Đông đảo
tầng lớp nhân dân đến
tham quan triển lãm

Chiến tranh Việt Nam
qua

ống kính

của phóng viên chiến trường

T

riển lãm ảnh đã tái hiện lại không khí chiến đấu hào
hùng của dân tộc ta trong thời kỳ kháng chiến chống
mỹ của 4 nhiếp ảnh gia bao gồm cựu phóng viên báo
Quân đội nhân dân Đoàn Công Tính, nhiếp ảnh gia Chu Chí
Thành, Mai Nam cựu phóng viên báo tiền phong và Hứa Kiểm
cựu phóng viên ảnh thông tấn xã Việt Nam.
Theo ông Hứa Kiểm thì những tấm hình gần đây nhất cũng
đã gần 40 năm , có một số tấm hình đã ngót nửa thế kỷ và
lưu giữ đến tận bây giờ phục vụ cho công tác tuyên truyền và
cũng để thế hệ sau hiểu rõ hơn về chiến tranh Việt Nam. Với
Hứa Kiểm, ấn tượng sâu sắc trong đời cầm máy của ông chính
là ánh mắt của những người dân Sài Gòn
Ông Patrick Chauvel phóng viên chiến trường người Pháp
người mặc áo trắng thứ 3 từ trái qua chính là người tổ chức
và khởi xướng buổi triển lãm ảnh này. Theo Patrick Chauvel
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phạm sỹ
thì ông đã lên ý tưởng về cuộc triển lãm này từ rất lâu rồi và
sau khi gặp gỡ ,trao đổi cùng 4 tác giả ý tưởng đó của ông
đã thành hiện thực, đây cũng là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của
các tác giả .
Triển lảm ảnh đã thu hút được rất nhiều khách tham quan
và đa số các ý kiến cho rằng đây là cuộc triển lãm ảnh đầy ý
nghĩa để các thế hệ sau này hiểu rõ hơn về cuộc chiến và về
một góc nhìn khác của chiến tranh Việt Nam.
Cuối buổi triển lãm đã diễn ra một cuộc tọa đàm thảo luận
với những cái nhìn đa dạng, những quan điểm ở nhiều khía
cạch khác nhau của các nhiếp ảnh gia về điều kiện tác nghiệp,
nhiệm vụ, tiêu chí và mục đích của báo ảnh thời chiến. dự
kiến triển lãm ảnh sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày mồng 10
tháng 5 .

kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Tù binh Bắc Việt được quân đội miền Nam trao trả tự do
( Ảnh Chu Chí Thành)

Chiều ngày 14-4 tại trung tâm văn
hóa Pháp L’espace ( 24 Tràng Tiền –
Hoàn Kiếm – Hà Nội) đã khai mạc triển
lãm ảnh “ phóng viên chiến trường
những cái nhìn chéo” triển lãm đã
giới thiệu 40 bức ảnh của 4 tác giả
nguyên phóng viên chiến trường
thời kỳ chống mỹ.

Cuộc tọa đàm giữa tác gải với khách tham quan

Tuổi trẻ Hà Nội huấn luyện quân sự thể hiện quyết tâm
chiến đấu và trả thù cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị
giặc mỹ giết ,năm 1966 .Ảnh : Mai Nam

Xe tăng bị mìn phá hủy,
bộ đội tiếp tục bám
đuổi tại đường 9 Nam
Lào,năm 1971 ( Ảnh
Đoàn Công Tính)

Ngày 30-4-1975 quân ta chiếm Dinh Tổng Thống Sài Gòn .Người
cầm cờ là Bùi Quang Thận ( Ảnh Hứa Kiểm).
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