không những là nơi để
tu, để thờ mà còn là nơi bảo tồn văn
hóa, là trung tâm giáo dục nên các
gia đình Khmer thường gửi con trai
vào chùa để vừa rèn luyện đạo đức,
vừa học chữ nghĩa, kinh sách, tu
rèn đạo đức, trả hiếu cho cha mẹ.
Trong sách của người Khmer có
câu: “Người không được tu trong
chùa là người có nhiều tội lỗi trong
đời sống”. Cho nên người con trai
hóa ẩm thực của người Khmer hết sức
Khmer được xem là đủ tư cách,
phong phú và đa dạng. Từ các món ăn
phẩm hạnh đều phải trải qua thời gian
trong sinh hoạt thường ngày đến các
tu học ở chùa. Người Khmer tự nguyện
món ăn trong các dịp lễ Tết, giỗ chạp
đến chùa, coi đó là việc làm cao cả. Đi
tu không phải để thành Phật mà đó là cơ đều thể hiện sự ứng xử của con người
đối với môi trường thiên nhiên. Họ lựa
hội tốt để học đạo lí, đức hạnh, để làm
chọn thức ăn có nguồn gốc từ tự nhiên,
người tốt.
chế biến và sáng tạo ra nhiều món ăn
Sau gần 100 năm tồn tại và phát
khác nhau. Đến nay, đồng bào Khmer đã
triển, có thể nói, việc gìn giữ và bảo tồn
có một danh sách dài về các món ăn đặc
được ngôi chùa to đẹp, lộng lẫy như
chùa Chantarangsay nằm giữa thành phố trưng. Trong đó, có các món tiêu biểu
như: mắm bò hóc, canh som lo, đường
mang tên Bác là một niềm tự hào sâu
thốt nốt, cá khô, lạp xưởng… Điều đặc
sắc của người Khmer.
biệt của ẩm thực Khmer tại đây là tất cả
Bên cạnh vẻ đẹp kiến trúc, ẩm thực
các món ăn, nguyên vật liệu đều được
cũng là một nét văn hóa truyền thống
giữ nguyên công thức nấu và được nhập
của người Khmer ở Nam Bộ vẫn được
từ Campuchia về mỗi ngày. Các món
duy trì, phát triển cho đến ngày nay.
ăn của người Khmer tuy không cầu kì
Du nhập vào Việt Nam từ những năm
nhưng mang trong nó cả tâm tình của
1970, trải qua hai thế hệ nhưng đặc sản
người nấu, giản dị nhưng tinh tế, thanh
Khmer giữa lòng Sài Gòn vẫn luôn đắt
dịu nhưng vẫn đậm đà.
khách. Mặc dù quy mô không lớn, lại
nằm trong hẻm nhưng chợ ở đây không
Num bo chóc là tên gọi của một loại
hề thiếu những đặc sản nổi tiếng mang
bún với mắm bò hóc nổi tiếng của xứ
nguồn gốc của đất nước chùa Tháp. Văn chùa Tháp cũng được người dân nơi

Món bún Num bo chóc

sản níu chân du khách. Vì thế, chúng
tôi đã tìm đến chợ Lê Hồng Phong, nơi
có nhiều quầy bán chè Khmer nguyên
bản. Những quán chè nhỏ nhưng có tuổi
đời gần 40 năm. Người bán luôn tay
múc các loại chè phục vụ thực khách.
Chè hột me, chè bí chưng, xôi xiêm,
chè trôi nước… mỗi loại chè lại mang
một hương vị riêng, tất cả đều được nấu
bằng đường thốt nốt cho vị ngọt thơm tự
nhiên.
Có thể nói, quá trình cộng cư lâu
dài, sự hòa quyện của văn hóa hai dân
tộc Kinh và Khmer đã tạo nên nét độc
đáo trong đời sống văn hóa, tâm linh,
ẩm thực của cả dân tộc. Với những
người làm chương trình Việt Nam - đất
nước - con người, điều này không chỉ
thể hiện sự gắn bó keo sơn, nghĩa tình
trong cuộc sống, mà còn góp phần làm
phong phú, đa dạng thêm văn hóa của
mảnh đất phương Nam.
Nguyên Trang (Ghi)
Ảnh: Chương trình cung cấp
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Đối
thoại

Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh

An toàn mà
hay mới khó

Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh gắn bó
với nhiều chương trình hài trên
sóng truyền hình như: Gặp nhau
cuối năm, Gala cười, Ơn giời, cậu
đây rồi!… Trong vai trò người
giám sát về mặt nội dung của
mùa bốn Ơn giời, cậu đây rồi!, anh
chia sẻ nhiều thông tin mới mẻ về
gameshow hài sẽ lên sóng VTV3
trong tháng 12 tới đây.

Theo chân Ơn giời, cậu đây rồi! cả
bốn mùa, anh có thể tiết lộ năm nay chương
trình sẽ có những thay đổi gì về mặt
nội dung?
Format chương trình vẫn thế nhưng chắc
chắn năm nay sẽ an toàn hơn. Chúng tôi
cũng rút kinh nghiệm từ những mùa trước,
khi các trưởng phòng diễn “xung” quá, đã có
những tình huống không kiểm soát được. Cái
khó của chúng tôi là nếu không dựng những
chi tiết nhạy cảm thì sẽ làm hỏng mạch câu
chuyện, còn để thì cũng gây ra nhiều phản
ứng không tốt. Năm nay, sau bảy số đầu ghi
hình, Ơn giời, cậu đây rồi! không có những
“lỗi” như nghệ sĩ ôm ấp quá đà. Các trưởng
phòng cũng tiết chế hơn trong cách phát ngôn.
Ngoài ra, ekip cũng kiểm soát chặt chẽ hơn về
trang phục của các nghệ sĩ tham gia.
Khi tiết chế các nghệ sĩ bung tỏa cảm
xúc một cách thái quá, liệu có ảnh hưởng
đến sự thăng hoa của nghệ sĩ trên sân khấu?
Ơn giời, cậu đây rồi! là chương trình
truyền hình phát sóng giờ Vàng trên kênh
truyền hình quốc gia, vì thế sự hạn chế mà
chúng tôi đề cập chỉ là một số chi tiết gây
phản cảm. Điều này đã được ekip sản xuất
trao đổi, bàn bạc và thống nhất với các trưởng
phòng, khách mời ngay từ đầu. Tất nhiên,
công việc của các nghệ sĩ vẫn là sáng tạo, là
diễn xuất, đó là điều không thể can thiệp, nhất
là với một chương trình có kịch bản mở và đề
cao tài ứng biến của diễn viên như Ơn giời,
cậu đây rồi!
Với việc đặt ra tiêu chí an toàn lên trên
hết, Ơn giời, cậu đây rồi! mùa 4 liệu sẽ hấp
dẫn khán giả bằng cách nào?
Bản thân chương trình Ơn giời, cậu đây
rồi! luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Khi khách
mời bước vào phòng, họ không biết tình
huống ra sao, điều gì chờ đợi họ nên phải vận
dụng khả năng của mình để tự xoay xở và
“sống sót”. Hành động ngây ngô, phản xạ bản
năng cũng tạo nên sự hài hước thú vị và hấp
dẫn cho các tiểu phẩm. Năm nay, sự xuất hiện

18

của hai giám khảo Hoàng Sơn, Trung
Dân sẽ làm “náo động” các căn phòng bí
ẩn. Bên cạnh đó là việc lựa chọn kĩ các
gương mặt khách mời mới, những nghệ
sĩ trẻ ở hai miền Nam - Bắc như: Huyền
Lizzie, Gil Lê, Thanh Duy, La Quốc
Hùng, Thanh Hương, Jun Phạm… Họ
cũng là yếu tố làm nên sức hấp dẫn của
Ơn giời cậu đây rồi! mùa 4. Ngoài khách
mời thì khâu nội dung, đề bài cũng được
ekip thực hiện chuẩn bị, cân đo đong đếm
một cách hợp lí. Ý tưởng ban đầu của
các trưởng phòng phải mới lạ, làm sao
để kích thích và phát huy tối đa khả năng
của nhân vật khách mời cùng phối hợp.
Tôi nghĩ làm kĩ hơn, an toàn mà vẫn hay
mới khó.

thế chuyện tìm ra gương mặt nổi bật nhất
đều có được sự thống nhất nhanh chóng.

lợi hơn trong việc sản xuất chương
trình này.

Các khách mời trẻ có được sự mới
mẻ, say mê nhưng khi diễn chung với
các tên tuổi nghệ sĩ hài lớn liệu có
bị khớp?

Với một chương trình có nhiều
sự tung hứng, linh hoạt như Ơn giời,
cậu đây rồi!, có vẻ như các diễn viên
phía Bắc thường không phát huy
được hết khả năng?
Cách làm việc của các nghệ sĩ phía
Bắc thường là tập trước các tiểu phẩm
và có những “đòn” hài hước được
chuẩn bị kĩ càng trong khi các nghệ

Điều thú vị nhất ở các bạn trẻ là sự tự
tin. Không phải nghệ sĩ đi trước nào cũng
có được điều đó. Dù ít tuổi, diễn chung
với các cây đa, cây đề nhưng các nghệ
sĩ trẻ vẫn rất bình tĩnh, hoạt ngôn. Trên
phim trường, họ nhập cuộc nhanh, ứng
biến thoải mái, thậm chí có bạn diễn xông
xáo, đốp chát và gây khó cho trưởng
phòng. Người mẫu Xuân Lan là một ví
dụ điển hình, cô ấy bẻ cong mọi đòn hài
mà trưởng phòng đặt ra, khiến một người

Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh (giữa) chỉ đạo diễn xuất tại
phim trường Thương nhớ ở ai

Cảnh trong phim Thương nhớ ở ai

Ở căn phòng số 5, sự phối hợp của
hai cây hài đại thụ NSƯT Hoài Linh và
Trung Dân hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
Tuy nhiên, liệu có diễn ra mâu thuẫn
trong lựa chọn khách mời xuất sắc ở phần
cuối mỗi số phát sóng?
Nếu phòng của nữ nghệ sĩ Hồng Đào
có sự bổ trợ của diễn viên Hoàng Sơn, tạo
ra những mảng miếng phối hợp ăn ý, thú vị
thì sự xuất hiện của nghệ sĩ Trung Dân bên
cạnh Hoài Linh lại mang đến độ “chín”,
sự chắc chắn. Diễn viên kịch Trung Dân là
người có rất nhiều kĩ năng diễn hài, giàu
vốn sống khi tương tác cùng nghệ sĩ Hoài
Linh - một bạn diễn dạn dày kinh nghiệm
trong Ơn giời, cậu đây rồi! càng giúp cho
việc “đối phó” với các khách mời thông
minh của chương trình thú vị hơn. Họ đều
là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, tinh đời, vì

linh hoạt như Trấn Thành có lúc rơi vào
thế bị động. Tất nhiên, vẫn có vài trường
hợp diễn viên trẻ chưa khai phá hết khả
năng diễn xuất của chính mình trong sân
chơi Ơn giời, cậu đây rồi!
Cả bốn mùa của Ơn giời, cậu đây
rồi! đều ghi hình trong Nam, điều đó
khiến nghệ sĩ và khán giả miền Bắc ít
có cơ hội được trực tiếp cọ xát và tham
gia chương trình này?
Đầu tiên là số lượng nghệ sĩ trong
Nam khá đông đảo và việc sắp xếp lịch
ghi hình cho họ sẽ thuận lợi hơn khi ghi
hình ở đây. Sau nữa, format của Ơn giời,
cậu đây rồi! gần gũi với tính cách và con
người miền Nam hơn. Ngoài ra, từ xây
dựng sân khấu đến ekip sáng tạo và đội
ngũ trang điểm trong Nam biến đổi cho
các nghệ sĩ nhanh và hiệu quả, rất thuận

sĩ phía Nam thường diễn biến báo, tự
nhiên, chuyển đổi liên tục. Những mùa
trước, các nghệ sĩ hài Bắc thường dễ
bị lạc nhịp, nhưng năm nay, tôi nhận
thấy đã có sự tương tác tốt, cân bằng
giữa các nghệ sĩ hai miền. NSND Tự
Long có lẽ cũng có những kinh nghiệm
nhất định sau mấy mùa làm trưởng
phòng nên đã có sự tung hứng ăn khớp
với các nghệ sĩ khách mời hơn, tạo ra
nhiều tình huống rất thú vị. Còn hai
nghệ sĩ Trường Giang và Trấn Thành
diễn “rón rén”, giữ mình hơn nên cũng
không nhiều đột phá ồn ào.
Cá nhân anh thấy đã thở phào
sau đã ghi hình được một nửa hành
trình của mùa 4 Ơn giời, cậu đây rồi?
Tôi may mắn vẫn “toàn thây” sau
cả ba mùa chương trình lên sóng. Năm
nay, Ơn giời, cậu đây rồi! sẽ phát sóng
13 số, và hoàn thành một nửa thì cũng
chỉ tạm yên tâm thôi. Công việc này
tiếp tục cần sự phối hợp, nỗ lực của cả
ekip sản xuất, ở tất cả các công đoạn.
Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục mang đến
những tiếng cười sảng khoái, hấp dẫn
cho khán giả màn ảnh nhỏ trong những
ngày cuối tuần.
Xin cảm ơn anh!
Hiền Nguyên (Thực hiện)

19

VTV

PHÓNG SỰ
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10 ngày rung chuyển thế giới

Cuốn sử thi đặc sắc
bằng nghệ thuật

10 ngày rung chuyển thế giới là chương trình
ca nhạc nghệ thuật hiện đại được ban thể thao giái trí,
Đài THVN thực hiện nhân dịp kỉ niệm 100 năm Cách
mạng tháng Mười Nga. Chương trình đã một lần nữa
khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của
Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào
Cách mạng thế giới nói chung và Cách mạng Việt Nam
nói riêng.

TGĐ Trần Bình Minh kiểm tra công tác
chuẩn bị tại hiện trường (Ảnh: HH)
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Các đại biểu tham dự chương trình

Cuộc sống của người dân nước Nga - Xô Viết những ngày trước
Cách mạng tháng Mười được tái hiện một cách sống động trên sân khấu

Dàn hợp xướng quốc tế với Bài ca
Hồ Chí Minh đầy tự hào

Hai nghệ sĩ Phạm Thu Hà và Ekaterina
Babich biểu diễn bài Chiếc khăn xanh

Người lính lái xe tăng 704 Nguyễn Thế Trường
và các nghệ sỹ gạo cội của nền âm nhạc
Việt Nam với bài hát Chiều hải cảng
Một tiết mục trong chuong trình

Các nghệ sĩ Nga - Việt với
tác phẩm Thời thanh niên sôi nổi
Chương trình kết thúc bằng bài hát Kalika đã trở nên quen thuộc
với rất nhiều người dân Việt Nam, do hai nghệ sĩ Nga là Dimitri Khromov và
Ekaterina Babich trình diễn, các nghệ sĩ Việt Nam múa phụ họa

Bài và ảnh: đỗ đức
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“

Khán giả cười,
biết đâu anh hề
trùm chăn khóc

Để mang lại tiếng cười cho đời,
nghệ sĩ hài luôn xuất hiện với
hình ảnh mua vui. Thế nhưng,
không phải nghệ sĩ nào cũng
may mắn có được cuộc sống đời
thường bình yên, hạnh phúc.
Tuy nhiên, những đắng cay sau
ánh đèn sân khấu phim trường,
những tràng pháo tay và nụ
cười của khán giả đâu dễ gì
chia sẻ.

“

VTV

Văn hóa
Giải trí

NSƯT Quốc Khánh trong chương trình Táo quân

NSƯT Công Lý
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

Trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn
Nguyễn Công Hoan có câu chuyện về
nỗi ám ảnh của nhân vật Kép Tư Bền
phải cố “rặn” cười trên sân khấu trong
khi sau cánh gà, người nhà báo tin cha
anh đang trút hơi thở cuối cùng. Đó
cũng là chuyện xảy với NSƯT Quốc
Khánh trong những ngày tập luyện Táo
quân - Gặp nhau cuối năm 2017. Khán
giả chỉ biết đến một Ngọc Hoàng dí dỏm
trên sân khấu chương trình Táo quân
năm đó mà ít ai biết, người nghệ sĩ đem
đến tiếng cười cho khán giả ấy vừa trải
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Nghệ sĩ
Thu Huyền và
con trai

qua việc lo tang lễ cho thân mẫu được
hai ngày.
Diễn viên Thu Huyền, người luôn
thường trực nụ cười và giọng nói lu loa
trong các vai diễn đã trải qua đổ vỡ hôn
nhân từ rất sớm. Mười bảy năm chị vừa
làm cha, vừa làm mẹ của con. Sau bao
năm lăn lộn với nghề, chị ngẫm ra một
điều, đến 90% nghệ sĩ hài, dù mang
tiếng cười nghiêng ngả đến cho khán giả
nhưng cuộc sống riêng đều có nỗi vất
vả khác nhau. “Đôi lúc tôi nghĩ, nghệ sĩ
hài chỉ mang tiếng cười cho người khác
thôi còn trong cuộc sống nhiều khi họ
phải nuốt nước mắt vào trong. Nhiều lúc
muốn khóc mà cứ phải gồng lên” - Thu
Huyền chia sẻ.

Vượt lên buồn riêng mang tiếng
mình đang có”, NSƯT Minh Vượng
Vợ cố nghệ sĩ Phạm Bằng mất sớm,
cười cho đời
bộc bạch. Không lấy chồng nhưng chị
ngoài những ngày đi quay
luôn thấy an vui bên gia đình lớn, sáu
phim, ông vẫn phụ bán
Cuộc sống riêng của nghệ sĩ hài
anh chị em cháu chắt đề huề luôn quan
quán cùng các con
có nhiều nỗi buồn riêng như thế
tâm, yêu quý. Hiện nay, NSƯT Minh
mưu sinh. Cuộc đời
nhưng có lẽ, ông trời đã cho họ
của cây hài nổi
cái duyên hài để đem tiếng cười Vượng luôn kín lịch làm việc, không
tiếng chuyên vai
cho khán giả. Diễn viên Giang đóng phim thì lên lớp dạy cho sinh
viên, không đi diễn tại các trường tư thì
trưởng thôn -Văn
Còi từng chia sẻ: “Chúng tôi
diễn từ thiện ở bệnh viện và tụ điểm xã
Hiệp ròng rã 20
lên sân khấu để tìm kiếm một
hội. Bật mí với khán giả, sau bộ phim
năm trời nuôi
tiếng cười ảo ảnh nào đó, dù
sitcom Chung cư loạn truyện, Minh
con một mình,
chỉ là diễn thôi, để vơi đi nỗi
Vượng sẽ trở lại với phim truyền hình
vợ chồng li thân.
buồn sâu kín”. Hiểu thêm về nỗi
Trong những năm cuối
niềm trong đời sống của họ là để trân dài tập Ân oán tình đời”.
đời, nghệ sĩ Văn Hiệp
trọng và yêu quý hơn những vai diễn,
Mặc dù không phủ nhận gắn bó với
NSƯT Quang Tèo
ốm đau bệnh tật liên
những cống hiến của họ trên sân
nghề diễn lâu năm cũng vì nhu cầu kinh
miên trong tình trạng
khấu, trên màn ảnh.
tế nhưng Quang Tèo luôn tâm niệm phải
tài chính không mấy dư dả. Còn diễn
diễn thật tốt: “Nghề gì cũng vậy, nhất
Một số nghệ sĩ không may mắn có
viên Hán Văn Tình xuất phát là nghệ sĩ
định phải có đam mê và trách nhiệm với
được cuộc sống viên mãn nhưng với
tuồng, lâu lâu mới có vở diễn, kinh tế
nghề của mình thì chắc chắn sẽ thành
họ, được sống trọn vẹn với nghệ thuật,
khó khăn rồi ngã bệnh, mất khi còn
công”. Gặp những chuyện cơm không
với vai diễn cũng là một thứ hạnh phúc
rất trẻ.
lành, canh không ngọt, ban đầu các
không gì sánh được.
Được yêu mến bởi sự mộc mạc,
nghệ sĩ cũng không tránh khỏi mệt mỏi
thuần chất nhà quê, nông dân lam lũ
nhưng họ luôn gác nỗi lo nghĩ riêng để
trong những vai diễn trên sân khấu hài
Sau những năm tháng vất vả nuôi
tập trung đưa lại tiếng cười
là hai nghệ sĩ Giang Còi và anh bạn thân
con, diễn viên Thu Huyền tự đúc
cho khán giả. Công Lý
Quang Tèo. Đời thường, người thì hôn
rút: “Nghề diễn viên cũng có cái
có mặt ở mọi “mặt
nhân hai ba lần lận đận, người thì vất vả
hay. Dù cuộc sống có tệ đến
trận”: diễn viên
nỗi lo cơm áo gạo tiền chăm sóc gia đình.
mấy thì chúng tôi cũng có
hài, chính kịch,
Hai diễn viên hài nổi tiếng Công Lý và
thể xoay xở để về trạng thái
lồng tiếng, làm
Chiến Thắng lại lận đận tình duyên với
cân bằng chứ không quá bị
quản lí. Các
nhiều lần kết hôn nhưng chưa thể tìm cho
sốc. Mà cũng có thể, nghề
nghệ sĩ hài
mình được hạnh phúc thực sự. Cây hài có
cho chúng tôi trải nghiệm
Chiến
Thắng,
thương hiệu Minh Vượng lại sống cuộc
nhiều cuộc sống, nhiều
Giang Còi,
đời đơn lẻ, ở tuổi 50 sức khỏe của chị
số phận, nhiều con người
Quang
Tèo…
giảm sút vì mang nhiều loại bệnh. Đâu
để chúng tôi tự rút cho mình
vẫn
đều
đặn
diễn
đó trong những tiếng cười
những bài học, kinh
hài kịch, tiểu phẩm.
của nữ diễn viên Vân
nghiệm cho bản thân”.
Hầu
như chẳng bao
NSƯT
Minh
Vượng
Dung vẫn có sự không
Nhưng trên tất
giờ
kêu
ca trách móc
trọn vẹn khi vợ
cả, họ là những nghệ
chuyện riêng tư, diễn viên Vân Dung
chồng chị sống cảnh
sĩ lạc quan, vượt lên
vui vẻ tự nhận chuyện nhà mình rất
“Ngưu Lang - Chức
nỗi khổ riêng để yêu
nhẹ nhàng, chỉ tốn kém tiền nong các
Nữ” mười mấy
đời, yêu nghề. Người
năm qua...
chuyến bay Nam - Bắc hội ngộ mà thôi.
nghèo vẫn chăm chỉ
Nghệ sĩ là người
làm nghề, thậm chí làm Vì thế, chị luôn xuất hiện với sự tươi trẻ
và mang đến tiếng cười thoải mái cho
của công chúng nên
thêm đủ nghề khác để
chuyện đời tư cũng
trang trải cuộc sống, chăm khán giả trong những vai diễn hài hước.
hay bị để ý, dễ bị soi.
sóc gia đình. Người bị bệnh
Làm nghề nào cũng có cái nhọc nhằn
Thậm chí, đôi khi, “chuyện
tật vẫn chống chọi đến cùng
và
vinh
quang riêng của nó, bài viết này
Nghệ sĩ Văn Hiệp
nhà chưa tỏ ngoài ngõ
và không bỏ qua cơ hội được
chỉ muốn có thêm một góc nhìn về các
đã tường” khiến không ít
sống với vai diễn. “Tôi mang
diễn viên hài. Dù đang ở trong lấp lánh
nghệ sĩ rơi vào tình huống không trả lời
đủ thứ bệnh, thuốc uống nặng hơn cơ
hào quang hay nhọc nhằn số phận, họ
không được mà nói ra thì cũng khó. Nhìn thể nhưng không bao giờ tôi oán thán,
vẫn luôn cố gắng mang lại niềm vui và
nhận ra sao là chuyện của người đời,
vẫn làm việc với lịch kín mít, vẫn lạc
tiếng cười cho đời.
người nghệ sĩ vẫn phải bước tiếp cuộc
quan yêu đời. Tôi bằng lòng với cuộc
Thanh Phương
sống của mình, số phận của mình.
sống hiện tại và tự hào vì những điều
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NSND Trung Hiếu

Chưa bao giờ
ngừng yêu

Là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà
Nội, bận trăm công nghìn việc
nhưng NSND Trung Hiếu vẫn
dành thời gian trò chuyện với
PV TCTH. Trong suốt buổi trò
chuyện, anh chia sẻ chân
thành về chuyện đời, chuyện
nghề với nụ cười thường
trực trên môi.

Những vai diễn để đời
Sau gần một thập kỉ theo nghề, lần
đầu Trung Hiếu vào vai phản diện là
nhân vật Khang trong phim Đường đời
của đạo diễn Quốc Trọng. Khi nhận vai,
anh cũng lo lắng, băn khoăn khi quyết
định rũ bỏ những hình ảnh quen thuộc
như người nông dân, anh bộ đội... ngờ
nghệch, hiền lành, chân chất để vào vai
một kẻ nhỏ nhen, ích kỉ. Nhưng cuối
cùng, vai Khang đã mang đến cho anh
thành công ngoài sức tưởng tượng:
Khang là nhân vật “bị ghét” nhất năm
2004 và bộ phim Đường đời năm ấy
cũng được khán giả bình chọn là Phim
truyền hình được yêu thích nhất (Cuộc
thi do Tạp chí Truyền hình tổ chức).
NSND Trung Hiếu quan niệm rất
rõ ràng, là một người nghệ sĩ, một diễn
viên, nhiệm vụ của anh là hoá thân, thể
hiện nhân vật đó sao cho sinh động, chân
thực nhất. Vậy nên, khi được hỏi, liệu
vai Khang trong Đường đời có khiến
mọi người nhìn nhận khác về NSND
Trung Hiếu, liệu có đánh mất hình ảnh
tốt đẹp đang có hay không thì NSND
Trung Hiếu chỉ thản nhiên “không có
vấn đề gì”. Đối với anh bây giờ, không
còn khái niệm phân chia rõ ràng chính
diện với phản diện. Trong mỗi con người
luôn tồn tại hai phần tốt - xấu. Quan
trọng nhất, con người luôn thay đổi
mình, luôn hướng thiện, diệt trừ phần tối
tồn tại bên trong mình. Vậy nên, đóng
vai chính diện là cách anh muốn để mọi
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người thêm yêu quý mình, rồi thấy đó mà
hướng thiện. Còn khi vào vai phản diện,
anh coi đó như là một tấm gương mờ,
mọi người nhìn vào để diệt trừ cái ác.
Nghệ sĩ đôi khi phải dám hi sinh,
dám chấp nhận vào vai ác để thanh lọc,
tẩy rửa bản thân, nhìn vào điều xấu, biết
được những sai lầm trong cuộc sống mà
tránh. NSND Trung Hiếu vào nghề là
vì đam mê và cũng vì muốn hướng tới
những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Anh xác định, cuộc sống vô cùng đa
chiều, mỗi người lại có những suy nghĩ,
tính cách và hành động khác nhau. Và nó
đòi hỏi ở nghệ thuật, ở sân khấu điện ảnh
một sự phản ánh chân thực. Giá trị lớn

nhất của nghệ thuật là phản ánh hiện thực
cuộc sống, cả điều tốt và cũng không ít
điều xấu.
Nhiều người nói vui, sau khi đóng
Đường đời, Trung Hiếu đã trượt dài trong
những vai ác như: tướng cướp Phạm Bạch
Đàn trong Lời sám hối muộn màng, trùm
buôn ma tuý trong Cuồng phong… Trong
đó, nhân vật tướng cướp Bạch Đàn để lại
cho anh nhiều cảm xúc cũng như chiêm
nghiệm về đời người. Đây vốn dĩ là một
nhân vật có một lối sống rất tốt, học giỏi,
sống trong một gia đình nghèo và tự lực
vươn lên để đỗ đại học. Tuy nhiên, dòng
đời đã xô đẩy nhân vật dần trở thành một
bưởng trưởng ở trên rừng. Khi tên tướng

Viết thư pháp là thú vui cầu kỳ của
NSND Trung Hiếu

cướp này bị ra pháp trường thì có rất
nhiều người khóc thương...
Chuyện đời và thú vui
Vốn sinh ra trong một gia đình nghệ
thuật, bố mẹ đều là nghệ sĩ nhiếp ảnh
nên Trung Hiếu luôn nhận được sự động
viên, chia sẻ từ người thân khi theo đuổi
con đường nghệ thuật. Có lẽ nhờ vậy mà
anh không cảm thấy áp lực như nhiều
người vẫn nói về cuộc sống của diễn
viên. Anh sống đơn giản, hoà đồng với
mọi người. Đối với anh, sự hâm mộ, yêu
mến, đôi khi quá khích của khán giả chưa
bao giờ là một điều phiền toái.
Thời phổ thông, Trung Hiếu học lớp
chuyên Toán với ước mong tương lai làm
kĩ sư, bác sĩ. Rồi anh chọn 3 trường đại
học là Luật, Bách khoa và Kinh tế quốc
dân để thi. Tình cờ, một lần anh theo mẹ
đến nhà đạo diễn, NSND Xuân Huyền
chơi. Ông “soi” anh rất kĩ và hỏi mẹ anh:

NSND Trung Hiếu trong một phim hài Tết

trường nghệ thuật
tìm vai diễn cho nhân
Trong phim Phía sau khung cửa sổ vật Bảy trong bộ phim
Hoa ban đỏ. Anh kể,
khi
đến
dự
tuyển
diễn
viên, mới nhìn
“Sao không để nó làm nghệ thuật đi.
những “đối thủ” đã thấy… choáng. Trung
Tôi thấy nó cũng có tố chất đấy”. Mặc
Hiếu phải “đấu” với không ít người đã tạo
dù thấy rất lạ, nhưng bằng sự tò mò của
dựng được tên tuổi trong giới điện ảnh.
tuổi trẻ, Trung Hiếu đăng kí thi vào ĐH
Sân khấu Điện ảnh với quan niệm “có thi Thế mà cuối cùng chàng sinh viên hiền
lành lại lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất
cũng chẳng… chết ai”. Dưới sự hướng
phim. Người ta thấy được ở Trung Hiếu
dẫn của đạo diễn, NSND Xuân Huyền,
những nét tương đồng với nhân vật Bảy,
Trung Hiếu “học nghề” khoảng một
đó là sự trẻ trung, hồn nhiên, vô tư của
tháng. Cũng trong thời gian đó, anh thay
tuổi mười chín, đôi mươi. Trung Hiếu gặp
đổi dần quan niệm về nghệ thuật và cảm
thấy mê đắm những vai diễn, yêu thế giới nhiều khó khăn, vất vả để hoàn thành vai
của sự chân - thiện - mĩ được các đạo
diễn mà ban đầu tưởng như quá sức đối
diễn xây dựng. Anh trúng tuyển vào khoa với một sinh viên. Những ngày tháng đó
Kịch - Điện ảnh. Theo con đường mới
rồi cũng trôi qua một cách êm đẹp. Sau
mẻ đó, anh bỏ lại đằng sau 3 tờ giấy báo
vai diễn đầu đời này, cái tên Trung Hiếu
trúng tuyển của các trường đại học danh
được biết tới, dẫn anh đến những vai diễn
tiếng không chút đắn đo.
thành công sau này. Ra trường, năm 1994,
Trung Hiếu về đầu quân cho Nhà hát
Trung Hiếu học năm thứ nhất trùng
Kịch Hà Nội và gắn bó đến bây giờ.
thời điểm đạo diễn Quốc Trọng vào các

Từng chia sẻ luôn chờ đợi duyên đến,
thế nhưng NSND Trung Hiếu chưa bao
giờ bị động trong chuyện tình cảm. Hiện
tại, NSND Trung Hiếu đã tìm được một
nửa. Anh bật mí, người đó có tính cách
sôi nổi, trẻ trung và hồn nhiên, trái ngược
những sở thích có phần già dặn và tĩnh
lặng của anh. Anh tự nhận, khuyết điểm
lớn nhất của mình đối với bạn gái là mải
chơi, thích bạn bè, không dành nhiều thời
gian cho người yêu. Ở tuổi ngoài tứ tuần,
NSND Trung Hiếu nhận mình vẫn còn
thanh niên, bận rộn với công việc, tình
yêu và những thú vui cầu kì. Mỗi buổi tối
thảnh thơi, không phải đọc kịch bản, anh
sẽ viết thư pháp. Mỗi dịp Tết, anh viết
thư pháp cùng mọi người, cho chữ và
tham gia các triển lãm ở Văn Miếu... Thú
vui tao nhã này giúp anh giải toả căng
thẳng và được “thanh lọc” sau những
ngày làm việc mệt nhọc.
Nguyễn Trần
Ảnh: Nhân vật cung cấp
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Nếu so trong bộ môn wushu,
lĩnh vực mà Thúy Vi đang đeo
đuổi, có lẽ ít người được như
cô gái có nụ cười rất dễ mến
này. Và cũng thực sự thú vị khi
Thúy Vi nói về giải thưởng, về
những thành tích ấy bằng một
thái độ khiêm nhường khiến
cho người đối diện yêu mến.
Một ngày Chủ nhật hiếm hoi
được nghỉ, cô gái vàng wushu
đã có những chia sẻ về cuộc
sống, về thể thao và đặc biệt
hơn, về danh hiệu “Công dân
thủ đô ưu tú” năm 2017 mà Thúy
Vi vừa vinh dự được nhận…

Dương Thúy Vi

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại
Sea Games 29 của Thúy Vi

Nếu tôi nhớ không nhầm, năm
2014, bạn cũng đạt được danh hiệu
Những gương mặt Thủ đô tiêu biểu?
Vâng. Năm 2014 em vinh dự được
bầu chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ
thủ đô tiêu biểu - giải thưởng do Thành
đoàn Hà Nội tổ chức. Đó là một giải
thưởng rất có ý nghĩa với em. Nó động
viên, cho em thêm động lực để rèn luyện
và thi đấu. Có lẽ, năm 2014 em được
bầu chọn là Gương mặt thủ đô tiêu biểu
bởi đã giành HCV tại Đại hội Thể thao
võ thuật châu Á (ASIAD) 2014. Em nhớ
lại lời bố khi em bắt đầu làm quen với
wushu: “Thành công sẽ đến với người
biết đam mê và phấn đấu”. Cho đến bây
giờ, câu nói của bố như một kim chỉ nam
cho mình. Em nghĩ mình đang đi đúng
hướng, đó là được sống với đam mê và
được mọi người ghi nhận.
Hình như cả bố và mẹ bạn đều
theo nghiệp võ? Họ có giúp được bạn

26

Tự hào
là công dân
thủ đô ưu tú
nhiều trong luyện tập và theo bạn, gen
di truyền có vai trò như thế nào trong
thể thao?
Bố em là võ sĩ Dương Văn
Thắng, mẹ em theo tập
Vịnh Xuân Quyền. Thừa
hưởng năng khiếu và
truyền thống gia đình
nhưng bố mẹ từng
ngăn không muốn
cho em theo nghiệp
võ. Em được thừa
hưởng khí chất, tình
yêu và cả sự nỗ lực
trong rèn luyện. Ban
đầu phản đối nhưng khi
biết em theo wushu, mẹ lại là
người uốn nắn chỉ dẫn em từ những buổi
đầu tiên, khi em mới 8 tuổi.
Nhưng những âu lo của bố mẹ
khi bạn quyết định gắn bó với wushu
không phải không có lí. Con gái theo

nghiệp thể thao nhiều nỗi truân
chuyên. Không phải ai cũng có thể đạt
được vinh quang. Và nếu có vinh quang
thì tuổi nghề cũng ngắn ngủi, chỉ trên
dưới mười năm?
Đây là điều ngày trước,
khi mới đến với wushu em
không nghĩ đến đâu. Em
gắn bó với nó một cách
vô tư bằng tình yêu đầy
cảm tính ấy. Nhưng
giờ đã hơn hai mươi
tuổi, ít nhiều biết thế
nào là vinh quang cũng
như cơ cực của nghề mình
đeo đuổi nên cũng thấy có lí.
Nếu có một nguồn động lực lớn
lao nhất để em vượt qua mọi khó khăn
thì đó chỉ có thể là tình yêu. Trong em,
tình yêu, sự đam mê dành cho wushu vẫn
vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nó cho
em sức mạnh để vượt lên tất cả. Mong

muốn lớn nhất bây giờ của em là tiếp tục
cống hiến trong các cuộc thi cấp quốc
gia, thi cấp châu Á và giải thế giới. Xa
hơn là sẽ được trở thành huấn luyện viên
Wushu để đào tạo các bạn trẻ. Làm công
tác huấn luyện, cũng là một cách để được
sống với tình yêu của mình.
Trong thể thao mà cụ thể là
wushu, nỗi sợ hãi lớn nhất là gì?
Đó là chấn thương. Chấn thương
nặng sẽ phải lên bàn mổ và thậm chí có
thể phải bỏ luôn giấc mơ của mình. Thời
gian tham dự ASIAD 2014 tại Incheon
(Hàn Quốc), em bị chấn thương dai dẳng
nhưng cố gắng nén đau để tiếp tục tập
luyện và thi đấu. Trước một sự kiện lớn
như vậy mà bị chấn thương mình cũng
buồn, cũng lo lắng lắm, nhưng rồi em
đã nén đau đớn để thi đấu và giành được
Với những nỗ lực và đóng góp của mình
trong lĩnh vực thể thao, Dương Thúy Vi đã
được vinh dự được nhận nhiều phần thưởng
cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba
(năm 2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ (năm 2014, 2015); Bằng khen của Bộ
VH - TT - DL (năm 2010, 2012, 2013, 2015);
Bằng khen của Trung ương Đoàn (năm
2015); Bằng khen của Ủy ban Olympic Việt
Nam (năm 2015)... Năm 2017, Dương Thúy
Vi đã đoạt 2 HCV tại SEA Games 29 - 2017
và là tuyển thủ giành HCV đầu tiên cho đoàn
thể thao Việt Nam tại Malaysia. Nối tiếp
thành công, vừa qua, nữ tuyển thủ này còn
giành thêm 1 HCV tại giải wushu VĐTG 2017
tổ chức ở Kazan (Nga).

tấm Huy chương Vàng danh giá. Kỉ niệm
đó của em cũng là nỗi niềm của không
ít vận động viên nên có thể nói, chấn
thương là nỗi sợ hãi lớn nhất của những
người thi đấu thể thao.
Tình yêu của một cô gái nhà võ
như thế nào? Bạn có tiêu chí gì khi lựa
chọn một nửa của mình?
Nó cũng bình thường như bất kì cô
gái nào đó thôi. Em không lựa chọn hay
đặt ra một tiêu chí cụ thể gì trong chuyện
tình cảm. Thấy hợp, thấy cảm mến thì
rất có thể để nên duyên. Hiện tại em vừa
luyện tập vừa tập trung học đại học và
học xong thì rất có thể sẽ… lấy chồng
(cười).

Năm nay là một năm nhiều niềm
vui của em khi đạt được nhiều thành
tích cao tại SEA Games và giải wushu
VĐTG tổ chức tại Nga. Đặc biệt em lại
được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt
Thủ đô ưu tú. Em có thể chia sẻ về
những niềm vui ấy?
Đúng là một năm có nhiều niềm
vui đến với em. Em còn nhớ mãi cảm
giác khi là người mang tấm HCV đầu
tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại
SEA Games vừa qua. Đó là những phần
thưởng quý giá cho những nỗ lực của
em. Em rất biết ơn huấn luyện viên, các
thầy cô bạn bè và người thân đã cho
em nhiều động lực tinh thần để có được

những kết quả ấy. Còn sự ghi nhận 1
trong 10 Gương mặt thủ đô ưu tú thì quả
thực em rất bất ngờ. Nó là danh hiệu cao
quý mà có rất nhiều người, nhiều tên
tuổi đã gắn bó, tâm huyết cả đời với Hà
Nội mới nhận được sự vinh danh ấy. Vậy
nên với em, được bầu chọn Công dân
Thủ Đô ưu tú là phần thưởng tinh thần
có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của
mình. Nó rất khác các giải thưởng trong
thể thao. Em sẽ luôn cố gắng đóng góp
công sức nhỏ bé của mình để làm đẹp
thêm cho thành phố nơi mình đã được
sinh ra và trưởng thành.
Văn Hương
(Thực hiện)
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T

Lần đầu bén duyên
vai hài

hanh Hiền là người gốc Quảng
Nam, lớn lên ở vùng ngoại ô
Hoóc Môn, TP.HCM. Tuy còn
khá trẻ nhưng Thanh Hiền không ngại
hóa thân vào những vai già dặn, khắc
khổ để thỏa mãn niềm đam mê nghệ
thuật cháy bỏng. Cô luôn cố gắng không
lặp lại chính mình nên chọn các vai đa
dạng trong các phim mình tham gia như:
Dòng nhớ, Danh vọng phù hoa, Một đời
giông tố, Bí ẩn song sinh, Pháp đình của
lương tâm… Ngoài ra, Thanh Hiền còn
tham gia sân khấu kịch Thế giới trẻ và
nhiều chương trình truyền hình.
Trước đây, chị thường đóng
khung với hình ảnh hiền dịu, có phần
yếu đuối nên khán giả bất ngờ với
nhân vật dì Hường có ngoại hình lòe
loẹt và tính cách tưng tửng. Vì sao chị
có bước chuyển này?
Đây là vai hài đầu tiên của tôi nên
ban đầu cũng hơi đắn đo. Lúc được
đạo diễn Quốc Thuận mời, tôi từ chối
ngay vì sợ mình không có duyên sẽ làm
không tới. Thế nhưng, anh ấy thuyết
phục quá nhiệt tình nên tôi mới dám
thử sức. Bên cạnh đó, bộ phim tuy là
hài tình huống nhưng đằng sau tiếng
cười chứa đựng thông điệp về tình yêu,
gia đình một cách tinh tế, sâu lắng. Tôi
phải gặp riêng đạo diễn một ngày để
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bàn bạc về tính cách, ngoại hình của
nhân vật sao cho ấn tượng nhất, với
nhân vật mới mẻ so với mình thì càng
phải kĩ lưỡng hơn.
Dì Hường có rất nhiều phụ kiện
nổi bật, bắt mắt, đạo cụ này do đoàn
phim cung cấp hay chị tự sắm?

Thanh Hiền trong phim
Oan gia bùm chéo
Thanh Hiền là gương mặt vừa
quen vừa lạ giữa “rừng” diễn
viên hài của phim sitcom vui
nhộn Oan gia bùm chéo (phát
sóng trên kênh VTV9). Cô vốn
được yêu thích qua các vai
diễn lấy nhiều nước mắt của
khán giả trong những bộ phim
truyền hình gần đây nên hình
ảnh người phụ nữ quá lứa lỡ
thì dì Hường khiến người xem
vô cùng thích thú.

Tôi tự đi chọn từng món đồ cho dì
Hường: quần áo, váy, băng đô, vòng cổ,
bông tai… Tạo hình của nhân vật rất
quan trọng vì giúp tôi tự tin hơn. Kế đó
là phần kịch bản đã cho nhân vật của tôi
những tình huống thú vị, vui vẻ để bộc
lộ tính cách. Ngoài ra, đạo diễn Quốc
Thuận và các anh chị có nhiều kinh
nghiệm diễn xuất như: má Lê Thiện, cô
Lê Giang, cô Ngân Quỳnh, chú Bảo Trí,
Hà Trí Quang, Băng Di, Lê Lộc… có ít
nhiều kinh nghiệm diễn vai hài cũng đã
hết lòng hỗ trợ cho tôi. Mọi người đã chỉ
dẫn nhiệt tình, thậm chí thị phạm cho tôi
để giúp nhân vật dì Hường tròn trịa hơn.
Bạn diễn nào trong phim có kỉ
niệm đáng nhớ nhất với chị?
Tôi nhớ nhất những phân đoạn đóng
chung với cô Lê Giang. Có những đêm
diễn viên hết vai về sớm nên chỉ còn hai
cô cháu. Càng về khuya mọi người càng
buồn ngủ và rất khó nhớ thoại, nhất là
cô Lê Giang, một câu thoại có khi phải
quay lại 10 lần vẫn không suôn sẻ. Mặc

dù nói vấp nhưng cô vẫn rất
đáng yêu và hài hước nên cả
đoàn được những trận cười
khoái chí.
Chị thấy đóng hài
có khó không? Chị
đánh giá về mức độ
nhập vai của mình như
thế nào?

dài hơn. Vì thế, bối cảnh
phim truyền hình cũng
nhiều và rộng hơn.
Còn bối cảnh
sitcom đơn giản
và mộc mạc như
trong nhà, quán
cóc đầu đường,
cổng nhà….
Sau thời gian
tham gia rất nhiều
chương trình truyền hình
Thanh Hiền trong phim
với vai trò thí sinh, huấn
Dòng nhớ
luyện viên, chị bắt

Bất cứ vai diễn nào
cũng có cái khó nhất định.
Khi đóng vai bi, không phải
mình khóc là đạt, mà phải lấy
được cảm xúc, chạm vào trái
tim khán giả. Còn vai hài cũng rất khó
để mang nụ cười đến cho khán giả. Mỗi
diễn viên đến với nghề sẽ có những mức
độ khác nhau, như mới vào nghề thì sẽ
có sự ngây ngô, trong sáng. Còn những
diễn viên lâu năm thì sẽ bắt nhịp
nhanh hơn, sự trải nghiệm sẽ phong
phú hơn. Mức độ nhập vai của tôi
thuộc loại trung bình, không quá
nhanh cũng không quá chậm, phụ
thuộc vào việc nghiên cứu kịch
bản và cảm về nhân vật.
Chị có gặp khó khăn về sự
khác biệt khi đóng phim truyền
hình và phim sitcom (hài tình
huống) không?
Trước đây tôi đã tham gia một,
hai phim rồi nên cũng rất thích thể
loại này. Mỗi tập phim sitcom kể
một câu chuyện, vấn đề nhỏ và
xoay quanh chủ đề gần gũi với
cuộc sống hàng ngày. Trong khi
đó, phim truyền hình truyền tải
thông điệp qua một câu chuyện

đầu trở lại với phim ảnh nhiều hơn.
Điều này có ảnh hưởng đến việc chăm
sóc con gái Grammy không?
Hiện nay bé Grammy cũng đã cứng
cáp và thích nghi với trường lớp nên tôi
có thể yên tâm đi làm nhiều hơn. Thời
gian tôi ở cạnh con là buổi tối và cuối
tuần. Nếu tôi bận việc thì anh Gia Bảo
hoặc ông bà ngoại sẽ đón bé. Bé được
ông bà dành nhiều thời gian chăm sóc từ
nhỏ nên tôi rất yên tâm.
Gần đây có nhiều thông tin cho
rằng cuộc hôn nhân của chị và diễn
viên hài Gia Bảo đang gặp sóng gió
nhưng hầu như chị chưa lên tiếng. Chị
có muốn chia sẻ điều gì không?
Hiện tại tôi chưa muốn nhắc đến
chuyện này. Tôi chỉ muốn tập trung
chăm sóc con cái và tìm kiếm những
vai diễn hay.
Phim truyền hình đang trong
tình trạng bão hòa. Chị có định
“tấn công” sang lĩnh vực điện
ảnh để được biết đến nhiều
hơn không?

Gia đình Gia Bảo,
Thanh Hiền và
con gái Grammy

Từ lúc theo học trường Sân khấu Điện ảnh đến nay, tôi không đòi hỏi
mình phải quá nổi tiếng hay có chiêu
trò mà muốn mình được làm nghề một
cách chính thống. Vì thế, khi nhận
một vai nào đó tôi phải làm thật tốt,
phải nghiên cứu kịch bản. Tôi cũng
thích được ngồi phân tích với đạo
diễn để rõ nhân vật, bối cảnh, thực
tại, từ đó nhập vai tốt hơn.
Cám ơn chị!
Hải Lam (Thực hiện)
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Tôi đến sân khấu Hoàng Thái Thanh vào
một buổi chiều mưa khá lớn, Ái Như vừa
hướng dẫn cho các diễn viên trẻ vừa liên
tục trả lời điện thoại để sắp xếp công
việc. Khác với những gì tôi nghĩ khi đọc
những bài báo về chị, về Hoàng Thái
Thanh, Ái Như hạn chế tối đa khi nói về
những khó khăn, chị xem đó như điều
kiện đính kèm để được thoả sức vùng vẫy
với đam mê nghệ thuật: “Tôi không kinh
doanh sân khấu, cũng không muốn than
vãn gì vì đây là lựa chọn của bản thân
mình. Chỉ biết đón nhận và cảm ơn khán
giả, những người bạn đã yêu thương và
đồng hành cùng Hoàng Thái Thanh”.

Sân khấu đang ở trong giai đoạn
vô cùng khó khăn, những thương hiệu
ăn khách như Indecaf, Phú Nhuận, Thế
giới trẻ... cũng phải liên tục bù lỗ, với
Hoàng Thái Thanh thì sao ạ?
Chúng tôi cũng vậy thôi, đó là tình
hình chung mà. Hoàng Thái Thanh còn
có điểm bất lợi hơn là ở khá xa trung tâm,
nhiều khán giả còn không biết địa điểm
này nằm ở đâu. Mặc dù cơ sở hạ tầng ở
đây rất tốt, chúng tôi cũng được sự hỗ trợ
tối đa của ban Giám đốc Nhà thiếu nhi
Q10, nhưng không phải là nơi lí tưởng để
mở sân khấu.

Nghệ sĩ Ái Như

Thỏa sức
với đam mê

nhận những
tình cảm của
khán giả dành
cho sân khấu và
cám ơn những
tình yêu ấy. Đó
là nguồn an ủi,
động viên rất
lớn cho những người còn có đam mê và
cố giữ cho sân khấu sáng đèn hàng đêm
như chúng tôi.

có ý nghĩ sẽ thay đổi, dựng những vở
phù hợp hơn với thị hiếu để giải quyết
bài toán doanh thu?

Có vẻ như suốt 8 năm qua Ái Như
và Thành Hội đã quen với áp lực rồi?

Không chỉ khán giả mà ngay cả
những người trong nghề đều khâm
phục sự kiên định của Ái Như khi theo
đuổi đến cùng kịch tâm lí xã hội, điều gì
khiến chị yêu dòng kịch này đến vậy?

Nói quen với áp lực thì nghe mủi lòng
quá, vì có ai muốn phải bị áp lực đâu
(cười). Nhưng tôi không muốn kêu ca quá
nhiều, vì mình thích thì mình làm thôi, áp
lực thì phải ráng chịu. Đường xá xa xôi,
lại có quá nhiều sự lựa chọn, nên không
thể trách khán giả được, chỉ biết là đón

Tôi thích dòng kịch tâm lí xã hội vì
muốn kể những câu chuyện về tình yêu và
thân phận con người. Nếu mình yêu thích
thì chắc chắn mình sẽ có nhiều hứng thú
và có thể sáng tạo khi làm công việc đó.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó, vì luôn
tâm niệm rằng, khi làm món ăn nào thì
phải làm cho chu toàn, nó phải ngon, phải
đẹp. Rất nhiều bạn phóng viên hỏi tôi rằng,
có cái gì mới hơn không. Tôi luôn cố gắng
làm mới trong sở trường của mình, làm
mới trong cách viết kịch bản, cách kể của
mỗi câu chuyện, nhưng phong cách của
chúng tôi sẽ không thay đổi. Hoàng Thái
Thanh luôn là điểm đến cho những ai yêu
thích dòng kịch tâm lí, xã hội.

Trong những giai đoạn khó khăn,
sân khấu vắng khán giả, đã khi nào chị

Vừa là bà “bầu”, vừa viết kịch
bản, vừa là đạo diễn dàn dựng kiêm luôn
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diễn viên..., phải lo toan nhiều thứ như
thế có ảnh hưởng đến con người nghệ sĩ
của chị khi đứng trên sân khấu không?
Đúng là có rất nhiều thứ phải lo,
nhưng suy cho cùng, tất cả mọi việc
mình làm đều vì tình yêu với nghệ
thuật, đều mong muốn có những tác
phẩm chỉn chu gửi tới khán giả. Việc gì
cũng muốn chu toàn nên nói thật là gần
8 năm qua tôi đã hao tốn rất nhiều tâm
lực và sức khoẻ. Một vở diễn từ khi bắt
đầu có ý tưởng, viết kịch bản, lên sàn
tập cho đến lúc ra mắt khán giả phải
mất đến nửa năm, mà trung bình một
năm Hoàng Thái Thanh phải làm từ 3 4 vở mới nên phải lao tâm khổ tứ lắm.
Nhưng nếu mình không kĩ lưỡng, chỉn
chu thì khán giả lại không thích.
Gần 8 năm xây dựng thương hiệu
Hoàng Thái Thanh, tiêu tốn biết bao
nhiêu tiền bạc, sức khoẻ, tinh thần, chị
cảm thấy mình “lời” được cái gì?
Đó đều là những thứ không thể cân,
đong, đo, đếm được. Cách đây hơn 30
năm, vì những kế hoạch của gia đình, tôi
đã phải rời xa sân khấu một thời gian dài.
Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn thấy
nhớ nhung, khao khát được trở lại sân
khấu. Khi được sống với nghề, được khán
giả yêu thương, được đón nhận, được
làm những điều mà mình mơ ước, được
lan truyền, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của
mình với khán giả và nhận được sự đồng
cảm, thì còn hạnh phúc nào lớn hơn nữa.
Có khi nào chị nghĩ rằng, nếu
không mở sân khấu, không đổ quá
nhiều tiền bạc và tâm sức vào Hoàng
Thái Thanh mà đơn giản chỉ làm diễn
viên hay đạo diễn thôi thì sẽ đỡ mệt mỏi
hơn rất nhiều và khán giả vẫn không thể
phủ nhận tài năng của Thành Hội Ái Như?

nhóm. Con gái tôi thì đang là giảng viên
trường Đại học Y nhưng vẫn đảm nhận
vai trò trưởng ban ngoại vụ, lo việc đối
ngoại cho sân khấu, còn ông xã thì luôn là
khán giả đầu tiên trong tất cả các vở diễn.
Cách đây 30 năm, cũng chính ông xã là
người đã động viên tôi trở lại với sân
khấu và luôn tạo điều kiện cho tôi được
sống trọn vẹn với nghề.
Người xem đang bội thực với
hài nhảm và bắt đầu thích những câu
chuyện phản ánh số phận con người,
sân khấu Hoàng Thái Thanh có đông
khán giả hơn không ạ?

Gia đình nghệ sĩ Ái Như cùng các đồng nghiệp
trong lễ giỗ Tổ vừa qua
Trong gia đình, ai cũng biết tôi yêu
sân khấu đến mức nào, nên họ luôn
đồng hành cùng tôi. Điều đó khiến tôi
cảm thấy gia đình luôn bên cạnh, khi
mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, tìm được
sự an ủi, sẻ chia.

Đó là con đường mà trước đây chúng
tôi đã đi, dù nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần,
nhưng không thoả mãn được hết đam mê
nghệ thuật. Chỉ có ở chính sân khấu của
mình thì mới có thể làm tất cả những gì
mà mình mong muốn, mới dám dấn thân
đến tận cùng như vậy.
Để có thể đi đến cùng với đam mê
nghệ thuật như thế này, chắc chị phải có
sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình?
Giá ước, vở kịch ra mắt trong mùa
Halloween vừa qua là một dự án của các
bạn sinh viên do con trai tôi làm trưởng

Nghệ sĩ Ái Như trong vở
Bao giờ sông cạn

Hoàng Thái Thanh không đông khách
hơn, nhưng những điều khán giả cảm
nhận được sau mỗi vở diễn nhiều hơn và
sâu hơn. Có một điều mà chúng tôi cảm
thấy vui và có động lực để thực hiện là
giới thiệu kịch văn học đến các trường
phổ thông trong địa bàn thành phố. Các
buổi học ngoại khoá như vậy được các
em học sinh và cả các thầy cô giáo rất yêu
thích. Chúng tôi mong mỏi những vở diễn
như thế có thể lan toả được thông điệp
nhân văn tới cho các em học sinh.
Xin cám ơn vì những chia sẻ
của chị!
Thu Trang (Thực hiện)
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Thành quả khó tin
của phim kinh dị
Không chỉ vươn tới những cột mốc doanh thu đi vào lịch sử điện
ảnh thế giới, các tác phẩm phim kinh dị trình làng trong năm
2017 còn chạm tới các điểm số cao đến khó tin theo đánh giá của
giới phê bình và khán giả. Có lí do để tin rằng, dòng phim này có
thể làm nên chuyện tại mùa giải thưởng sắp tới.

Đ

ược chuyển thể từ cuốn tiểu
thuyết ăn khách của “ông hoàng
truyện kinh dị” Stephen King,
It (Chú hề ma quái) đã vượt xa phiên
bản phim ra mắt cách đây 27 năm để
trở thành hiện tượng điện ảnh nổi bật
bậc nhất những tháng cuối năm 2017.
Với doanh thu toàn cầu đạt mức 651
triệu USD (và chưa phải là con số cuối
cùng), It trở thành phim kinh dị dán
mác R ăn khách nhất mọi thời đại. Khác
với nhiều bộ phim hù dọa, la hét tuy lời
lớn nhưng lại bị chê về chất lượng nội
dung như: Paranormal Activity (Hiện
tượng siêu nhiên) hay Annabelle (Búp
bê ma quái)…, It có nền tảng chắc chắn
nhờ nội dung hấp dẫn được chắp bút
bởi bậc thầy viết tiểu thuyết. Chọn dàn
diễn viên nhí xuất sắc làm trung tâm, thể
hiện nỗi sợ theo trí tưởng tượng của trẻ
con trở thành cách làm mới mẻ khiến
It thỏa mãn được sự mong mỏi của
đối tượng khán giả của dòng phim này
cũng như những người trung lập. Bởi
từ mỗi nhân vật nhỏ tuổi lại được bóc
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tách những vấn đề rất thực tế mà khó ai
có thể thờ ơ: khi là nạn xâm hại trẻ em
từ chính người thân trong gia đình, khi
là áp lực về năng lực, sức khỏe, trí tuệ
mà người lớn áp đặt lên con cái, bạo lực
học đường hay những nguy cơ tiềm ẩn
về xung đột, sự phản kháng mà tuổi mới
lớn rất dễ gặp phải… Cách làm phim
khôn ngoan, ngắt tác phẩm gốc làm hai
phần riêng biệt cũng là lí do giúp khán
giả thưởng thức trọn vẹn câu chuyện của
các cô bé cậu bé trước khi tiếp cận phần
kết sẽ tới sau hai năm nữa, với dàn diễn
viên trưởng thành.
Theo trang IndieWire, mối liên hệ
giữa giải thưởng điện ảnh lớn nhất
thế giới – Oscar và dòng phim kinh dị
không mấy mật thiết. Nói cách khác,
đây không phải là gu của Viện Hàn lâm
Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.
Bộ phim kinh dị duy nhất tính đến nay
giành được Oscar cho Phim hay nhất là
The Silent of the Lambs (Sự im lặng của
bầy cừu) thực tế khá nặng về tâm lý, đấu
trí, điều tra. Để cân sức với các đối thủ

khác, phim kinh dị cần phải nổi trội về
diễn xuất cũng như có bước đột phá về
nội dung. Về mặt này, It không có nhiều
triển vọng, thay vào đó, ứng cử viên
tiềm năng là Get Out (Trốn thoát), phim
đã nhận điểm số tới 99% trên trang
Rotten Tomatoes với cách chuyển tải
ám ảnh về vấn nạn phân biệt chủng tộc.
Những cú xoay chuyển tài tình, bất ngờ
mà phim mang tới được đánh giá là độc
đáo, ít gặp ở phim kinh dị. Hạng mục
Kịch bản gốc và Biên kịch tương đối
khả thi với Get Out ngay cả khi những
tháng cuối năm Hollywood chứng kiến
sự đổ bộ dồn dập các phim đậm chất
nghệ thuật do những tên tuổi lớn thực
hiện. Trong khi đó It tỏ ra nặng kí ở
hạng mục cho Hóa trang và Làm tóc.
Hình ảnh chú hề với chiếc đầu to, gương
mặt trắng bệch đáng sợ là sản phẩm
được thực hiện hết sức kì công của đội
ngũ nhân viên tới hơn 20 người.
Không gây được quá nhiều tiếng
vang như Get Out hay It, nhưng Split
(Tách biệt) cũng được xem là một đỉnh
cao ấn tượng trong năm 2017, đạt
doanh thu 278,3 triệu USD trong khi
kinh phí làm phim chỉ vỏn vẹn 9 triệu
USD. Phim đánh dấu sự trở lại phong
độ của đạo diễn gốc Ấn Độ M.Night.
Shyamalan – người từng gây sửng sốt

cùng siêu phẩm kinh dị The Sixth Sense
(Giác quan thứ sáu). Split cũng là màn
phô diễn tài năng diễn xuất của James
McAvoy khi thể hiện tới 23 nhân cách
khác biệt trong một con người. Không
cần thay đổi nhiều về ngoại hình James
McAvoy vẫn rất “nuột” khi liên tục biến
đổi từ con người này sang con người khác,
lúc khó tính, lúc lại dịu dàng, khi thành
phụ nữ, lúc hóa trẻ con. James McAvoy đã
nhận được một đề cử cho Nam diễn viên
chính xuất sắc nhất tại MTV Movie & TV
Awards nhưng giới phê bình nhận định, tài
tử điển trai hoàn toàn xứng đáng có mặt
ở các giải thưởng mang tính chuyên môn
cao cho nỗ lực lột xác của mình.

Ra mắt trong mùa lễ Halloween
2017, Happy Death Day (Sinh nhật chết
chóc) trở thành điểm sáng đáng chú ý.
Đạo diễn phim tuyên bố không muốn
đi vào vòng lặp nhàm chán, hù dọa dễ
dãi của phim kinh dị và quả thật phim
đã chiêu đãi khán giả gần 100 phút hồi
hộp thót tim cùng nhân vật mà vẫn tươi
mới với cách nữ nhân vật chính từ thế bị
động trở thành người chủ động để tìm ra
tử thần. Nữ diễn viên Jessica Rothe cũng
xóa đi ấn tượng không mấy tích cực
về kiểu la hét quen thuộc mà cho thấy
chiều sâu tâm lí, sự biến chuyển tinh tế.
Sau nhiều tuần trụ vững vàng trong Top

10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ,
phần 2 của Happy Death Day đang được
quan tâm phát triển.
Thường được sản xuất với kinh phí
khiêm tốn (dưới mức 10 triệu USD)
nhưng lại đạt doanh thu rất lớn, những
bộ phim kinh dị kể trên vốn đã là kết
quả hết sức ngọt ngào mà hãng phim
nào cũng mong đợi. Nếu các phim kinh
dị có thể đặt chân một cách chính thức
vào cuộc cạnh tranh giải thưởng uy tín
như kì vọng thì giới phê bình, công
chúng đã đến lúc cần phải có cái nhìn
khác về dòng phim này.
Thùy An (Theo indiewire)
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Angelina Jolie

Tôi không mong
người khác hiểu mình
Nhắc đến Angelina
Jolie, người ta thường
nghĩ tới một trong
những siêu sao điện ảnh
quyền lực nhất thế
giới, một nhan sắc hiếm
có hay người phụ nữ
tuyệt vời trong vai trò
làm mẹ. Thế nhưng, sau
ánh hào quang,
Angelina lại hiện lên
là người phụ nữ nghị
lực và bản lĩnh, vẫn âm
thầm bền bỉ bước đi
trên con đường
của mình…

Lặng lẽ bước qua
thăng trầm
Không giống những ngôi sao điện
ảnh khác, tài năng và sự nổi tiếng của
Angelina dường như tỉ lệ thuận với
scandal và sự chỉ trích từ phía dư luận.
Gây sốc với chuyện tình năm 14 tuổi,
từng nghiện ma túy, nụ hôn môi với anh
trai hay sự ồn ào từ mối tình đồng giới
trong thời gian li thân chồng… hình ảnh
của Angelina Jolie khi ấy được người
ta miêu tả là cô đào nổi loạn bậc nhất
Hollywood. Đỉnh điểm của những lời
chỉ trích là khi Angelina bén duyên cùng
Brad Pitt sau bộ phim điện ảnh đình
đám Ông bà Smith (2005). Khi ấy, cô
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được cho là kẻ thứ ba đã phá vỡ cuộc
hôn nhân hạnh phúc giữa Brad Pitt và
Jennifer Aniston, đồng thời phải hứng
chịu đủ những lời cay nghiệt của người
đời. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ,
Angelina vẫn giữ im lặng và không giải
thích cũng như thanh minh bất cứ điều gì
về sự việc đã xảy ra. Người đàn bà xinh
đẹp và đầy nội lực ấy âm thầm khẳng
định nhân cách và con người mình với
công chúng bằng những hành động thiết
thực và cụ thể. Có thể nói, việc gặp gỡ
và bị cuốn vào tiếng sét ái tình với Brad
Pitt đã biến Angelina Jolie thành một
con người hoàn toàn khác. Sau Maddox,
đứa con đầu tiên cô nhận nuôi năm 2002
tại Campuchia, Angela đã cùng Brad Pitt

nhận nuôi bé gái da màu Zahara tại trại
mồ côi ở Ethiopia năm 2005, sau đó là
cậu bé người Việt Nam Pax Thiên năm
2007, rồi lần lượt bé Shiloh và cặp song
sinh Knox và Vivienne ra đời. Angela
bỗng nhiên trở thành bà mẹ nổi tiếng
đông con nhất tại kinh đô điện ảnh. Hình
ảnh một Angelina đằm thắm nâng niu
những thiên thần bé bỏng trên mặt báo
cho đến bây giờ vẫn luôn truyền cảm
hứng cho nhiều người phụ nữ trên toàn
thế giới. Tình yêu mà cô dành cho những
đứa con của mình luôn là một nguồn
sống quý giá nhất đối với Angelina. Chia
sẻ trên The NYT sau nỗi đau về cuộc
chia li đầy tiếc nuối với Brad Pitt, cô xúc
động nói: “Không có điều gì là dễ dàng

cả, nó thật sự rất khó khăn, một hoàn
cảnh vô cùng đau đớn, tôi chỉ mong gia
đình mình được yên bình. Bọn trẻ chính
là những người bạn thân thiết nhất mà
tôi từng có. Không ai trong cuộc đời này
có thể sát cánh bên tôi như thế”.
Không những trở thành người mẹ
tuyệt vời, Angelina cũng âm thầm hoạt
động nhân đạo một cách bền bỉ và tích
cực. Cô không ngừng cống hiến, rong
ruổi trên những miền đất khó khăn,
nghèo đói, tham gia vào những dự án
nhân đạo về bảo tồn và phát triển cộng
đồng, nhập cư và giáo dục trẻ em hay
đấu tranh về vấn đề nhân quyền và
quyền của phụ nữ. Những đóng góp
của Angelina cho đến nay không ai có
thể phủ nhận, cô được cả thế giới vinh
danh với nhiều giải thưởng nhân đạo
danh giá mà không phải ngôi sao nào
cũng đạt được. Sự âm thầm vượt lên
những biến cố thăng trầm còn thể hiện
ở việc Angelina Jolie lặng lẽ cắt bỏ bầu
ngực và tử cung để ngăn chặn căn bệnh
ung thư có nguy cơ di truyền từ người
mẹ quá cố của mình. Đau đớn và suy
sụp trong bệnh tật nhưng người ta luôn
nhìn thấy nét rạng ngời hạnh phúc trên
gương mặt người phụ nữ này mỗi khi
xuất hiện trước công chúng. Sức
mạnh và nghị lực phi thường
ấy đến từ chính quan điểm
sống đầy tự tin và bản
lĩnh: “Tôi không bao giờ
mong đợi trở thành một
người mà được tất cả
mọi người thấu hiểu và
yêu thích. Tôi biết tôi là
ai và những đứa trẻ của
tôi biết tôi là ai.”

Angelina trong buổi ra mắt phim First they killed my father

Hết mình với đam mê
nghệ thuật
Đời tư đầy biến cố thế nhưng không
làm tắt đi ngọn lửa đam mê mà Angelina
Jolie dành cho sự nghiệp nghệ thuật của
mình. Dư luận càng bàn tán, chê bai,
cô lại càng thăng hoa và tỏa sáng trong
những vai diễn ấn tượng. Angelina lần
lượt sưu tập cho mình những giải thưởng
danh giá như giải Quả cầu vàng với
phim George Wallace; Gia, giải SAG
và tượng vàng Oscar
danh giá cho sự thể
hiện xuất thần trong
phim, đồng thời
xây dựng hình
tượng thành công
với một loạt bộ
phim hành động
đình đám. Không
những đam mê
diễn xuất, Angelina
còn có tình yêu
đặc biệt với vai trò
đạo diễn. Ít ai biết,
Angelina đã từng
là đạo diễn cho bộ
phim tài liệu mang
tên A Place in Time
năm 2007. Tác
phẩm từng được
tranh giải tại Liên
hoan phim quốc tế
Tribeca. Cho đến nay,
Angelina đã tự làm
đạo diễn cho

một số tác phẩm điện ảnh: In the Land
of Blood and Honey (Máu và nước mắt
- 2011); Unbroken (Không khuất phục
- 2014), và By the Sea (Trước biển cả 2015). Tác phẩm gây tiếng vang gần đây
nhất của Angelina là First They Killed
My Father. Bộ phim tài liệu tái hiện nỗi
đau từ nạn diệt chủng Khmer đỏ này đã
nằm trong danh sách 92 bộ phim tiếng
nước ngoài tranh cử tại Oscar 2018.
Thông thường, việc một diễn viên nổi
tiếng của Mỹ được đề cử giải thưởng
cho một thể loại phim như vậy là không
được kì vọng nhiều. Thế nhưng, Jolie đã
xoá tan mọi rào cản. Điều này thật sự rất
thú vị bởi danh sách các điều luật của thể
loại phim tiếng nước ngoài hoàn toàn có
thể đánh trượt bất cứ một nhà làm phim
người Mỹ nào. Clint Eastwood’s Letters
là bộ phim của Iwo Jima đã từng giành
chiến thắng ở hạng mục Phim tiếng nước
ngoài hay nhất tại giải Quả cầu Vàng
năm 2007 nhưng vẫn chưa đủ điều kiện
để được đề cử tại Oscar. Thế nhưng,
Jolie và bộ phim của cô ấy, theo một
cách phi thường, đã hoàn toàn đủ điều
kiện. Người hâm mộ và giới phê bình
đang rất kì vọng vào chiến thắng của
Angelina tại giải thưởng điện ảnh danh
giá nhất hành tinh này.
Đặng Trang
Theo W Magazine
Nguồn ảnh: country-magazines.logspot.
com backgrounds4k.net
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Cuộc đối đầu của

những “bông hồng lửa”
Mái tóc đỏ rực rỡ không chỉ khiến nhiều minh tinh Hollywood trở nên
khác biệt mà còn được coi là “bùa may mắn” tạo nên bước ngoặt cho sự
nghiệp. Trong mùa phim cuối năm này, khán giả sẽ thêm một lần nữa phải
chao đảo vì nhan sắc và tài năng của những “bông hồng lửa”.

Jessica Chastain

N

gôi sao từng được
đề cử Oscar tiết
lộ, thuở nhỏ cô không
hề thoải mái với màu
tóc quá nổi bật của
mình vì nó khiến cô
luôn bị chú ý nhưng
càng trưởng thành,
Jessica Chastain càng
hiểu rõ đó là lợi thế
tuyệt vời để cô
nhanh chóng có
được vị trí ở
Hollywood,
trở thành sự
lựa chọn hàng đầu cho những bộ phim bom
tấn mang đậm giá trị nghệ thuật như Zero
Dark Thirty (Truy sát trùm khủng bố),
Interstellar (Hố đen tử thần) hay The
Martian (Người về từ Sao Hỏa)… Màu
tóc cũng tạo nên phong cách quyến rũ rất
riêng cho Jessica Chastain để cô thường
xuyên lọt vào nhóm những mĩ nhân
lộng lẫy nhất trên thảm đỏ.

Sau nhiều năm tháng phấn
đấu không mệt mỏi nhưng
chưa có duyên đoạt giải
thưởng lớn, cơ hội thay
đổi số phận thêm một
lần nữa mở ra trước
mắt Jessica Chastain
cùng bộ phim đang nhận
được nhiều sự chú ý hiện nay
Molly’s Game (Cuộc chơi của Molly).
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Được tác giả lừng danh Aaron Sorkin viết kịch bản
và đạo diễn, Molly’s Game là câu chuyện đầy kịch
tính về cách nữ vận động viên Olympic trở thành
người điều hành sòng bạc phi pháp quy tụ những
tay chơi máu mặt nhất. Jessica Chastain đã tạo nên
một cuộc chơi của riêng Molly, lôi kéo mọi nhân
vật cùng với khán giả vào vòng quay rượt đuổi,
vờn bắt suốt cả thập kỉ trước khi bị lực lượng FBI
bắt giữ. Khi giới thiệu lần đầu tiên
tại LHP Toronto, Molly’s Game
nhận được rất nhiều lời khen
từ báo giới và trở thành ứng
cử viên nặng kí cho mùa
giải Oscar sắp tới. Phim
được công chiếu vào tháng
12/2017 như thủ tục cần
thiết để bước vào cuộc
đua giải thưởng trước
khi công chiếu rộng
rãi toàn cầu vào tháng
1/2018. Ngoài Molly’s
Game, năm 2017 cũng
là mùa bội thu với
Jessica Chastain khi
cô tham gia tới 5
dự án phim quan
trọng sẽ lần lượt
ra mắt trong
thời gian tới.

Amy Adams

V

Amy Adams trong vai Lois Lane

ốn dĩ màu tóc tự nhiên của Amy Adams thuộc
tông vàng sáng pha ánh đỏ nhưng kể từ khi
chuyển sang màu đỏ sẫm để phù hợp với vai diễn
trong bộ phim truyền hình Dr. Vegas năm 2004, nữ
diễn viên cảm nhận rằng, may mắn đã thực sự mỉm
cười với mình. Một thay đổi nhỏ và khá đơn giản
đối với mọi phụ nữ nhưng lại có tác dụng lột xác,
tạo nên bước tiến sự nghiệp. Màu tóc ấy đã tạo nên
dấu ấn nổi bật mỗi khi nhắc đến nữ diễn viên nổi
tiếng với biệt danh “nữ hoàng đề cử” với khoảng
134 lần tranh giải ở các cuộc đua lớn nhỏ.

Tháng 11 này, Amy Adams tái
ngộ khán giả cùng vai diễn quen
thuộc, nữ nhà báo xinh đẹp Lois
Lane - hồng nhan tri kỉ của siêu nhân
trong bom tấn siêu anh hùng Justice
League (Liên minh công lí). Giữa một
dàn nhân vật giữ vai chính sở hữu sức
mạnh phi phàm, Lois Lane của Amy
Adams không có quyền lực gì ngoại
trừ khả năng nắm giữ trái tim của
người hùng vĩ đại nhất trong thế
giới siêu nhiên ấy. Đất diễn có thể
không nhiều, tuy nhiên, khán giả
chờ đợi đẳng cấp diễn xuất của
một người nhiều lần được đề cử
Oscar như Amy Adams sẽ tạo nên
khoảnh khắc lắng đọng, sâu sắc
trong một bộ phim dự đoán sẽ rất ồn
ào với những trận chiến long trời lở
đất cùng đội ngũ diễn viên vốn bị chê
khá “đơ”.

Karen Gillian

Đ

ược biết đến với các vai diễn có tạo hình khác lạ,
thậm chí rất kì quái trong dòng phim viễn tưởng
mà nổi bật nhất là vai nửa người nửa robot trong hai
phần phim Guardians of Galaxy (Vệ binh dải ngân hà),
Karen Gillian chưa có nhiều cơ hội mê hoặc khán giả
với mái tóc đỏ tự nhiên đáng mơ ước của mình. Màu
tóc, chiều cao khiến Karen từng bị bạn bè trêu chọc, là
đối tượng cho nhiều lời bàn tán khiếm nhã nhưng cũng
chính nét khác biệt đã đưa cô nữ sinh từ giảng đường
tới thẳng sàn diễn thời trang và các lời mời đóng phim
tới tấp. Series phim kinh điển Dr
Who (Bác sĩ vô danh) là bệ
phóng đưa cô tới kinh đô
điện ảnh Hollywood
để được hội ngộ
cùng các tài tử hàng
đầu trong bộ phim
đề cử Oscar - The
Big Short (Đại suy
thoái).

Tác phẩm
thương mại lớn đầu
tiên mà Karen Gillian
giữ vai chính sẽ trình làng

trong tháng 12 này.
Đó là phần tiếp
theo của bộ phim
phiêu lưu vốn rất
quen thuộc với khán
giả toàn thế giới Jumaji (Trò chơi
bí ẩn). Được thực
hiện với định dạng
3D cùng bước tiến
vượt trội về kĩ xảo,
công nghệ, phiên
Karen Gillian trong
bản năm 2017 của
phim Jumanji 2017
Jumaji hứa hẹn sẽ
đưa tới những trải nghiệm kì thú chưa từng có cùng
các nhân vật trong rừng xanh sâu thẳm. Ngay năm
sau, Karen Gillian sẽ tái ngộ khán giả với siêu phẩm
được chờ đợi nhất Avengers: Infinity War (Biệt đội
siêu anh hùng: Cuộc chiến vô cực). Vai diễn phản
diện Nebula mà mĩ nhân tóc đỏ này thể hiện đã nhận
được nhiều tình cảm đến mức các nhà làm phim sẽ
liên tục mời cô xuất hiện trong các phần phim
kế tiếp.
Bảo Châu
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Văn hóa
Giải trí

Công chúa
thức tỉnh
nên. Phải cân nhắc quá nhiều những yếu
tố ngoài cảm xúc thực mỗi lần chia sẻ
là lí do Elle cảm thấy ngần ngại trước
cánh cửa đầy hào quang của mạng xã
hội. Elle có thể là một cô nàng cũ kĩ, cổ
điển theo quan điểm của tuổi teen hiện
đại nhưng lại là một người bạn gần gũi,
quảng giao kể cả khi đã trở thành một
diễn viên nổi tiếng. Chỉ với nghệ thuật,
cô gái trẻ mới cởi mở đón nhận mọi thử
thách.

Nàng Aurora bé bỏng,
ngây thơ của bom tấn
điện ảnh Maleficent
(Tiên hắc ám) đã được
đánh thức bởi nghệ
thuật thứ Bảy, bởi nội
lực mạnh mẽ ẩn trong
vóc dáng mong manh.
Khởi đầu sự nghiệp từ
cái bóng của chị gái,
giờ Elle Fanning đã
là một cái tên độc
lập, đầy hứa hẹn ở
Hollywood.

Elle Fanning trong phim The Neon Demon

E

lle Fanning có con đường khá
bằng phẳng và an toàn theo chân
thành công chị gái Dakota để
tiến vào Hollywood. Từ năm 3 tuổi, cô
bé đã chăm chỉ thể hiện phiên bản nhỏ
tuổi của nhân vật do chị gái thể hiện và
cứ thế dần lớn lên bằng tên gọi - em gái
Dakota. Với Elle, nếu không có sự dẫn
dắt, khơi gợi cảm hứng từ chị, có lẽ cô
bé đã đi theo truyền thống thể thao của
gia đình chứ không phải các vai diễn.
Lựa chọn trong hoạt động nghệ thuật
đưa hai chị em tới các hướng rẽ ngày
một khác nhau, trong khi Elle vụt trở
thành ngôi sao được săn đón thì cô chị
Dakoto “thần đồng nhí” một thời lại khá
chật vật với việc tìm kiếm vai diễn đột
phá. Nhưng giữa họ không tồn tại khái
niệm ghen tị hay cạnh tranh. “Không có
ai khiến tôi mong đợi thành công, tỏa
sáng hơn là chị mình”, Elle chia sẻ trên
Vogue như vậy.
Sau các vai diễn đầy nỗ lực trong
năm 2017, Elle Fanning đã kéo dài danh
sách phim kế tiếp của mình ở con số
đáng mơ ước. Trong số đó, đáng chú
ý có phim A Rainy Day in New York
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(Ngày mưa ở New York) xoay quanh
tình cảm lãng mạn giữa một người đàn
ông trung niên và thiếu nữ mới lớn do
Elle thể hiện. Mô típ tình yêu lệch tuổi
này khá phổ biến trên màn bạc và được
xem là một đề tài yêu thích với đạo diễn
Woody Allen, vì thế, khán giả sẽ cần
tới cách thể hiện tươi mới, đủ tinh tế để
vượt qua sự nhạy cảm, tranh cãi với một
nhân vật chỉ mới chỉ 15 tuổi. Đáng chú
ý ở A Rainy Day in New York, Elle đã
chiến thắng cả Selena Gomez - người
vượt trội về danh tiếng, sức hút - để
đảm nhận vai chính. Tương tự, ở một số
dự án phim khác, nữ diễn viên chưa tròn
đôi mươi cũng đã có thể đủ sức là đối
trọng với các tên tuổi đàn anh, đàn chị.
Rất nhiều người trẻ thuộc thế hệ
9X, trong đó có đông đảo các ngôi sao
của làng giải trí chọn mạng xã hội như:
Twitter, Instagram để phô trương ảnh
hưởng. Elle cũng như chị gái Dakota
lại tỏ ra khá dè dặt. Lượng theo dõi
của cả hai chị em nhà Dakota chỉ xấp
xỉ 2 triệu, không thể so sánh được với
những nữ hoàng của thế giới ảo như
Selena Gomez hay nhà Kardashian tạo

Elle Fanning trong
phim The Beguiled

Ước mơ của Elle là trở thành một
đạo diễn để được thỏa sức sáng tạo.
Ước mơ ấy lớn dần khi cô may mắn
liên tục được cộng tác với các nữ đạo
diễn xuất sắc nhất hiện nay như: Sofia
Coppola (giành giải Cành cọ Vàng
tại LHP Cannes 2017 với phim The
Beguiled) hay Reed Morano (phim
I Think We’re Alone Now - một thử
nghiệm độc đáo với chỉ hai diễn viên
chính). Tác phẩm đầu tay với cương vị
đạo diễn có thể vẫn ở tương lai xa, mặc
dù vậy, với Elle Fanning, cô cảm thấy
đã đủ quyết tâm và đam mê để bắt đầu
thử thách vĩ đại này.
Nhã Khanh
(Theo Vogue)
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Sách
mới
Đến thượng đế cũng phải đồng ý

Đ

àm phán và thuyết
phục có thể được
hiểu như sự thương lượng
một cách mềm dẻo.
Cuốn sách Đến thượng
đế cũng phải đồng ý, tác
giả Wataru Kanba đã lý
giải chi tiết những yếu tố
tâm lý tác động đến quyết
định đồng thuận của con
người, những nguyên tắc
căn bản của nghệ thuật
thu phục nhân tâm. Từ
đó, đưa ra các phương
pháp vận dụng khéo léo
những hiểu biết này vào trong cuộc sống và công việc. Cuốn
sách này không chỉ giúp bạn hoàn thiện hơn các mối quan
hệ trong công việc cũng như trong mọi phương diện của
cuộc sống mà còn giúp bạn hoàn thiện chính bản thân mình.

Đ

Hoa vàng dọc suối

C

uốn tản văn Hoa vàng dọc
suối gồm 3 phần: Cội rễ
xanh tươi, Thân cành thương
mến, Hoa nở đúng mùa. Phần
Cội rễ xanh tươi viết về bố mẹ
của tác giả. Tác giả chia sẻ:
“Bố mẹ đã ủ men một thứ rượu
tinh thần trong tôi với ước mong
cùng với tháng năm chưng cất
thành bình rượu quý. Dù chỉ là
những người nông dân nghèo,
ít học nhưng bố mẹ đã tạo nên tôi bằng lòng nhân hậu,
bằng nụ cười, bằng sự hi sinh lặng thầm trải dài theo
thời gian, nắng mưa, gian khó. Và sau này khi tôi cưới
vợ, phần Cội rễ xanh tươi của tôi có thêm cả bố mẹ
vợ – những người mà tôi cũng nhất mực yêu thương,
kính trọng.” Và cây đời từ Cội rễ xanh tươi, từ Thân
cành thương mến đã kịp trổ ra Hoa nở đúng mùa. Ấy
là những trang tác giả viết về con trai, luôn dễ thương,
hiểu và thương bố…

1, 2, 3… và yêu

oạn trường ai có qua cầu mới hay là những lời chia sẻ
của tác giả Phan Hồ Điệp khi nói về hành trình làm mẹ.
“1, 2,3… và yêu” là cuốn sách tập hợp gần 40 chủ đề về cách
ứng xử và giáo dục con hàng ngày của tác giả. Những chủ đề
này được tập hợp và chia thành bốn chủ điểm, giải đáp những
vấn đề hóc búa trong việc giáo dục và nuôi dưỡng tâm hồn của
một đứa trẻ, như cách tạo cảm hứng học cho con, cách tận dụng
mọi cơ hội và thời điểm
để dạy con học một cách
hiệu quả mà không tốn thời
gian, cách để “lôi kéo” bố
vào cuộc hành trình của
hai mẹ con… Bạn sẽ tìm
thấy những cách ứng xử
được mô tả một chi tiết, gần
gũi để bạn có thể áp dụng
trong hành trình làm mẹ của
mình. Hãy sống như một
cái cây, tỏa bóng mát xum
xuê, dưới “bóng mát” của
mẹ, con sẽ an nhiên khôn
lớn mỗi ngày…

Liễu phàm tứ huấn

“B

ốn bài dạy của Liễu
Phàm” vốn là bốn
chương đoản văn của Cư sĩ
Liễu Phàm đời Minh, có tên là
Giới tử văn (văn dạy con , sau
được lưu truyền trong dân gian
hơn 5 thế kỷ qua với tựa đề là
Liễu Phàm tứ huấn. Ông đã lấy
cuộc đời ông, một con người
thông đạt đủ các môn khoa học
đã học hành, làm quan và đặc
biệt là một tấm gương đạo đức,
trí tuệ và hiền thiện để khuyên dạy con nhưng chủ yếu
là khuyên dạy người đời. Tác phẩm lấy giáo lý Phật giáo
làm căn bản để triển khai việc tu thân, sống đạo đức và
hành thiện giúp đời. Cuốn sách được lưu truyền rộng
rãi trong dân gian Trung Quốc từ bao đời nay. Đọc sách
của người xưa, cảm nhận cái hay cái quý trong tư tưởng
của người xưa, từ đó thực hành theo sách, giúp chúng ta
hành thiện lánh ác, phát huy đức khiêm tốn, biết hối cải
lỗi lầm, từ đó có được cách lập thân đúng đắn…

ThaiHaBooks dành tặng mỗi đầu sách 2 cuốn cho những độc giả Tạp chí Truyền hình gửi
đăng kí tặng sách sớm nhất về hòm thư điện tử tangsachvtv@gmail.com.
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Phỏng vấn
độc quyền
Justice League (Liên minh công
lí) là câu chuyện kể về thế giới
sau cái chết của Superman. Lúc
này, Bruce Wayne - Batman đã
tập hợp những siêu anh hùng
khác với năng lực đặc biệt
thành Justice League để bảo vệ
thế giới khỏi sự xâm lăng của
kẻ thù đến từ bên ngoài Trái
đất. Chia sẻ của nam tài tử Ben
Affleck trong vai Batman sẽ
giúp khán giả hiểu rõ hơn về
Liên minh công lí này.

Diễn viên Ben Affleck (phải)

Justice League

Bản hòa ca
hùng tráng
Chào Ben, anh có thể cho biết
động cơ nào đã thúc đẩy Bruce Wayne
bắt tay với Diana Prince - Wonder
Woman để sáng lập Justice League?
Việc đó diễn ra theo mô-tuýp điển
hình của thế giới đang đứng trước nguy
cơ bị tận diệt. Rõ ràng không phải các
nhà làm phim đã cạn kiệt ý tưởng để khai
thác mà điều thú vị nằm ở chỗ Bruce
muốn bắt tay với Diana để thành lập đội
quân này. Batman vốn là một người đàn
ông đơn độc và thường lựa chọn lối sống
ẩn dật. Nhưng giờ đây anh ấy buộc phải
trở thành thủ lĩnh, dẫn dắt mọi người
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cùng chiến đấu vì mục đích chung lớn
lao hơn. Vốn không thể hoà hợp với
những người xung quanh, thật thú vị khi
chứng kiến anh ấy phải thay đổi như thế
nào khi bị đẩy vào vị trí của một người
lãnh đạo thực thụ.
Sau khi đã sát cánh cùng nhau
chiến đấu, mối quan hệ giữa Bruce và
Diana giờ đây ra sao? Anh cảm thấy
như thế nào khi được diễn xuất chung
với Gal Gadot?
Bruce và Diana đã bàn bạc với nhau
rất kĩ và cả hai đều nhận thấy tính cấp
bách của sức mạnh lần này. Tuy không

có một mối quan hệ lãng mạn nhưng
Bruce và Diana đã trở nên thân thiết và
gắn kết hơn nhiều sau thời gian dài hợp
tác. Dù không phải lúc nào cũng đồng
quan điểm nhưng cả hai người đều hiểu
được tầm quan trọng của việc đoàn kết
mọi người trong đội quân để cùng cứu
trái đất thoát khỏi bàn tay của những thế
lực hắc ám.
Gal Gadot là bạn diễn tuyệt vời. Cô
ấy chuyên nghiệp, thông minh, chăm chỉ
và thực sự tâm huyết với vai diễn của
mình. Gal luôn biết cách làm cho mình
toả sáng trong mỗi lần xuất hiện.
Tất cả các anh hùng tham gia
trong Justice League đều có nguồn sức
mạnh bẩm sinh, ngoại trừ Batman và
điều đó khiến cho nhân vật này trở nên
thật đặc biệt. Anh cho rằng Batman đã
làm được những gì cho đội quân của
các siêu anh hùng?
Batman không hề có siêu năng lực
mà là một thám tử tài ba, làm việc dựa
trên những phán đoán logic cùng những
kinh nghiệm có được. Anh ấy đoán biết
được những nguy cơ sắp sửa ập tới và
cũng hiểu được mình phải làm những
gì. Trong phim có những thời điểm mà

Các hình ảnh trong phim

khán giả thật khó phân biệt được xem ai
là siêu anh hùng và ai chỉ là người bình
thường. Trước tình cảnh khó khăn, Bruce
buộc phải tiến lên và đảm nhận vị trí thủ
lĩnh. Anh ấy có ý chí và quyết tâm cao
độ để thực thi công lí và tôi cho rằng đó
chính là tôn chỉ tối thượng cho đường lối
hoạt động của Liên minh công lí.
Người xem sẽ được chứng kiến
nguồn sức mạnh thật khó có thể tưởng
tượng của đội quân này nói chung và
của Batman nói riêng. Anh ấy không chỉ
là một tỉ phú sở hữu nhiều món đồ công
nghệ hiện đại và bộ áo giáp chống đạn
mà còn là một người giàu trách nhiệm,
cố gắng đoàn kết và thống nhất mọi
người để cùng nhau tham gia trận chiến
khốc liệt. Batman hiểu rằng, khó khăn
là rất lớn và đó không phải là sứ mệnh
để riêng một ai gánh vác. Tố chất của
một nhà lãnh đạo hay người hùng không
phải là thứ chỉ phụ thuộc vào năng lực
mà còn cả tính cách của bạn. Xét trên
phương diện đó, sức mạnh của Batman
nằm ở chỗ anh ấy đủ dũng cảm để lãnh
đạo và đủ năng lực để truyền cảm hứng
cho tất cả mọi người cùng nhau giải cứu
thế giới.
Justice League sẽ giới thiệu tới
khán giả 3 siêu anh hùng mới:
Aquaman, The Flash và Cyborg. Anh
cảm thấy như thế nào khi được làm việc
với những người bạn mới này?
Tôi thích được hợp tác với các bạn
diễn của mình. Ezra là người giàu năng
lượng và rất hài hước, tôi rất vui khi
được làm phim với cậu ấy. Cậu ấy có lối
tư duy độc đáo và có những quan điểm
thú vị về cuộc sống này. Cả Ray cũng

CJ CGV VIETNAM dành tặng độc
giả Tạp chí Truyền hình những món
quà đặc biệt từ nhà sản xuất Justice
League. Hãy gửi thư về: Tòa soạn Tạp
chí Truyền hình, 43 Nguyễn Chí
Thanh, Hà Nội để có cơ hội nhận được
món quà này.

vậy. Đây là bộ phim đầu tiên mà Ray
tham gia nên chắc chắn cậu ấy sẽ dồn tất
cả nhiệt tình của một “lính mới” cho vai
diễn của mình. Còn Jason là một người
luôn biết cách truyền cảm hứng cho
những người xung quanh.
Chúng tôi thực sự trở nên thân thiết
với nhau và hi vọng rằng khán giả có thể
cảm nhận được những tình cảm tốt đẹp
đó. Tôi luôn tin rằng nếu bạn cảm thấy
thật thoải mái và dễ chịu với những bạn
diễn, một bầu không khí thú vị và vui
vẻ sẽ lan toả khắp trường quay. Điều đó
thực sự hữu ích khi bạn đang cố gắng tạo

nên tính chân thực và tự nhiên cho những
câu chuyện vốn dĩ không có thực. Một
trong những cách để làm được điều đó
là hãy cùng nhau tận hưởng những giờ
phút vui vẻ trên phim trường và hi vọng
rằng tinh thần đó sẽ thấm nhuần vào từng
cảnh quay.
Trong quá trình tham gia Justice
League, có một khoảnh khắc hay cảnh
quay nào đặc biệt đáng nhớ đối với
anh không?
Đó là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện
trên phim trường trong bộ trang phục
dành cho nhân vật của mình. Có lẽ đó là
giờ phút mà tất cả mọi người sẽ không
bao giờ có thể quên được. Tất cả các diễn
viên đã đứng ở đó trong những bộ trang
phục được thiết kế chi tiết và ấn tượng,
ngoại trừ Ray. Cậu ấy sẽ vào vai một
nhân vật nửa người nửa máy, trang phục
của cậu ấy được tạo ra bằng kĩ xảo. Vì
thế, Ray có thể đi lại dễ dàng trên trường
quay trong bộ pajamas trong khi những
người khác phải vật lộn và đổ mồ hôi
với bộ đồ bằng da nóng bức (cười lớn).
Chúng tôi rất ghen tị với sự thoải mái của
Ray nhưng vì đó là một anh chàng thú vị
nên chẳng ai có thể ghét anh ấy được.
Anh mong muốn khán giả sẽ có
được những trải nghiệm gì?
Tôi hi vọng mọi người sẽ có những
phút giây thư giãn. Mục tiêu của chúng
tôi là kể lại với người xem câu chuyện về
các siêu anh hùng với những tình tiết hồi
hộp căng thẳng nhưng cũng không kém
phần hài hước. Hi vọng rằng, khán giả sẽ
cảm thấy như thể mình đang được đồng
hành với họ trong hành trình phiêu lưu kì
thú ấy.
Hồng Lam (Theo DC Comics)
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Phía dưới tảng băng chìm
Những bóng ma xâm hại tình dục vẫn tiếp tục bao phủ Hollywood trong những
ngày qua. Ngày càng nhiều bức màn bí mật được vén lên sau khi nhà sản xuất
quyền lực nhất Hollywood - Harvey Weinstein bị cáo buộc tội danh liên quan
đến quấy rối tình dục phụ nữ và hiếp dâm. Truyền hình, một lãnh địa quan trọng
của Hollywood cũng không tránh khỏi “cơn địa chấn” ấy.

Sự thật bị phanh phui
Trong lịch sử Hollywood, chưa năm
nào chủ đề xâm hại tình dục lại được
nhắc đến nhiều như năm nay. Vấn nạn
quấy rối tình dục, cưỡng hiếp, lạm dụng
dù thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến
trong thế giới Hollywood đầy ánh hào

Harvey Weinstein

quang, thế nhưng, vụ việc phanh phui,
phơi bày một cách trần trụi tội lỗi của
Harvey Weinstein khiến dư luận phải
bàng hoàng về một thế giới Hollywood
đen tối hơn những gì người ta có thể
tưởng tượng.
Harvey Weinstein là ai? Đó là một
nhân vật quyền lực bậc nhất tại kinh
đô điện ảnh lớn nhất thế giới. Harvey
Weinstein là một trong những người đi
tiên phong trong nền điện ảnh Hollywood
khi đồng thành lập hai hãng phim truyện
Miramax và The Weinstein Company, là
người đứng đầu những dự án đình đám
một thời như: Pulp Fiction, Clerks, The
English Patient, Shakespeare in Love... đã
mang về cho Harvey Weinstein hàng chục
đề cử Oscar và rất nhiều đề cử ở các liên
hoan phim khác.
Chính vì quyền lực và danh tiếng
của Harvey Weinstein quá lớn nên khi
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số lượng nạn nhân tố cáo ông quấy rối,
thậm chí là tấn công tình dục lên đến 40
người, trong đó có cả những ngôi sao nổi
tiếng như: Gwyneth Paltrow, Angelina
Jolie, Rosanna Arquette, Mira Sorvino…
thì dư luận mới chợt bừng tỉnh về những
góc khuất của Hollywood.
Cách đây hơn một năm,
vụ phanh phui bê bối tình
dục của ông trùm truyền
thông Roger Ailes đã khiến
ngành truyền hình một
phen rúng động. Những
cáo buộc của hàng loạt
tên tuổi nữ nổi tiếng như:
Gretchen Carlson, Megyn
Kelly, Rudi Bakhtiar… đã

thích, một nhà bình luận bảo thủ và là
tác giả của hơn mười cuốn sách. Ông là
người chủ trì The O’Reilly Factor (Nhân
tố O’Reilly), một chương trình bình luận
chính trị có đến 20 năm tuổi đời trên
Fox News. Thế nhưng, Bill O’Reilly
đã rất giỏi “bịt miệng” những nạn nhân
của mình bằng cách trả những khoản
tiền không hề nhỏ để mua sự im lặng từ
họ. Vào hồi tháng 1 năm nay, tờ New
York Times cho hay, Bill O’Reilly đã
chấp nhận một bản thỏa thuận trị giá 32
triệu USD với nạn nhân Lis Wiehl, một
nhà phân tích của Fox News để dàn xếp
những cáo buộc gây bất lợi cho mình.
Khoản tiền mà Lis Wiehl được cho là
nhận được (32 triệu USD), cao hơn rất
nhiều số tiền 20 triệu USD mà Gretchen
Carlson được đền bù sau khi theo đuổi
vụ kiện với cựu Giám đốc điều hành
Roger Ailes hồi năm ngoái.

Những kẻ tiếp tay
Khi dư luận chưa kịp hạ hỏa
về những tố cáo đối với Harvey
Weinstein thì ngày 21/10 vừa qua,
hãng 21st Century Fox đã bất ngờ ra
quyết định tái kí hợp đồng với thời
Những nạn nhân tố cáo hạn 4 năm với Bill O’Relly, bất chấp
Harvey Weinstein
những lùm xùm liên quan đến việc
lạm dụng tình dục của người dẫn
khiến Roger Ailes phải cay đắng rời khỏi chương trình nổi tiếng này dẫn đến việc
Đài Fox.
ông bị sa thải hồi tháng 4 và phải ra đi
với số tiền 25 triệu USD. Theo bản hợp
Sự việc chưa dừng lại ở đó, lùm
đồng mới nhất, O’Reilly sẽ được hưởng
xùm mới nhất của Đài Fox liên quan
khoản thù lao không hề nhỏ - 25 triệu
đến người dẫn chương trình nổi tiếng
USD mỗi năm.
Bill O’Reilly hồi tháng 5 năm nay đã
khiến công chúng càng thêm mất niềm
Tạp chí Times cho hay, công ty mẹ
tin đối với những nhà kiến tạo của lĩnh
của Đài Fox là hãng 21st Century Fox
vực truyền hình. Bill O’Reilly là MC
từng nhiều lần nhận được phản ánh của
truyền hình được khán giả Mỹ rất yêu
Lis Wiehl về việc Bill O’Reilly từng

Bill O Reilly

cho chương trình HLN Today trên kênh
HLN đã khẳng định, bà và Wiehl chính
là những nạn nhân của nạn xâm hại tình
dục công sở. “Không ai bỗng dưng lại trả
cho bạn một khoản tiền khổng lồ như vậy
nếu như họ không có lỗi”. Năm ngoái,
nhờ dũng cảm lên tiếng kiện Roger Ailes
mà Gretchen Carlson đã tạo ra hiệu ứng
domino dẫn đến việc hàng chục nạn nhân
khác lên tiếng. Bà cũng là tác giả của cuốn
sách Be Fierce (Hãy dữ dội lên!), được mô
tả như cuốn cẩm nang để chị em phụ nữ
biết cách bảo vệ mình chốn công sở.

Lis Wiehl
Gredchen
Carlso

nhiều lần lạm dụng hay gửi cho cô
những tài liệu khiêu dâm trong đó có
cả khiêu dâm đồng tính. Chính Mark
Fabiani, một đại diện của O’Reilly cho
biết, 21st Century Fox thừa biết việc
O’Reilly kí bản thỏa thuận giải quyết
các cáo buộc lạm dụng tình dục với Lis
Weihl, trong đó có việc yêu cầu phá hủy
mọi bằng chứng từ hình ảnh, thư từ, tin
nhắn trao đổi giữa họ. Thế nhưng, dường
như Fox vẫn tỏ ra phớt lờ về điều đó.

biết, nếu họ còn nhận thêm cáo buộc nào
về người dẫn chương trình của mình thì
hợp đồng ngay lập tức sẽ bị chấm dứt
trước thời hạn.

Đoạn thông cáo báo chí của 21st
Century Fox có đoạn: “Chúng tôi đã tái
kí hợp đồng với Bill O’Reilly, mặc dù
biết rằng đã có cáo buộc lạm dụng tình
dục chống lại ông, thế nhưng, chính
O’Reilly cho chúng tôi biết rằng, ông đã
đạt được những thỏa thuận thống nhất
về mặt tài chính trên góc độ cá nhân và
không tiết lộ cụ thể với công ty. Thêm
vào đó, trên thực tế, phòng nhân sự
của Fox chưa bao giờ nhận được đơn
từ khiếu nại chính thức liên quan đến
O’Reilly”. Để xoa dịu dư luận, Fox cho

Mới đây, cựu MC Gretchen Carlson
của Đài Fox, người từng đâm đơn khởi
kiện Roger Ailes khi tham gia khách mời

Roger Ailes

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí
Time - Lis Wiehl bức xúc: “Thật kinh
khủng khi nghĩ đến việc một công ty
vừa sa thải nhân sự của mình vì liên
quan đến lạm dụng tình dục rồi lại cho
phép ông ta tiếp tục lên sóng chỉ vài
tháng sau đó. Khi nào thì những việc
làm phi đạo đức này mới dừng lại. Tôi
sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể để ngăn
chặn điều này”.

Nhìn lại trường hợp của Harvey
Weinstein, Roger Ailes hay Bill
O’Reilly, có thể thấy, sau hàng thập kỉ
lạm dụng tình dục, họ vẫn hoàn toàn an
toàn trước pháp luật. Tội lỗi của những
con người nổi tiếng nhất kinh đô điện
ảnh đã khiến cả thế giới vén bức màn
quyền lực đen của Hollywood. Thế
nhưng, tất cả vẫn chỉ là bề nổi của tảng
băng chìm, bởi một khi vẫn còn những
kẻ thỏa hiệp, đổi tiền lấy sự im lặng và
cả những nhà quản lí vì lợi nhuận cá
nhân đã phớt lờ những chuẩn mực đạo
đức thì nạn xâm hại tình dục công sở sẽ
không bao giờ chấm dứt.
Diệp Chi
(Theo Variety, THR)
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Phía sau
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Người trẻ tác nghiệp
ở xứ sở bạch dương
Để chuẩn bị cho chương trình
truyền hình trực tiếp 10 ngày
rung chuyển thế giới, từ tháng
10, ekip của Ban sản xuất các
chương trình giải trí đã có
chuyến công tác tại Liên bang
Nga thực hiện các MV ca nhạc,
ghi hình phóng sự tại những
địa danh gắn liền với cuộc
cách mạng lịch sử của thế kỉ
XX. Cùng tham gia sản xuất với
các nhà báo, BTV kì cựu, nhiều
cơ hội quý báu đã được giao
cho các bạn trẻ đang làm việc
tại Ban Sản xuất các chương
trình giải trí.
BTV Mỹ Cường: Ấn tượng về
mùa thu nước Nga

với chủ đề liên quan được tổ chức trong
những ngày này. Đây là nguồn thông
tin rất hữu ích cho chương trình. Tuy
Điều bạn cảm thấy ấn tượng
nhiên, cũng bởi vậy mà hai ngày cuối
nhất khi lần đầu tiên đặt chân đến
trước khi về Việt Nam tôi mới cảm nhận
nước Nga?
được mùa thu Nga đẹp như thế nào. Tôi
- Đó là cảm giác như tôi đang ở
vẫn nhớ cái nắng ươm lên từng thớ lá ở
Việt Nam. Ekip ở Trung tâm Hà Nội tại
công viên gần tháp truyền hình ở
Moscow, là tổ hợp nhà hàng,
Matxcơva trong buổi chiều
khách sạn, trung tâm
cuối cùng sau 3 ngày mưa
thương mại chủ yếu là
liên tiếp trước đó, rồi
người Việt sinh sống.
cảnh lũ trẻ chạy đi
Nếu nói về ấn tượng
nhặt từng vốc lá vàng
chung của tôi về
đỏ trong công viên,
chuyến đi Nga lần
một lát sau thấy cả
này thì phải nhắc
người lớn cũng đi
đến từ khóa: “Bảo
nhặt
lá. Lá tàng”. Nhóm sản
nắng
người rất đẹp.
xuất chia làm nhiều
Tôi
cũng
mang về một
kíp để tối đa hóa năng
vài chiếc lá trong buổi
suất công việc. Trong đó,
chiều
hôm ấy.
nhóm của tôi thường xuyên
BTV Mỹ Cường
Được tham gia một
đi tới các bảo tàng, triển lãm
chương trình trọng điểm của Đài
để tìm thêm thông tin mới, hấp dẫn cho
THVN, điều này có khiến bạn
kịch bản. Tổng cộng, đoàn đã đến 9
áp lực?
bảo tàng, triển lãm. Thời gian này cũng
gần với ngày kỉ niệm Cách mạng tháng
Khối lượng công việc của tôi so với
Mười ở Nga nên có khá nhiều triển lãm
mặt bằng chung của cả ekip không quá
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Ban sản xuất
các chương trình giải
trí đã trao những
cơ hội quý báu cho
những người trẻ

nhiều. Áp lực đương nhiên là có nhưng
tôi nghĩ đó là cảm giác chung của tất
cả mọi người trong ekip của 10 ngày
rung chuyển thế giới và nó không đến từ
chuyện khối lượng công việc nhiều hay
ít. Làm thế nào để kể câu chuyện lịch sử
nhưng không khô khan, kể lịch sử của
nước Nga tưởng xa xôi nhưng lại thấy
phần nào câu chuyện của chính dân tộc
mình. Đó cũng chính là bài toán gây
nhiều áp lực nhất cho cả ekip.
Công việc cụ thể của tôi là biên tập
một số phóng sự liên quan đến hoàn
cảnh lịch sử cũng như diễn biến cuộc
cách mạng, nó là phần nội dung thuộc
chương đầu tiên - Bão táp Cách mạng.
Ngoài ra, tôi tham gia công tác trợ lí cho
nhà báo Tạ Bích Loan trong quá trình
nghiên cứu, thu thập thông tin để xây
dựng kịch bản trong giai đoạn đi thực tế.
Công việc hậu kì của chương
trình này có gì đặc biệt hơn so với các
chương trình khác bạn từng làm?
Yếu tố đồ họa là một phần rất quan
trọng trong khâu hậu kì của chương
trình 10 ngày rung chuyển thế giới. Nó

Hai BTV trẻ chụp ảnh với nhà báo Tạ Bích Loan và nhà báo Duy Nghĩa

giúp khán giả hình dung tổng thể, mạch
lạc, rõ ràng về các mốc sự kiện mà
chương trình nhắc tới. Trong thời gian
công tác tại Nga, ekip đã tìm được một
cuốn sách nói về cuộc Cách mạng tháng
Mười Nga với nhiều tư liệu hình ảnh
rất quý. Những bức ảnh này đều được
Trung tâm đồ họa xử lí lại để mang đến
cho khán giả những hình dung, hiệu ứng
thị giác tốt nhất bên cạnh giá trị về mặt
thông tin lịch sử.
BTV Trần Thủy:
Lắng nghe và đọc nhiều hơn

Đã ghi dấu ấn với khán giả về
phim tài liệu Giấc mơ bay, được tham
gia vào ekip thực hiện chương trình ắt
hẳn là một niềm tự hào nữa của bạn?
-10 ngày rung chuyển thế giới thực
sự là một chương trình lớn cả về quy mô
lẫn nền tảng kiến thức. Đó là áp lực với
tôi, một người còn khá trẻ và bỡ ngỡ với
lịch sử, văn hóa Nga. Tôi đã từng được
học và biết đến cuộc Cách mạng tháng
Mười Nga nhưng để làm một chương
trình thì cần đòi hỏi sự đào sâu nghiên
cứu hơn nữa. Mỗi buổi họp với ekip là
một bài học lịch sử thú vị, tôi cảm thấy
mình đang được tiếp cận với những
nguồn thông tin tin cậy nhất, được làm
việc với những người giỏi nhất.
Bạn đã chuẩn bị kĩ càng thế nào
trước khi sang xứ sở bạch dương để
hoàn thành công việc tốt nhất?
- Không chỉ có tôi, tất cả mọi người
đều phải chuẩn bị rất kĩ cho chuyến đi.

Ekip thực hiện chương trình tại Nga

Chúng tôi phải thực hiện nhiều cảnh
Là người trẻ, kiến thức về đất
quay từ phóng sự, các đúp dẫn, MV ca
nước Nga chắc hẳn còn hạn chế, bạn
nhạc thực hiện với các ca sĩ cả Việt Nam làm thế nào để chuyển tải thông điệp
và Nga. Khối lượng công việc rất
mình mong muốn trong phóng
lớn trong 2 tuần nên đòi hỏi
sự được giao?
phải có kế hoạch chính
Cách duy nhất là
xác. Có những ngày
lắng nghe và đọc
nhóm bắt đầu họp từ
nhiều hơn. May mắn
12h đêm đến tận 2 - 3
là chúng tôi được
giờ sáng chỉ để phân
làm việc với các
công công việc hiệu
anh chị rất giỏi, tất
quả nhất cho ngày
cả các câu chuyện
hôm sau. Nhịn bữa
đều được kể mạch
trưa là chuyện bình
lạc. Tôi cũng tìm đọc
thường.
tham khảo thêm nhiều
Điều bạn ấn tượng
tài liệu liên quan trước và
trong chuyến đi lần này?
sau cuộc cách mạng. Thông
BTV Trần Thủy
điệp của chương trình và nội
Điều tôi ấn tượng nhất là
dung từng phóng sự được
mùa thu nước Nga lạnh kinh
họp bàn rất kĩ từ trước khi đi sản xuất.
khủng, không giống bất cứ mùa thu
Chương trình mang tên 10 ngày rung
nước nào tôi từng đặt chân đến. Và
chuyển thế giới dựa trên cuốn sách của
cái lạnh cùng không khí u ám ấy ảnh
nhà báo người Mỹ - John Reed. John
hưởng rất nhiều đến lịch trình quay.
Reed thực sự tạo được “rung chuyển”
Suốt 2 tuần ở Nga, chỉ có 2 ngày nắng
qua sách. Nhiệm vụ của ekip là phải
đẹp, tuần đầu tiên thì u ám, tuần thứ
thể hiện được sự “rung chuyển” ấy
2 thì mưa. Mỗi ngày, chúng tôi đều
đến với khán giả. Rất khó, nhưng tôi
rất lo về tình hình thời tiết, thấp thỏm
nghĩ mọi người đều nỗ lực và làm tốt.
không yên. Nhóm quay tại bảo tàng
Hi vọng khán giả xem truyền hình ấn
tạm yên tâm còn nhóm quay ngoài trời
tượng với chương trình và nhìn thấy
vừa quay vừa trú mưa, cứ tạnh là lại
ở đó không chỉ dấu mốc lịch sử quan
thực hiện vài cảnh quay chớp nhoáng.
trọng 100 năm qua.
Tôi và BTV Mỹ Cường đã gặp một
kĩ sư trên chuyến tàu từ Matxcơva đi
Xin cảm ơn bạn!
St Peterburg, rất may anh ấy nói tiếng
Lê Hoa (Thực hiện)
Anh và khá thân thiện.
Ảnh: Chương trình cung cấp
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Café sáng với VTV3

Đi tìm “MC Thế hệ mới”
Sau hơn 6 năm lên sóng, Café sáng với VTV3 dần trở thành món ăn tinh
thần quen thuộc của nhiều khán giả khi bắt đầu một ngày mới. Để làm
phong phú thêm đội ngũ MC cũng như mang đến cho khán giả cảm giác
mới mẻ, hào hứng khi theo dõi chương trình, ekip sản xuất đang tìm
kiếm thêm những gương mặt người dẫn chương trình tiềm năng.

Ghi hình Chuyện bên ly Cafe
Hương vị Café sáng

Lên sóng trong khung giờ tưởng
chừng “bất lợi”, Café sáng với VTV3 đã
lật ngược tình thế và trở thành món ăn
tinh thần yêu thích của nhiều khán giả
để bắt đầu một ngày mới. Mỗi li cà phê
là những thông tin nóng hổi, hấp dẫn về
các lĩnh vực văn hóa, giải trí cũng như
nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, xã
hội thông qua các bản tin, các phóng sự
và cuộc trò chuyện với những vị khách
mời nổi tiếng. Một trong những điểm
hấp dẫn, cuốn hút của Café sáng với
VTV3 chính là sự hoạt ngôn, thân thiện,
gần gũi của những người dẫn chương
trình. Theo đó, yêu cầu đặt ra với các
MC của chương trình này cũng có
những điểm đặc biệt.
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Theo MC Sơn Lâm, Café sáng
với VTV3 thực sự là một chương
trình thông tin, văn hóa, giải trí thú
vị, một cách chào buổi sáng đáng
để thức dậy sớm và theo dõi.
“Với đặc thù của Café sáng với
VTV3, việc dẫn chương trình cũng
có những yêu cầu riêng, mang tính giải
trí nhiều hơn nhưng cũng không được
quá lố, quá phô. Mục tiêu cuối cùng là
làm cho khán giả cảm thấy hứng khởi và
thêm năng lượng cho ngày mới. Trong
khuôn khổ của những yêu cầu đó, MC
được sáng tạo khá thoải mái, từ việc lựa
chọn thông tin trong lời dẫn đến cách
truyền tải khi lên hình”.
Với MC Hoàng Quân, để chuẩn bị
cho Café sáng với VTV3, từ tối hôm

Thực
hi
chươ ện phóng
s
ng trì
nh Ca ự trong
fe sán
g
trước

khi nhận
được kịch bản (khoảng
10 giờ - 11 giờ tối, đôi khi muộn
hơn), anh đã đọc qua một lượt để xem
có gì cần lưu ý. 6h sáng hôm sau, Hoàng
Quân có mặt ở Đài để trang điểm, trao
đổi nội dung với bạn dẫn cũng như tìm
kiếm thêm thông tin. Nói về lí do gắn
bó với chương trình, Hoàng Quân cho
biết: “Có thể nói, Café sáng với VTV3

format, chương trình bắt đầu có
là chương trình có màu sắc
tin đến với khán giả một cách linh hoạt
thêm những người dẫn mới.
thời sự, nhưng không
và mềm mại”.
khô cứng mà lại mang
Là gương mặt quen thuộc
Bạn muốn thử sức với con đường
đậm tính giải trí của
với khán giả truyền hình
MC chuyên nghiệp? Bạn muốn trở
VTV3. Bản thân
trong các chương trình
thành MC chính thức của Café sáng với
người dẫn, một mặt
thể thao trên sóng Đài
VTV3? MC Thế hệ mới chính là cuộc thi
vẫn phải bám sát
THVN, mới đây, sự xuất
dành cho bạn. Theo đó, để đăng kí tham
kịch bản, nhưng
hiện của BTV Việt Khuê
gia, các cá nhân phải đáp ứng những
mặt khác cũng được
trong chương trình Café sáng điều kiện như: là công dân Việt Nam,
khuyến khích phát triển
cuối tuần khiến nhiều người
tự tin về năng lực dẫn chương trình,
thêm nội dung, đưa thêm
bất ngờ. Từ các chương trình thể
ngoại hình tốt, giọng nói chuẩn Hà Nội
BTV Việt Khuê
các phần bình luận trong
thao sang dẫn chương trình về
hoặc TP Hồ Chí Minh, có độ tuổi dưới
phần dẫn. Vì thế, mỗi số
văn hóa - xã hội, Việt Khuê cho
40, không có bất cứ vấn đề
Café sáng là một trải nghiệm mới lạ, thú
biết, có rất nhiều sự khác biệt
về sức khoẻ tinh thần,
vị”. MC Mai Trang cũng nhớ lại cảm
về nội dung chương trình,
tâm lí hay thể chất. Do
giác lạ lẫm khi thời gian đầu làm quen
cách chuyển tải của MC
tính chất của chương
với Café sáng vì chương trình rất khác
đến khán giả: “Với thể
trình, người tham
so với chương trình cô từng làm. Trong
thao, MC cần có sự
gia dự tuyển phải
suốt nửa năm đầu, Mai Trang nhận được
mạnh mẽ, khỏe khoắn,
có địa chỉ thường
nhiều phản hồi không tốt từ lãnh đạo
cương quyết, dứt khoát
trú và có thể làm
và khán giả. Có khán giả nhắn tin trong
trong cách dẫn. Ngược
việc tại Hà Nội vào
trang panpage Café sáng: “Tôi không
lại, Café sáng với VTV3
khung giờ từ 6h thích, tại sao Café sáng lại cho những
lại cần sự mềm mại, uyển
8h sáng hàng ngày
người trẻ quá như thế dẫn” nên yêu cầu
chuyển hơn rất nhiều. Bạn
cũng như các khung
không cho cô dẫn nữa. Tuy nhiên, những phải đảm bảo sức khỏe, dậy
giờ đột xuất khác trong
lời động viên của các anh chị trong nghề, sớm và cập nhật thông tin
ngày. Ngoài ra, ứng
MC Sơn Lâm
cũng là động lực để Trang phải tìm xem
và MC Hoàng Linh
nhất là về mảng văn hóa, xã
viên không có bất cứ vi
cách dẫn nào phù hợp với mình nhất.
hội, giải trí. Chương trình
phạm nào về pháp luật;
Đến giờ, MC Mai Trang đã được mọi
bắt đầu từ 7h00 hàng ngày
có tư tưởng đường lối chính trị hoàn
người ghi nhận và được khán giả
và 6h45 ngày Chủ nhật
toàn nhất quán với định hướng, đường
nhớ mặt, quen tên.
nên các bạn phải dậy
lối của Đảng, Nhà nước. Về trình độ học
từ
trước
đó
vài
tiếng
vấn, ứng viên có thể đang theo học năm
Cuộc thi MC
đồng hồ để chuẩn
cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học chính
thế hệ mới
bị thông tin, chuẩn
quy. Đặc biệt, ứng viên phải sẵn sàng
Nếu là người yêu thích
bị kịch bản, chuẩn
với mọi nhiệm vụ được giao, tuân thủ
và thường xuyên theo dõi
bị những gì nói
tuyệt đối các quy định của Đài THVN
Café sáng với VTV3, khán
trên sóng. Nếu MC
trong công tác và giữ gìn hình ảnh đời
giả sẽ nhận ra những cải tiến
không có phông kiến
sống cá nhân, văn hóa ứng xử với tư
về nội dung và hình thức thể
thức nhất định thì rất
cách là MC của VTV.
khó để cùng nhau giao
hiện trong suốt thời gian qua.
Sau khi trải qua vòng sơ tuyển hồ
MC Hoàng Quân và
lưu
và
chuyển
tải
thông
Mới đây, cùng với sự thay đổi về
sơ,
mỗi ứng viên sẽ tiếp tục tham gia
MC Minh Hà
7 vòng tuyển chọn (gồm Phỏng vấn;
Trình diễn trước ống kính; Thử thách
* Cách thức đăng kí dự tuyển:
trường quay; Đào tạo kĩ năng cơ bản;
Thí sinh có thể gửi hồ sơ tham dự về e-mail: pagecafevtv3@gmail.com
Thử thách hiện trường; Thử thách trực
Hạn chót là ngày: 30/11/2017
tiếp; Thử thách Đối thoại). Các vòng
tuyển chọn sẽ có sự giám sát của Lãnh
* Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
đạo Ban Sản xuất các chương trình Giải
- 01 đơn đăng kí dự thi (tự trình bày), bao gồm: thông tin cá nhân, ảnh chụp
trí, với sự tham gia đào tạo, bình luận và
chứng minh thư, các khả năng đặc biệt, các công việc đã từng tham gia, lí do
chấm điểm của các giám khảo là những
đăng kí tham gia dự tuyển;
gương mặt gắn bó với VTV3 đồng thời
- 01 hình chân dung và 01 hình toàn thân;
sẽ được cập nhật trên trang Fanpage
- 01 đường link YouTube đăng tải 1 đoạn dẫn thử của bản thân với thời lượng
Cafe sáng với VTV3.
dưới 2 phút hoặc 1 chương trình đã từng dẫn. Đối với các ứng viên đã tham gia
Lê Hoa
event trên Fanpage Cafe sáng với VTV3 thì không cần thêm video này.
Ảnh: Hải Hưng
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Trải nghiệm
nơi địa đầu Tổ quốc
Với hầu hết phóng viên VTV, được đi và khám phá những vùng đất mới không
chỉ là công việc mà đã trở thành niềm đam mê. Chia sẻ của BTV Thanh Thúy Ban Khoa giáo sau khi thực hiện loạt chương trình Đi đâu - Ăn gì ở Móng Cái
sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về trải nghiệm của họ.

những hành trình mà chúng tôi muốn giới
thiệu với khán giả trong chương trình.

Hành trình khám phá Móng Cái
vừa rồi chắc hẳn đã mang đến cho chị
và các đồng nghiệp nhiều trải nghiệm
thú vị?

Và hình ảnh khiến chị ấn tượng
nhất về Móng Cái là…?

Trong một bài viết trên trang
Facebook cá nhân, tôi đã đăng rất nhiều
bức ảnh đẹp chụp tại Móng Cái kèm dòng
trạng thái: “Chỉ có đời phóng viên mới
có thể có được những phút giây tuyệt
vời như thế”. Khi đến với một vùng đất,
chúng tôi phải cố gắng tìm ra những nơi
đẹp nhất, thú vị nhất và đôi khi mạo hiểm
nhất để giới thiệu với quý vị khán giả.
Ngược lại, chúng tôi đã có những khám
phá và trải nghiệm đặc biệt mà không
phải lúc nào khách du lịch cũng biết
được. Điều đó tạo nên sự hấp dẫn cho

Thành phố Móng Cái nằm ở điểm
cực Đông của nước ta và là mảnh đất địa
đầu của Tổ quốc, tiếp giáp với biên giới
Trung Quốc. Hơn 100 km từ TP Hạ Long
đến TP Móng Cái tuy quanh co nhưng
khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc
với vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Gắn
với dòng sông Ka Long thơ mộng là cây
cầu Ka Long - biểu tượng du lịch của TP
Móng Cái. Cầu Ka Long là cây cầu duy
nhất ở Việt Nam được xây bằng những
phiến đá tự nhiên nguyên khối được ghép
cố định để gắn kết, hoàn toàn không sử

50

dụng bê tông cốt thép. Đứng trên cầu, du
khách có thể quan sát cảnh buôn bán tấp
nập của nhân dân dưới khu vực cửa khẩu
sông Ka Long và chợ Trung tâm Móng
Cái, đồng thời có thể phóng tầm mắt quan
sát được khu vực biên giới giữa hai nước
Việt - Trung. Trải qua hơn 60 năm tồn tại
và phát triển, cây cầu đã gắn bó với người
dân và TP Móng Cái như một bộ phận
không thể tách rời bởi nó mang trên mình
những câu chuyện lịch sử và những kí ức
không thể nào quên.
Trong đời sống của người dân
Việt Nam, những địa điểm du lịch tâm
linh luôn là nơi được nhiều người lựa
chọn mỗi khi tới một vùng đất mới. Với
hành trình lần này của chị, đó là địa
danh nào vậy?

Cán bộ biên phòng cửa khẩu Móng Cái
giới thiệu về cột mốc chủ quyền

Đền Xã Tắc

BTV Thanh Thúy giới thiệu
về cầu Ka Long

Trong hành trình lần này, địa điểm
đầu tiên chúng tôi đến thăm là Đền Xã
Tắc - một di tích lịch sử văn hóa có quy
mô lớn, là địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm
linh tín ngưỡng của người dân Móng Cái
và các vùng lân cận. Đền Xã Tắc trước
kia còn có tên là Đàn miếu Xã Tắc Đại
Vương, là nơi lập đàn để tế Long thần thổ
địa của bản thôn, mong thần linh phù hộ
cho đất đai mầu mỡ, trồng trọt bội thu,
no đủ quanh năm. Theo lời kể của các cụ
cao niên, trước kia đền Xã Tắc được xây
dựng tại bờ sông Thác Mang với quy mô
khá lớn gồm ba gian nhà, mặt quay về
hướng Nam, mái lợp ngói âm dương. Đầu
thế kỉ 20, sau một trận bão lớn, đền bị sạt
lở và được nhân dân di chuyển vào phía
trong khu vực Xoáy nguồn với quy mô
nhỏ hơn. Do vậy, đền còn có tên khác là
miếu Xoáy Nguồn.
Với vị trí địa lí đặc biệt quan
trọng, thành phố Móng Cái cũng là nơi
duy nhất của Việt Nam có cả đường biên
giới trên đất liền và trên biển với nước
bạn Trung Quốc. Chị có suy nghĩ gì khi
tận mắt chứng kiến sự thay đổi về giao
thương ở đây?

Trong hành trình Đi đâu, ăn gì lần
này, ekip làm chương trình đã được đến
khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái và thăm
Cột mốc 1369 - cột mốc đầu tiên đánh
dấu vị trí lãnh thổ Việt Nam với biên giới
lãnh thổ Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế
Móng Cái là một trong những cửa khẩu
lớn nhất của Việt Nam và đang trở thành
tuyến du lịch biên giới đặc sắc và có ý
nghĩa riêng trong quan hệ hợp tác du lịch
biên giới Việt Trung.
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là
ngọn hải đăng Vĩnh Thực. Đây được biết
đến như là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên
của dải đất hình chữ S. Từ đất liền, chỉ
mất khoảng 8 đến 10 phút đi ca nô hoặc
thuyền máy là có thể ra được đảo. Ngọn
hải đăng Vĩnh Thực được xây dựng từ
năm 1962 có chiều dài toàn bộ là 86m có
tầm nhìn địa lí đạt 24 hải lí với tháp đèn
hình trụ được thắp sáng bằng năng lượng
mặt trời. Đứng trên đỉnh cao của ngọn hải
đăng, phóng tầm mắt ra xa ta có thể bao
quát được cả một vùng biển Đông rộng
lớn của Tổ quốc. Hòa quyện với phong
cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những bãi cát
trải dài trên nền biển xanh lục, hình ảnh

Ekip làm chương trình tại
ngọn hải đăng Vĩnh Thực

ngọn hải đăng nơi đầu sóng ngọn gió tạo
nên một bức tranh cực kì nên thơ và đặc
biệt là cảm giác bình yên. Có lẽ, đây cũng
là cảm giác của những ngư dân mỗi khi
kéo lưới trở về nhìn thấy ánh sáng đầu
tiên của đất mẹ.
Tiêu chí của chương trình là
không chỉ đi mà còn giới thiệu cả những
món ăn đặc sản của các vùng miền. Vậy
với hành trình đến với Móng Cái, ekip
thực hiện sẽ giới thiệu với khán giả món
đặc sản nào?
Ở đây, có một thứ nổi tiếng là lợn Móng
Cái. Để tìm hiểu về giống lợn này, chúng
tôi đã đến trang trại Thuận Phong - nơi kết
hợp trồng trọt và chăn nuôi theo phương
thức hữu cơ. Để chứng minh cho chúng
tôi biết thịt lợn Móng Cái thật sự ngon thế
nào, anh Lãm - chủ trang trại đã chế biến
món thịt lợn quay để thiết đãi đoàn. Cảm
giác được ngồi bên lò than hoa quay tay
cho lợn chín vàng rượm kích thích vị giác
rất nhiều. Đó thực sự là một trải nghiệm
tuyệt vời!
Xin cảm ơn chị!
Nguyên Trang (Thực hiện)
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Mở lòng nghe
người trẻ hát bolero
Erik trong CĐHH

Giang
Hồng Ngọc
Dù có nhiều ý kiến tranh luận gay gắt trái chiều, bolero
vẫn đang là xu hướng nổi bật của làng nhạc Việt. Rất nhiều
nghệ sĩ đã hòa vào trào lưu này và một số người được xem
là “đổi đời” nhờ bolero. Tuy nhiên, có một thực tế là thế hệ
ca sĩ trẻ không dễ dàng được đón nhận khi hát dòng nhạc
này. Họ bị cho là mới mẻ, chưa đủ trải nghiệm để cảm, để hát
cho ra chất những ca khúc mang đặc trưng của một thời
quá xa với lứa tuổi. Cặp đôi hoàn hảo phiên bản Trữ tình &
Bolero ấp ủ mong muốn phá đi định kiến đó về người trẻ.

T

heo đạo diễn chương trình - nhạc
sĩ Minh Vy, format Cặp đôi hoàn
hảo: Trữ tình & Bolero (CĐHH)
khá linh hoạt, cởi mở theo hướng giúp
cho 7 ca sĩ trẻ tham gia được tiếp cận
với bolero một cách từ từ, tự nhiên, có
sự hỗ trợ, nâng đỡ của những giọng ca
trưởng thành từ dòng nhạc này, đặc biệt
là các nghệ sĩ gạo cội, chứ không hề
làm khó cho “dân ngoại đạo”. Ngoài ra,
bên cạnh những ca khúc thuần bolero,
CĐHH còn là không gian nhạc trữ tình
với nguồn gia tài ca khúc khá đồ sộ
được vun đắp bởi nhiều tên tuổi lớn, để
lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Với khoảng 50 khách mời khác nhau lần
lượt xuất hiện trên sân khấu qua từng
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chót, từ ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ, pop
ballad hay EDM sôi động… thí sinh
chính của chương trình có thể thoải
mái, tự tin hát bolero bằng chính trái
tim, cảm xúc, sự đồng điệu trong tâm
hồn mình chứ không còn là chỉ để đi thi
truyền hình thực tế nữa.

Trước những hoài nghi về việc
người trẻ hát bolero, từ tâm sự của các
thí sinh tham gia CĐHH, dễ nhận thấy
tuần, phù hợp với từng chủ đề,
điểm chung là, dù không theo
nghệ sĩ chính sẽ không
hát một cách chính thức thì
bị đóng khung trong
bolero, nhạc trữ tình đã
những cặp đôi cố
rất gần gũi với họ. Qua
định mà có nhiều
tình yêu âm nhạc từ
cơ hội tìm được
cha mẹ, qua những
một nửa ăn ý,
giai điệu dễ nghe, dễ
thể hiện đa dạng
thuộc ngâm nga từ
các màu sắc âm
lúc nhỏ, là con đường
nhạc. Đạo diễn
mưu sinh để vượt qua
Minh Vy chia
khó khăn của đời nghệ
sẻ, khi được thực
sự sống với bolero,
sĩ… Sự kết nối của họ với
với nhạc trữ tình cùng
bolero vì thế khá nhanh chóng,
CĐHH qua nhiều
có thể vượt qua được
Nhạc sĩ Minh Vy (phải) tuần thì bước tới
Giám đốc âm nhạc và ca sĩ Ngọc Sơn - rào cản với cả những ca
những tập gần áp
cố vấn âm nhạc của CĐHH
khúc gấp đôi về tuổi đời.

Mai Tiến Dũng

Cảm giác ủy mị, đẫm lệ đâu đó có thể
khó gắn kết với tư duy âm nhạc hiện đại
nhưng những vui, buồn, thương nhớ,
những xúc cảm về gia đình, cuộc sống…
được thể hiện một cách mượt mà, trau
chuốt dễ đi vào lòng người thì vẫn là
điều nghệ sĩ trẻ tìm kiếm. CĐHH được
thí sinh nhìn nhận như một cơ hội thú vị
để thử sức, để tìm một con đường khác
đến với trái tim khán giả hơn là “đánh
liều” với những gì đã nỗ lực xây dựng.
Mai Tiến Dũng nổi lên từ cuộc thi The
Remix (Hòa âm ánh sáng) với phong
cách sôi động, bốc lửa nhưng nam ca sĩ
hải ngoại này cũng rất hào hứng khi hát
dòng nhạc đòi hỏi sự sâu lắng để chia sẻ
tâm sự, gần hơn tâm hồn người Việt. Từ
quan điểm của một người trưởng thành
ở nước ngoài, Mai Tiến Dũng cũng cho
rằng, bolero, nhạc trữ tình là những gì
rất đặc trưng của Việt Nam mà nếu thế
hệ các nghệ sĩ trẻ yêu mến theo đuổi thì
cũng là một cách giữ gìn nên được ủng
hộ, mở lòng đón nhận và góp ý để hoàn
thiện hơn là chỉ trích.
Với format mới không loại qua từng
tuần mà giữ trọn vẹn 7 thí sinh chính
tới tận trước đêm chung kết, áp lực thi

thố, cạnh tranh với nghệ sĩ trẻ cũng
được giảm nhẹ để được thoải mái dành
thời gian, tâm sức cho việc tập luyện
và trình diễn. Sự vội vã, căng thẳng sẽ
là cách rất nhanh để “giết” mất cái tình
của bolero. Dù về mặt bằng chung, các
ca sĩ trẻ tham gia CĐHH đều có chất
giọng được cố vấn chuyên môn đánh
giá cao, mỗi người một màu sắc riêng
biệt, sức thu hút riêng nhưng khi chuyển
hướng sang nhạc trữ tình, nhạc bolero
có những đòi hỏi khá khắt khe về cách
phát âm, nhả chữ, luyến láy. Trong thời
“hoàng kim” của bolero như hiện nay,
khán giả dường như am tường hơn, yêu
cầu cao hơn ở các tiết mục. Cách dàn
dựng chương trình với sự chia đội, mời
gọi khách mời, yếu tố hài hước… có
thể làm thay đổi không khí, tạo nên chất
giải trí, sự vui vẻ, tuy nhiên, cuối cùng
vẫn là phải lời ca tiếng hát để thuyết
phục người nghe.

Erik: Muốn viết tiếp ước mơ của bố
Trước khi nhận lời tham gia tôi đã suy nghĩ
rất nhiều, vì theo quan điểm của tôi, bolero
khó và kén giọng hát chứ không hề đơn giản.
Tôi đã phải tập luyện kĩ càng để “nắn” được
cách hát quen thuộc của mình vì vốn tôi hay
hát nhạc nước ngoài hoặc mạnh về tiết tấu
nên có nhược điểm là khi hát nhạc trữ tình,
chậm rãi thì sẽ chưa rõ lời. Tham gia chương
trình là một cơ hội tốt để bắt mình phải sửa ngay
tật này.
Xác định thi một cách hết sức nghiêm túc nên bước vào CĐHH tôi tiết chế về
phong cách trình diễn sân khấu, trang phục, chuyển về màu tóc nâu tối thay vì
những tông màu nổi, cá tính như thường lệ. Tất cả những gì tôi muốn mang tới,
muốn thể hiện cho khán giả hoàn toàn là giọng hát để chứng minh rằng Erik
là ca sĩ có thực lực và người trẻ hoàn toàn có thể hát được bolero bằng “luồng
gió mới”, tư duy mới.
Tuy hát nhạc trẻ nhưng tôi có may mắn là từ nhỏ đã được sống trong tình yêu âm
nhạc bolero của bố. Bố tôi hát rất hay nhưng không có duyên đi được với nghệ
thuật nên CĐHH lần này có thể xem là một cách viết tiếp ước mơ, niềm đam mê
của bố. Mỗi lần tập luyện tôi thường hay gọi điện thoại nhờ vị “sư phụ” đặc
biệt ấy chỉ giáo. Tôi muốn gửi tặng tới cha mẹ mình các bài hát yêu thích và tôi
mong là bằng sự nỗ lực hết mình, những món quà âm nhạc ấy cũng nhận được
sự đồng cảm, ủng hộ từ phía khán giả lớn tuổi và cả các bạn trẻ.
Hoàng Hường
Ảnh: Chương trình cung cấp
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Phóng viên Nguyễn Ngân

làm… cô giáo
Nhiệt huyết, chịu khó xông pha điểm nóng
với rất nhiều phóng sự xã hội gây tiếng
vang - đó là điều khán giả thường thấy ở nữ
phóng viên Ban Thời sự - Nguyễn Ngân. Tuy
nhiên, có một hình ảnh khác mà ít người
được biết đó là khi cô đảm nhiệm vai trò…
giảng viên.

Nguyễn Ngân nhớ buổi đầu mình
làm cô giáo chứ?
Đó là vào năm 2013, khi ấy, tôi đi
cùng nhà báo Thu Hà (Phó Ban Thời
sự) tham gia trao đổi với các nhà báo tại
Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí - Hội Nhà
báo. Lớp học trong 3 ngày, chị Thu Hà
giao tôi đứng lớp 1 ngày. Tôi thực sự rất
run và nghĩ mình sao có thể đứng trước
gần 30 nhà báo của các cơ quan báo chí
tại Hà Nội và các địa phương với vai
trò giảng viên được. Vì khi ấy tôi mới
25 tuổi. Chị Hà động viên: “Em làm
được mà, em cứ nghĩ mình đang chia
sẻ những kinh nghiệm thực tế khi đi tác
nghiệp. Đó là những điều rất thú vị với
chị, nên mọi người cũng vậy...”. Tôi
luôn biết ơn chị vì đã dìu dắt tôi trong
từng việc như vậy.
Kết thúc khoá đào tạo, ở phần đánh
giá, chấm điểm giảng viên cũng như
hiệu quả lớp học, có học viên đã chấm
tôi 10 điểm cho tất cả các kĩ năng. Sau
đó tôi vẫn nghĩ, lúc ấy chắc mọi người
trong lớp động viên tôi (cười).
Và chức danh giảng viên đã gắn
bó với Nguyễn Ngân từ khi đó?
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Sau lớp đó, Hội Nhà báo thường
xuyên mời tôi tham gia các khoá đào
tạo của Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí.
Chắc vì thấy tôi có nhiều gắn bó với
các đề tài miền núi, kênh VTV5 mời
tôi tham gia những khoá tập huấn cho
phóng viên các đài địa phương tham gia
cộng tác cho kênh. Từ đó, tôi tham gia
trao đổi, chia sẻ với mọi người nhiều
hơn. Đôi khi được lãnh đạo Ban Thời sự
cử đi đến các Đài địa phương khi Đài
đề nghị hỗ trợ, hoặc qua Hội Nhà báo...
Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tham
gia cộng tác với khoa Truyền hình - Học
viện Báo chí &Tuyên truyền (nơi tôi học
trước đây) và trường Cao đẳng Truyền
hình.
Nguyễn Ngân từng chia sẻ ước
mơ ngày bé của mình là lớn lên làm
giáo viên, giờ đã có thâm niên đứng
trên bục giảng 4 năm rồi, bạn có tự tin
với khả năng sư phạm của mình?
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi thường
xuyên dạy học cho các em trong xóm...
Tôi thích công việc ấy và luôn nghĩ lớn
lên mình sẽ làm cô giáo. Thế rồi tôi trở

thành phóng viên, không ngờ sau đó ước
mơ ngày bé lại thành hiện thực và tôi
được làm cả hai công việc yêu thích.
Những câu chuyện thực tế đúng là
luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Có khi
chúng tôi bị cuốn theo đó mà quên thời
gian. Tôi luôn nói với các học viên
trong lớp - tôi đứng ở đây không phải
để giảng dạy mà để chia sẻ, mong mọi
người cùng nói chuyện về nghề với
nhau. Gần như lớp học nào của tôi mọi
người đều nói chuyện say mê đến quá
giờ, có khi không nghỉ giữa giờ, hoặc
đến giờ nghỉ rồi mọi người vẫn ngồi
đó. Tôi luôn dành nhiều thời gian để
các học viên hỏi lại các vấn đề đã học...
Giờ tôi cũng đã có giáo trình cho từng
lớp với các chủ đề, dựa trên chính trao
đổi thực tế của từng lớp và mong muốn
của các học viên.
Vậy, nội dung giảng dạy mà
Nguyễn Ngân thường được đặt hàng
là…?
Thường là về Kĩ năng làm phóng sự
truyền hình và dẫn hiện trường. Trong kĩ
năng làm phóng sự, có các nội dung về
phát hiện đề tài, khai thác đề tài, chọn

lựa chi tiết, xây dựng kết cấu
phóng sự, cách kể câu chuyện
bằng hình ảnh, hay cách có được
phỏng vấn hay, khai thác cảm
xúc nhân vật.... Đó là những kĩ
năng tôi có thế mạnh, hoặc tôi
chia sẻ cách mà các phóng viên
Ban Thời sự đang làm để có
những phóng sự ngắn hay.
Bạn có thường mang các
tác phẩm của chính mình ra
phân tích trên bục giảng?
Tôi luôn dành ưu tiên đặc
biệt cho công việc này vì đây cũng là
uy tín của Ban Thời sự chúng tôi nữa.
Khi chiếu lại các tác phẩm của mình, tôi
sẽ kể những câu chuyện nhỏ trong quá
trình tác nghiệp, nó cũng là minh họa
cho kiến thức báo chí mà tôi ghi chép lại
và chia sẻ với mọi người lúc đó.
Tôi có khoảng 10 ổ cứng và lưu gần
như tất cả các phóng sự mình đã làm từ
khi vào nghề. Ngoài ra, tôi cũng có thói
quen lưu lại phóng sự hay của các đồng
nghiệp trong Ban để học hỏi. Khi có yêu
cầu là tôi mở cho mọi người xem, rồi
phân tích…
Có thể hình dung giảng viên
Nguyễn Ngân đứng trên bục giảng
(bên dưới không chỉ là các em sinh
viên mà còn có cả những BTV, phóng
viên lớn tuổi hơn) như thế nào?
À, đó là tôi - rất chững chạc, già
dặn và gần gũi với mọi người. Cũng

vẫn là cô phóng viên với lửa nghề và
trách nhiệm nghề nghiệp được yêu cầu
rất cao nữa. Thực sự đứng trước đồng
nghiệp, nhiều anh chị hơn tuổi, tôi run
và lo nhưng dần thì tôi đã quen. Thường
các học viên khi gặp tôi đều nhận xét,
cô giáo Ngân đứng đây và phóng viên
Nguyễn Ngân mọi người hay thấy trong
các phóng sự khác nhau nhiều quá. Ở
ngoài sao hiền còn trong phóng sự lại
sắc sảo vậy... (cười).
Bạn có thể chia sẻ những kỉ niệm
đáng nhớ với học viên của mình?
Rất nhiều kỉ niệm thú vị. Thường thì
sau 3 - 5 ngày đứng lớp, tôi luôn trong
tình trạng cổ khản đặc vì nói nhiều quá.
Cuối mỗi lớp học, các học viên hay tặng
hoa cho cô giáo mà lần nào được nhận
cũng rất vui.
Gần đây nhất, tôi giảng về phóng sự
truyền hình do Hội Nhà báo Việt Nam
và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ
chức. Hôm đầu tiên, khi phóng viên đài

tỉnh ra đón, tôi đã lo vì tiếng nói
của anh hơi khó nghe. Tôi nghĩ,
ai cũng nói thế này thì biết xoay
xở sao. Nhưng sau 3 ngày, các
học viên đặt cho tôi biệt danh
“Cô giáo có bằng Tiến sĩ chuyên
ngành Quảng Ngãi học”, vì tôi
nghe, hiểu được tất cả các ý kiến.
Hôm vừa rồi, tôi có chụp
lại bàn tay của anh phóng viên
Đài Truyền thanh - Truyền hình
huyện đảo Lý Sơn. Khi ra ngoài
thực hành dẫn hiện trường, rất
nhiều phóng viên Đài huyện trong đó
có anh đều dẫn lần đầu. Anh phóng
viên đó đã ghi kín một bàn tay chữ nội
dung chuẩn bị nói. Trước đó tôi có nói
với các học viên trong lớp, để dẫn hiện
trường hay thì không nên học thuộc lời
dẫn... Khi tôi nhìn thấy, anh còn bảo:
“Em phải viết ra như vậy cho nhớ cô
ạ. Về sau em sẽ cố nhớ nội dung như
cô hướng dẫn”. Sau đó anh cố gắng lấy
tay xoa đi, vì sợ cô giáo mắng (cười).
Những hình ảnh ấy khiến tôi vừa vui
vừa cảm động.
Vì tham gia đứng lớp, nên tôi cũng
luôn dặn mình cẩn thận và nghiêm khắc
hơn trong từng tác phẩm. Vì tôi biết, có
những đồng nghiệp ở địa phương, khi
xem phóng sự sẽ nói là “của cô giáo
Ngân làm”.
Cảm ơn Nguyễn Ngân!
Hà Cẩm (Thực hiện)
Ảnh: Nhân vật cung cấp
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BTV Thanh Thảo

Đưa ám ảnh thiên tai
vào phim tài liệu

Phỏng vấn bà Trần Thị Lăng tại xã
Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Đầu năm nay, trong một
cuộc họp ý tưởng, anh
Nguyễn Trường Thành,
Giám đốc Trung tâm
yêu cầu mọi người
đóng góp các chủ đề
để làm chương trình
dài kì hoặc phim tài
liệu. Tôi đã đưa ra
hiện trường, đôi lúc
hai ý tưởng, một trong
những câu chuyện khiến
số đó là Nỗi ám ảnh
tôi không thể cầm được
mang tên Linda bởi năm
nước mắt. Cả trong quá trình
nay vừa tròn 20 năm cơn bão
BTV Thanh Thảo
hậu kì, có những cảnh quay
này đổ bộ vào vùng đất Nam
mà cứ nhìn thấy, mắt tôi lại nhòe đi…
bộ nước ta, khiến hơn 3.000 người chết
Có lẽ bởi vậy, khi xem xong Nỗi ám ảnh
và mất tích. Giám đốc Trung tâm đồng ý
mang tên Linda, hầu hết mọi người đều
với đề tài này, giao cho tôi đi khảo sát và
nhận ra bộ phim này được dựng hoàn
viết kịch bản. Tôi cùng BTV Tùng Thư
toàn dựa trên mạch cảm xúc tự nhiên của
tìm đến những nơi bão đã đi qua ở Cà
nhân vật. Mỗi người tự kể lại câu chuyện
Mau và Kiên Giang để tìm hiểu. Sau khi
của mình, những câu chuyện khiến người
nghe không khỏi day dứt.
kịch bản được duyệt, chúng tôi chờ đến
cuối tháng 8, đúng vào mùa mưa ở Cà
Ý tưởng thực hiện phim này ra
Mau để quay bộ phim này.
đời thế nào?

Là BTV của Trung tâm truyền hình thời tiết và cảnh báo
thiên tai, công việc thường nhật là biên tập, sản xuất
các bản tin dự báo thời tiết, bên cạnh đó, BTV Thanh
Thảo lại có niềm đam mê với phim tài liệu. Với
những hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực thời tiết,
thấu hiểu những mất mát do thảm họa, thiên tai
gây ra, chị đã cho ra đời những bộ phim tài liệu
lay động lòng người.

Xin bắt đầu cuộc trò chuyện với
bộ phim tài liệu Nỗi ám ảnh mang tên
Linda vừa phát sóng trên VTV1, câu
chuyện về những nỗi đau mất người
thân do thiên tai gây ra đã ám ảnh
người xem. Là người thực hiện bộ phim
này, chắc hẳn Thanh Thảo đã có rất
nhiều cảm xúc?
Cho đến lúc này, tôi vẫn nhớ như in
buổi chuyện trò với các nhân vật trong
phim, những câu chuyện họ đã dứt ruột,
dứt gan chia sẻ và cả nỗi ám ảnh khi lật
lại kho tư liệu cho thấy hậu quả quá tàn
khốc do cơn bão số 5 năm 1997 có tên
quốc tế là Linda gây ra. Ngay từ lúc ở
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Phỏng vấn ông Trần Đắc Thuận, người
khám nghiệm pháp y sau bão Linda năm 1997
tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Quay phim Vũ Đức Thiện lên chòi canh ở đáy hàng khơi
xã Đất Mũi để thực hiện các cảnh quay

Bạn có thể chia sẻ đôi chút về
những bộ phim tài liệu mình đã
thực hiện?
Tôi về làm việc tại Trung tâm Truyền
hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai đã 4
năm. Công việc hàng ngày của tôi là làm
tổ chức sản xuất cho các bản tin thời tiết
phát sóng trên VTV. Nhưng 4 năm qua,
tôi được tham gia sản xuất một số phim
tài liệu của Trung tâm, đó là 4 tập phim,
Haiyan - bất ngờ lớn nhất thế kỉ thực hiện
4 tháng sau bão Haiyan ở Philippines;
phim Vượt qua nỗi đau thảm họa sản xuất
tại Nhật Bản hay Tác động của biến đổi
khí hậu tới di sản thế giới Hội An. Có thể
nói, Haiyan - bất ngờ lớn nhất thế kỉ là
những tập phim tài liệu đầu tiên tôi được
tham gia sản xuất với rất nhiều bỡ ngỡ.
Đó có thể coi là bài học đầu tiên về làm
phim tài liệu mà tôi có cơ hội tiếp cận.
Còn Vượt qua nỗi đau thảm họa là bộ
phim nói về cách mà những nạn nhân của
trận động đất sóng thần năm 2011 vượt
qua đau thương khi mất người thân. Tác
phẩm ra đời sau khóa đào tạo tại Nhật Bản
về làm phim chủ đề thiên tai và biến đổi
khí hậu. Các chuyên gia đến từ Đài NHK
cùng theo sát đoàn từ lúc lên ý tưởng kịch
bản cho đến phần hậu kì. Năm đó có 4
đoàn đến từ các đài truyền hình của các
nước: Indonesia, Srilanka, Philippines và
Việt Nam. Vượt qua nỗi đau thảm họa
được các chuyên gia đánh giá là phim
hay nhất. Còn Tác động của biến đổi khí
hậu tới di sản thế giới Hội An nhận được
những lời đánh giá tốt nhất từ Tổ chức
Khí tượng thế giới.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các nhân
vật trong phim, những người đã dũng
cảm đối diện với nỗi đau thêm một lần
nữa khi kể lại những mất mát đau
thương, những tổn thất về mặt tinh
thần mà họ rất khó khăn để vượt qua.
Đôi lúc tôi cảm thấy áy náy vì đã
chạm vào những kí ức buồn đau ấy…

Có thể thấy, những bộ phim tài
liệu có nội dung sâu về thảm họa thiên
tai luôn cần thiết với cộng đồng. Nó
không chỉ như hồi chuông cảnh báo mà
còn mang nhiều thông điệp ý nghĩa?
Trước mỗi bộ phim, tôi nhận được
nhiều câu hỏi như vậy. Khi tôi đi gặp gỡ
các nhân vật để làm Nỗi ám ảnh mang
tên Linda, nhiều người thắc mắc, một
cơn bão của 20 năm trước, bây giờ có gì
để nói, nói lại làm gì? Tôi hiểu rằng, 20
năm trôi qua, những bài học cần rút ra
sau cơn bão Linda đến lúc này vẫn còn
nguyên giá trị. Đó là bài học về nhận
thức và ý thức của người dân trước thiên
tai, bài học về cách phòng tránh và cả bài
học về cách vượt qua nỗi đau không thể
nào bù đắp được. Những điều đó có ích
cho tất cả mọi người.
Xuất phát điểm là một người
ngoại đạo với không ít khó khăn khi
phải làm quen với lĩnh vực chuyên
ngành của khí tượng thủy văn còn ở
thời điểm hiện tại, chắc hẳn Thanh
Thảo đã trở thành “chuyên gia” rồi?
Vâng, tôi không được đào tạo về khí
tượng thủy văn. Dù đã làm truyền hình
13 năm và công tác tại Trung tâm thời

tiết 4 năm nhưng nếu tự nhận mình là
“chuyên gia” trong lĩnh vực khí tượng
thủy văn thì tôi nghĩ sẽ là quá tự mãn.
Khí tượng thủy văn là một chuyên ngành
khoa học vô cùng khó, tôi mới chỉ hiểu
được những khái niệm cơ bản nhất. Khi
cần tìm hiểu sâu hơn một chủ đề nào đó,
tôi vẫn cần có sự giúp sức của những
người giỏi chuyên môn như chị Bùi Hải
Bình, Phó Giám đốc Trung tâm hay chị
Hoàng Thanh Vân, người vừa cùng tôi
thực hiện phim Nỗi ám ảnh mang tên
Linda. Tôi cũng nhận được sự trợ giúp
của các chuyên gia đến từ Trung tâm Dự
báo khí tượng thủy văn Quốc gia hay
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn
Trung ương.
Còn điều gì bạn muốn nói sau bộ
phim Nỗi ám ảnh mang tên Linda?
Tôi biết ơn những người bạn đồng
hành cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn
trong quá trình sản xuất, đặc biệt cảm ơn
đạo diễn hiện trường, quay phim Vũ Đức
Thiện của Ban Truyền hình Đối ngoại
VTV4. Và sau cùng, xin được cảm ơn
những người bạn đã âm thầm ở bên, giúp
đỡ tôi hoàn thành bộ phim này.
Chắc hẳn có rất nhiều đề tài
phim tài liệu hay đang được bạn ấp ủ?
Thiên tai và biến đổi khí hậu đang là
chủ đề được cả thế giới quan tâm, công
việc hiện tại giúp tôi có thêm nhiều cơ
hội tiếp xúc với các chủ đề này. Đúng
là tôi có một vài ý tưởng khác nhưng sẽ
cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu cặn kẽ
trước khi bắt tay thực hiện.
Cảm ơn Thanh Thảo!
Ngọc Mai (Thực hiện)
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Đạo diễn Trịnh Lê Phong

Cảnh trong phim Chiều ngang qua phố cũ

Chiều ngang qua phố cũ

Từ tình yêu Hà Nội
đến thảm đỏ Tokyo

Đại diện đoàn làm phim Chiều
ngang qua phố cũ vừa đến
Nhật bản nhận Giải thưởng
đặc biệt cho phim nước
ngoài tại Liên hoan Truyền
hình quốc tế Tokyo 2017.

Chuyện chưa kể…
Kịch bản Chiều ngang qua phố cũ
là một câu chuyện về Hà Nội, phần nào
kén khán giả và cũng khó để làm cho
tới, cho hay. Sự tinh tế luôn ẩn sâu trong
mỗi con người Hà Nội, trong khi làm
phim lại cần hành động, tình huống,
thoại, để thể hiện được cái tinh tế đó
vô cùng khó. Biên kịch Chu Hồng Vân
lí giải về nguyện vọng muốn Trịnh Lê
Phong làm phim này: “Trịnh Lê Phong
là nghệ sĩ tài hoa của “phố”. Chất Hà
Nội ở phim của Phong làm mọi người
thích nó”.
Ngoài đời, Trịnh Lê Phong khá kiệm
lời. Anh không nói nhiều về công việc
làm phim của mình. Trên phim trường,
vị đạo diễn này là người kĩ càng và
quyết liệt trong cách xử lí. Biên kịch
Chu Hồng Vân chia sẻ, chính chị cũng
vướng vài lần tranh cãi với đạo diễn,
nhưng rồi chị hoàn toàn bị thuyết phục
khi xem trọn vẹn đứa con tinh thần của
mình trên màn ảnh. Chỉnh sửa kịch bản
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Đạo diễn Trịnh Lê Phong
nhận giải thưởng từ Ban tổ
chức LHPTH quốc tế Tokyo

theo cách nhìn của đạo diễn là chuyện
dễ xảy ra trong bất kì đoàn làm phim
nào. Nhưng để biên kịch, diễn viên “tâm
phục khẩu phục” mới là khó. Trong kịch
bản, Thủy (con gái của Lịch) bị câm do
sang chấn tâm lí và sau một cú sốc mạnh
tương tự tác động, cô bé đó mới bật nói
trở lại. Nhưng đạo diễn Trịnh Lê Phong
để cô bé Thủy bị tác động dần dần và
giống như trẻ tập đi, bắt đầu nói lại được
từng câu, cho tới khi bình phục. “Khi
xem lại tôi thấy hoàn toàn thuyết phục,
cách của chúng tôi đã bị cũ”, nhà báo
Hồng Vân nhớ lại.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong và nữ biên
kịch Nguyễn Hồng Trâm đều là những
người Hà Nội gốc, từng sống trong ngôi
nhà tương tự như trong phim và rơi vào
tình huống khó xử này. Tuy nhiên, gia
đình vị đạo diễn quyết định bán đi để
chuyển đến nơi khác sinh sống, còn nữ
biên kịch cho đến bây giờ vẫn nặng lòng
với việc giữ gìn ngôi nhà cổ của gia đình.
Cũng bởi vậy mà có thể xem như cả hai
đều là những người trong cuộc khi chi
tiết này được khai thác trên phim.
CNQPC có được dàn diễn viên
“trong mơ”, giỏi và say nghề: NSND

DV Minh Trang trong phim Chiều ngang qua phố cũ

Anh Tú, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT
Kim Oanh, NSƯT Minh Trang, NSƯT
Công Lý, NSƯT Hoàng Lan, Hoa
Thuý... “Khi làm phim tôi không nghĩ
đến giải thưởng. Tôi chọn diễn viên bởi
tôi thấy phù hợp với nhân vật ở nhiều
khía cạnh từ ngoại hình đến khả năng
diễn xuất. Thật may mắn là tôi đã lựa
chọn đúng”, Trịnh Lê Phong cho biết.
NSƯT Minh Trang vì thích kịch
bản CNQPC nên bay từ Singapore về
Việt Nam, dù trước đó chị vừa phải
vào bệnh viện phẫu thuật. Minh Trang
không hề nói cho ai biết. Phân đoạn
quay cảnh Minh Trang trên cầu Long
Biên vô cùng vất vả vì sức khỏe chị còn
yếu. Lúc đó mọi người mới biết chị vừa
bị bệnh nặng. Diễn viên Minh Trang
bày tỏ sự xúc động: “Giải thưởng này
càng nhắc tôi nhớ lại những ngày được
trở lại Hà Nội làm phim CNQPC, được
đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật.
Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục khi
cầm kịch bản - một câu chuyện đậm
chất Hà Nội mà vẫn mang hơi thở thời
đại. Điều may mắn là tôi đã được làm
việc với một ekip tuyệt vời, rất chuyên
nghiệp và vô cùng yêu Hà Nội”. Giải
thưởng cũng là động lực để nữ nghệ sĩ
sớm trở lại trong những dự án phim sắp
tới tại Việt Nam.
Thành công của bộ phim CNQPC
có được nhờ kịch bản tốt, dàn diễn viên
xuất sắc và khả năng đạo diễn của Trịnh
Lê Phong. Ngoài ra, đạo diễn Trịnh Lê
Phong khẳng định: “Tôi nghĩ, còn một
phần rất quan trọng làm nên thành công
của bộ phim, đó là hình ảnh do quay
phim, NSƯT Phạm Quang Minh thực
hiện. Chúng tôi tìm thấy nhiều điểm

chung trong kịch bản và cùng nhau làm
ra một bộ phim như mong muốn”. Các
góc quay trong CNQPC có nhiều đoạn
“đắt”, đúng chất Hà Nội. Ví như cảnh
nhân vật của Kim Oanh trong phòng làm
việc nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tấp nập
đối nghịch với cảnh tĩnh lặng của căn
nhà, chiếc ô tô buýt chạy qua góc phố
hay cảnh ở ga tàu khi nhân vật của Bùi
Bài Bình tiễn bạn… “Những tình tiết và
góc máy như thế khiến người xem cảm
giác đó là một phim điện ảnh chứ không
phải phim truyền hình” - nhà báo Chu
Hồng Vân chia sẻ.
Đến thảm đỏ Liên hoan
phim quốc tế Tokyo
Đoàn Việt Nam được chọn mở màn
cho Lễ trao giải Liên hoan phim truyền
hình quốc tế Tokyo diễn ra trong những
ngày cuối tháng 10 vừa qua. Theo
đạo diễn Trịnh Lê Phong, đánh giá về
bộ phim và giải thưởng trao tặng cho
CNQPC, Ban tổ chức cho rằng, đây là
Liên hoan phim truyền hình quốc tế
Tokyo (International Drama
Festival in Tokyo - IDFT) do Hiệp
hội truyền hình Nhật Bản (JBA) và
Đài truyền hình NHK tổ chức lần
đầu tiên năm 2008. Ngoài việc tôn
vinh các bộ phim, nghệ sĩ của Nhật
Bản, IDF cũng giành riêng một
giải thưởng cho các phim nước
ngoài. CNQPC của đạo diễn Trịnh
Lê Phong giành Giải thưởng đặc
biệt cho phim nước ngoài (Special
Awards for Foreign Drama).

NSND Bùi Bài Bình

một đề tài khó làm và vấn đề của bộ
phim đề cập đến cũng rất giống với vấn
đề tại Nhật bây giờ. Đó là giá trị gia
đình truyền thống đặt bên cạnh sự phát
triển của xã hội. Các đồng nghiệp đến từ
Nhật Bản bày tỏ sự trân trọng với những
nỗ lực của ekip sản xuất phim của Trung
tâm Sản xuất phim (VFC), Đài THVN
trong việc tạo ra những bộ phim kĩ
lưỡng và đạt chất lượng nghệ thuật cao.
Đối với những người làm phim,
ngoài sự đón nhận của khán giả thì
những giải thưởng nghề nghiệp cũng
là động lực khích lệ họ tiếp tục nỗ lực
trên con đường gian nan của mình. Bất
ngờ và hạnh phúc là cảm xúc chung
của đạo diễn, biên kịch, diễn viên,
quay phim… khi nhận được thông báo
phim đã đoạt giải từ Ban tổ chức LHP
truyền hình quốc tế Tokyo. Trước đó,
bộ phim đã nhận được 2 giải thưởng
tại Cánh diều 2017: Nữ diễn viên chính
xuất sắc (NSƯT Nguyễn Minh Trang);
Nam diễn viên phụ xuất sắc (NSƯT
Công Lý). Cũng tại Liên hoan, Dưới
bầu trời xa cách - phim hợp tác giữa
VTV và Đài TH Okinawa đã được trao
giải. Như vậy liên tục mấy năm liền,
VFC đều có phim giành giải tại các LHP
truyền hình quốc tế.
Những phần thưởng này là sự khẳng
định cho định hướng đúng đắn của đơn
vị sản xuất phim VFC trong việc đa
dạng hóa các mảng đề tài, đầu tư cho
những tác phẩm phim ảnh chất lượng tốt
nhất cả về nội dung và hình ảnh, hướng
tới việc đưa phim truyền hình Việt ra
khu vực và thế giới.
Thục Miên
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Năng động, trẻ trung và khá
liều lĩnh, đó là những điểm
ngắn gọn có thể nói về Nguyễn
Thu Thủy - Quán quân dòng
nhạc Nhẹ của Sao Mai 2017. Lựa
chọn ngay điểm mới của cuộc
thi năm nay để thể hiện phối
hợp hai ca khúc rock trong
đêm thi cuối cùng, ít ai biết
Thu Thủy trước đây đã từng
không thể cảm nổi nhạc
rock…

“Điên” với rock

Ca sĩ Thu Thủy
Đã từng
không “cảm” nổi
rock
60

Được dự báo là ứng viên nặng kí
trong phong cách nhạc Nhẹ của Sao
Mai 2015, điều này có khiến Thủy tự tin
so với các thí sinh cùng dòng?
Nếu dùng con số để đo sự tự tin của
tôi về những thứ đã chuẩn bị cho cuộc thi
thì nó chiếm khoảng 50%. Dự báo chỉ là
dự báo nếu không có sự cố gắng. Tôi vui
vì ít nhiều cũng được đánh giá chuyên
môn đứng trong top đầu, nhưng không vì
điều đó mà lơ là, chủ quan.
Lựa chọn điểm mới của cuộc thi
năm nay để thể hiện liên khúc trong
đêm thi cuối cùng có phải là sự liều lĩnh
của Thủy? Đặc biệt, với nhiều người,
rock không phải là thể loại dễ nghe?

- Tôi rất thích tham gia các cuộc thi
vì qua đó, tôi trưởng thành rất nhanh.
Đặc biệt sẽ giúp định hướng cho mình
phong cách trong tương lai. Đến bây giờ
khi cuộc thi đã kết thúc nhưng tôi vẫn
cảm thấy khá bất ngờ về cái “duyên”
của mình với rock. Như nhiều người
nói, “rock không phải thể loại dễ nghe”,
thời gian trước, tôi cũng không thể cảm
nổi thể loại này (cười lớn). Nhưng sau
khi được tiếp xúc với chị Hà Trần với
album Bản nguyên thì trong tôi có sự
đam mê lạ kì. Tôi bắt đầu tìm hiểu, càng
nghe càng thấy mê, càng “điên”. Có lẽ
đó là cái mà tôi chưa khám phá hết về
bản thân. Tôi quyết định song hành cùng
rock trong Sao Mai. Tôi thích những
điều mới lạ và không ngại thay đổi bản
thân, liều lĩnh lựa chọn cái khó. Càng
khó càng cố gắng làm bằng được. Liên
khúc là điều mới mẻ trong Sao Mai năm
nay, tôi thấy rất thu hút và đã để dành
cái mới đó cho vòng thi cuối.
Có ý kiến cho rằng, phần thi của
Thủy trong đêm chung kết xếp hạng
không quá xuất sắc. Thủy có thực sự
hài lòng về phần thể hiện của mình?
- Như đã nói, rock là thể loại rất mới
với tôi nên không tránh khỏi nhiều điều
chưa hoàn thiện. Tôi hài lòng với sự cố
gắng của bản thân, còn xuất sắc thì cần
có thời gian nữa. Lựa chọn một thể loại
khá mới để thi là lựa chọn liều lĩnh của
tôi. Ngoài những lời khen cũng có người
chê nhưng điều tôi cảm thấy vui nhất là
hiểu được mình muốn gì trong âm nhạc.
Tự nhìn nhận lại phần thi trong đêm xếp
hạng, tôi thấy có chút tiếc nuối vì thực
sự chưa tốt. Nhưng tôi nghĩ có khuyết
điểm thì mới có cố gắng. Nếu coi đó đã
là phần thi xuất sắc thì không tiến bộ
được (cười).
Kiên trì đạt được mục tiêu

Điều gì ở Sao Mai 2017 sẽ đi
theo Thủy trong suốt quá trình làm
nghệ thuật?
- Đến với Sao Mai, ngoài việc có
được thành tích trong chuyên môn, tôi
còn có thêm được những người bạn thực
sự thân thiết. Tôi ấn tượng với Nhật
Linh, giải Ba nhạc Nhẹ. Tôi ngưỡng mộ
sự cố gắng, cần mẫn của bạn ấy. Tôi
biết Linh trước khi tham gia Sao Mai vì

chúng tôi cùng học Trường Đại học Văn
hóa - Nghệ thuật Quân đội, nhưng nói
về chuyên môn, bạn ấy khá khiêm tốn.
Trong suốt quá trình thi, tôi thấy được
sự cố gắng nỗ lực rất nhiều từ Linh. Bạn
ấy khá nhạy cảm, nhiều lúc áp lực quá,
bạn ấy khóc nức nở vì làm không tốt
điều gì đó. Tôi và Linh tâm sự khá nhiều
trong thời gian đồng hành ở Sao Mai. Vì
đồng cảm về sự nỗ lực ấy mà giờ tôi và
Linh là đôi bạn khá thân thiết. Tôi nghĩ,
trên con đường âm nhạc sau này sẽ giúp
nhau phát triển hơn.
Là thí sinh trải qua khá nhiều
cuộc thi nên kinh nghiệm chinh chiến
của Thủy khá dày dặn. Kiên trì đạt
được mục tiêu cũng là tính cách của
Thủy ngoài cuộc sống?

nhiều so với những lần đi học, đi biểu
diễn... Sau nhiều lần như vậy, bản thân
sẽ tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm.
Tôi luôn cố gắng học hỏi, kiên trì trau
dồi những gì mình còn thiếu. Bản thân
tôi tự nhận thấy còn nhiều thiếu sót nên
cần học tập hơn nữa. Trong âm nhạc hay
trong cuộc sống, tôi luôn kiên trì và cố
gắng đạt được điều mà bản thân đặt ra.
Ai là người luôn ủng hộ, động
viên Thủy trên con đường nghệ thuật?
Tôi may mắn vì luôn có sự ủng hộ
của gia đình trên con đường nghệ thuật.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã giành được những
giải thưởng nhất định ở quê hương. Từ
đó, tôi được bố mẹ định hướng

Việc tham gia các cuộc
thi sẽ giúp tôi trưởng thành
rất nhanh trong chuyên môn.
Với nghệ thuật, không thể
chỉ có lí thuyết mà thành
công được. Khi bạn tham gia
một cuộc thi, bạn sẽ phải tập
trung năng lượng, trí tuệ, sự
cần mẫn gấp rất

cho tương lai là theo nghệ thuật. Mẹ tôi
hát rất hay, có lẽ tôi được thừa hưởng
năng khiếu đó từ mẹ. Những giải thưởng
đã có là món quà tinh thần tôi dành tặng
bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã luôn đồng
hành, ủng hộ cho niềm đam mê của con.
Thủy suy nghĩ gì về việc sử dụng
“tấm vé” Sao Mai một cách hiệu quả
nhất khi bước chân vào con đường ca
hát chuyên nghiệp?
- Sau khi có được giải thưởng từ Sao
Mai, tôi cảm thấy khá áp lực. Từ bây
giờ tôi không đơn thuần hát vì bản thân
mình nữa mà hát vì khán giả, vì những
người yêu thương mình. Làm thế nào để
có được những sản phẩm âm nhạc chất
lượng nhất dành đến khán giả? Sau cuộc
thi, tôi sẽ song song việc học tập và ra
sản phẩm. Hi vọng, tôi sẽ nhận được sự
ủng hộ và cảm thông từ quý khán giả
nếu còn thiếu sót.
Lê Hoa (Thực hiện)
Ảnh: Hải Hưng
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Khám phá
đảo của
núi lửa

Đá đen được hình thành từ nham thạch được
coi là “đặc sản” của đảo núi lửa Jeju

Được coi là thiên đường du lịch của Hàn Quốc, đảo Jeju là nơi
có nhiều cảnh sắc độc đáo với bờ biển tuyệt đẹp. Nếu những câu
chuyện huyền thoại và truyền thuyết đã tạo nên lịch sử của
hòn đảo thì lối sống gần gũi với thiên nhiên lại giúp người dân
nơi đây có được sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
Những chia sẻ của BTV Phạm Hùng – Ban Khoa giáo về trải nghiệm
trong thời gian thực hiện series phim Hành trình khám phá sẽ
giúp khán giả hiểu hơn về vùng đất này.

Anh có thể giới thiệu đôi nét về
Jeju - hòn đảo thanh bình luôn hấp dẫn
du khách khi tới Hàn Quốc?
Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc
(rộng 73km, dài 41km) được hình thành
từ những đợt núi lửa phun trào từ hàng
nghìn năm trước với cấu trúc địa chất,
địa hình rất đặc biệt. Có thể nói, đá, gió,
nước là những “đặc sản” của hòn đảo
này. Đá đen là đặc trưng, ở bất cứ đâu
trên đảo đều có đá đen. Nó được hình
thành từ nham thạch của núi lửa. Đất
nông nghiệp cũng là đất mùn mầu nên
rất thích hợp cho cây quýt phát triển.
Quả quýt ở đảo Jeju cung cấp cho cả đất
nước Hàn Quốc và xuất khẩu sang một
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số nước trong khu vực. Ngoài ra, đất của
đảo còn rất thích hợp để trồng hoa và rau
xanh các loại. Không chỉ nổi tiếng về vẻ
đẹp thơ mộng, ẩm thực cũng là nét đặc
trưng tạo nên sự khác biệt trong văn hóa
của đảo Jeju với các vùng miền khác. Vì
vậy, khi đến đây, hãy tạm gác lại những
món ăn đã quá quen thuộc khi nhắc tới
Hàn Quốc như: cơm trộn, bánh gạo cay,
canh kim chi... để trải nghiệm hương vị
chỉ có ở đảo Jeju.
Khi đặt chân lên hòn đảo núi lửa,
điều gì để lại cho anh ấn tượng sâu
sắc nhất?
Để giúp khán giả khám phá những
điều thú vị về hòn đảo núi lửa này, chúng

BTV Phạm Hùng
trước một Trung tâm
văn hóa trên đảo Jeju

tôi mời diễn viên Diễm My làm nhân vật
trải nghiệm. Đồng hành cùng Diễm My
là Go Do Shim – diễn viên gạo cội của
Hàn Quốc. Hành trình khám phá bắt đầu
từ bảo tàng Kim Man Đok. Câu chuyện
về nghị lực vượt lên số phận và tấm lòng
hào hiệp của bà dành cho dân nghèo đã
biến bảo tàng trở thành điểm thu hút du
khách. Bà được xem là nữ doanh nhân

đầu tiên của thời kì phong kiến Chosun.
Cách bảo tàng không xa, có một khu nhà
cổ giúp du khách hiểu thêm nhiều điều
thú vị về cuộc sống của người dân 300
năm về trước. Tại đây, nhiều hoạt động
và cuộc sống của người dân Jeju đã được
tái hiện sinh động. Đặc biệt, loại đá để
xây nhà được hình thành từ dung nham
của núi lửa. Nó có thể hút nước vào mùa
mưa và thoáng khí vào mùa hè. Mái nhà
được làm bằng rơm để tránh gió biển.
Ngày xưa, nhìn vào đống rơm dành cho
ngựa và bò trước nhà, người ta sẽ biết
được sự giàu có của chủ nhân.
Đống rơm càng to thì gia chủ
càng giàu.
Trong những ngày ở
Jeju, hẳn anh và các đồng
nghiệp đã được thưởng thức
những món đặc sản của hòn
đảo núi lửa?
Chúng tôi đã được thưởng
thức bánh gạo và canh rong
biển xương heo - hai món ăn
Diễn viên Diễm My 9x - nhân vật
đặc trưng của đảo JeJu do
trải nghiệm của chương trình
đích thân ngài thị trưởng mời.
Chúng tôi cũng được bà Kim Ji
Soon, một trong những đầu bếp nổi tiếng
có hơn 50 năm kinh nghiệm của Hàn
Quốc giới thiệu một số món ăn truyền
thống trên đảo, trong đó có nhiều món
được chế biến từ hải sản. Ở đây, người ta
sử dụng gia vị riêng để tạo hương vị. Cá
sống chua ngọt là một trong những món
ăn du khách nên thử khi tới đây. Sự tinh
tế và cầu kì trong các món ăn đã giúp
Ekip trao đổi với nhân vật và
chúng tôi có được trải nghiệm trọn vẹn
khách mời về cảnh quay
văn hóa của hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc.
khu vườn đẹp nhất thế giới, được tạo nên
Nghe nói, đến Jeju, du khách sẽ
từ bãi đất chỉ có đá và đá. Không điện,
hối tiếc nếu bỏ lỡ những bãi biển thơ
không nước. Du khách tới đây không
mộng và những khu vườn thanh bình.
chỉ ngắm nhìn cây cối mà còn muốn gặp
Anh thấy có đúng không?
và lắng nghe câu chuyện của người đã
Chúng tôi đã đến các bãi biển thơ
tạo nên khu vườn này. Đây là một trong
mộng và thanh bình ở Jeju. Ở đó, du
những điểm du lịch nổi tiếng nhất của
khách có thể chơi các môn thể thao hoặc
Jeju, những hàng rào đá bao quanh khu
thả mình vào làn nước trong xanh của
vườn khiến tất cả phải trầm trồ.
biển. Nhưng thật bất ngờ, diễn viên Go
Anh có thể cho biết, tại sao khu
Do Shim lại mời chúng tôi ngắm biển
vườn
lại
được đặt tên là Suy nghĩ?
lúc hoàng hôn. Bà muốn những người
Để có câu trả lời, chúng tôi đã tìm
bạn mới của mình có được sự tĩnh lặng
gặp
ông Bum Yăng Sung, người tạo ra
để cảm nhận một vẻ đẹp khác của biển
và con người của Jeju sau một ngày đặt
khu vườn. Cách đây gần 50 năm, ông
chân lên hòn đảo này.
Bum Yăng Sung bắt đầu thực hiện giấc
Theo hướng dẫn của bà Go Do Shim, mơ của mình. Mọi người cho rằng ông
chúng tôi đã tìm đến vườn Suy nghĩ. Đây điên rồ khi muốn cải tạo vùng đất hoang
để trồng cây mà không phải là lúa hay
là khu vườn nằm trong danh sách những

Vườn suy nghĩ - Khu vườn
nổi tiếng thế giởi được
tạo từ đá núi lửa

Ông Bum Yăng Sung - Người tạo nên
khu vườn đá nổi tiếng chụp ảnh cùng khách tham quan

ngô - những thứ có thể ăn hay bán
được. 12 năm trước, khu vườn bỗng
trở nên nổi tiếng khi lần lượt tiếp đón
các nguyên thủ quốc gia tới thăm
quan. Tại đây, có tới 500 loài cây khác
nhau. Có rất nhiều cây có tuổi đời vài
trăm năm tuổi. Vào những mùa khác
nhau trong năm, khu vườn lại mang
một màu sắc riêng biệt. Ông nói với
chúng tôi rằng: “Khu vườn này chỉ
sử dụng đá từ núi lửa và các loại cây
có trên đảo Jeju. Nếu quan khách tới
thăm khu vườn này, ngắm cây cối mà
cảm thấy bình yên hơn thì đó là điều tôi
muốn mang lại cho họ.”
Sau những trải nghiệm thú vị đó,
anh có cảm nhận như thế nào về những
con người trên đảo Jeju?
Hành trình khám phá đảo Jeju đã giúp
chúng tôi hiểu rõ hơn tính cách của con
người trên đảo. Họ mạnh mẽ, quyết đoán
như những đợt phun trào của núi lửa và
kiên cường, ý chí như những hòn đá nơi
đây. Giá trị cốt lõi của hòn đảo này nằm
ở cách mà mỗi con người Jeju ứng xử
với con người và với tự nhiên. Đó là tình
yêu và sự trân trọng!
Yến Trang (Thực hiện)
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Phủ sóng dày đặc ở tất cả các
lĩnh vực, nhưng điều khiến Bi
Rain ghi điểm tuyệt đối với
người hâm mộ lại là tinh thần
trách nhiệm với gia đình. Từ
khi kết hôn, Rain hầu như từ
chối tất cả các cuộc vui bên
ngoài, tranh thủ tối đa thời
gian giữa lịch trình dày đặc để
gần gũi chăm sóc vợ và con gái
mới chào đời. Ngôi sao 35 tuổi
vừa có những chia sẻ với
Joongangdaily về gia đình, về lí
do anh nhận lời tham gia The
Unit và những dự định trong
tương lai.

Rất hiếm khi xuất hiện ở các
chương trình tạp kĩ, điều gì khiến anh
quyết định tham gia The Unit?
Điểm thú vị của chương trình này là
cứu vớt thần tượng. Tôi luôn tự hỏi tại
sao không thể cho những nghệ sĩ tài năng
thêm một cơ hội nữa. Có rất nhiều người
không có cơ hội thể hiện tài năng của
mình ngay cả sau khi đã ra mắt, do nhiều
hoàn cảnh khác nhau. Họ khiến tôi nhớ
lại quá khứ của mình khi còn là thành
viên của nhóm nhạc FanClub, không có
chương trình âm nhạc nào mời chúng tôi
biểu diễn. Tôi đã rất tự tin rằng, mình
có thể biểu diễn tốt trên sân khấu nhưng
chúng tôi không có nhiều cơ hội. Chính
vì vậy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự
khao khát cũng như áp lực của các thí
sinh. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và
động viên tinh thần cho các bạn, đồng
thời cũng không muốn bỏ phí những tài
năng thật sự.
Một số người nói rằng ý tưởng
khởi động lại thực sự rất tàn nhẫn, vì
họ có thể thất bại lần thứ hai.
Có thể một số người sẽ nói như vậy,
nhưng tôi nghĩ rằng dù có tiếp tục thất
bại thì chúng ta vẫn cứ nên thử để không
phải hối hận. Các bạn ấy từng biết thế
nào là thành công, nên chắc chắn sẽ nỗ
lực hết mình khi có một cơ hội nữa. Tuy
nhiên, tận dụng cơ hội đó như thế nào là
tuỳ thuộc vào từng thí sinh. Các bạn phải
vượt qua những thất bại của chính mình,
những áp lực của dư luận để chứng tỏ
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Bi Rain
Gia đình
giúp hoàn thiện
bản thân

Đám cưới của
Bi Rain và Kim Tae Hee

cho chúng tôi thấy sự nỗ lực, thay đổi từng
ngày. Nếu có ai đó bị tụt lại phía sau, có
nghĩa là đã bỏ cuộc và không muốn tiếp tục
cố gắng nữa. Sẽ có những thí sinh trụ lại
bằng nghị lực và niềm đam mê của mình
trong số 200 đến 300 người tham gia.
Anh quyết định tham gia The Unit
vì từng thất bại khi ra mắt lần đầu tiên
với nhóm nhạc thần tượng FanClub?
Với tôi, đó không chỉ là thất bại mà
còn là những bài học đáng giá. Tôi đã
học được cách phải làm gì khi mọi thứ
trở nên khó khăn. Khi FanClub tan rã,
tôi nghĩ rằng, mọi thứ đã kết thúc. Để
trang trải cuộc sống, tôi đã làm rất nhiều
việc như: phụ hồ, làm việc bán thời gian
ở các cửa hàng tiện lợi… nhưng cuối
cùng tôi nhận ra rằng điều mình làm tốt
nhất là hát và nhảy. Tôi cố gắng không
từ bỏ, tiếp tục theo đuổi đam mê của
mình, dù không dễ dàng gì. Và rồi, tôi
có cơ hội thử giọng cho Park Jin Young,
thật may là anh ấy đã nhìn thấy những
tiềm năng của tôi. Tôi đã bị rất nhiều
công ty khác từ chối, nhưng tôi đã có cơ
hội để trở lại. Tôi mong rằng các bạn sẽ
xem The Unit như một cánh cửa mở ra
một con đường khác, giống như khi tôi
gặp Jin-Young vậy.
Thời điểm mà anh cảm thấy hạnh
phúc nhất là khi nào?

Ngay lúc này đây. Tôi đang sống trong
khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời.
Giai đoạn nào là khó
khăn nhất?
Bi Rain
Tôi đã bị cuốn vào rất nhiều tin
tại chư
ơng trin
đồn và có những lúc tôi cảm thấy rất
h The U
nit
tức giận khi bị buộc tội về những việc
mà mình không làm. Nhưng lần khó
Mục tiêu tiếp theo của anh
khăn nhất là ngay sau khi tôi ra mắt với
là
gì?
tư cách ca sĩ hát đơn. Cảm giác lúc đó
Tôi hi vọng mình có thể mỉm cười
cũng giống như các thí sinh đang tham
mỗi
ngày. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng
gia The Unit. Thậm chí tôi còn không có
không dễ để có thể thực hiện được.
tiền để mua thức ăn, đôi khi không có
Sống hạnh phúc với gia đình và chăm lo
thời gian để tắm. Thật sự là rất khó khăn
cho các nhân viên của mình. Tôi nghĩ,
khi không được ăn, được ngủ, được tắm
rửa, nhưng khủng khiếp nhất là luôn thấy đây là những mục tiêu mà mình phải
cố gắng làm cho bằng được. Tất nhiên,
áp lực, hồi hộp, lo lắng. Cảm giác như
tôi còn có rất nhiều tham vọng cho sự
không thể thở được kéo dài cho đến tận
nghiệp của mình.
khi phát hành album đầu tiên và nhận
The Unit là chương trình truyền hình chủ
được những phản hồi tích cực của khán
lực của KBS nửa cuối năm 2017. Ngay từ
giả. Trong lĩnh vực giải trí, nếu bạn tồn
khi mới công bố dự án, The Unit nhận
tại được nghĩa là bạn chiến thắng, nhưng
được rất nhiều ủng hộ bởi format “tái
không dễ gì để có thể tồn tại được.
sinh” thần tượng đầy thú vị. Theo đó,

Gia đình có ý nghĩa gì đối với anh?
Gia đình là tất cả cuộc sống của tôi.
Ai cũng vậy thôi, cuộc sống chỉ thật sự
có ý nghĩa khi có gia đình bên cạnh. Tôi
không bao giờ hối tiếc một giây phút nào
khi ở bên những người thân, tôi cảm thấy
như mọi thứ sẽ ổn khi ở bên họ. Bình yên
và ấm áp chính là ý nghĩa của gia đình.

chương trình sẽ quy tụ 126 ca sĩ (63 nam
và 63 nữ) từng hoạt động trong làng giải
trí nhưng chưa thành công. Họ sẽ phải
cạnh tranh quyết liệt để có được suất ra
mắt lại lần nữa trong một nhóm nhạc
nam hoặc một nhóm nhạc nữ, mỗi
nhóm có 10 thành viên. Chương trình
bắt đầu lên sóng từ ngày 25/10.

Bảo Anh
(Theo Koreajoongangdaily)
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Giám khảo trẻ nhất
Asia’s Got Talent 2017

Nhân tố mới của ghế nóng chương trình Asia’s Got Talent 2017 năm nay là ca sĩ
Hàn Quốc Jay Park. Anh vừa tròn 30 tuổi, là gương mặt quen thuộc với khán
giả K-Pop và quốc tế với tài năng đa dạng ở nhiều lĩnh vực.

Cậu bé gốc Hàn mê nhảy
Jay Park tên thật là Park Jae Beom,
sinh năm 1987 tại Washington, Mỹ. Ngay
từ khi còn rất nhỏ, anh chàng có gương
mặt trẻ thơ này mang trong mình nhiều
hoài bão. Khi còn nhỏ ở Seattle (Mỹ),
Jay Park đam mê nhất là môn nhảy. Anh
cũng nghe nhiều nhạc hip-hop và tập
tành sáng tác vào thời trung học. Năm
2003, Jay tham gia nhóm nhạc nam Art of
Movement.
Jay Park may mắn khi nhận được sự
ủng hộ của mẹ. Khác với những bà mẹ
châu Á truyền thống thích con cái đi theo
con đường học hành, mẹ của Jay lại ủng
hộ con theo đuổi ước mơ. Chính bà đã
gợi ý cho con về Hàn Quốc để đầu quân
cho một công ty chuyên nghiệp. Năm
2005, Jay được đại diện của công ty ở
Mỹ gửi về Hàn để tiếp tục đào tạo chuyên
sâu về vũ đạo, ca hát cũng như tạo môi
trường thuận lợi để học tiếng Hàn. Do
sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên tiếng Hàn của
Jay Park thời điểm đó rất tệ. Anh không
tự tin giao tiếp với người lạ bằng ngôn
ngữ mẹ đẻ. Thậm chí, anh cũng quen với
đồ ăn Tây hơn là món Hàn. Tuy vậy, sau
khi về Hàn Quốc, chỉ trong một thời gian
ngắn Jay đã thích nghi với môi trường
mới. Sinh ra và lớn lên trong môi trường
âm nhạc và văn hóa hip-hop, Jay dường
như đã trở thành một người Mỹ thật sự.
Tuy vậy, anh vẫn luôn giữ được nguồn
cội Hàn Quốc trong dòng máu. Với sự cởi
mở trong tư tưởng, kiến thức phong phú
về văn hóa đa sắc tộc, Jay Park hội đủ
trong mình yếu tố để trở thành một biểu
tượng âm nhạc toàn cầu của giới trẻ trong
thời đại thế giới phẳng.
Con ngựa bất kham
Sau bốn năm làm thực tập sinh
cho công ty giải trí hàng đầu JYP
Entertainment và nhanh chóng nhận được
vai trò thủ lĩnh nhóm nhạc 2PM, lúc này
anh vẫn tên Jae Beom. Tuy vậy, chỉ sau
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một năm hoạt động với nhóm, tháng
9/2009, Jay Park đã trở lại Mỹ vì một số
rắc rối liên tiếp. Khởi đầu là những chia
sẻ của anh trên mạng xã hội MySpace
về cuộc sống khắc nghiệt của thực tập
sinh, việc chia lợi nhuận không đều của
công ty quản lí bị dịch sai và hiểu nhầm
là không yêu nước và phản bội. Sự việc
này kéo theo nhiều tin đồn ồn ào suốt
thời gian dài và chỉ chấm dứt khi anh
chính thức rời nhóm năm 2010. Mức độ
hiềm khích của đôi bên ngày càng tăng
đến mức công ty quản lí cũ
tuyên bố sẽ xóa giọng của
Jae Beom trong các bài
hát cũ của nhóm 2PM.
Đối với một đất nước
đề cao tôn ti trật tự như
Hàn Quốc thì hành động
nổi loạn của anh được
xem là ngỗ ngược không
thể chấp nhận.
Từ đó, anh bắt đầu
hoạt động độc lập với
tên mới là Jay Park.
Anh gây tiếng vang
bằng đoạn phim hát
lại ca khúc Nothin’
on You của B.o.B với
phần nhạc được hòa
âm lại theo phong
cách riêng. Thành
công của ca khúc này
đã dọn đường cho Jay
trở lại Hàn Quốc với
album Count on Me và
được đón nhận nồng nhiệt.
Không dừng lại ở đó, anh
nhận ngay vai diễn trong
phim Hype Nation và kí
hợp đồng với công ty Sidus
HQ chuyên quản lí diễn viên
lớn nhất Hàn Quốc. Từ đó,
sự nghiệp của Jay Park liên
tiếp thu được nhiều thành
công vang dội. Ở lĩnh vực âm

nhạc, anh đã ra mắt album Take a Deeper
Look, New Breed Part 1… và có nhiều
ca khúc lẻ đứng đầu các bảng xếp hạng
của Hàn Quốc và quốc tế. Với lợi thế nói
tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, Jay Park còn
phát hành phiên bản tiếng Anh Fresh Air:
Breathe It giúp anh ghi điểm trong lòng
khán giả quốc tế.
Tháng 12 năm ngoái, album thứ tư
Everything You Wanted với 19 ca khúc
tiếng Anh và Hàn của Jay đã đứng trong
10 ca khúc nhạc RnB trên iTunes của 18
nước và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng
album Billboard của Mỹ. Anh còn được
tạp chí Forbes bình chọn là Top 30 nhân
vật dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng trong
năm 2017. Gần đây nhất, Jay Park đã
trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên kí
hợp đồng với hãng hip hop và R&B
của Jay Z, Roc Nation.
Ở lĩnh vực điện ảnh,
Jay Park tham gia phim
Mr. Idol, các chương
trình truyền hình như
Come to Play của đài
MBC, Saturday Night
Live phiên bản Hàn
Quốc của
kênh tvN…
Ông bầu trẻ
tuổi
Không chỉ tham gia
hoạt động cá nhân mà Jay
Park còn hỗ trợ các bạn
trẻ theo đuổi ước mơ.
Năm 2013, anh thành lập
công ty AOMG với thế
mạnh là các ca sĩ hip hop
của Hàn Quốc. Chỉ trong
vòng hai năm, các nghệ sĩ
của công ty đều có thành
tích đáng kể trong các bảng
xếp hạng âm nhạc của Hàn
Quốc và châu Á. Đầu năm
nay, ca sĩ vừa tròn 30 tuổi

Asia’s Got Talent phát sóng hàng
tuần với tổng cộng 10 tập, bao gồm
5 tập phải chinh phục ban giám khảo,
3 tập bán kết, 1 tập chung kết và 1 tập
công bố kết quả. Thành phần ngồi ghế
nóng là những nghệ sĩ nổi tiếng thế
giới như: nhà sản xuất âm nhạc từng
16 lần nhận giải Grammy danh giá David Foster; Giọng hát truyền cảm
được cả thế giới công nhận - Anggun;
và gương mặt mới là Jay Park, nghệ
sĩ thu âm từng nhận nhiều giải thưởng
bạch kim. Họ sẽ cùng chọn ra những
thí sinh được nhận “vé thông hành”
qua năm tập đầu tiên. Khán giả theo
dõi chương trình - chính là “Giám
khảo thứ tư” sẽ bình chọn ở các tập
bán kết để xác định người chiến thắng
cuối cùng.
Asia’s Got Talent lên sóng tập
đầu tiên vào lúc 19h30 (giờ Việt Nam)
ngày 12/10/2017 trên kênh AXN
châu Á.

này lại tiếp tục đẩy thêm một bước nữa
trong sự nghiệp quản lí của mình. Anh
ra mắt công ti H1GHR MUSIC để quy
tụ cộng đồng âm nhạc quốc tế đến gần

Jay Park trong chương trình
Asia’s got talent

với nhau và phát triển thế hệ tài năng kế
tiếp ở lĩnh vực nhạc chính thống lẫn nhạc
không chính thống (underground).
Vào tháng 10/2017, Jay Park xuất
hiện trên ghế nóng của chương trình
Asia’s Got Talent để tìm kiếm những tài
năng xuất chúng khắp châu Á. Tuy sánh
vai cùng hai giám khảo gạo cội là David
Foster và Anggun nhưng Jay Park không

hề lép vế. Trong hơn mười năm tham gia
hoạt động nghệ thuật, anh đã đạt được rất
nhiều thành tích đáng nể và có kiến thức
am hiểu về âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất,
người mẫu, người dẫn chương trình, quản
lí nghệ sĩ… Ngoài Jay Park còn thông
thạo tiếng Anh, Hàn nên hoàn toàn có thể
gánh trọng trách cầm cân nảy mực thay
thế hai giám khảo của mùa cũ là Melanie C
và Ngô Kiến Hào.
Phương Phương
(Theo axn asia)
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Giá trị thực - ảo

của những con số “trên trời”

Westworld
(Nguồn: collider)

Cụm từ “Kỉ nguyên vàng của phim truyền hình Mỹ” không chỉ
bao hàm sự vượt trội về chất lượng nội dung mà còn mang
nghĩa đen là dòng tiền khổng lồ đổ vào cho việc sản xuất
các tập phim. Bên cạnh nhiều tác động tích cực thì nỗi lo
ngại sự vung tay quá trán cũng đem lại hệ lụy khó lường.

Nửa triệu đô la Mỹ
cho một phút phim!

Câu chuyện thường xuyên được nhắc
tới để minh chứng cho mức độ chịu chi
của các nhà làm phim truyền hình Mỹ là
Crisis in Six Scences (Khủng hoảng sáu
giác quan) với khoảng 80 triệu USD rót
vào thực hiện 6 tập phim, mỗi tập vỏn
vẹn 24 phút. Trung bình mỗi phút trị giá
tới hơn nửa triệu USD. Ngân sách cho
mỗi tập được coi là gấp khoảng 6 lần so
với series phim ăn khách nức tiếng một
thời Friday Night Lights (Ánh sáng đêm
thứ Sáu).

68

(Nguồn: am

Hai bộ phim kinh phí khủng
gần đây Westworld (Thế giới viễn
Tây) và The Crown (Vương miện hoàng
gia) cũng chạm mức 10 triệu USD/tập
(thời lượng khoảng một giờ), gấp 5 lần
chi phí sản xuất của Mad Men (Gã điên).
Một cái tên khác không thể bỏ qua là The
Get Down (tạm dịch Âm nhạc đường
phố), sản phẩm tham vọng được quảng
cáo trị giá tới 120 triệu USD cho 12 tập
phim của mùa thứ nhất.
Đặt bên cạnh các ví dụ trên, con số
15 triệu USD cho mỗi tập phim Game
of Thrones (GoT) trở nên không còn quá

azon)

sốc. Bởi lẽ thế giới
của GoT vô cùng hoành tráng, công
phu, kì ảo đòi hỏi sự đầu tư rất lớn
cho bối cảnh, thiết kế trang phục, diễn
viên cũng như kĩ xảo… còn Crisis in
Six Scences là phim tâm lí hài, đạo
diễn kiêm diễn viên chính được giao
cho huyền thoại Hollywood - Woody
Allen - người lần đầu tiên đồng ý lấn
sân sang làm phim truyền hình.
Trong cuộc đẩy giá chóng mặt, các
hãng truyền hình trực tuyến, tiêu biểu là

Netflix, trở thành nhân tố mang tính tiên
phong. Với phương châm “làm lớn” để
gây tiếng vang, để tạo sự chú ý, phim
do Netflix đầu tư sản xuất đang đi trên
một mặt bằng giá nhỉnh hơn mức thông
thường. Một chuyên gia nhận định, với
mức 5 triệu USD/ tập để Netflix thực
hiện phim 13 Reasons Why (13 lí do),
các hãng truyền hình truyền thống hoàn
toàn có thể làm được phim tương tự mà
chỉ tốn khoảng một nửa số tiền. Netflix
nhanh chóng không còn đơn độc trong

The Get Down (Nguồn: vogue)

Game of Thrones ngốn rất nhiều tiền
cho mỗi tập phim nhưng thành công thu
về cũng vang dội

cuộc đua vung tiền khi bắt kịp với họ là
hàng loạt hãng khác. Đối thủ trong mảng
cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến
của Netflix là Amazon chuẩn bị tung ra
loạt phim đắt đỏ nhất từ trước tới nay.
Khả năng hút giải thưởng của các ngôi
sao điện ảnh hàng đầu khi chuyển hướng
sang truyền hình cũng khiến các hãng
đua nhau chào mời. Giá của sao hạng A
đương nhiên không thể rẻ và các con số
cứ nhảy múa liên tục, các kỉ lục lần lượt
được xác lập.
Tiền chưa phải là tất cả

Các hãng truyền hình Mỹ có lí do
xác đáng để đẩy ngân sách làm phim tới
con số “trên trời”. Câu trả lời nằm ở mặt
bằng chất lượng đỉnh cao, ở sự đa dạng,
sáng tạo đột phá… Muốn như vậy, không
thể keo kiệt trong việc trả thù lao để có
được các tên tuổi hàng đầu. Càng không

(Nguồn: slashfilm)

thể bắt các biên kịch phải đánh đổi chất
xám của họ lấy những khoản thù lao bèo
bọt. “Bóng ma” đình công của các biên
kịch luôn thường trực, đe dọa sự phát
triển ổn định của làng truyền hình đồng
thời là sự nhắc nhở về quyền lực của
những người đứng đằng sau thành công
vang dội của các bộ phim. Vài năm,
trước thù lao của biên kịch, nhà sản
xuất tiếng tăm dao động ở mức 20.000
USD/ tập, giờ con số là khoảng 40.000
- 50.000 USD và còn hơn thế nếu đó là
những nhân vật sáng giá của làng truyền
hình - những người được ví như “cỗ máy
in tiền”.

Tuy nhiên, nếu tất cả đều thuận
chiều, giải quyết được bằng tiền thì làm
phim đã không phải là công việc khó
khăn, nhiều rủi ro đến vậy. Crisis in Six
Scences ngốn đến nửa triệu USD cho mỗi
phút thực tế lại là bộ phim hoàn toàn thất
bại không chỉ đối với đạo diễn Woody
Allen mà còn như trái bồ hòn đắng ngắt
đối với hãng Amazon. Ngân sách cao
gấp 5 lần Mad Men nhưng khó có thể
nói Westworld và The Crown hay hơn, có
ảnh hưởng hơn. Xét về giải thưởng thì
cả hai tân binh đều đang thua xa series
phim từng ẵm về 16 giải Emmy (trong đó
có 4 lần liên tiếp đoạt giải Phim truyền
hình chính kịch hay nhất). The Get Down
cũng vỡ mộng tái hiện thế giới âm nhạc
đường phố sôi động, đa sắc màu khi sớm
bị ngưng vô thời hạn khi chỉ mới thực
hiện được vài tập cho mùa thứ hai.
Sự thành công bằng cách đổ tiền
không tiếc tay của GoT cho đến nay vẫn
được xem như một trường hợp đặc biệt,
hoàn toàn không dễ phổ biến. Netflix
hiểu rõ bài học ấy qua “cú ngã đau”
với phim sử thi, phiêu lưu hoành tráng
Marco Polo. Một số hãng truyền hình
khác cũng tỏ ra cẩn trọng, cân nhắc trong
việc dành khoản ngân sách quá lớn để
quy tụ các đạo diễn, biên kịch tài danh,
ngôi sao điện ảnh hạng A để gây chú ý.
Mất cân đối giữa đầu tư và hiệu quả đem
lại cũng là cách dễ dàng để tự loại mình
trong cuộc đua khắc nghiệt.
Thùy An (Theo Variety)
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Nhóm 24k

cuộc đấu
thần tượng

Nhóm B1A4

Nhóm Dream Catcher

Ý tưởng mới lạ của ông
Con số 400 thí sinh của vòng sơ
trùm truyền hình thực tế
loại (tạm dịch: Nhóm 9) khiến
Mix Nine thu hút sự quan tâm
Người đứng đầu chương trình Mix
của đông đảo khán giả ngay từ
Nine chính là Han Dong Chul, người
đàn ông quyền lực đã tạo ra rất nhiều
khi bắt đầu tuyển sinh. Mix Nine
chương trình truyền hình thực tế mới
được dự đoán là chương trình
lạ, hấp dẫn và luôn có nhiều ý tưởng
tìm kiếm tài năng “nóng” của
táo bạo như: Produce 101, Show Me the
màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong
Money, Unpretty Rapstar phát trên kênh
thời điểm cuối năm.
truyền hình Mnet. Ông mới gia
chỉ chú ý đến họ sau khi đã qua
nhập công ty giải trí nổi
vòng thử giọng. Khoảng 400
tiếng YG Entertaiment
thí sinh đến từ 75 công ty
và bắt đầu triển khai
quản lí nghệ sĩ khắp Hàn
chương trình có ý
Quốc sẽ góp mặt... Các
tưởng táo bạo để tìm
vòng đầu thông qua sự lựa
kiếm nhóm nhạc gồm
chọn
của giám khảo gồm
9 thành viên sau khi
những gương mặt nổi tiếng
chiến thắng 400 đối
của nhạc trẻ Hàn là nữ ca
thủ. “Trước khi làm
sĩ CL (nhóm 2NE1), Taeyang
chương trình Produce 101
(nhóm
Big Bang), Zion.T. Vòng
trên kênh Mnet, tôi đã dự
Ông Han Dong Chul
cuối cùng là cuộc thi giữa hai
định tìm kiếm nhóm nhạc
nhóm nhạc nam và nữ thì sẽ được quyết
nữ trước, rồi đến mùa thứ hai là nhóm
định bởi công chúng. Họ trực tiếp bình
nhạc nam và mùa thứ ba là nhóm nhạc
chọn cho các thí sinh mình yêu thích.
nam, nữ đối đầu. Nhưng tôi lại rời khỏi
Mnet sau hai mùa đầu tiên và có duyên
Từ trước tới nay, K–pop luôn có sự
với công ty giải trí mới”, ông trùm Han
chênh lệch giữa câu lạc bộ người hâm
Dong Chul chia sẻ. Để tập trung cho dự
mộ nhóm nhạc nam và nữ. Vì những
án cực lớn này, đích thân Tổng giám đốc người hâm mộ đa phần là nữ giới nên
điều hành của công ty YG Entertaiment
các nhóm nhạc nam của Hàn Quốc
là Yang Hyun Suk đã liên hệ với các
thường nổi tiếng và có lượng người yêu
công ty quản lí nghệ sĩ khắp Hàn Quốc
mến cao hơn hẳn các nhóm nhạc nữ.
để kiếm ứng viên sáng giá.
Tuy nhiên, nhà sản xuất khẳng định họ
sẽ làm mọi cách để cuộc thi hấp dẫn,
Điểm hấp dẫn của Mix Nine chính
kịch tính và thân thiện chứ không phải
là tập trung vào câu chuyện của các
là cái kết được đoán trước. Với tư cách
ứng viên ngay từ vòng sơ tuyển, thay vì
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những người tuyển chọn, nhà sản xuất
của Mix Nine đã tiếp xúc với rất nhiều
thí sinh tài năng. Mục đích chính của
chương trình là muốn dành sân chơi cho
các thí sinh có dịp phô diễn tài năng
trước công chúng chứ không phải là vấn
đề thắng thua.
Những ứng viên đầu tiên

Trước ngày lên sóng, hàng loạt
những nhóm nhạc mới nổi đã xác
nhận tham dự, trong đó đáng chú ý là
nhóm 24K, KNK, ONF, 24K, Produce
101, K-Pop Star 6, Dream Catcher,
MYTEEN, SPEED…
Nhằm tạo điều kiện cho các nhóm
nhạc để mang lại một chương trình
thành công, nhà sản xuất còn đưa ra
nhiều ưu đãi cho thí sinh. Công ty quản
lí Choeun Entertainment của nhóm nhạc
mới nổi 24K đã gửi thông báo đến khán
giả hâm mộ rằng kế hoạch trình diễn
khắp thế giới của nhóm vẫn được đảm
bảo. Sau đó họ tiếp tục trở lại Hàn Quốc
để tham gia chương trình quy mô hoành
tráng này.
Nhóm nhạc xuất phát từ chương
trình Produce 101 cũng không bỏ qua cơ
hội tiếp tục thử thách tài năng. Tuy có
nhiều thí sinh nặng kí đã được khán giả
biết đến qua nhiều chương trình truyền
hình thực tế khác nhau nhưng khi đến
với Mix Nine thì mọi người đều phải đối
mặt với vô số thử thách không dễ dàng
để chứng minh thực lực.
Hải Lam (Theo koreatimes)

VTV

phía sau
màn hình

Jung Yoo Mi

Người đẹp thân thiện
Kiệt sức vì nhân vật

điên nếu như chuyện này xảy ra trong
đời thực”. Tuy vậy, Jung Yoo Mi đã học
được rất nhiều điều từ vai diễn này. Cô
cũng vượt qua được những thử thách
trong từng phân đoạn và nhờ những diễn
viên đi trước hỗ trợ.
Sau khi trải qua nhiều thể loại phim
khác nhau, Jung Yoo Mi quyết định sẽ
gắn bó với thể loại phim gia đình dài
tập (daily drama). Thỉnh thoảng cô cũng
tham gia một số chương trình truyền hình
thực tế để có cơ hội gần gũi hơn với khán
giả. “Tôi muốn làm nhiều việc hơn trong
tương lai và không muốn bị đóng khung
vào một dạng vai nào đó. Tôi muốn trở
thành một diễn viên thân thiện”, Jung
Yoo Mi tâm sự.

Jung Yoo Mi bén duyên với nghệ
thuật sau khi đóng quảng cáo kẹo
chewingum năm 2003. Với vẻ ngoài
dịu dàng, hiền lành, cô bắt đầu nhận
được những vai phụ trong các phim
truyền hình và điện ảnh: Lời hứa 1000
ngày (2011), Hoàng tử gác mái (2012).

Là người trầm tính, ít nói nhưng
Jung Yoo Mi, diễn viên chính
trong phim Nỗi lòng mẹ kế (dài 126
tập đang được phát sóng lúc 21h
từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần trên kênh VTV9) luôn mang
lại cho người đối diện cảm giác
nhẹ nhàng dễ chịu.

Jung Yoo Mi trong phim Nỗi lòng mẹ kế

Cô từng đến Trung Quốc phát triển sự
nghiệp với vài ba bộ phim, trong đó nổi
bật là Khách sạn năm sao (2007). Năm
2013, Jung Yoo Mi được chú ý nhiều khi
tham gia chương trình truyền hình thực
tế về hẹn hò We Got Married (Chúng ta
kết hôn) và bắt cặp với ca sĩ Jung Joon
Young.
Trong phim Nỗi lòng mẹ kế, Jung
Yoo Mi vào vai Seo Yoon Joo - một bác
sĩ thú y có cuộc sống rất phức tạp. Nhân
vật của cô có nhiều đấu tranh tâm lí nên
trong thời gian đóng phim, nữ diễn viên
không thể ngủ được. Cô cho biết, mình
bị kiệt sức sau những cảnh quay đòi hỏi
nhiều trạng thái tâm lí đau khổ. Ngay

từ tập đầu tiên nhân vật đã phát hiện ra
thân phận thật sự của mình nên xuyên
suốt toàn bộ phim không có phút giây
bình yên. Nhân vật Seo Yoon Joo phát
hiện mẹ ruột của mình vẫn còn sống nên
lặng lẽ thuê phòng tại khu nhà trọ do bà
làm chủ để tìm cách tiếp cận. Sau đó cô
còn trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc
sống và tình yêu, bị vô sinh, tái hôn và
rất nhiều những dày vò đau khổ dường
như không bao giờ kết thúc. Jung Yoo Mi
chia sẻ: “Tôi luôn phải cố tìm hiểu mình
đang làm gì để biết tại sao nhân vật lại
hành động như vậy và cô ấy phải vươn
lên trong cuộc sống bằng mọi cách. Tuy
nhiên, kịch bản phim vẫn có nhiều tình
tiết phát triển quá nhanh mà tôi không
thể nắm bắt được. Nhiều lúc tôi thấy phát

Bạn diễn đặc biệt
Trong phim, Jung Yoo Mi vào vai
một bác sĩ thú y có tình yêu bao la với
động vật. Cô đã học cách tiếp cận với
nhiều bạn diễn đặc biệt trên phim, trong
đó có một chú ngựa màu nâu đáng yêu.
Theo lời kể của nhân viên đoàn phim,
người đẹp đã đến phim trường sớm,
dành thời gian trò chuyện cùng bạn
diễn. Cô luôn nhìn thẳng vào mắt chú
ngựa và trò chuyện như một người bạn.
Ban đầu chú ngựa có vẻ căng thẳng khi
xung quanh có nhiều người lạ, đèn chiếu
sáng, máy quay, nhưng dần dần con vật
quen với nụ cười thật tươi và những
hành động vỗ về yêu thương của nữ
diễn viên chính. Nhờ vậy cảnh quay tiến
hành khá thuận lợi.
Mẹ của Jung Yoo Mi là một trong
những khán giả trung thành của bộ phim.
Mỗi khi xem đến cảnh đau khổ thì mẹ cô
đều khóc theo con gái trên phim. Thậm
Khi chứng kiến cảnh này, Jung Yoo Mi
vô cùng xúc động vì mẹ đã đồng cảm với
cô. Tuy nhiên cô cũng cân nhắc đến việc
lựa chọn những vai diễn vui vẻ, hài hước
hơn trong thời gian tới để bản thân được
cân bằng và mẹ cô cũng đỡ tốn nước mắt
khi xem phim của con gái.
G.Trúc (Theo hancinema)
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Xem gì?
Thứ năm - 16/11
01:10
02:10
03:10

Phim tài liệu
Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 27
Phim truyện Việt Nam: Hoa cỏ may tập 16/39
07:30 Phim tài liệu
08:00 	Câu chuyện văn hóa
09:30 	Ca nhạc
11:30 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 28
14:00 Ký sự
15:45 VTV kết nối
16:30
Vì an ninh tổ quốc
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Phim tài liệu
20:45 Phim VN: Ngược chiều nước mắt - tập 17
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 	Con đường tri thức
23:15 VTV kết nối
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ sáu - 17/11
01:10 	Dân tộc và phát triển
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 28
03:10 	Phim truyện Việt Nam: Ngược chiều nước
mắt - tập 17/34
07:30 Phim tài liệu
08:00 Giai điệu kết nối
08:50 S Việt Nam
09:30 	Dân tộc và phát triển
10:25 Văn học nghệ thuật
11:15 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 29
14:00 Ký sự
16:30 Sinh ra từ làng
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Quốc gia khởi nghiệp
20:45 Phim VN: Ngược chiều nước mắt - tập 18
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 	Câu chuyện văn hóa
23:15 Tác phẩm mới
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ bảy - 18/11
01:10 Quốc gia khởi nghiệp
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 30
03:10	Phim truyện Việt Nam: Ngược chiều nước
mắt - tập 18/34
07:00 Trang địa phương
07:30 Văn học nghệ thuật
08:00 Môi trường
08:30 Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:20 Sự kiện và bình luận
09:45 Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30 Giai điệu kết nối
11:15 	Chuyển động 24h
12:35 	Nông thôn mới
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 30
14:00 Ký sự
14:15 Đối thoại chính sách
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15:00 Văn hoá CAND
15:30 Quốc gia khởi nghiệp
16:30 	Dân tộc và phát triển
16:50 	Những đứa trẻ thông thái
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Phim tài liệu
21:30 Khát vọng Việt Nam
22:45 Văn học nghệ thuật
23:15 VTV kết nối
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Chủ nhật - 19/11
01:10 Môi trường
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 31
03:10 Âm nhạc và cuộc sống
07:00 Báo chí toàn cảnh
07:30 Phim tài liệu
08:00 90 phút để hiểu
09:30 Toàn cảnh thế giới
10:00 	Chìa khoá thành công
10:45 Vì cộng đồng
11:15 	Chuyển động 24h
12:35 	Ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 31
14:00 Ký sự
14:15 	Chuyến xe khởi nghiệp
15:00 Văn hoá QĐND
15:30 	Doanh nhân và hội nhập
16:30 	Hộp thư truyền hình
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Truyền hình quân đội
20:45 Lục lạc vàng
21:30 Sân khấu
23:00 	Dân ca nhạc cổ
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 20/11
01:10 Âm nhạc và cuộc sống
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 31
03:10 Talk vietnam
07:30 Ký sự
08:00 	Chìa khoá thành công
09:30 Môi trường
09:50 Toàn cảnh thế giới
11:30 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 32
14:00 Không gian văn hóa nghệ thuật
15:30 Trang địa phương
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Việt Nam và thế giới
20:30 Thông điệp xanh: Hài hòa với thiên nhiên
20:45 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 17/39
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 Thế giới góc nhìn
23:15 VTV kết nối
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 21/11
01:10 	Diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 32

03:10 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 17/39
07:30 Phim tài liệu
08:00 Không gian văn hóa nghệ thuật
09:30 Việt Nam và thế giới
10:25 Sự kiện và bình luận
11:15 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 33
14:00 60 phút mở
15:30 	Hộp thư truyền hình
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 18/39
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 Phim tài liệu
23:15 Tác phẩm mới
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ tư - 22/11
01:10 Talk vietnam
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 33
03:10 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 18/39
07:30 Phóng sự
08:00 Talk vietnam
09:30 Đảng trong cuộc sống hôm
09:45 Khám phá Việt Nam
10:25 Thế giới góc nhìn
11:15 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 34
14:00 Ký sự
14:15 Toà tuyên án
15:30 	Doanh nhân và hội nhập
16:30 	Dân tộc và phát triển
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Phim tài liệu
20:45 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 19/39
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 Việc tử tế
23:15 Khát vọng Việt Nam
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ năm - 23/11
01:10 Phim tài liệu
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 34
03:10 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 19/39
08:00 	Câu chuyện văn hóa
09:30 	Ca nhạc
11:30 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 35
14:00 Ký sự
15:45 VTV kết nối
16:30 Vì an ninh tổ quốc
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Phim tài liệu
20:45 Phim VN: Ngược chiều nước mắt - tập 19
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 	Con đường tri thức
23:15 VTV kết nối
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn

Thứ sáu - 24/11
01:10 	Dân tộc và phát triển
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 35
03:10 Phim VN: Ngược chiều nước mắt tập 19/34
07:30 Phim tài liệu
08:00 Giai điệu kết nối
08:50 S Việt Nam
09:30 	Dân tộc và phát triển
10:25 Văn học nghệ thuật
11:15 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 36
14:00 Ký sự
16:30 Sinh ra từ làng
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Quốc gia khởi nghiệp
20:45 Phim VN: Ngược chiều nước mắt - tập 20
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 	Câu chuyện văn hóa
23:15 Tác phẩm mới
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ bảy - 25/11
01:10
02:10
03:10

Quốc gia khởi nghiệp
Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 36
Phim VN: Ngược chiều nước mắt tập 20/34
07:00 Trang địa phương
07:30 Văn học nghệ thuật
08:00 Môi trường
08:30 Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:20 Sự kiện và bình luận
09:45 Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30 Giai điệu kết nối
11:15 	Chuyển động 24h
12:35 	Nông thôn mới
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 37
14:00 Ký sự
14:15 Đối thoại chính sách
15:00 Văn hoá CAND
15:30 Quốc gia khởi nghiệp
16:30 	Dân tộc và phát triển
16:50 	Những đứa trẻ thông thái
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
21:30 Khát vọng Việt Nam
21:45 Phim tài liệu
22:45 Văn học nghệ thuật
23:15
VTV kết nối
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Chủ nhật - 26/11
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 37
03:10 Âm nhạc và cuộc sống
07:00 Báo chí toàn cảnh
08:00 90 phút để hiểu
09:30 Toàn cảnh thế giới
10:00 	Chìa khoá thành công
11:15 	Chuyển động 24h

12:35 	Ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 38
14:00 Ký sự
14:15 	Chuyến xe khởi nghiệp
15:00 Văn hoá QĐND
15:30 	Doanh nhân và hội nhập
16:30 	Hộp thư truyền hình
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Truyền hình quân đội
20:45 Lục lạc vàng
21:30 Sân khấu
23:00 	Dân ca nhạc cổ
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 27/11
01:10 Âm nhạc và cuộc sống
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 38
03:10 Talk vietnam
07:30 Ký sự
08:00 	Chìa khoá thành công
09:30 Môi trường
09:50 Toàn cảnh thế giới
11:30 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 39
14:00 Không gian văn hóa nghệ thuật
15:30 Trang địa phương
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Việt Nam và thế giới
20:30 Thông điệp xanh: Hài hòa với thiên nhiên
20:45 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 20/39
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 Thế giới góc nhìn
23:15 VTV kết nối
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 28/11

03:10 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 21/39
07:30 Phóng sự
08:00 Talk vietnam
09:30 Đảng trong cuộc sống hôm
09:45 Khám phá Việt Nam
10:25 Thế giới góc nhìn
11:15 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 41
14:00 Ký sự
14:15 Toà tuyên án
15:30 	Doanh nhân và hội nhập
16:30 	Dân tộc và phát triển
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:45 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 22/39
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 Việc tử tế
23:15 Khát vọng Việt Nam
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ năm - 30/11
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 41
03:10 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 22/39
07:30 Phim tài liệu
08:00 	Câu chuyện văn hóa
09:30 	Ca nhạc
11:30 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 42
14:00 Ký sự
15:45 VTV kết nối
16:30 Vì an ninh tổ quốc
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:45 Phim VN: Ngược chiều nước mắt - tập 21
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 	Con đường tri thức
23:15 VTV kết nối
23:30 Thế giới 24h chuyển động

01:10 	Diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 39
03:10 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 20/39
07:30 Phim tài liệu
08:00 Không gian văn hóa nghệ thuật
09:30 Việt Nam và thế giới
10:25 Sự kiện và bình luận
11:15 	Chuyển động 24h
13:10 Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 40
14:00 60 phút mở
15:30 	Hộp thư truyền hình
17:45 	Cuộc sống thường ngày
18:30 	Chuyển động 24h
20:10 Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45 Phim VN: Hoa cỏ may - tập 21/39
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45 Phim tài liệu
23:15 Tác phẩm mới
23:30 Thế giới 24h chuyển động

Thứ tư - 29/11
01:10
02:10

Talk vietnam
Phim TNK: Đôi cánh tình yêu - tập 40

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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Xem gì?
Thứ Năm - 16/11
06:45 Bốn mùa yêu thương
08:00 	Đi đâu? Ăn gì?: Món ngon ở Lâm
Bình
08:30
Sắc màu các dân tộc
09:00 	Cùng bạn chữa bệnh
10:20 	Đi VTV: Xuôi dòng sông Hồng - Tập
6/7
11:05 	Nhịp sống công nghệ
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 7/15
14:00 	Bạn của nhà nông: Một ngày ở Vàm
Xáng Phong Điền
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 2: Nhà thơ yêu nước Nguyễn
Thông
16:15 	An ninh và cuộc sống
16:45 	Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:40 Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 157
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Thủy hử - Tập 80
19:50
Phim TQ: Tín hiệu - Tập 44
20:00
THTT: Nhân tài đất Việt
20:35 	Chất lượng cuộc sống
21:15
Đẹp 24/7
21:20 	Những mảnh ghép của cuộc sống
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 51

Thứ Sáu - 17/11
06:45
08:00
08:30
09:00
10:20

Kinh doanh dễ hay khó số 4
Vì sức khỏe người Việt
Sắc màu không gian
Tạp chí xã hội
Đi VTV: Xuôi dòng sông Hồng Tập 7/7
10:25 	Bạn của nhà nông: Trồng bưởi da xanh
trên đất Bắc
11:05 	Nhịp sống công nghệ
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 8/15
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 3: Khu di tích trường Dục
Thanh
16:15
KHGD quốc phòng
16:45 	Nhật Bản đồng hành
17:00
Bạn của nhà nông - Số 135
17:40
Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 158
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Thủy hử - Tập 81
19:50
Phim TQ: Tín hiệu - Tập 45
20:35 	Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05 	Đi đâu ? Ăn gì?: Nét văn hóa miền
Trung ở Tp.HCM
22:35 	Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 52

Thứ Bảy - 18/11
06:45 	Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:00 	Những mảnh ghép của cuộc sống
08:30 	An ninh và cuộc sống
09:00
Kinh doanh và pháp luật
10:20 	Nhịp sống công nghệ
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 9/15
14:00 	Bạn của nhà nông: Trồng bưởi da xanh
trên đất Bắc
15:00
Phổ biến kiến thức
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16:15
Đèn giao thông
17:15
Sáng kiến- Giải pháp số 24
17:40
Phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 159
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Thủy hử - Tập 82
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 1
20:00
THTT: Thay lời tri ân
20:35 	Sống khỏe mỗi ngày: ngăn ngừa rối
loạn tiêu hóa
21:05
Kinh doanh, dễ hay khó?
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 53

Chủ Nhật - 19/11
06:45 	Sống khỏe mỗi ngày: Ngăn ngừa rối
loạn tiêu hóa
08:00 	Đi đâu? ăn gì?: Nét văn hóa miền
Trung ở Tp.HCM
08:30
Đi tìm đồng đội
09:00 	Cùng bạn chữa bệnh
10:20 	Quý hơn vàng: Giải pháp điều trị đau
nhức xương khớp và tê bì chân tay
11:05 	Xem và nghĩ: Cá mập ở châu Đại
Dương
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 10/15
14:00
Kinh doanh và pháp luật
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 4: Đền tháp Pô Sha Inư
16:15
Tạp dề tí hon
16:45
Góc nhìn môi trường
17:00 	Người nông dân hiện đại
17:45 	Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Điều
trị vô sinh hiếm muộn
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Thủy hử - Tập 83
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 2
20:35 	Người phụ nữ hạnh phúc
21:05 	Vào bếp khó gì: Mỳ Ý sốt phô mai và
Thịt thăn hầm sốt nấm
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 54

Thứ Hai - 20/11
06:45 	Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Điều
trị vô sinh hiếm muộn
08:30
Kinh doanh và pháp luật
09:00
Trái tim cho em
10:15
Đẹp 24/7
10:20 	Đi VTV: Dấu vết cổ tại Cù Lao Chàm
- Tập 1/5
10:25 	Bạn của nhà nông: Thương hiệu nông
sản sạch
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 11/15
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 5: Di tích Hoàng Tộc Chăm
16:15
Visa toàn cầu - Số 47/17
16:45
Phát triển bền vững
17:00
Bạn của nhà nông
18:00 	An sinh xã hội
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Thủy hử - Tập 84
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 3
20:35 	Sống khỏe mỗi ngày: Vui sống cùng
bệnh cơ xương khớp

22:35

Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 55

Thứ Ba - 21/11
06:45	Sống khỏe mỗi ngày: Vui sống cùng
bệnh cơ xương khớp
07:10
Phát triển bền vững
08:30
KHGD quốc phòng
09:00 	Hành trình khám phá
10:15
Đẹp 24/7
10:20 	Đi VTV: Dấu vết cổ tại Cù Lao Chàm
- Tập 2/5
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 12/15
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
Cát - Tập 6: Chùa và núi Tà Cú
16:15
Sắc màu các dân tộc
17:00 Bạn của nhà nông
18:00 	Cùng bạn chữa bệnh
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Thủy hử - Tập 85
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 4
20:35 	Khỏe thật đơn giản: Đột quỵ ở người
trẻ tuổi
21:05
Đi đâu ? Ăn gì?: Về thăm làng Cự Đà
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 56

Thứ Tư - 22/11
06:45 	Khỏe thật đơn giản: Đột quỵ ở người
trẻ tuổi
07:10
Khám phá
08:30
Visa toàn cầu - số 47/17
09:00 	An sinh xã hội
10:15
Đẹp 24/7
10:20 	Đi VTV: Dấu vết cổ tại Cù Lao Chàm
Tập 3/5
10:25 	Bạn của nhà nông: Tìm đầu ra cho cây
thanh long
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 13/15
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 7
16:15
360 độ nhật bản
16:45 	Việt Nam - đất nước - con người: Tết
vía người Mường (tập 12 )
17:00
Bạn của nhà nông
18:00
Tạp chí xã hội: TS Trịnh Xương
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Thủy hử - Tập 86
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 5
20:35
Bốn mùa yêu thương
21:05
Vì sức khỏe người Việt
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 57

Thứ Năm - 23/11
06:45
Bốn mùa yêu thương
07:10 	Nhật Bản đồng hành
08:30
Sắc màu các dân tộc
09:00 	Cùng bạn chữa bệnh
10:15
Đẹp 24/7
10:20 	Đi VTV: Dấu vết cổ tại Cù Lao Chàm
- Tập 4/5
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 14/15
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 8

16:15	An ninh và cuộc sống
16:45 	Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00
Bạn của nhà nông
18:00
Pháp luật và cuộc sống
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 1
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 6
20:35 	Chất lượng cuộc sống
21:15
Đẹp 24/7
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 58

Thứ Sáu - 24/11
06:45
Kinh doanh, dễ hay khó?
07:10 	Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
08:30
Sắc màu không gian: Sau hoàn thiện
09:00
Tạp chí xã hội: TS Trịnh Xương
10:15
Đẹp 24/7
10:20 	Đi VTV: Dấu vết cổ tại Cù Lao Chàm
- Tập 5/5
10:25 	Bạn của nhà nông: Bưởi da xanh trồng
trên đất Bắc
11:30
Phim ĐL: Hoa oải hương - Tập 15/15
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 9
16:15
KHGD quốc phòng
17:00 Bạn của nhà nông
18:00 	Cùng bạn chữa bệnh
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 2
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 7
20:00 	THTT: Lễ khai mạc Liên hoan phim
Việt Nam lần thứ XX
20:35 	Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05
Đi đâu? Ăn gì?
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 59

Thứ Bảy - 25/11
06:45 	Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10 	Hành trình khám phá
08:30 	An ninh và cuộc sống
09:00
Kinh doanh và pháp luật
10:20 	Nhịp sống công nghệ
11:30
Phim ĐL: Những người bạn thân Tập 1/25
15:00
Phổ biến kiến thức
16:15
Đèn giao thông
16:45
Bạn của nhà nông
17:15
Sáng kiến- Giải pháp số 25
18:00 	Quý hơn vàng: Giúp phụ nữ chỉ mãn
kinh khi chồng mãn dục
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 3
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 8
20:35 	Sống khỏe mỗi ngày: Đau dây thần
kinh tọa do thoát vị đĩa đệm
21:05
Kinh doanh, dễ hay khó?:
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 60

Chủ Nhật - 26/11
06:45 	Sống khỏe mỗi ngày: Đau dây thần
kinh tọa do thoát vị đĩa đệm

07:10 	Việt Nam - đất nước - con người: Tết
vía người Mường (Tập 12)
08:30
Đi tìm đồng đội
09:00 	Cùng bạn chữa bệnh
10:20 	Quý hơn vàng: Giúp phụ nữ chỉ mãn
kinh khi chồng mãn dục
11:30 	Phim ĐL: Những người bạn thân - Tập
2/25
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 10
16:15
Tạp dề tí hon
16:45
Góc nhìn môi trường
17:00	Người nông dân hiện đại: Đồng xanh
ngày mới
17:45 	Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Thoái
hóa đốt sống cổ
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 4
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 9
20:35 	Người phụ nữ hạnh phúc
21:05 	Vào bếp khó gì: Bò hầm rượu vang và
khoai tây nghiền
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 61

Thứ Hai - 27/11
06:00 	Người nông dân hiện đại: Đồng xanh
ngày mới
06:45 	Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Thoái
hóa đốt sống cổ
08:30
Kinh doanh và pháp luật
10:25 	Bạn của nhà nông: Hiệu quả từ mô
hình trồng cây mắc ca tại Lâm Đồng
11:30 	Phim ĐL: Những người bạn thân Tập 3/25
12:15 	Hãy chia sẻ cùng chúng tôi
13:30 	Vào bếp khó gì: Bò hầm rượu vang và
khai tây nghiền
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 11
16:45
Phát triển bền vững
17:00
Bạn của nhà nông
18:00 	An sinh xã hội
18:15
Góc nhìn môi trường
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 5
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 10
20:35 	Sống khỏe mỗi NGÀY: Điều trị giãn
mạch máu vùng mũi
21:05 	Nhật Bản ngày nay
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 62

Thứ Ba - 28/11
06:00
Bạn của nhà nông
06:45 	Sống khỏe mỗi ngày: Điều trị giãn
mạch máu vùng mũi
08:30 	HGD quốc phòng
11:30 	Phim ĐL: Những người bạn thân Tập 4/25
12:15 	Sống khỏe mỗi ngày: Đau dây thần
kinh tọa do thoát vị đĩa đệm
13:30 	Chân trời khoa học
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 12

16:45
Khám phá
17:00
Bạn của nhà nông
18:00 	Cùng bạn chữa bệnh
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 6
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 11
20:35
Khỏe thật đơn giản: Cảm lạnh
21:05
Đi đâu? Ăn gì?
21:35 	Nghiên cứu và ứng dụng
21:45 	Việt Nam - đất nước - con người: Múa
chèo Ma. (Tập 13)
22:35 	Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ Tập 63

Thứ Tư - 29/11
06:00
Bạn của nhà nông
06:45
Khỏe thật đơn giản: Cảm lạnh
08:30
Visa toàn cầu - Số 48/17
10:25 	Bạn của nhà nông: Phát triển cây
dược liệu
11:30
Phim ĐL: Những người bạn thân Tập 5/25
13:30
Đi đâu? Ăn gì?
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 13
16:45 	Việt Nam - đất nước - con người: múa
chèo ma. (tập 13)
17:00
Bạn của nhà nông
18:00 	Tạp chí xã hội: Nhạc sĩ
Đỗ Hồng Quân.
18:15 	Kiến thức cộng đồng: Bệnh bạch hầu những điều cần biết
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 7
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 12
20:35
Bốn mùa yêu thương
21:05
Vì sức khỏe người việt
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 64

Thứ Năm - 30/11
06:00
Bạn của nhà nông
06:45
Bốn mùa yêu thương
08:30
Sắc màu các dân tộc
11:30 	Phim ĐL: Những người bạn thân - Tập
6/25
12:15 	Sống khỏe mỗi ngày: Điều trị giãn
mạch máu vùng mũi
13:30
Vì sức khỏe người việt
15:00 	Phóng sự: Bình Thuận - Ngọc trong
cát - Tập 14
16:45 	Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00
Bạn của nhà nông
18:00 	Pháp luật và cuộc sống: Thỏa ước lao
động tập thể - Những nội dung cần có
18:30 	Chuyển động 24 giờ
19:00
Phim TQ: Ỷ thiên đồ long ký - Tập 8
19:50
Phim HQ: Anh hùng nhà bên - Tập 13
20:35 	Chất lượng cuộc sống
21:20 	Phim tài liệu: Sụt lún ở
TP Hồ Chí Minh
21:45 	Hành trình khám phá
22:35
Phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 65
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Xem gì?
Thứ năm 16/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 30
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 9, 10
04:30 Biệt đội vui nhộn
05:00 Điều ước thứ 7
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
10:15 Bố ơi! Mình đi đâu thế ?
11:20 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Mặt nạ - Tập 27
15:45 Quyền lực ghế nóng
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 11, 12
20:00 Xin chào hạnh phúc T56/100
20:15	Cặp đôi hoàn hảo: Trữ Tình - Bolero
21:25 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 15
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 94
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ sáu 17/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 31
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 11, 12
04:30 	Chuẩn cơm mẹ nấu
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
10:15 Đường lên đỉnh Olympia
11:20 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Mặt nạ - Tập 28
15:45 Mặt trời bé con
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 13, 14
20:00 	Chúng tôi là chiến sĩ
21:00 Sắc mầu phái đẹp
21:25 Sao đại chiến
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ bảy 18/11

00:00 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 32
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 13, 14
04:30 Đường lên đỉnh Olympia
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
10:00 Bản thiết kế cuộc sống
10:45 Thương vụ bạc tỷ
12:00 Bố ơi! Mình đi đâu thế ?
13:00 	Hãy chọn giá đúng
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14:00 	Rubic Phim: Thương nhớ ở ai - Tập 5
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 15, 16
20:00 Mặt trời bé con
21:25 Giọng hát việt nhí
23:30 	Chuyện đêm muộn
Chủ nhật 19/11

00:00 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 33
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 15, 16
04:30 Vui khoẻ có ích
05:00 Bố ơi ! Mình đi đâu thế?
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
11:00 Bản lĩnh nhóc tỳ
10:45 100 triệu 1 phút
12:00 	Cố lên con yêu
13:00 Đường lên đỉnh Olympia
14:00 	Rubic Phim: Thương nhớ ở ai - Tập 6
15:00 	Chuẩn cơm mẹ nấu
16:00 Vì bạn xứng đáng
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 17, 18
20:00 Biệt đội vui nhộn
21:25 Bước nhẩy ngàn cân
23:30 Bí mật của tạo hóa
Thứ hai 20/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 34
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 17, 18
04:30 	Hãy chọn giá đúng
05:00 Vui khoẻ có ích
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
09:30 Sáng tạo Việt
10:15 Sinh ra để tỏa sáng
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Mặt nạ - Tập 29
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 19, 20
20:00 Xin chào hạnh phúc T57/100
20:30 	Con biết tuốt
21:25 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 19
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 95
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ ba 21/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 35
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung -

Tập 19, 20
04:30 	Con biết tuốt
05:00 Bản thiết kế cuộc sống
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
09:30 	Con biết tuốt
10:15 	Chúng tôi là chiến sĩ
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 1
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 21, 22
20:00 Xin chào hạnh phúc T58/100
20:30 	Ai là triệu phú
21:25 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 20
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 96
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ tư 22/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 36
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 21, 22
04:30 Thiết kế cuộc sống
05:00 Vì bạn xứng đáng
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
09:30 	Ai là triệu phú
10:15 Vì bạn xứng đáng
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 2
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 23, 24
20:00 Xin chào hạnh phúc T59/100
20:30 Quyền lực ghế nóng
21:25 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 16
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 97
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ năm 23/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 37
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 23, 24
04:30 Biệt đội vui nhộn
05:00 Điều ước thứ 7
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
09:30 VH-SK-NV
10:15 Bố ơi! Mình đi đâu thế

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 3
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 25, 26
20:00 Xin chào hạnh phúc T60/100
20:30 	Cặp đôi hoàn hảo: trũ tình - bolero
21:25 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 17
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 97
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ sáu 24/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 38
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 25, 26
04:30 	Chuẩn cơm mẹ nấu
05:00 Quyền lực ghế nóng
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Kỹ năng sống
09:30 Biệt đội vui nhộn
10:15 Đường lên đỉnh Olympia
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 4
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 27, 28
20:00 	Chúng tôi là chiến sĩ
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ bảy 25/11

00:00 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 39
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 27, 28
04:30 Đường lên đỉnh Olympia
05:00 Bản lĩnh nhóc tỳ
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Kỹ năng sống
09:15 Điều ước thứ 7
10:00 Bản thiết kế cuộc sống
11:00 Thương vụ bạc tỷ
12:00 Bố ơi! Mình đi đâu thế?
13:00 	Hãy chọn giá đúng
14:00 	Rubic Phim: Thương nhớ ở ai Tập 7
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 29, 30
20:00 Mặt trời bé con
21:25 TTTT- Chung kết giọng hát Việt nhí
23:30 	Chuyện đêm muộn
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Chủ nhật 26/11

00:00 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 40
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 29, 30
04:30 VH-SK-NV
05:00 Bố ơi mình đi đâu thế?
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
09:15 Sáng tạo Việt
11:00 100 triệu 1 phút
12:00 	Cố lên con yêu
13:00 Đường lên đỉnh Olympia
14:00 	Rubic Phim: Thương nhớ ở ai Tập 8
15:00 	Chuẩn cơm mẹ nấu
16:00 Vì bạn xứng đáng
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 31, 32
20:00 Vua đầu bếp
21:25 Bước nhẩy ngàn cân
23:30 Bí mật tạo hóa
Thứ hai 27/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 41
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 31, 32
04:30 	Hãy chọn giá đúng
05:00 Vui khoẻ có ích
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 5
15:00 Giọng hát Việt nhí
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 33, 34
20:00 Xin chào hạnh phúc T61/100
21:10 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 21
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 99
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ ba 28/11

00:15	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria
- Tập 42
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 33, 34
04:30 	Con biết tuốt
05:00 Bản thiết kế cuộc sống
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc

12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 6
15:45 Vui khoẻ có ích
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 35, 36
20:00 Xin chào hạnh phúc T62/100
20:45	Ai là triệu phú
21:10 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 22
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 100
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ tư 29/11

00:15 Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 43
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 35, 36
04:30 Bản thiết kế cuộc sống
05:00 Vì bạn xứng đáng
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 7
15:45 	Cặp đôi hoàn hảo - trữ tình và bolero
17:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 37, 38
20:00 Xin chào hạnh phúc T63/100
20:15 Quyền lực ghế nóng
21:10 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 18
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 101
23:30 	Chuyện đêm muộn
Thứ năm 30/11

00:15 	Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria Tập 44
03:00 	Phim TQ: Chuyện nàng Phù Dung Tập 37, 38
04:30 Biệt đội vui nhộn
05:00 VH-SK-NV
06:00 	Nhịp đập 360o thể thao
07:00 	Cà phê sáng
08:00 Xả xì chét
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00 Phim HQ: Trở lại tuổi 20 - Tập 8
15:45 Quyền lực ghế nóng
17:00 	Phim HQ: Gia đình ngọt ngào Tập 1, 2
20:00 Xin chào hạnh phúc T64/100
20:15 	Cặp đôi hoàn hảo: Trữ tình - Bolero
21:10 Sắc mầu phái đẹp
21:30 Phim VN: Ghét thì yêu thôi - Tập 19
22:30 Phim TNK: Mùa anh đào - Tập 102
23:30 	Chuyện đêm muộn

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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lịch phát sóng các đài địa phương
(Từ ngày 16 đến ngày 30/11/2017)

bắc giang
Buổi sáng (6h45’)
Phim Việt Nam: Đất mặn
Buổi sáng (9h00’)

Buổi tối (20h45)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu,

Phim HQ: Bước tới ngày

bảy

mai		

Phim HQ: Vợ hàng xóm

Buổi trưa (11h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm,

* Chủ nhật.

sáu

Ngày 19,26/11: Phim nước

Phim TQ: Gia đình thục nữ

ngoài

Buổi trưa (13h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu

Buổi tối ( 22h45’)

Phim VN: Con gái vị thẩm

* Thứ hai, ba, tư, năm,

phán

sáu.

Buổi chiều (16h30’)
Phim HQ: Thử thách tình
đời

Phim HQ: Trái tim người
mẹ

khánh hòa
Buổi 0h00
Phim HQ: Câu chuyện mẹ
tôi
Buổi 2h00
Phim VN: Vẫn có em bên
đời
Buổi 5h00
Phim Mexico: Sắc màu
đam mê
Buổi 7h05
Phim VN: Hoàng hôn dịu
dàng
Buổi 11h00
Phim HQ: Cầu vồng sau
mưa
Buổi 12h00
Phim HQ: Chị cả
Buổi 14h00 (Thứ hai, ba,
tư, sáu, bảy)
Phim VN:
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Buổi 17h30
Phim TQ: Giang Nam tứ
đại tài tử
Buổi 20h10 (từ thứ hai đến
thứ sáu)
Phim HQ: Vợ hàng xóm
Buổi 21h10
Phim VN: Hồ sơ lửa - P1:
Mật danh Đ9
Buổi 22h05
Phim TQ: Bí mật thời gian
bị vùi lấp

nam định
Buổi 0h00
Phim TQ: Gia đình thục nữ
Buổi 2h00
Phim VN: Túm cổ đại gia
Buổi 4h20
Từ 16- 17/11: Phim HQ:
Quản gia bí ẩn
Từ 18- 30/11: Phim HQ:
Ngược dòng quá khứ
Buổi 8h10
Từ 16- 26/11: Phim HQ: Sức
mạnh diệu kì
Từ 27- 30/11: Phim TQ: Nếu
tình yêu quay về
Buổi 10h05
Phim TQ: Người thừa kế gia
nghiệp
Buổi 12h30
Phim HQ: Khát vọng đen tối

Buổi 18h00
Phim VN: Tình muộn
Buổi 21h10
Phim HQ: Con gái của mẹ kế
Thứ Bảy: Phim cuối tuần:
Ngày 4/11: Phim Mỹ: Nhà
kho 24
Ngày 11/11: Phim Mỹ: Thợ
săn huyền bí
Buổi 21h45
Từ 16- 19/11: Phim
Philippine: Cạn dòng nước
mắt
Từ 20- 30/11: Phim HQ:
Manh mối của sự thật

hải dương
Buổi sáng (7h00)
Từ 16 - 25/11
Phim HQ: 14 ngày về quá
khứ
Từ 26 - 30/11
Phim TQ: Đứa con ngoại tộc
Buổi trưa (11h15)
(Phát lại vào 7h00 ngày hôm
sau)
Từ 16 - 24/11
Phim HQ: 14 ngày về quá
khứ
Từ 25 - 30/11
Phim TQ: Đứa con ngoại
tộc
Buổi chiều (14h30)
Từ 16 - 22/11
Phim HQ: Bóng tối hận thù
Từ 23- 30/11
Phim Singapore: Cảnh sát
đặc nhiệm

Buổi chiều tối (17h00).
Từ 16- 30/11
Phim HQ: Lọ Lem thành
phố
Buổi chiều tối (18h00)
Từ 16 - 30/11
Phim VN: Chuyện của Ren
Buổi tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30 ngày
hôm sau)
Từ 16- 21/11
Phim HQ: Bóng tối hận thù
Từ 221- 30/11
Phim Singapore: Cảnh sát
đặc nhiệm
Cuối ngày (23h30)
(Phát lại vào 17h00 ngày
hôm sau)
Phim HQ: Lọ Lem thành
phố

chương trình phim truyện đài PT-TH Quảng Ninh từ 16 - 30/11/2017
LỊCH PHIM

PHIM đặc sắc TRÊN

GIỜ PHÁT
SÓNG

tên phim

Từ tập đến tập

0h00

Mẹ hổ bố mèo
(Phim Trung Quốc - 45 tập)

1 - 15/45
(Từ ngày 16 - 30/11)

3h00

Tình tay ba
(Phim Hàn Quốc - 98 tập)

Tập 64 - 78/98
(Từ ngày 16 - 30/11)

Thủy hử
(Phim Trung Quốc - 84 tập)

Tập 76 - 84/84
(Từ ngày 16 - 24/11)

Lọ Lem thành phố
(Phim Hàn Quốc - 99 tập)

Tập 1 - 6/99
(Từ ngày 25 - 30/11)

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

Tập 29 - 30/30
(Từ ngày 16 - 17/11)

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

Tập 1 - 13/54
(Từ ngày 18 - 30/11)

12h00

Cảnh sát đặc nhiệm
(Phim Singapore - 45 tập)

Tập 23 - 37/45
(Từ ngày 16 - 30/11)

15h15

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

Tập 15 - 29/32
(Từ ngày 16 - 30/11)

17h00

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

Tập 102 - 116/210
(Từ ngày 16 - 30/11)

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

Tập 50/50
(Ngày 16/11)

Người vận chuyển
(Phim Canada/Pháp - 24 tập)

Tập 1 - 14/24
(Từ ngày 17 - 30/11)

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

Tập 33 - 47/64
(Từ ngày 16 - 30/11)

6h00

9h00

20h50

22h00

N

NGƯỜI VẬN CHUYỂN
(Phim Canada/Pháp - 24 tập)

gười
vận
chuyển là
series phim
truyền
hình từng
làm rung
chuyển màn
ảnh nhỏ,
khiến khán giả khắp thế giới mãn nhãn với câu chuyện hấp
dẫn và những pha hành động nghẹt thở. Nhân vật chính
là Frank Martin, cựu thành viên của lực lượng đặc biệt tại
Mỹ, sau khi về sống tại Pháp, anh nhận vận chuyển bất
cứ vật gì, đến bất cứ đâu và cho bất cứ ai với 3 nguyên
tắc: Không thay đổi giao kèo, không hỏi tên chủ hàng và
không bao giờ xem gói hàng nhận vận chuyển. Trên hành
trình gặp bất kể trở ngại nào, Frank cũng luôn cố gắng
hoàn thành nhiệm vụ và không phá vỡ các quy tắc. Tuy
nhiên, mọi thứ diễn ra không theo như dự tính…

Phim phát sóng lúc 20h50, bắt đầu từ ngày 17/11.

PHIM GIỜ VÀNG TRÊN
TÌNH LÀ DÂY OAN
(Phim Việt Nam - 39 tập)

LỊCH PHIM
GIỜ PHÁT
SÓNG

tên phim

Từ tập đến tập

8h00

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

Tập 50 - 64/84
(Từ ngày 16 - 30/11)

11h00

Sức mạnh của sự phản bội
(Phim Hàn Quốc - 95 tập)

Tập 55 - 69/95
(Từ ngày 16 - 30/11)

14h00

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

Tập 9 - 23/30
(Từ ngày 16 - 30/11)

Đội đặc nhiệm chống Mafia
(Phim Italia Phần 3 - 20 tập)

Tập 16 - 20/20
(Từ ngày 16 - 20/11)

Đội đặc nhiệm chống Mafia
(Phim Italia Phần 4 - 12 tập)

Tập 1 - 10/20
(Từ ngày 21 - 30/11)

19h00

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

Tập 8 - 22/39
(Từ ngày 16 - 30/11)

20h00

Ước mơ lấp lánh
(Phim Hàn Quốc - 81 tập)

Tập 20 - 34/81
(Từ ngày 16 - 30/11)

23h00

Biển tình ngang trái
(Phim Philippin - 100 tập)

Tập 35 - 49/100
(Từ ngày 16 - 30/11)

16h00

L

ệ Thảo, Thế Đạt
và Minh Quân
cùng lớn lên trong một
cô nhi viện. Thảo càng
lớn càng xinh đẹp, cô
và Thế Đạt yêu nhau
mà không nhận thấy
rằng Minh Quân từ
lâu cũng âm thầm ôm một mối tình si. Khi nghe Lệ Thảo
và Thế Đạt báo tin sắp cưới nhau, Minh Quân âm thầm
lên kế hoạch tiêu diệt tình địch. Bị Minh Quân truy sát và
rơi xuống vực sâu nhưng Đạt may mắn thoát chết nhờ sự
cứu giúp của một toán thợ săn. Để trả ơn cứu mạng của
chú Chín thợ săn, Đạt cưới Hạnh, hai người có bé trai tên
là Thế Phong, còn Lệ Thảo sinh bé gái tên là Minh Tuyền.
Nhiều năm sau, Đạt tìm ra tung tích Minh Quân, câu
chuyện tiếp theo có nhiều tình tiết hết sức bất ngờ...
Phim đang phát sóng lúc 19h00 hàng ngày.
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Trầm cảm Căn bệnh của thời đại

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trung
bình mỗi năm, bệnh trầm cảm cướp đi 850.000 mạng người, đến năm
2020, trầm cảm là căn bệnh xếp hạng 2 trong số những căn bệnh
phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc phải. Nhưng chỉ
khoảng 25% trong số đó được điều trị kịp thời và đúng phương
pháp. Tại Việt Nam, 2,5% dân số bị trầm cảm và tỉ lệ này đang gia
tăng rất nhanh. Một năm có khoảng 36.000 - 40.000 người Việt tự
tử, nguyên nhân chủ yếu là do trầm cảm.

T

heo Cẩm nang Chẩn đoán và
Thống kê Rối loạn Tâm thần, trầm
cảm được định nghĩa là khi người
bệnh xuất hiện ít nhất 5 dấu hiệu sau đây
trong khoảng thời gian 2 tuần: tâm trạng
chán nản, không cảm thấy hứng thú hoặc
vui vẻ với các hoạt động yêu thích, giảm
cân hoặc tăng cân, gặp vấn đề về giấc
ngủ, dễ bị kích động hoặc chậm chạp,
mệt mỏi, cảm thấy tội lỗi hoặc vô dụng,
dễ mất tập trung và thường suy nghĩ đến
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cái chết. Trầm cảm xảy ra ở mọi lứa tuổi
nhưng dẫn đến những hành vi tiêu cực và
nặng nhất là tự tử thường có biểu hiện ở
phụ nữ tuổi trung bình từ 18 đến 45. Nhớ
lại khoảng thời gian bị trầm cảm, nhạc
sĩ Only C chia sẻ: “Trong đầu mình luôn
có cảm giác ghê sợ tất cả mọi người.
Làm gì cũng không thấy vui, không thích
tiếng ồn, không thích đám đông. Thậm
chí buông bỏ tất cả để đi du lịch, ở khách
sạn hạng sang, mua sắm thả ga mà vẫn

thấy như địa ngục. Cảm
thấy không muốn sống nữa, chỉ cần
nhắm mắt lại là mọi thứ sẽ trôi qua”.
Trầm cảm là cấp độ thứ 2 trong 5 cấp độ
tiêu cực của cảm xúc con người (Căng
thẳng - trầm cảm - tự kỷ - vô cảm - tự tử).
Nếu bạn tiếp tục để chúng xâm chiếm
cảm xúc của mình trong một thời gian dài
(trên 6 tháng liên tục) thì nguy cơ tự tử
rất cao.

Các biểu hiện
của trầm cảm

Nguyên nhân của bệnh trầm cảm có
thể do nhiều yếu tố tác động gây nên. Tuy
nhiên bệnh thường xuất hiện khi bệnh
nhân gặp vấn đề về tâm lí không thể giải
toả. Trầm cảm cũng được quy định bởi
gen, nhưng yếu tố môi trường chính là tác
nhân để khởi động các gen đó. Theo các
nghiên cứu gần đây, một số yếu tố thuận
lợi cho việc phát sinh bệnh trầm cảm
phải kể đến là tăng căng thẳng trong công
việc, tăng mật độ dân số với việc giảm
không gian sống, tăng ô nhiễm nước,
không khí, tiếng ồn, thiếu sự cân bằng
giữa nghỉ ngơi và công việc, tăng sức ép
về công việc, gia đình và xã hội, cũng
như những khó khăn về tài chính. Bên
cạnh đó, những yếu tố bên trong cũng có
thể gây tăng nguy cơ trầm cảm như: các
bệnh mãn tính (đau mãn tính, bệnh kéo
dài…), các bệnh ung thư, những thay đổi
nội tiết như trong thời kì tiền mãn kinh ở
phụ nữ…
Bệnh nhân trầm cảm không nên đối
phó với căn bệnh một mình, cần sự giúp
đỡ của bác sĩ, chuyên gia tâm lí, người
thân và cả xã hội. Nhà tâm lí trị liệu
Anupama Gadkari khuyên người bệnh
hãy cho người khác biết bạn đang khó
khăn như thế nào, tức là thể hiện sự trầm
cảm ra cho mọi người hiểu. Khi gặp các
biểu hiện như giảm năng lượng, mất tạp
trung, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ,

Thế nào là rối loạn trầm cảm

chán ăn, mệt mỏi… cần được tư vấn điều
trị sớm.
Nhiều chuyên gia đồng ý rằng, tâm
lí trị liệu, hoặc tâm lí trị liệu kết hợp với
thuốc, là cách điều trị trầm cảm lâu dài
hiệu quả hơn là chỉ dùng thuốc. Có tới
70% người mắc bệnh trầm cảm phản ứng
với thuốc chống trầm cảm. Thuốc chống
trầm cảm không gây nghiện nhưng chúng
có thể gây ra các phản ứng phụ không
mong muốn. Để tránh tái phát, người ta
thường phải liên tục uống thuốc trong
thời gian dài sau khi các triệu chứng đã
thuyên giảm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ca (Trưởng khoa
Thần kinh Bệnh viện 175) khuyên: nếu
thấy bất ổn, mọi người có thể dùng thang
đánh giá trầm cảm Beck (test Beck) để tự
kiểm tra. Beck mô tả các triệu chứng về
sự ức chế toàn diện các mặt hoạt động
tâm thần: cảm xúc, tư duy, hoạt động,
tình trạng ức chế, chậm chạp, mệt mỏi,
khó tập trung, rối loạn giấc ngủ. Điểm
tổng cộng càng cao thì đối tượng được
thử nghiệm càng bị rối loạn trầm cảm
nặng hơn. Trên 14 điểm trở lên, đối
tượng làm trắc nghiệm có biểu hiện bệnh
lí rối loạn trầm cảm.
Trúc Chi
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Nam Anh

Dốc toàn lực cho
“con người mới”
Sau nhiều biến cố trong cuộc sống riêng,
người đẹp Lệ Nam quyết định thay đổi hoàn
toàn hình ảnh của mình với nghệ danh Nam
Anh. Cô may mắn khi có những người bạn hỗ
trợ hết mình với những kế hoạch nghệ thuật
tỉ mỉ, chu đáo. Thời gian này, bên cạnh việc
học diễn xuất để theo đuổi điện ảnh, Nam Anh
còn tham gia nhiều chương trình yêu thích,
trong đó ấn tượng nhất với cô là buổi ghi
hình Chúng tôi là chiến sĩ.

Cảm xúc của chị khi tham gia
chương trình Chúng tôi là chiến sĩ?
Khi đến với chương trình Chúng tôi là
chiến sĩ, Nam Anh rất hồi hộp và lo lắng.
Nhưng cảm giác lo lắng đã nhanh chóng
biến mất, thay vào đó, sự háo hức phấn
khích khi thấy những chiến sĩ tham gia vào
các thử thách. Hơn nữa, sự cổ vũ của các
chiến sĩ cũng góp phần không nhỏ trong
chiến thắng của Nam Anh ngày hôm đó. Kỉ
niệm đáng nhớ nhất là lúc tôi thực hiện thử
thách chui qua lưới. Khi qua được nửa đoạn
đường thì Nam Anh bắt đầu thấm mệt, tóc
tai thì rối tung lên, rơi mũ, rơi súng và quên
cả cờ lệnh. Nhìn lại hình ảnh mình lúc đó
mà không thể nhịn cười.
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Với thể trạng mỏng manh, yểu
điệu, chị có tham gia được các phần
của chương trình không?
Thật sự, Nam Anh rất tiếc vì thể lực
của mình không đủ để thực hiện tốt
tất cả các thử thách của chương trình.
Trước đây, do rất thích format của
chương trình và có nhiều bạn bè đã
tham gia nên Nam Anh luôn theo dõi
Chúng tôi là chiến sĩ. Được tham gia
vào chương trình là một niềm vui rất lớn
đối với Nam Anh. Các chiến sĩ và ekip
thực hiện của VTV3 rất hoà đồng, thân
thiện và tạo cảm giác thân mật.
Cái tên cũ Lệ Nam ít nhiều ghi được
dấu ấn trong lòng công chúng nhưng
chị lại quyết định đổi tên thì có phải là
mạo hiểm không?
Thật sự đến thời điểm này, Nam Anh
vẫn chưa quen với nghệ danh mới của
mình vì Lệ Nam vừa là tên cúng cơm
vừa là nghệ danh lúc mới vào nghề của
Nam Anh. Do đó, nó không chỉ gợi lại
những kỉ niệm vui buồn thời xưa cũ mà
còn có những thăng trầm trên con đường
làm nghệ thuật. Quyết định đổi tên khiến
Nam Anh trăn trở rất nhiều. Lệ thường
gắn với nước mắt và những điều không
may mắn và khi muốn thay đổi để đi lên
thì phải bỏ đi những cái cũ nên tôi quyết
định đổi tên và bắt đầu một hành trình
mới với quyết tâm cống hiến nhiều hơn
cho khán giả và nền nghệ thuật nước nhà
và hơn hết là tránh xa scandal.
Chị có ngại khi bị so sánh với cô
em sinh đôi nổi tiếng hơn là Nam Em?
Hai chị em có dự án nghệ thuật nào
chung không?
Tôi và Nam Em là hai cá thể riêng
biệt, mỗi người, mỗi tính cách, mỗi
định hướng nghệ thuật riêng. Tôi không
ngại mọi người so sánh tôi với em gái
vì đường dài mới biết ngựa hay. Tôi
không mong được nổi tiếng, chỉ mong
được ở trong lòng khán giả và không
làm phụ lòng những người đã luôn yêu
thương và tin tưởng tôi. Hiện tại tôi
và Nam Em chưa có dự án nghệ thuật
chung với nhau.
Người ta thường cho rằng các
cô gái miền Tây chỉ thích cuộc sống
hưởng thụ và có tâm lí được chiều
chuộng. Chị nghĩ sao về điều này?
Nhất là khi người yêu của chị xuất
thân từ gia đình giàu có?

Nam Anh trong CT Chúng tôi là chiến sĩ

Đối với Nam Anh, suy nghĩ “các cô
gái miền Tây chỉ thích cuộc sống hưởng
thụ và có tâm lý được chiều chuộng” là
một định kiến rất tiêu cực. Lối sống đó
phụ thuộc vào tính cách con người chứ
không phụ thuộc vào yếu tố vùng miền.
Là phụ nữ, một khi đã xác định mối quan
hệ hiện tại là quan hệ tình cảm thì không
ai có suy nghĩ trục lợi từ người yêu. Mà
tôi với người yêu đến với nhau vì tình
yêu chứ có phải tình - tiền đâu. Dù đôi
lúc có những dự án, người ấy âm thầm
giúp đỡ tôi nhưng không phải vì thế mà
tôi ỷ lại vào người ấy. Những lúc như thế
tôi lại càng phải cố gắng hơn rất nhiều để
không phụ lòng người ấy, phụ lòng khán
giả và những người yêu thương mình.
Chị đã tham gia nhiều chương
trình như: Gương mặt thương hiệu The Face, ra MV ... nhưng chưa tạo
được hiệu ứng như mong đợi dù đầu
tư nhiều công sức. Điều này có làm chị
nản chí?
Thi thố nhiều cuộc thi, ra mắt sản
phẩm âm nhạc, tham gia nhiều chương
trình… mà không tạo hiệu ứng, với nhiều
người, bị xem là thất bại. Nhưng tôi thì
ngược lại, tôi xem thất bại là bài học
quý giá để có thêm những trải nghiệm.
Không một ai đến với thành công mà
không phải trải qua những khó khăn,
vất vả. Để có được sự bình an như ngày
hôm nay, tôi đã nếm trải không ít chua
chát, ngọt bùi. Ngày quyết định theo
con đường nghệ thuật, tôi đã chuẩn bị
tinh thần rằng bản thân phải chịu áp lực

và không nản chí. Nếu không đam mê,
không kiên trì với ước mơ thì chắc chắn
tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi chứ không có
một Nam Anh như hiện tại.
Chị nghĩ mình sẽ đi với nghệ
thuật được lâu dài? Điều gì đã khiến
chị kiên trì với ước mơ của mình?
Nếu như ngày trước tôi còn mơ hồ
với bước đi của mình thì hiện tại mọi thứ
đã được vạch ra rõ ràng, nhiệm vụ của
tôi là bước tới mà thôi. Hiện giờ, hướng
đi chính của tôi là về diễn xuất, tôi đầu tư
toàn bộ thời gian cho việc học diễn xuất
ở nhà cô giáo, tôi học thêm về giao tiếp,
ứng xử để bản thân dạn dĩ hơn. Tôi ngồi
lại cùng ekip để xây dựng hình ảnh mới
trẻ trung, xinh đẹp, ấn tượng. Ngoài thời
gian học tập, tôi sải bước trên sàn diễn
thời trang mỗi đêm để thỏa mãn niềm
đam mê, giữ lửa đam mê thời trang của
mình. Nói chung ở hiện tại, tôi đầy tự tin
và nhiệt huyết. Tôi xem Nam Anh là một
con người mới thì tất cả mọi thứ đều là
bắt đầu. Tôi sẽ nỗ lực không chỉ chạy thật
nhanh mà còn giữ sức bền nữa.
Sắp tới chị có những dự án nghệ
thuật nào không?
Vẫn giữ niềm đam mê thời trang, làm
người mẫu, tôi tham gia các chương trình
truyền hình để khán giả thường xuyên
thấy mình. Ngoài ra, tôi đang chuẩn bị
cho một số vai diễn cho các dự án sẽ
được cho ra mắt vào đầu năm sau.
Cám ơn những chia sẻ của chị!
Yên Thảo (Thực hiện)
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Trẩy hội Kiếp Bạc
Tôi đã được tham dự một lễ hội
đậm chất đồng bằng Bắc Bộ
vào giữa tiết trời mùa thu
trong không khí tưng bừng
giữa một vùng sông nước, núi
non, đền thờ tuyệt đẹp ở huyện
Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đó là
hội đền Kiếp Bạc được tổ chức
từ ngày 15 đến 20/8 âm lịch hàng
năm - lễ hội truyền thống kỉ
niệm ngày mất của vị anh hùng
dân tộc Hưng Đạo Đại Vương
Trần Quốc Tuấn.

C

ách Hà Nội khoảng 80 km, đền
Kiếp Bạc nằm gần Lục Đầu
Giang, là nơi tụ hội của sáu con
sông: sông Cầu, sông Thương, sông Lục
Nam, sông Đuống, sông Kinh Thầy và
nhánh chính của sông Thái Bình. Thuyết
phong thủy cho rằng, đây chính là nơi
tụ khí để gây dựng cơ nghiệp. Đền Kiếp
Bạc là một quần thể gồm nhiều di tích
như: Đền thờ Trần Hưng Đạo, Sinh Từ,
Dược Sơn, dòng sông Lục Đầu, Bến
Bình Than, Cồn Kiếm, ba phía có dãy
núi Rồng bao bọc, một phía là Lục Đầu
Giang. Núi tạo thành thế rồng chầu, hổ
phục, sông tạo thành minh đường rộng
rãi. Nơi đây, Trần Hưng Đạo đã chọn để
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lập phủ đệ và quân doanh từ sau cuộc
kháng chiến chống quân Mông Cổ lần
thứ nhất. Sau kháng chiến chống quân
Nguyên lần thứ ba, ông sống những năm
tháng thanh bình tại Vạn Kiếp cho đến
lúc qua đời.
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc
Tuấn (1228 - 1300) là một anh hùng
kiệt xuất của dân tộc ta có công to lớn
trong ba lần quân dân Đại Việt đánh tan
quân Nguyên - Mông xâm lược. Với tài
thao lược, trí dũng song toàn, Trần Quốc
Tuấn đã lãnh đạo quân đội một lòng phá

giặc và giành thắng lợi vĩ đại mà tiêu
biểu là chiến thắng Bạch Đằng (1288)
dẹp tan 50 vạn quân xâm lược, giữ vững
nền độc lập của đất nước. Ông được
Thượng hoàng Trần Thái Tông và vua
Trần Nhân Tông sắc phong làm Quốc
Công Tiết chế chỉ huy toàn bộ quân
dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến
chống quân xâm lược Nguyên - Mông.
Sau khi mất, ông được truy tặng Thái Sư
Thượng phụ Quốc công Nhân Vũ Hưng
Đạo Đại Vương và được nhân dân lập
đền thờ ở nhiều nơi.

Đền Kiếp Bạc từ lâu đã trở thành
di tích lịch sử nổi tiếng. Đến nay, đền
còn năm pho tượng đồng: Trần Hưng
Đạo và Thiên Thành công chúa; Quyên
Thanh công chúa; Đệ nhị nữ đại hoàng
Anh Nguyên quận chúa; Phạm Ngũ
Lão. Bốn cỗ ngai thờ bốn con trai: Trần
Quốc Hiếu, Trần Quốc Nghiễn, Trần
Quốc Tảng, Trần Quốc Uy. Trong đền,
khu vực di tích hiện còn một số đồ thờ,
hoành phi, câu đối, bia kí, sắc phong
của các triều đại. Trước tam quan có hai
hàng chữ lớn, hàng trên viết: Dữ thiên
vô cực (Sự nghiệp này tồn tại mãi mãi
với đất trời); hàng dưới viết: Trần Hưng
Đạo vương từ (Đền thờ Trần Hưng
Đạo vương). Người Việt đã thờ là một
vị anh hùng dân tộc chuyển hoá thành
tín ngưỡng thờ Thánh. Nếu như trong
chính sử, Trần Hưng Đạo là một vị
tướng tài, thì trong tâm thức dân gian,
ông được hình dung như một vị thánh Đức Thánh Trần. Tín ngưỡng thờ Đức
Thánh Trần đã ăn sâu vào tiềm thức của
mỗi người dân Việt Nam. Lễ hội Kiếp
Bạc hàng năm đã thành tục lệ thiêng
liêng - tháng Tám giỗ Cha nhân dân cả
nước lại nô nức trảy hội về di tích đền
Kiếp Bạc tưởng niệm người anh hùng
dân tộc Trần Hưng Đạo.
Tôi đã được tham dự lễ dâng hương
tưởng niệm Trần Hưng Đạo được cử
hành rất nghiêm trang và trọng thể với
các nghi thức và lễ thức vừa linh thiêng
kính cẩn, vừa huyền bí. Ở đây có sự kết
hợp hài hòa và chặt chẽ của tính truyền
thống dân tộc với lòng ngưỡng mộ, thần
thoại hóa nhân vật cùng sự kiện lịch sử
hào hùng của dân tộc. Du khách thập
phương nườm nượp về đây, lòng người
háo hức trước không khí trống dong, cờ
mở. Đại diện chính quyền đọc diễn văn
ca ngợi công lao to lớn của vị anh hùng
dân tộc Trần Quốc Tuấn, ca ngợi những
thắng lợi trong cuộc chiến chống giặc
Nguyên Mông, nhắc nhớ lại không khí
hào hùng, oanh liệt của dân tộc ta trong
hơn bảy trăm năm về trước. Các cụ
nam phụ cao tuổi của địa phương mặc
trang phục của ngày lễ hội, tay cầm cờ
biển, xếp hàng dài từ nơi dâng hương
tới cổng đền để nghênh đón du khách
vào tưởng niệm. Sau lễ dâng hương
cử hành lễ rước, đây là một nghi lễ vô

cùng quan trọng và thu hút sự quan tâm
của đông đảo du khách. Việc chuẩn bị
thuyền rước cũng khá quan trọng. Tất
cả các thuyền tham gia lễ rước đều phải
trang trí những dải vải đỏ ở mạn thuyền,
trên thuyền có chăng đèn kết hoa rực rỡ.
Riêng thuyền rước Long kiệu được trang
trí dải vải màu vàng ở mạn thuyền, cờ
hoa cũng màu vàng. Lễ rước với nhiều
loại phẩm vật của các vùng miền được
dâng lên. Khi lễ rước chính thức bắt đầu,
bài vị Đức Thánh Trần được rước trên
Kiệu được sơn son thiếp vàng, đi qua
Tam Quan và hướng về phía bờ sông.
Từ đây kiệu sẽ được rước lên thuyền
rồng. Cuộc rước kéo dài tới 2 giờ đồng
hồ, sau đó rước Ngài trở lại về đền để cử
hành lễ tạ - đồng thời cũng kết thúc một
ngày hội lớn.

Phần hội diễn ra khá phong phú và
đa dạng, các trò chơi và các màn biểu
diễn văn nghệ được đan xen với phần
lễ. Các cuộc thi như: thi làm cỗ tiễn
thánh, đấu vật, đua thuyền, hát dân ca,
quan họ… diễn ra trong không khí vô
cùng náo nhiệt của ngày hội. Những
màn biểu diễn võ thuật dân gian, tái hiện
cảnh binh sĩ tập luyện dưới sự chỉ huy
của Đại Vương được dựng trên sân khấu
trên bến Vạn Kiếp. Một trong những trò
diễn hấp dẫn nhất của lễ hội đền Kiếp
Bạc chính là hội đua thuyền trên sông
Lục Đầu. Hàng trăm chiếc thuyền như
mũi tên lướt phăng phăng trên mặt nước
cùng tiếng trống thúc giục, tiếng hò reo
dậy sóng cả một khúc sông. Cuộc đua
thuyền làm sống lại không khí hào hùng,
oanh liệt trên sông Bạch Đằng khi Hưng
Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ra trận
năm xưa.
Lễ hội đền Kiếp Bạc - một lần trải
nghiệm đầy ấn tượng để rồi lại có hẹn
với vùng đất lịch sử thiêng liêng này vào
những mùa thu sau.
Bài và ảnh: Mai Chi
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thời
trang

Xu hướng
Color block

Thời trang đang chứng kiến sự lên ngôi của những gam màu nóng,
đậm và rực rỡ. Nhà thiết kế Tea Gelashvili (Italia) vừa qua đã
mang đến Tuần lễ thời trang Việt Nam bộ sưu tập với hình ảnh của
nước Italia qua cái nhìn của một thanh niên thời hiện đại. Vẻ đẹp
Italia được ẩn hiện trong những chi tiết thời trang đắt giá.
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T

rong thời trang, từ Block chỉ
những khối màu sắc hình vuông,
hình chữ nhật, hình thang hay
tam giác. Color Block là hai hoặc nhiều
khối màu có hình dạng hình học kết
hợp với nhau trên cùng một món trang
phục. Khuynh hướng thời trang này xuất
hiện trên quần áo, váy đầm… phụ kiện
có thể kết hợp lại với nhau theo phong
cách tương phản hoặc tương đồng. Lấy
cảm hứng từ những gam màu nóng bỏng
cũng như hồi tưởng về một thanh niên
của thời hiện đại, NTK đã tạo nên những
bộ trang phục trẻ trung và hiện đại.
Phong cách này phù hợp với những
cô nàng mạnh mẽ và năng động. Các
gam màu trong trang phục thường được
Khánh an
(Xem tiếp trang 88)
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trang

Xu hướng...
(Tiếp theo trang 87)

kết hợp bởi những tông màu sáng
hoặc rất nhiều gam màu tưởng
chừng như đối lập nhau nhưng lại
tạo hiệu ứng đặc biệt khi kết hợp.
Nếu bạn ngại màu sắc nổi bật
cũng có thể phối cùng các gam
màu trung tính và đơn sắc hay
điểm thêm những phụ kiện đơn
giản không quá cầu kì để tạo hiệu
ứng cao cho bộ trang phục.
Khánh An
Ảnh: Hải Hưng
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Mô hình trồng rau
công nghệ cao ở Đan Phượng

“M

ạnh dạn áp dụng công
nghệ mới trong sản xuất
nông nghiệp cho đến
nay, tôi nghĩ, gia đình tôi đã đi đúng
hướng” - Vợ chồng anh Nguyễn Đăng
Quý và Đặng Thị Cuối (Đội 1 thôn
Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan
Phượng, Hà Nội) chia sẻ như vậy khi nói
về việc áp dụng công nghệ cao trong sản
xuất rau an toàn.

Vợ chồng anh Nguyễn Đăng Quý, một trong những hộ gia đình đi
tiên phong trong việc trồng rau ứng dụng công nghệ cao

Đưa chúng tôi đi dọc những luống
rau xanh tốt, anh Quý tâm sự, những
tháng ngày trồng rau an toàn ở nước
ngoài vợ chồng anh đã tích góp được
một chút vốn và kiến thức cơ bản, mong
muốn sẽ về áp dụng mô hình này trên
quê hương mình.
Đầu năm 2017, vợ chồng anh gom
tất cả số vốn tích góp được để đầu tư
làm đất, mua trang thiết bị và cây giống.
Được sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân
và các phòng chức năng huyện Đan
Phượng, chỉ sau vài tháng, hơn 2.000m2
nhà màng kính cùng các hệ thống tưới
tiêu đủ tiêu chuẩn của vợ chồng anh đã
hình thành. Xác định nhu cầu của thị
trường, vợ chồng anh trồng chủ yếu các
loại rau lá: cải ngồng, cải chít, cải mơ,
mồng tơi, rau diếp, măng tây…. Chưa
đến một tháng sau các sản phẩm rau ứng
dụng công nghệ cao đã được gia đình
anh đưa ra thị trường, sản phẩm được các

cơ quan chức năng kiểm tra
chặt chẽ, đáp ứng được các
tiêu chí thực phẩm sạch, an
toàn. Theo anh Quý, tính ưu
việt của việc áp dụng công
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
đó chính là người lao động sẽ có được
những sản phẩm sạch, năng suất cao, thời
gian thu nhập nhanh. Với việc áp dụng
nhà màng thì dù thời tiết nóng lạnh hay
mưa gió, rau cũng không bị ảnh hưởng.
Bắt đầu triển khai từ tháng 5 nhưng đến
nay, gia đình anh đã thu nhập được 4 - 5
vụ. Bây giờ toàn bộ đất đai của gia đình
anh đều trồng các loại rau an toàn, trong
đó có 3.000m2 hệ thống nhà màng, chắc
chắn thời gian tới gia đình anh sẽ mở
rộng diện tích cũng như bổ sung đa dạng
thêm các loại rau, củ, quả. “Hiện nay
chúng tôi có 12 công nhân lao động liên
tục với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/
người/tháng, chúng tôi rất mong mô hình
này được nhân rộng, vì vậy, bất kì ai
muốn thăm quan hay tìm hiểu thông tin
chúng tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Chúng
tôi mong muốn các nhà khoa học, các cơ
quan chức năng tiếp tục quan tâm và có

thêm thông tin về công nghệ để việc sản
xuất đạt hiệu quả cao nhất.”
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn
Hữu Tịnh, Phó phòng Kinh tế huyện Đan
Phượng cho biết: “Việc áp dụng công
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là
chủ trương đúng đắn nhưng người dân
cũng gặp không ít khó khăn trong việc
thực hiện mô hình này. Chính vì vậy mà
thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất với ủy
ban hỗ trợ ở mức cao nhất có thể cho bà
con như: một phần vốn, trang thiết bị, mô
hình, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện sản xuất rau công nghệ cao. Về việc
tiêu thụ, ngoài bán ở chợ chúng tôi cũng
đề xuất cho 54 trường mẫu giáo mầm
non trên toàn huyện sử dụng các loại rau
an toàn cũng như giúp đỡ người dân tiếp
cận và phân phối vào các hệ thống siêu
thị, chợ trung tâm. Tôi nghĩ, với sự mạnh
dạn của người dân cũng như sự chung
tay của các cấp chính quyền, việc ứng
dụng công nghệ cao trong sản xuất nông
nghiệp không chỉ được áp dụng nhiều ở
Đan Phượng mà còn nhân rộng ra nhiều
địa phương khác của Hà Nội”.
Hà Hương
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Lợi ích kéo dài tuổi xuân

từ liệu pháp estrogen thực vật

strogen là được mệnh danh là
“suối nguồn tươi trẻ” cho chị
em phụ nữ bởi loại nội tiết tố
(hormone sinh dục nữ) này đóng
vai trò quyết định tâm sinh lí của phái
đẹp. Từ giai đoạn dậy thì đến tuổi trung
niên, estrogen nội sinh trong cơ thể tiết ra
dồi dào giúp người phụ nữ có da dẻ căng
mịn, vóc dáng gọn gàng, duy trì ham
muốn tình dục… Thế nhưng, khi bước
vào giai đoạn tiền mãn kinh, lượng
estrogen tự sinh suy giảm khiến cơ thể chị
em gặp không ít triệu chứng phiền toái.
Trong thiên nhiên, có những thành phần
dược thảo nếu bào chế đúng quy cách sẽ
có tác dụng tương tự như estrogen trong
cơ thể phụ nữ, người ta thường gọi là
phytoestrogen (estrogen thực vật). Tiêu
biểu có thể kể đến là thành phần isoflavon
trong đậu nành, nếu kết hợp cùng lợi
khuẩn lactobacillus theo tỉ lệ chuẩn sẽ
phát huy tác dụng như estrogen nội tiết tố
nữ. Isoflavon đậu nành và lợi khuẩn
lactobacillus theo tỉ lệ chuẩn được tìm
thấy trong chế phẩm Estromineral (xuất
xứ từ Italia) giúp điều hòa nội tiết tố,
nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ
nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.

Nếu sớm chủ động bổ sung estrogen tự
nhiên đúng cách, phụ nữ trong độ tuổi
nhạy cảm sẽ vượt qua giai đoạn này một
cách nhẹ nhàng, tránh được biết bao phiền
toái. Sau đây là 5 lợi ích khi bổ sung
estrogen thực vật đã được các chị em phụ
nữ công nhận:
Đẹp da, tươi trẻ: Bước vào độ tuổi
tiền mãn kinh (trên 40 tuổi), chị em
dần nhận ra sự xuống cấp của làn da, da
mất dần độ căng mịn, xuất hiện dần các
vết chân chim... Bổ sung estrogen tự
nhiên, mà cụ thể là isoflavon từ đậu nành,
giúp điều hòa nội tiết tố, làm chậm quá
trình lão hóa da, duy trì nét tươi trẻ, giàu
sức sống cho làn da. Bằng chứng cho
công dụng của isoflavon từ đậu nành là
phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng trẻ lâu và có
làn da đẹp nhờ khẩu phần ăn giàu đậu
nành của họ.
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Cải thiện cuộc sống vợ chồng: Sự
suy giảm estrogen dẫn đến sự mất cân
bằng môi trường âm đạo, dẫn đến tình
trạng khô âm đạo và giảm ham muốn tình
dục. Đây là một trong những điều khó
nói, nếu không can thiệp kịp thời và hiệu
quả sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
đời sống vợ chồng và hạnh phúc gia đình
của chị em. Việc bổ sung lượng estrogen
thiếu hụt để cơ thể dần lấy lại cân bằng
hormone sẽ giúp cải thiện đáng kể tình
trạng khô hạn và tìm lại niềm vui trong
cuộc sống vợ chồng. Các chế phẩm có
nguồn gốc từ thiên nhiên không có tác
dụng phụ, an toàn cho các chị em sử dụng
lâu dài.
Giảm các triệu chứng tiền mãn kinh
như bốc hỏa, đổ mồ hôi, hồi hộp,
mất ngủ…Các triệu chứng khó chịu
thường gặp ở lứa tuổi này gồm các cơn
bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm, đánh trống
ngực, trằn trọc mất ngủ khiến chất lượng
cuộc sống của chị em bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. Không hiếm gặp tình trạng
các ông chồng bất ngờ vì vợ mình đến
tuổi trung niên lại thay đổi tính tình, nóng
giận thất thường khiến hòa khí gia đình bị
ảnh hưởng đáng kể. Tình trạng này hoàn
toàn có thể phòng ngừa hoặc khắc phục
được nhờ liệu pháp bổ sung estrogen tự
nhiên, khi nội tiết tố trong cơ thể được
điều hòa, các triệu chứng đáng ghét cũng
dần được cải thiện.

Ngăn ngừa nguy cơ loãng xương:
Estrogen có tác dụng ức chế hoạt động
của tế bào hủy xương, được coi là yếu tố
bảo vệ xương cho phụ nữ. Khi tình trạng
suy giảm nội tiết tố xảy ra nhanh và đột
ngột, các tế bào hủy xương sẽ tăng cường
hoạt động và loãng xương thường xảy ra
vài năm sau khi mãn kinh. Vì vậy, việc
điều hòa estrogen làm giảm nguy cơ bị
loãng xương. Bên cạnh đó, nếu lựa chọn
các chế phẩm có tích hợp bổ sung canxi
và vitamin D như Estromineral thì tác
dụng ngăn ngừa loãng xương, thoái hóa
xương càng được tăng cường.

Giảm các nguy cơ bệnh tim mạch:
Bổ dung isoflavon từ đậu nành được
chứng minh giúp góp phần giảm nguy cơ
các bệnh tim mạch như rối loạn mỡ máu,
xơ vữa động mạch…
Giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh không
hề đáng sợ nếu chị em phụ nữ chủ động
chuẩn bị cho mình. Bên cạnh chế độ dinh
dưỡng và sinh hoạt lành mạnh, bổ sung
estrogen có nguồn gốc thiên nhiên giúp
cân bằng nội tiết tố như chế phẩm
Estromineral là một trong những giải
pháp tối ưu, không tác dụng phụ, giúp chị
em tận hưởng cuộc sống và kéo dài thời
gian xuân sắc.
Hoàng Thiên
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