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Báo tường TSK gồm các bài viết của các thầy và
các học viên Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK)
thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học
quốc gia TPHCM.

3.

Giúp phổ biến và phát triển KHST, PPLST ở
nước ta để có được những đóng góp thiết
thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, "sánh vai với các cường
quốc năm châu", ít ra, trong lĩnh vực này.

Báo tường TSK thực hiện các nhiệm vụ sau :
1.

2.

Cung cấp các thông tin về các hoạt động đa
dạng liên quan đến Khoa học sáng tạo
(KHST) nói chung và Phương pháp luận sáng
tạo (PPLST) nói riêng ở Việt Nam và trên thế
giới.
Là diễn đàn trao đổi của các thầy và các học
viên PPLST nhằm tăng cường sự gắn bó,
nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng
PPLST.

Báo tường TSK là sự đóng góp chung của mọi
người trên nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi, tự
trang trải nên không có chế độ nhuận bút.
Các bạn có thể đọc Báo tường TSK bản gốc
với màu sắc đầy đủ, được dán trên bảng
tại hành lang TSK hoặc trên Website của TSK

CÁC BẠN HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN GỬI BÀI, CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, NGUYỆN VỌNG
XIN THEO ĐỊA CHỈ SAU:

TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHKT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
227 NGUYỄN VĂN CỪ, Q.5, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT : 38.301743
Website của TSK trên Internet

FAX : 38.350096

E-mail : tsk@hcmus.edu.vn

http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-v.htm (Tiếng Việt)
http://www.hcmus.edu.vn/CSTC/home-e.htm (Tiếng Anh)
Hiện nay Báo tường TSK ra định kỳ hàng quý.
Khi có điều kiện, Báo tường TSK sẽ ra thường xuyên hơn


Ngày 3/3/2015, khóa 454 khai giảng tại Trung tâm Sáng tạo
Khoa học-kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí
Minh, dự kiến kết thúc vào ngày 05/01/2015

Nhận lời mời của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ
Chí Minh, TSK đã có buổi nói chuyện về chủ đề “Phương pháp tư duy
sáng tạo trong công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho
thanh niên” vào ngày 18/3/2015.



Ngày 10/4/2015, khóa 456 khai giảng tại Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật,
Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.
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INNOVA‐CON 2015
February 10-12, 2015 | Houston, TX
Hosted by BioScience Research Collaborative, Rice University

ABOUT THE EVENT
INNOVA-CON is a great opportunity to meet in person and connect with luminaries in the
innovation profession. Content will focus on how to use strategies and methods of
innovation to create value. IAOIP is a professional membership organization dedicated to the
creation of a comprehensive, independent innovation certification, providing members with
the knowledge, skills, and opportunities to deliver real change in their industry or field.
IAOIP-certified innovation professionals are equipped with the appropriate tools to make a
strategic difference by becoming an active participant in innovation teams at all levels of their
organization through knowledge exchange, research, conferences, training, and publications.
With individual, corporate, public and non-profit members around the world, IAOIP is the
leading international membership-based organization dedicated to the professional
development of individuals working in the field of innovation.
ABOUT THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INNOVATION PROFESSIONALS (IAOIP)

Innova-Con meetings are OPEN TO ANYONE interested in the advancement of innovation
worldwide. While the meeting is used for working groups to meet and continue work on the
body of knowledge, there is plenty to do and learn from some of the best minds in
innovation worldwide. The cost of the meeting is supported by our corporate sponsors to
make it affordable for anyone to attend and contribute.
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A professional membership organization, the International Association of Innovation
Professionals (IAOIP) is becoming the world’s only comprehensive, transparent, membershipdriven innovation certification body, providing members with the knowledge, skills, and
opportunities to deliver real change in their industry or field. Our first certification exam will
be given at the February 2015 conference. IAOIP-certified innovation professionals are
equipped with the appropriate tools to make a strategic difference by becoming an active
participant in innovation teams at all levels of their organization through knowledge
exchange, research, conferences, training, and publications.
With individual, corporate, public and non-profit members around the world, IAOIP is the
leading international membership-based organization dedicated to the professional
development of individuals working in the field of innovation.

TRIZCON2015 is the 14th annual international conference on TRIZ (Theory of Inventive
Problem Solving) and will be on 10-12 February, 2015 in consonance with the Innova-Con in
Houston, TX. The joint Conference will be held at Rice University. We are planning a 2-day
event that will include TRIZ instruction at the introductory and advanced levels. Speakers
from industry and academia will relate how TRIZ has positively impacted their organizations.
Included in this event, will be a breakout session to solve significant problems that challenge
our world using various technics. Also, we will present case studies on the advancement of
innovation and TRIZ. We hope to have representation from various TRIZ software developers
to showcase the latest developments in their offerings.
Associate Certification preparation and testing will be made available during this conference
– it is required that those wishing to take the exam should register via the Altshuller web site
at http://www.aitriz.org.
EVENT HOST

EVENT SPONSORS
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EVENT PARTNERS

AUDIENCE
Innova-Con is a great opportunity to connect with experienced innovation professionals from
corporate, academic, and consulting organizations around the world. Content will focus on
how to use strategies and methods of innovation to accelerate value recovery from your
innovation activities. The conference is geared toward practicing innovation professionals
and senior executives responsible for:


Innovation



Information Technology



Strategy



Marketing



Research



Product Development

RESEARCH
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Cutting edge research and publications are some of the ways in which the Association
promotes innovation best practice amongst its members. The Association publishes the
International Journal of Innovation Science, and members receive free access to the journal
and other resources. The International Journal of Innovation Science is an international peerreviewed journal that publishes fundamental and applied research in innovation practices. It
is a forum for the exchange of advanced knowledge in innovation, including emerging
technologies and best practices, tools and techniques, metrics, and organization design and
culture; as well as the stakeholder engagement, change management, and leadership skills
required to ensure innovation succeeds.
Members have access to electronic versions of the Journal as well as a print edition.

Agenda
TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015
08:00 – 2:00: TRIZCON Event
1:00 – 7:00: Area 41 Big Hairy Audacious Challenge – Barbecue Provided
WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2015
Opening Remarks
M.C. (Cindy) Farach-Carson, Scientific Director, BioScience Research Collaborative, Rice
University
H. James Harrington, President Altshuller Institute
Opening Keynote
Ekaterina Walter, Author, Avangelist
Karen Gadd, Principal, Oxford Creativity, UK
Choose from one of Six Workshops:
Workshop

Speaker

A: Directed Innovation

Maria Thompson

B: Emotional Intelligence, Effect on Productivity
and Innovation

Marcy Strauss Axelrod

C: If You Build it, Will They Come?

Rahul Abhyankar

D: Introduction to TRIZ

Dr. Noel León Rovira

E: Leading Your Industry with Business Model
Innovation

Dr. Phil Samuel

F: Innovating in a Highly Regulated Industry

Marco Mancini

1 Hour Break for Lunch with speaker: Andrew Maxwell
The following sessions occur simultaneously:
Session

Speaker

Training/Consulting

Lee Moreau

Practitioners

Langdon Morris
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Management

Michael Martin

TRIZ Topic

Lars Gilbertson

The following sessions occur simultaneously:
Session

Speaker

Training/Consulting

Matt Templeton

Practitioners

Andrea Long

Management

Anthony Mills

TRIZ Topic

Chuck Roe

The following sessions occur simultaneously:
Session

Speaker

Training/Consulting

Keiron Hylton

Management

Mike Rainone

TRIZ Topic

Ellen Domb

Day 1 Ending – Brett Trusko and H. James Harrington
Member Reception
THURSDAY, FEBRUARY 12, 2015
The following workshops occur simultaneously: 1 Hour Break for Lunch with speaker: Stephen
Shapiro
The following sessions occur simultaneously:
Certified Professional Innovator –
Foundation Level Exam (IAOIP
Dana Landry
members only)
AI Associate Certification Test

Isak Bukhman

Innova-Con Concludes

Venue
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Confirmed Speakers

Marcy Strauss Axelrod

Isak Bukhman

Management Consultant - Corporate
Effectiveness & Innovation

TRIZ Master, Consultant, Principle at TRIZ
Solutions LLC Member of Board, Altshuller
Institute for TRIZ studies

David Conley

Ellen Domb

TRIZ Consultant, Principle at InnomationCorp

TRIZ Consultant at PQR Group

Ekaterina Walter

Karen Gadd

Marketing Innovator; Bestselling Author;
Sprinklr Evangelist

Innovational TRIZ Problem Solver, Oxford
Creativity

Keynote

Keynote
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Jack Hipple
TRIZ and Innovation Consultant and Trainer;
Chemical Engineering Training American
Institute of Chemical Engineers, TRIZ and
Engineering Training Services LLC

Richard Langevin
CEO and owner, Technical Innovation Center
Executive Director and Treasurer, Altshuller
Institute

Andrew Maxwell, Ph.D.
Marco Mancini
Director- R&D Operations: Transformation
and Continuous Improvement at Bristol-Myers
Squibb

Chief Innovation Officer, Canadian Innovation
Centre and Director Entrepreneurial
Engineering, Lassonde School of Engineering

Master of Ceremony

Andria Long
VP Innovation, Johnsonville Sausage

Anthony Mills
Founder & CEO, Legacy Innovation Group, LLC
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Langdon Morris

Mike Rainone

Senior Partner, Innovation Labs

Vice President & Founder, Product Concept
Development, Inc. (PCDworks, Inc.)

Matt Templeton
Innovation Catalyst, Design Thinking Facilitator
Professor, Fidelity Investments, Wentworth
Institute of Technology
Dr. Phil Samuel
Chief Innovation Officer, BMGI

Brett Trusko

Maria Thompson
Global Innovation Framework Leader, ITW
Innovation Center Illinois Tool Works

President & Founder, IAOIP
Master of Ceremony
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Past attendees
Meet in person and connect with luminaries in the innovation profession. Below is a
snapshot of companies who attended last year:
Accelper Consulting

FIA – Fundacao Instituto de Adminsitracao

ADI Solutions

Florida Institute of Technology

Akron Brass

Gravitytank

Alerion Partners

Harrington Group

Associaton Adviser eNews

IBM Germany

Bank Hapoalim B.M.

Illinois Institute of Technology

Becton Dickinson

International Association of Innovation
Professionals

Blitzen Ventures, LLC
IRC Inc.
BMS
JPMorgan Chase
BNY Mellon
Kuwait Petroleum Corp.
Bristol-Myers Squibb
Littler Mendelson
Canadian Innovation Centre
Mymedlab
CGreer Consulting LLC
Chalmers University of Technology

New York University Polytechnic School of
Engineering

CHOUmedia

NEWA School

City of Columbia, MO

Northwestern University

Coast to Coast Fulfillment

Ringling College of Art and Design

conifer analytics

Stage-Gate International

Coty Inc.

Texas A&M University

DECISIO LLC

The Financial Clinic

EF Member

The Medical Wellness Association

Enterprise Development Group (EDG)

Verizon
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Chiếc kim khâu ngày Tết
Minh Khôi
Dịp Tết vừa rồi, tôi về quê thăm nhà. Sau khi hỏi thăm tôi xong, mẹ tôi đi lấy hộp đồ nghề
của mẹ: hộp kim chỉ. Thì ra mẹ phát hiện chiếc áo khoác tôi đang mặc bị sứt chỉ trên vai. Ố ồ,
nhanh thật! Lúc lấy kim ra, mẹ tôi vô tình làm rơi kim lên bàn. Chật vật một lúc, tôi mới nhặt
được chiếc kim lên giúp bà. Chiếc kim vừa nhỏ vừa thẳng nên rất khó nhặt nếu nó nằm trên
mặt phẳng.

Khoảng khắc đó làm tôi nhớ đến mẫu thiết kế của hai nhà thiết kế Huang Yu Chen và Shih
Ting Huang. Cây kim hai người đưa ra khác cây kim tiền thân ở chỗ: phần đuôi của nó cong
một góc 20o. Nhờ tính mới này, cây kim của Huang Yu Chen và Shih Ting Huang nếu bị rơi sẽ
dễ nhặt lên. Nhìn từ góc độ các nguyên tắc sáng tạo, ta thấy tính mới vừa nêu có được nhờ
hai nguyên tắc: Nguyên tắc phẩm chất cục bộ (Nguyên tắc 3) và Nguyên tắc chuyển sang
chiều khác (Nguyên tắc 17)
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Trở lại câu chuyện của mẹ tôi. Thấy tôi đang cầm kim, mẹ tôi nhờ tôi xỏ chỉ luôn. Mặc dù
“mắt tinh tay vững”, sau một hồi “mút và đút” vã mồ hôi, tôi mới xỏ xong. Lần này, tôi lại nhớ
đến một cây kim khác, cây kim được nhà thiết kế Woo Moon-Hyung vẽ mẫu. Cây kim này
khác với cây kim tiền thân ở điểm: lỗ kim “muốn to là to, muốn nhỏ là nhỏ”. Chỉ cần ấn đuôi
kim, lỗ kim sẽ to ra để chúng ta dễ xỏ chỉ. Lỗ kim cải tiến “muốn to là to, muốn nhỏ là nhỏ”
thể hiện cụ thể Nguyên tắc linh động (Nguyên tắc 15).
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Mẹ tôi may xong thì bà lấy kéo cắt chỉ. Động tác đó làm tôi nhớ đến mẫu thiết kế của một
nhóm các nhà thiết kế Hàn Quốc (Jieun Lee, Jihun Kang, Youngho Lee, Byung-Kyu Park & JiYun Seo). Lỗ kim của cây kim này có một con dao nhỏ, đây là thể hiện cụ thể của hai nguyên
tắc: Nguyên tắc vạn năng (Nguyên tắc 6) và Nguyên tắc kết hợp (Nguyên tắc 5).
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Ai đó hãy kết hợp ba mẫu kim trong một để công việc may vá của các mẹ được dễ dàng hơn!
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Giáo dục & Tư duy sáng tạo
Ba chìa khóa phát triển
Giáp Văn Dương
Năm 2015, Việt Nam kỉ niệm 70 năm ngày độc lập.
Nếu tính cuộc đời làm việc trung bình của mỗi người
là 30 năm, thì Việt Nam đang ở giữa thế hệ thứ ba
sau ngày độc lập. Cha ông ta nói, không ai giàu ba
họ, không ai khó ba đời. Hy vọng trong thế hệ thứ
ba này, Việt Nam sẽ vươn lên chạm ngưỡng nước
phát triển. Muốn vậy, những cánh cửa phát triển
phải được mở ra. Vấn đề đặt ra: Đâu là chìa khóa, và
ai đang nắm giữ những chìa khóa, để mở cánh cửa
phát triển này?

Phát triển giáo dục là một trong ba chiếc
chìa khóa của phát triển

Năng lực lãnh đạo
Chìa khóa đầu tiên và phát huy tác dụng ngay tức thì, đó là năng lực lãnh đạo của những
người cầm lái, ở bất cứ lĩnh vực và cấp độ nào. Năng lực lãnh đạo hiện đang không tương
xứng với các đòi hỏi của phát triển. Các mô-típ lãnh đạo thời chiến hoặc nặng tính quan
trường kiểu phong kiến đã lạc hậu, nhưng vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong thời bình, mà điển
hình là sự áp đặt máy móc bởi những mệnh lệnh ‘hành là chính’, hoặc các chính sách trên
giời, từ trên xuống dưới…
Để giải quyết rốt ráo bài toán năng lực lãnh đạo, không có cách nào khác là cải cách cơ chế
bầu cử, bổ nhiệm công chức và trọng dụng người tài.
Câu chuyện năng lực lãnh đạo và trọng dụng người tài đã được nhiều người gióng lên suốt
hàng chục năm qua nhưng không có chuyển biến gì đáng kể. Vậy những người thuộc thế hệ
thứ ba, tức những người vẫn được coi là trẻ, lại không ở trong hệ thống, cũng không thuộc
diện được ‘cơ cấu’, sẽ làm gì trong bối cảnh này?
Rất may là năng lực lãnh đạo ngày nay không còn chỉ bó hẹp trong lĩnh vực chính trị. Dù
rằng, chính trị là lĩnh vực quan trọng nhất cần phải cải cách để tạo sự phát triển, nhưng các
lĩnh vực khác cũng đang rất cần những tài năng lãnh đạo trẻ để thổi thêm luồng sinh khí mới
và để được dẫn dắt. Đó có thể là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, hoặc các
hoạt động thuần túy dân sự v.v…
Trong sự liên thông mang tính bản chất, sự thay đổi tích cực trong đời sống dân sự sẽ có tác
động trở lại với các hoạt động chính trị. Vì suy cho cùng, mục đích tối hậu của chính trị là để
phục vụ người dân, giúp họ sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nếu không thì chính trị
không thể tồn tại lâu dài.
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Vậy nên, nếu bạn là thủ khoa mà thi trượt công chức thì cũng đừng lấy đó làm buồn. Sẽ đáng
buồn hơn nếu bạn tìm cách yên phận ở trong hệ thống, thay vì bước ra ngoài để trở thành
một lãnh đạo trẻ, tham gia vào việc dẫn dắt đời sống phát triển. Nhìn xa hơn thì chính các
bạn sẽ là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước chứ không phải
những công chức “sáng cắp ô đi tối cắp về”.
Có chìa khóa trong tay, nhưng có dám dùng nó để mở cánh cửa phát triển hay không thì lại
đòi hỏi lòng quả cảm để vượt qua thói quen nương tựa đã trở thành cố hữu.

Đổi mới sáng tạo
Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, một trong những nút thắt cổ chai phát triển của Việt Nam hiện
thời là năng suất lao động quá thấp so với các nước phát triển. Cùng khoảng thời gian làm
việc, cùng sức vóc mà một người của họ làm việc bằng hàng chục người của mình, thì làm
sao ta có thể cạnh tranh với họ được? Giải pháp là đâu? Là thực sự đổi mới sáng tạo, vì đâu
còn đường nào khác.
Không chỉ dừng ở sáng tạo công nghệ, lĩnh vực quản trị kinh tế - xã hội và ngay cả trong
việc quản trị đời sống cá nhân cũng đang cần những đổi mới sáng tạo rốt ráo (trong cuộc
chạy đua này, ai quản trị cá nhân tốt, ai biết rõ mục tiêu, ai sử dụng được thời gian hiệu quả,
người đó sẽ chiến thắng).
Đó là những việc có thể làm ngay, và quan trọng hơn, lợi thế của việc thực hành đổi mới
sáng tạo thuộc về thế hệ thứ ba, những người trẻ tuổi.Khi tiến hành đổi mới sáng tạo, cái giá
phải trả chỉ là sự trì trệ bế tắc, ngắc ngoải lâm sàng, nhưng cái được là cả không gian phát
triển mới. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Sao còn ngồi đó than vãn, thay vì đứng lên, cầm chiếc
chìa khóa đổi mới sáng tạo này để mở ra những chân trời mới.

Phát triển giáo dục
Chiếc chìa khóa thứ ba, được nói đến nhiều nhất và cũng có
tác động lâu dài nhất, là phát triển giáo dục. Vậy những
người thuộc thế hệ thứ ba này có thể làm được gì trong
một môi trường giáo dục nhằm đào tạo con người công cụ
nặng tính áp đặt? Câu trả lời là rất nhiều, thậm chí không
giới hạn.

Singapore chỉ cần một thế
hệ để vươn lên từ một
làng chài nghèo thành
quốc gia ‘hạng nhất’; Hàn
Quốc cũng chỉ cần chưa
đầy hai thế hệ sau cuộc
chiến tàn khốc để vươn lên
từ nước đói nghèo thành
nước phát triển.

Sự phát triển công nghệ, đặc biệt là của giáo dục số, đã gỡ
bỏ hầu hết các rào cản giáo dục mà thế hệ trước phải gánh chịu. Giờ đây, nếu muốn thì bất
cứ ai cũng có thể tự bù đắp những khiếm khuyết của hệ thống giáo dục hiện thời, thông qua
tiếp cận các chương trình giáo dục trực tuyến toàn cầu của các đại học danh tiếng trên thế
giới.
Như thế, thay vì trông chờ một sự thay đổi được ban phát không biết bao giờ mới tới, những
người thuộc thế hệ thứ ba hoàn toàn có thể tự thân khai sáng, tự kiến tạo sự thay đổi theo
cách của riêng mình. Đến đây, những chìa khóa phát triển đã hiện ra trước mắt. Và chính thế
hệ thứ ba này, trong đó có bạn và tôi, là người đang nắm giữ những chiếc chìa khóa của phát
triển. Vấn đề là có đủ muốn để đứng lên và mở những cánh cửa phát triển hay không mà
thôi.
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Diễn viên Việt Nam phần lớn là ma‐nơ‐canh1
Việt Văn
Đó là nhận xét của đạo diễn Lê Lâm khi nói về các diễn viên Việt Nam. Ông nổi tiếng
với nhiều vai trò: Đạo diễn, biên kịch, nhà tổ chức tại nhiều LHP quốc tế khác nhau.
Nhiều bộ phim của ông trở thành tác phẩm mẫu mực cho nhiều nhà làm phim Việt
Nam tham khảo như “Long vân khánh hội”, “Đế chế tan vụn”, “Công Bình, đêm dài
Đông Dương”… Ông giành nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, nhận Huân chương
Hiệp sĩ nghệ thuật và văn học do Bộ văn hóa Pháp trao tặng và mới đây làm Chủ tịch
BGK phim ngắn tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 3.
80% số phim Việt tôi từng xem nhầm trí tuệ với… kỹ thuật
PV: Ông nhận xét gì về chất lượng phim ngắn Việt Nam so với thế giới?
Màu phim họ đậm hơn mình. Họ làm rất giỏi, có triết lý, dám đi thẳng vào những vấn đề gai
góc xã hội, đưa ra góc nhìn xã hội theo cách riêng và đóng góp vào sự phát triển xã hội.
Trong khi điện ảnh thế giới mỗi ngày một tiến, thì điện ảnh Việt Nam đứng yên một chỗ là
lùi.
Tiền bạc không làm một bộ phim giàu hơn hay thông minh hơn, mà sự tự do trong ngôn
ngữ của phim mới làm được điều đó. Tự do, theo lời nhà làm phim Nga vĩ đại Andrei
Tarkovsky, có nghĩa là học cách nghiêm khắc với bản thân và hào phóng với người khác.
PV: Điểm yếu nhất của phim Việt có phải là ngôn ngữ kể chuyện, thưa ông?
80% số phim Việt Nam mà tôi từng xem, đạo diễn đã thay sự kém trí tuệ của mình bằng kỹ
thuật. Họ lầm tưởng rằng cứ theo kỹ thuật tối tân như ngoại quốc thì phim có trí tuệ. Kém trí
tuệ và thiếu chất văn học.
Tháng điện ảnh Việt Nam ở Viện bảo tàng điện ảnh ở Paris (Pháp) tháng 6.2014, tôi có giới
thiệu cho khán giả Pháp cố đạo diễn Phạm Văn Khoa chịu ảnh hưởng của đạo diễn
Mizoguchi (Nhật), đạo diễn Đặng Nhật Minh chịu ảnh hưởng của nhà văn Tsekhop (Nga).
Gần đây, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh làm một số phim tôi thích như “Mùa len trâu”,
“Nước 2030”, ông làm phim rất cẩn thận, chân thật vì bản thân ông ta là một trí thức ở Mỹ.
PV: Ông đánh giá như thế nào về hai đạo diễn trẻ được coi là sáng giá nhất của VN:
Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp?
Họ có tài, nhưng họ làm phim chú ý nhiều đến mục tiêu khiêu dụ khán giả quốc tế. Họ quan
tâm tới mặt tối, mặt xấu xí của xã hội, đó là dạng phim “Negative” (tiêu cực), chịu ảnh hưởng
nặng nề từ đạo diễn Trần Anh Hùng.
Những hình ảnh sex trong phim nếu bỏ đi, thử hỏi có ảnh hưởng nhiều đến bộ phim? Cũng
1

http://laodong.com.vn/van-hoa/dien-vien-viet-nam-phan-lon-la-manocanh-275551.bld
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đừng nghĩ rằng một đạo diễn là nữ thì có quyền bắt nhân vật cởi lúc nào cũng được. Sex
theo ngôn ngữ văn hóa Á Đông kín đáo và tế nhị. Phàm cái gì gợi lên sự tưởng tượng mạnh
mẽ, cho khán giả can dự vào phim sẽ thú vị hơn nhiều là phô bày tất cả.
Gặp một cô gái anh mê thì đêm về nằm hình dung lại gương mặt cô ấy có khi còn thú vị hơn
gặp ngoài đời. Ngày xưa, tôi chưa bao giờ thấy cảnh bố mẹ mình hôn nhau. Tất nhiên lớp trẻ
ngày nay thực dụng hơn, nhưng đưa lên phim hình ảnh sex thì lại phải cân nhắc kỹ.
PV: Nhưng phim của Di và Điệp đã đi vô số LHP quốc tế và giành giải?
Một cô gái khỏa thân trên phim Trung Quốc, phim Thái Lan… thế giới đã nhìn thấy quá
nhiều. Nhưng một cô gái Việt Nam khỏa thân hoàn toàn trên giường thì là một sự mới lạ với
khán giả quốc tế. Dĩ nhiên, phim của Di và Điệp còn những chuyện khác.
PV: Ông nghĩ gì về khái niệm “phim không quốc tịch”, tức là chỉ mượn bối cảnh, con
người Việt Nam để nói lên chuyện thế giới?
Một cái cây đều có cội rễ, thay đất đi sẽ mọc ra cây khác. Phim ảnh cũng có rễ, có nguồn gốc
trí tuệ, văn học. Phim ảnh đều mang tính chất chính trị, mang tâm hồn của dân tộc.
PV: Vì sao phim Việt Nam không phải là sự lựa chọn chính thức của Cannes, Venice?
Vì chưa đi đúng ngôn ngữ quốc tế, để thế giới hiểu được.
PV: Vậy thì…?
Đạo diễn phải có trình độ điện ảnh, phải biết di sản điện ảnh quốc tế, phải học hỏi ngôn ngữ
của họ để tìm ra ngôn ngữ của riêng mình. Ngôn ngữ là quan trọng nhất - ra nhân dạng của
một dân tộc, một quốc gia. Tôi bây giờ tuần nào cũng vẫn đi xem phim. Phim “Long vân
khánh hội” của tôi được nhiều bạn thích vì mỗi cảnh phim của nó đều liên quan đến lịch sử
điện ảnh quốc tế.
PV: Còn diễn viên Việt Nam?
Rất ít người giỏi, mà phần lớn là ma-nơ-canh, dùng vẻ đẹp thay thế diễn xuất. Còn đạo diễn
nhầm nghệ thuật và kỹ thuật. Trường điện ảnh VGIK ở Mátxcơva (Nga) tuyển diễn viên vô
cùng khó khăn, casting cả ngàn người, số ít được chọn phải học 6 năm khổ luyện may ra mới
thành tài.
PV: Ông đã xem nhiều phim chiến tranh, lịch sử Việt Nam, ông thấy sao?
Nhiều đạo diễn thiếu vốn sống, không biết chiến tranh là gì. Và cũng không học hỏi gì cả.
Xem phim, không thấy nỗi đau chiến tranh, khán giả không thể sống cùng cuộc chiến vì đó là
cái giả, cái hời hợt bên ngoài. Phim như quảng cáo chiến tranh. Quảng cáo là tuyên truyền.
Nhưng điện ảnh Việt Nam có một phim chiến tranh cực hay là “Cánh đồng hoang” của đạo
diễn Hồng Sến, vì phim ông gợi lên chiến tranh sâu xa, một phần vì Hồng Sến là người trong
cuộc (ông là bộ đội giải phóng miền Nam).
PV: Ông từng 2 lần giành huy chương vàng LHP quảng cáo tại Cannes (Pháp), bao lần
giành giải làm phim nghệ thuật. Vì sao ông dung hòa được nghệ thuật và thương mại?
Tôi luôn phân biệt rạch ròi. Có 2 loại: Điện ảnh để kiếm sống và điện ảnh làm nghệ thuật. Tôi
đã 15 năm làm phim quảng cáo. Còn làm nghệ thuật như một con phượng hoàng, từ phim
này sang phim khác, con phượng hoàng tái sinh, con sau đẹp hơn con trước, nhưng phải là
con phượng hoàng.
Câu hỏi tôi luôn tự đặt ra cho mình: Đất nước dân tộc mình là gì? Cái đẹp của cuộc tranh đấu
của dân tộc? Khán giả quốc tế muốn hiểu gì về tâm hồn Việt Nam?... Những phim của tôi sản
xuất ở Pháp, chiếu ở Pháp, nhân vật đều nói tiếng Việt.

19
BTSK số 1/2015

Sản phẩm sáng tạo
Minh Khôi
Nhà thiết kế Kyuho Song đưa ra sản phẩm Straw Humidifier1 giúp chúng ta đến gần hơn với
điều khiển độ ẩm cá nhân. Khái niệm này dựa trên một thiết bị điều chỉnh độ ẩm cá nhân
sạch luôn sẵn sàng cho chúng ta bất kì khi nào, bất kì ở đâu. Thiết bị chỉ đòi hỏi những cái
cơ bản, một ống phun và một thiết bị phun ẩm kèm theo. Kết hợp hai cái đó lại với nhau và
bạn đã có thiết bị phun ẩm cá nhân.

1

http://www.yankodesign.com/2014/04/23/personal-humidity/
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Vào mùa đông, thời tiết trở nên lạnh và khô. Thời tiết khô ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe
của mỗi chúng ta, đặc biệt là da, tóc và tròng mắt. Do đó, những bệnh nhân mắt và trẻ em
rất cần một thiết bị phun ẩm trong trường hợp họ quá nhạy cảm với máy điều hòa nhiệt độ.
Chiếc máy phun ẩm có thể sạc bằng USB. Với kích thước nhỏ gọn, nó có thể mang theo bên
mình mọi lúc, mọi nơi. Hoạt động của nó vô cùng đơn giản, chỉ cần bạn cắm nó vào một ly,
ta đã có một thiết bị phun ẩm.
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