VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC HỮU TÌNH
ẢNH NGHỆ THUẬT VIỆT NAM
VÀO CHUNG KẾT 2014.
Việt Nam đất nước hữu tình,
Cảnh quan tuyệt đẹp nhìn hình ngất ngây,
Tuyệt vời khung cảnh trời mây,
Nước non cảnh vật đắm say lòng người,
Các ảnh thật quá tuyệt vời,
Tô thêm vẻ đẹp góc trời đáng yêu !

“Quê ngoại” – Thành Vương
Tác giả chia sẻ: “Quê tôi là một vùng chiêm trũng. Khi mùa gặt xong, bà con thu gom rơm
rạ xây thành từng ụ. Đấy là một cách dự trữ thức ăn cho trâu bò khi lũ lụt về và mùa
đông đến mà không phải đốt gây ô nhiễm môi trường”.
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“Đình Gò Táo” – Nguyễn Dũng
Bức ảnh chụp một ngôi đình cổ ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

“Mùa thu thác Bản Giốc” – Võ Hoàng Vũ
Tác phẩm được chụp nhân chuyến đi đầu tiên của tác giả, người Đà Nẵng, tới Cao Bằng.
“Bức ảnh được chụp tại tầng trên cùng của thác, khi những vạt nắng chiều vàng óng
nhuộm lên những mảng cây trên thác. Đó là thời khắc tuyệt vời nhất của mùa thu,
khoảnh khắc tuyệt vời và may mắn đối với tôi. Tôi muốn thể hiện sự mềm mại của dòng
thác, dịu êm của sắc thu nhưng vẫn lấy hết ngọn núi để thể hiện sự vững chãi và chắc
chắn, âm dương hòa hợp”.
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“Nhà thờ Đức Bà nhìn từ trên cao” – Huỳnh Thu
Bức ảnh chụp mặt trước Nhà thờ Đức Bà, TP HCM.

“Sài Gòn bừng sáng” – Y Ho Nhu
“Bức ảnh được chụp từ tầng 40 của một tòa nhà đang xây dựng, sử dụng len fisheye kết
hợp với độ cao tạo ra hiệu ứng hình cầu. Chủ thể bức ảnh này là ánh đèn bừng sáng từ
Đại lộ Đông Tây – một con đường đẹp uốn lượn dọc theo bến Chương Dương – đây cũng
là một trong những điểm nhấn của TP HCM”.
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“Vòng vo Sài Gòn” – Dương Hoàng Đăng
Bức ảnh được tác giả chụp vào một buổi chiều nhá nhem tối tại sân thượng của chung cư
Cao Đạt (Q5, TP HCM). “Ở góc chụp từ trên cao xuống, tôi đã cố gắng zoom ống kính để
đặc tả hình ảnh đại lộ Võ Văn Kiệt lên đèn đang ôm lấy kênh Tàu Hủ uốn lượn hình chữ
S”.

“Suối Yến mùa thu” – Hoàng Thị Thu Đông
“Suối Yến nằm trong khu di tích thắng cảnh Chùa Hương, thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ
Đức, Hà Nội. Trong một chuyến tham quan Suối Yến cùng những người bạn vào trung
tuần tháng 9, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên ẩn trong không gian thanh bình
tĩnh lặng. Cảnh sắc Hương Sơn bốn mùa đều đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ vẫn là vào mùa
thu, mùa không lễ hội. Cả chiều dài dòng suối được phủ một sắc hồng tím của những
bông hoa súng, còn hai bên bờ là những rặng cây tràm lơ thơ lá”, tác giả chia sẻ.
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“Cái cây ở hồ thủy điện Sông Hinh” – Huỳnh Lê Viễn Duy
“Hồ thủy điện Sông Hinh nằm ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, cách TP Tuy Hòa khoảng
50 km về hướng Tây. Nơi đây có nhiều bãi cỏ xanh mướt, nhiều cảnh đẹp lãng mạn, một
nơi lý tưởng để picnic, cắm trại qua đêm. Ngoài ra nơi đây có rất nhiều góc hình đẹp dành
cho các nhiếp ảnh gia phong cảnh.
Trong hình là một cái cây đã chết khô, vào mùa mưa nước hồ lên cao, cây nằm giữa biển
nước, tạo dáng rất đẹp. Tôi cùng một người bạn lên vị trí này với mục đích chụp dải ngân
hà vào ban đêm nhưng không thể bỏ qua khoảnh khắc hoàng hôn đẹp mê hồn nơi đây”.

“Mùa no ấm” – Đinh Công Thủy
Bức ảnh được chụp tại thôn Khuổi My, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang,
trong chuyến đi thực tế của tác giả ngày25/9/2014

5

“Thác Bản Giốc” – Nguyễn Văn Sơn
Bức ảnh được chụp trong một chuyến đi Cao Bằng của tác giả. “Trước khi đến thác Bản
Giốc, tôi đã được xem ảnh và nghe một số người bạn kể về thắng cảnh này. Khi đến nơi,
tôi thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây”, tác giả chia
sẻ.

“
Yên bình” – Nguyễn Anh Phương
Bức ảnh được thực hiện ngày 22/2/2014, trong một chuyến rong ruổi săn tìm nghệ thuật
của tác giả trên cánh đồng quê. “Thời tiết đẹp, trời đứng gió, không thể bỏ lỡ cơ hội, tôi
liên tục ghi lại khoảnh khắc cho riêng mình với nhiều góc độ khác nhau. Tôi cảm nhận
từng khoảnh khắc đang dần chuyển mình thay đổi. Thật tĩnh lặng, thật bình yên, thật
thoải mái”.
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“Sắc
màu” - Cao Quang Trung
Bức ảnh được chụp trong chuyến đi dã ngoại kết hợp khảo sát du lịch của tác giả cùng
mốt số đồng nghiệp ở tuyến Ba Bể – Thác Bà – Suối Giàng – Mù Cang Chải. Bức ảnh chụp
ở Chế Cu Nha – một trong ba nơi ruộng bậc thang đẹp nhất Mù Cang Chải.

“Hương lúa mới ngày mùa” - Trần Trung Hậu
“Đây là một khu ruộng bậc thang nằm gần một bản nhỏ trên vùng cao Bát Xát – Lào Cai.
Các thửa ruộng tầng tầng lớp lớp như quấn vào nhau, ôm lấy bản làng. Khi mùa lúa chín,
cả khu ruộng vàng rực bừng sáng dưới nắng chiều, giữa mầu xanh bát ngát của núi rừng
tạo nên sự tương phản mạnh về màu sắc, ánh sáng”, tác giả chia sẻ.
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“Phố núi lên đèn” – Vũ Ngọc Hoàng
Bức ảnh được chụp mùng 8 Tết Nhâm Thìn, trong chuyến đi một mình lên Sa Pa của tác
giả. “Khi trời vừa nhá nhem, nền trời vẫn còn sáng, thị trấn đã bật đèn, đúng lúc đó mây
về và tôi bấm máy được kiểu ảnh này”.

“Vươn tới tầm cao” – Nguyễn Thanh Vân
“Gần hết thời gian nộp ảnh dự thi, tôi nhận thấy chưa có cảnh biểu trưng TP HCM – đô thị
hiện đại, ngày một tiến nhanh trên đường hội nhập. Tôi nghĩ ra còn góc nơi trung tâm tài
chính của thành phố tôi chưa chụp, thế là rủ người bạn cùng lên cao ốc MC để chụp”, tác
giả chia sẻ.
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“Bình minh Mỹ Khê” – Hoàng Nam Dương
Bức ảnh được tác giả chụp trong một chuyến đi du lịch với gia đình tại Đà Nẵng. “Tôi đã
cố gắng dậy thật sớm để đón được những khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới trên
bãi biển Mỹ Khê. Tôi cảm nhận được một vẻ đẹp rất lộng lẫy nhưng cũng rất đỗi bình
yên”.

“Xuôi dòng” – Nguyễn Hoàng Thanh
Tác giả cho biết, ảnh được chụp tại Bích Động ngày 11/3/2013 với Canon 5d2 24-105.
ISO 100 – 105mm – F6.3 – 1/160.
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“Xuân về cao nguyên đá” – Trần Anh Tuấn
Tác giả chia sẻ: “Bức ảnh được ghi lại trong chuyến đi sáng tác đầu năm tại Cao nguyên
đá Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh này được chụp khi tôi đến gần Đồng Văn, các cháu bé khi
thấy có người lạ đến chạy ùa lên để đón chào, hòa vào với những người phụ nữ, người
đàn ông đi về bản. Khung cảnh đó lưu luyến mãi trong tôi”.

“Lập An soi bóng” – Nguyễn Xuân Duy
“Bức ảnh Lập An soi bóng được chụp trong một buổi sáng mùa thu đầy nắng. Tôi cùng
nhóm bạn đam mê chụp phong cảnh phải đón chuyến xe sớm để di chuyển từ Đà Nẵng ra
Huế. Sau khi chụp bình minh sáng đầm Lập An, cảnh sinh hoạt chợ giữa đầm, cảnh các
em bé theo cha mẹ ra đầm lượm lặt cá vụn… nhóm chuẩn bị ra về. Bất chợt, tôi nhìn lại,
những đám mây trên cao như ùa xuống ôm trọn dãy núi phía sau đầm, mặt nước trong
xanh và tĩnh lặng hơn khi không còn khuấy động bởi các loại tàu cá của ngư dân, một
chiếc thuyền nan nằm trơ trọi giữa đầm lọt vô khung hình làm tiền cảnh cho một không
gian mênh mông của núi, của đầm phía sau. Tự nhiên thấy con người cũng nhỏ bé, lẻ loi
trước vẻ hùng tráng kỳ vĩ của thiên nhiên…”.
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“Làng gốm Vĩnh Long” – Phạm Trí Nhân
Tác phẩm chụp tại làng gốm Nhơn Phú thuộc huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

“Thắng cảnh Gành Đá Đĩa” – Huỳnh Lê Viễn Duy
“Tôi về Phú Yên trúng vào đợt mưa bão, suốt một tuần lễ mưa gió, nhưng sáng nào tôi
cũng chạy xe máy quãng đường 40km ra Gành Đá Đĩa để chụp ảnh. Suốt sáu ngày đi rồi
về mà không chụp được gì vì thời tiết quá xấu, đến ngày thứ bảy, ngày cuối cùng ở Phú
Yên, tôi vẫn quyết tâm đi lại nơi này. Hôm đó là ngày bão tan, khung cảnh nơi đây đã cho
tôi một bình minh không thể tuyệt vời hơn. Thật tình cờ những đám mây trên trời cũng
xếp hình vảy cá giống hình dạng của đá nơi đây, trong tích tắc tôi phát hiện mảng mây
màu đỏ rất đẹp, tôi xếp những chiếu thúng đối xứng với đám mây và tạo thành một bức
ảnh với nhiều thứ đối xứng nhau: Mây hình vảy cá đối xứng với Gành đá, thuyền thúng
đối xứng với mảng mây màu đỏ”, tác giả chia sẻ.
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“Nghỉ ngơi” – Phạm Văn Tỵ
“Trong chuyến đi sáng tác ở biển Tân Thành, Gò Công, sau khi chụp no nê với một bình
minh tuyệt đẹp, tôi quay lại thấy con thuyền của ngư dân nằm nghỉ ngơi trên bãi biển khi
nước rút. Ánh sáng xiên chiếu vào thân tàu được buộc chặt vào sợi dây neo cùng những
vân cát nhờ ánh sáng chiếu vào nổi bật cả tiền cảnh. Một cảm xúc thanh bình về cảnh vật
quê hương mang lại cú bấm máy nhanh chóng và bức ảnh ra đời”.

“Hà Nội mùa thu” – Đào Việt Hùng
Bức ảnh được thực hiện sáng 9/10/2014. “Nhân ngày được nghỉ làm, tôi dậy sớm lang
thang các phố phường Hà Nội (…) Tôi dừng chân ở Hồ Gươm, nơi cảm nhận rõ ràng nhất
những gì của mùa thu Hà Nội. Trong không gian ấy, tôi bất chợt bắt gặp một khuôn hình
quen thuộc nhưng hôm nay thật lạ, một tháp rùa thấp thoáng trong vòng ôm của cành
phượng xanh, một cái gì đó mướt mát khác với những gì thường thấy như tháp rùa với
những tán cây khô trụi lá hay sương giăng với hai màu đen trắng thường hay mang đến
cảm xúc trầm lắng. Chút nắng sớm làm ánh lên chút vàng của nước, khiến tôi cảm nhận
được một mùa thu đầy sức sống, mướt mát và mềm mại”, tác giả chia sẻ.
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“Phố cổ bên sông Lạch Tray” – Vu Dung Pham
Ảnh chụp phong cảnh một dãy nhà cổ bên sông Lạch Tray, Hải Phòng.

“Chiều muộn” – Nguyễn Ngọc Quỳnh
“Tấm hình chụp tại Ba Sao, Hà Nam, gần thành phố Phủ Lý trong một buổi chiều muộn
đầy cảm xúc. Nơi đây thắng cảnh hữu tình, buổi chiều đầy sương giăng làm khung cảnh
trở nên mờ mờ ảo ảo. Trên mặt nước có một thân cây lâu năm đang bị ngập, nó đã bị chết
khô vì nước lũ về, nhưng vẫn đứng sừng sững và người đánh cá với ngọn đèn leo lét lặng
lẽ giăng lưới trên mặt nước. Tất cả đã tạo cho tôi một cảm xúc thật khó tả. Tôi đã bấm
máy hoàn thành tác phẩm này”, tác giả kể.
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“Một góc biển Cổ Thạch” – Lê Xuân Thoại
Ảnh được chụp tại biển Cổ Thạch, Bình Thuận.

“Thiên đình Hoàng Su Phì” – Nguyễn Minh Tân
“Tác phẩm được thực hiện khi cơn bão số 3 (Kalmaegi) vừa đi qua miền Bắc để lại bầu
không khí lạnh, mây sương kéo dài bao trùm toàn khu vực miền núi. Một chuyến săn ảnh
mùa vàng kéo dài hơn 10 ngày đã đưa tôi đến những vùng đất thiêng liêng của Tổ Quốc.
Cả buổi chiều rong ruổi trên những con đường đèo và tôi quyết định dừng chân nơi đây
chờ cơ hội, hy vọng một tia nắng mong manh… Và rồi ông trời đã ban thưởng cho tôi một
tia nắng hoàng hôn tuyệt đẹp. Mọi thứ đã làm nên cảnh thần tiên hùng vĩ y như thiên
đình hạ giới khiến tôi đặt tên cho tác phẩm là Thiên đình Hoàng Su Phì“.
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“Ngày bình yên” – Trần Thành Quyết
“Ảnh được chụp tại hồ Đại Ninh, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Lúc này cảnh
vật đã vào cuối thu, mặt trời lên muộn, sương giăng mờ ảo khắp mặt hồ. Những cành khô
đã chết nổi lên, soi bóng trên mặt nước phẳng lặng. Đây đó vài ngư dân qua lại với chiếc
xuồng giăng lưới nho nhỏ. Tất cả gợi lên một khung cảnh thật chậm rãi, yên bình”, tác giả
cho biết.

“Sương sớm trên hồ Đa Mi” – Nguyễn Văn Thương
Bức ảnh ghi lại cảnh thanh bình như bức tranh thuỷ mặc, vừa nhẹ nhàng, nên thơ, vừa
hoang sơ của hồ Đa Mi, Bình Thuận trong sương sớm.
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“Non nước hữu tình” – Đỗ Tuyết Trinh
Bức ảnh được thực hiện cuối tháng 5 năm nay, trong chuyến thăm Tam Cốc – Bích Động
với quyết tâm chinh phục góc chụp đẹp nhất và khó chụp nhất. Tác giả đã phải đi thuyền,
lội qua nhiều thửa ruộng, con mương để tới cửa hang, sau đó bám vách đá vừa trơn, vừa
nhọn để leo lên điểm cao nhất của quả núi. Tại đây, tác giả bắt gặp “vẻ đẹp vừa nên thơ
vừa hùng vĩ của con sông Ngô Đồng, uốn lượn như dải lụa mềm giữa những thửa ruộng
đang bắt đầu vào vụ gặt. Những dãy núi đá vôi nhấp nhô hai bên như bức thành đồng che
chắn cho những thửa ruộng và dòng sông hiền hòa đón đưa những chiếc thuyền của du
khách ghé thăm”.

Hoàng Điệp st
Nguồn: http://gocnhosantruong.com/khong-gian-rieng/1455-vi-t-nam-d-t-nu-c-h-u-tinh
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