LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT DỰ LỄ RA MẮT TÁC PHẨM

TINH THẦN VIỆT VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19
CỦA NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH NGUYỄN Á
Sáng ngày thứ bảy (12 tháng 9 năm 2020), lễ ra mắt tác phẩm TINH THẦN VIỆT VÀ
CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã được
tổ chức rất trọng thể tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo
các nhà nhiếp ảnh, các nhà nghiên cứu, bạn hữu thân thiết cùng những người quan tâm
sâu sắc đến cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 cam go của cả dân tộc ta đã hoan hỷ
tới dự.
Hơn một chục năm qua, tên tuổi Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nổi bật lên như một
hiện tượng độc đáo của lao động nghệ thuật ở Việt Nam và có lẽ còn hơn thế nữa. Anh
là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ nghiệp, là hiện thân của tầm nhìn
sâu sắc trước thực tiễn sinh động hiện nay. Sau chiến tranh, thật hiếm thấy có Nghệ sĩ
nhiếp ảnh nào giàu lòng dũng cảm, tự tin và xông xáo như Nguyễn Á. Với 14 tác phẩm
sách ảnh đã được xuất bản, tên tuổi của Nguyễn Á đã thực sự in sâu trong tình cảm
của xã hội rộng lớn :
1. Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh (2008) : một công trình kết tinh tình cảm
nồng nàn của Nguyễn Á dành cho tuổi trẻ tham gia chiến dịch có ý nghĩa rất to lớn
đối với xã hội.
2. Họ đã sống như thế (2010) : tác phẩm tôn vinh những tấm gương tự lập kiên cường
của những người tuy thân thể có chút khiếm khuyết nhưng ý chí vô cùng mạnh mẽ
và lý tưởng sống rất giàu chất nhân văn.
3. Tâm và tài – Họ là ai ? (2002) : một tác phẩm sách ảnh rất lớn, trân trọng giới thiệu
hơn 300 người tiêu biểu của Việt Nam, giàu tâm huyết và tài năng, đã cống hiến
cho đất nước những thành quả lao động tuyệt vời.
4. Nick Vujicic và những ngày ở Việt Nam (2013) : bộ sách ảnh giới thiệu nhân vật
Nick Vujicic, một chàng trai khuyết tật tuy không có chân tay nhưng những điều
anh thực hiện và cống hiến khiến cả thế giới phải khâm phục. Hình ảnh của Nick
Vujicic đã truyền cảm hứng rất mạnh mẽ, đặc biệt là với cộng đồng những người
Việt Nam không may có thề trạng khiếm khuyết.
5. Hoàng Sa – Trường Sa biển đảo Việt Nam (2014) : tác phẩm phản ánh phẩm cách
tốt đẹp của người Nghễ sĩ dám xông pha ra tận hải đảo xa xôi, bất chấp sóng gió
và nguy hiểm luôn chực chờ. Ý chí và bản lĩnh của Nguyễn Á ngời ngời tỏa sáng
ở đây.
6. Đờn ca tài tử - Lời tự tình của dân tộc, quê hương (2015) : là tác phẩm chuyển tải
tình yêu rất đằm thắm và niềm tự hào mãnh liệt của Nguyễn Á đối với loại hình
nghệ thuật dân ca được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện
của nhân loại.
7. 11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh (2016) : công trình
giới thiệu rất có hệ thống về 11 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam (tính đến
năm 2016). Sách được độc giả gần xa đón nhận nồng nhiệt.
8. Hầu đồng Việt Nam (2018)
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Lý sơn – Hôm nay
Khi ta đang còn trẻ
Độc đáo Mường Khương
Than Hà Lầm hướng tới tương lai
Tinh thần Việt và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

14 công trình sách ảnh với 8 giải thưởng quốc gia, lời tổng kết đơn giản này có lẽ
cũng đủ để nói về tình yêu, bản lĩnh và sự vững vàng trong nghề nghiệp của Nghệ sĩ
nhiếp ảnh Nguyễn Á.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt (thứ hai từ phải sang)
tham gia cắt băng khai mạc triển lãm ảnh của Nguyễn Á.

Chủ tịch Hội đồng Viện kiêm Phó Viện trưởng (đầu tiên từ bên phải qua)
chụp ảnh chung với Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á

Từ trái qua phải : Nghệ sĩ Nguyễn Á, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa
Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt

Ngay sau lễ ra mắt, cuộc triển lãm ảnh của Nghệ sĩ Nguyễn Á (những bức ảnh được
tuyển chọn và in trong TINH THẦN VIỆT VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19)
cũng được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Trang phục Việt là một trong những đại biểu được mời lên tham gia
cắt băng khai mạc.

VIỆN TRƯỞNG VÀ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT
DỰ LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HỌC VIÊN

TRƯỜNG JOHN ROBERT POWERS
Chiều ngày thứ tư (09 tháng 9 năm 2020) tại khách sạn Continental Sài Gòn, trường
John Robert Powers (JRP) đã tiến hành tổ chức trọng thể lễ tổng kết năm học 2020 và
trao bằng tốt nghiệp cho học viên. Đây chính là ngôi trường do nhà sư phạm lừng danh
John Roert Powers sáng lập ở New York (Hoa Kỳ) năm 1923. Gần 100 năm qua, trường
John Roert Powers đã không ngừng phát triển, tạo lập được uy tín lớn lao ở hầu khắp
lãnh thổ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Năm 2006, được sự chấp thuận của lãnh đạo
trường John Roert Powers, bà Võ Thị Xuân Trang lập ra chi nhánh John Roert Powers
tại Việt Nam và cơ sở đầu tiên được đặt ở thành phố Hồ Chí Minh.
Liên tục trong 14 năm qua, dưới sự điều hành theo phong cách mới rất hiệu quả của
hiệu trưởng Võ Thị Xuân Trang, trường JRP Việt Nam ngày càng có uy tín. JRP là một
thương hiệu lớn và rất tin cậy của đông đảo học viên đến từ mọi miền của đất nước với
nhiều lứa tuổi và vị trí xã hội khác nhau. Không ít doanh nhân thành đạt, người mẫu
và hoa hậu cùng nhiều nghệ sĩ tham gia học khá nhiều khóa tại ngôi trường này. Trong
danh sách học viên, có khá nhiều những người từng học ở nước ngoài về.
Với cương vị là giảng viên trường JRP, Viên trưởng và Phó Viện trưởng của Viện
Nghiên cứu Trang phục Việt đã đến dự lễ và chung vui với lãnh đạo nhà trường cùng
đại diện của đội ngũ giảng viên và học viên.

Từ trái qua phài : Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục việt
và Hiệu trưởng trường JRP.

Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Trang phục Việt tại buổi lễ.

Có hai nội dung lớn của chương trình buổi lễ được tập thể khách tham dự đặc biệt
hoan nghênh. Một là cuộc talkshow được thực hiện gọn gàng và súc tích của đại diện
giảng viên. Những tiếng nói đầy trách nhiệm và giàu thiện cảm với nhà trường đã có
sức thuyết phục lớn với tất cả khách mời. Hai là lời phát biểu cảm tưởng của đại diện
học viên được nhận bằng tốt nghiệp năm 2020.

Phó Viện trưởng Viện Trang phục Việt (thứ hai từ trái sang phải) được mời tham gia talkshow

Phó Viện trưởng Viện Trang phục Việt trao quà tặng cho một học viên là nữ doanh nhân thành đạt

Phó Viện trưởng Viện Trang phục Việt chụp hình lưu niệm tại buổi lễ.

VIỆN TRƯỞNG VÀ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT
DỰ LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chiều ngày 04 tháng 9 năm 2020, lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Nhà văn hóa Thanh niên
thành phố Hồ Chí Minh đã được cử hành tại hội trường Nhà văn hóa Thanh niên, số 04 đường
Phạm Ngọc Thạch. Thực hiện những quy định chung của nhà nước về phòng chống dịch Covid-19
nên dù rất tha thiết được đón tiếp nhưng Ban tổ chức lễ kỷ niệm cũng đành phải hạn chế số lượng
khách mời, dẫu vậy các thế hệ lãnh đạo Nhà văn hóa Thanh niên và đại diện cộng tác viên tiêu biểu
của nhiều giai đoạn hoạt động khác nhau cũng có mặt đông đủ.
Hơn hai thế kỷ qua, khu khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn
là một địa chỉ văn hóa được các thế hệ nhân dân Nam Bộ trân trọng và yêu quý. Năm 1813, đây là
trường thi Hương Gia Định, quy tụ sĩ tử từ Bình Thuận đến Cà Mau tới dự thi. Hàng loạt Nho sĩ
xuất sắc của Nam Bộ đã thành danh từ trường thi Hương quan trọng này. Thời Pháp thuộc, khu này
trở thành nơi tích trữ nước ngọt cho thành phố Sài Gòn (gồm hồ chứa và giếng đào) nhưng vài dải
đất trống vẫn còn và đó là nơi vui chơi tao nhã của thanh thiếu niên. Ngày nay, trong Nhà văn hóa
Thanh niên vẫn còn dấu tích của một giếng đào khá lớn.
Sau năm 1954, khu tích trữ nước không còn sử dụng nữa, một trung tâm sinh hoạt lớn dành cho
tuổi trẻ được xây lên với nhiều tên gọi khác nhau. Đây chính là nơi gặp gỡ và kết nối của những
thanh niên giàu lòng yêu nước, nơi liên tục khơi dậy những phong trào đấu tranh, thổi bùng khí thế
của tuổi trẻ. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đây là nơi tụ hội của lực lượng cán bộ Thành đoàn
khu Sài Gòn-Gia Định từ chiến khu ra. Và ngày 04 tháng 9 năm 1975, Nhà văn hóa Thanh niên
Thành phố Hồ Chí Minh đã ra đời ngay tại địa chỉ rất quen thuộc này.

Một góc của quang cảnh buổi lễ.

Suốt bốn mươi lăm năm qua, Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng
lớn mạnh. Tại trụ sở số 04 Phạm Ngọc Thạch, mọi hoạt động trở nên phong phú hơn, chất lượng
ngày càng cao hơn, độ thẩm thấu tốt đẹp trong giới trẻ cũng sâu sắc hơn. Đến với Nhà văn hóa
Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh còn có không ít tuổi trẻ của nhiều địa phương khác. Họ đến
với sự tin cậy và ý thức chân thành học hỏi những điều tốt đẹp cho bản thân, cho tập thể tổ chức
thanh niên cơ quan và rộng lớn hơn nữa, cho địa phương mình.

Là cộng tác viên lâu năm, Tiến sĩ Viện trưởng và Tiến sĩ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt
cùng các cộng tác viên khác nhận hoa cảm ơn của Nhà văn hóa Thanh niên

Từ trái sang phải : Tiến sĩ Phó Viện trưởng và Tiến sĩ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt
cùng Thạc sĩ Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

