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Lâm Hoài Thạch/Người Việt 

WESTMINSTER, California (NV) - Một nhóm bạn nhiếp ảnh tại Nam California vừa tổ chức 

một buổi triển lãm “Những Tác Phẩm Ðoạt Giải Nhiếp Ảnh Quốc Tế” tại phòng sinh hoạt nhật 

báo Người Việt, Westminster, trong hai ngày cuối tuần qua, thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia từ 

các hội nhiếp ảnh, và đồng hương yêu thích nhiếp ảnh nghệ thuật. 

 
 

Một số nhiếp ảnh gia có ảnh triển lãm tại phòng sinh hoạt 

nhật báo Người Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) 

Ông Châu Lê, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Cuộc triển lãm này mục đích để ra mắt cho đồng hương 

tại Little Saigon hơn 40 tác phẩm ảnh của 18 nhiếp ảnh gia Việt Nam đã từng đoạt giải ảnh quốc tế của 

nhiều hội ảnh trên thế giới.” 

Cuộc triển lãm đa dạng, đa chiều, của bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh được trưng bày rất chu đáo để cho 

khách thưởng ngoạn chiêm ngưỡng những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Việt Nam tại hải ngoại, trong đó 

có những nhiếp ảnh gia tuổi nghề rất cao. 

Tuy nhiên, cũng có những nhiếp ảnh gia mới vào “trường phái ảnh nghệ thuật” không bao lâu. 

Cho dù cũ hay mới tính theo chiều dài thời gian kinh nghiệm, họ cũng mang lại sự hãnh diện cho nhiếp 

ảnh nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại đối với thế giới không ít. 

Nhiếp ảnh gia Châu Lê trầm tư về bức ảnh “Drying Fishing Net” (Phơi Lưới) của ông chụp cách đây 

hơn hai năm tại mũi Cà Mau, Việt Nam, đã đoạt được hai huy chương vàng gồm một của ICS quốc tế 

và một Georgia Gold Medal.  

Bức ảnh “Phơi Lưới” nói lên sự nhọc nhằn trong cuộc sống của những người ngư phủ Việt Nam sau 

những lúc đánh bắt tôm cá từ biển khơi, phải phơi lưới dưới trời nắng gắt khi vào đất liền. 



Một tác phẩm khác của ông, “Rice,” chụp tại Bắc Hà, Việt Nam, đoạt huy chương vàng tại 

Montenegro, Ireland, năm nay, và nhiều bằng khen khác của những hội ảnh quốc tế, cũng được trưng 

bày.  

Tác phẩm này cũng mang sắc thái “tìm sống” với hình ảnh bà mẹ Việt Nam đang gùi sau lưng đứa con 

nhỏ và đang sàng gạo trước gió. 

 
 

Ðồng hương đến thưởng lãm những tác phẩm nhiếp ảnh đoạt 

giải quốc tế. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) 

Bà Cẩm Ðào đã tham dự các lớp nhiếp ảnh ICS tại Nam California hơn một năm.  

Tác phẩm triển lãm của bà là “Moving Rock,” với hình ảnh rất đơn giản, một cục đá to lăn từ trên núi 

xuống vùng đất khô bị nứt nẻ dưới trời nắng nóng, và dấu vết tảng đá lăn vẫn còn nét trong ảnh.  

Bà Cẩm Ðào đã chụp bức ảnh này tại Moving Rocks, thuộc vùng Death Valley, California, và bức ảnh 

đoạt giải quốc tế của ICS trong năm 2014.  

Theo bà, bức ảnh nói lên sức mạnh của thiên nhiên và con người, thể hiện những công trình bằng nội 

tâm và sức lực để hội nhập với bất cứ trở ngại nào của thiên nhiên hầu đạt thành công.  

Nhiếp ảnh gia Tony Lê Kim Thuận là một khách đến thưởng lãm và cũng đã mở nhiều khóa huấn 

luyện nghệ thuật nhiếp ảnh tại Nam California, đồng thời cũng là hội trưởng của Hội Bạn Ảnh Quốc 

Tế ICS, đại diện danh dự của Tổng Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Thế Giới của Liên Hiệp Nhiếp Ảnh 

Hoa Kỳ.  

Ông chia sẻ: “Theo tôi, những tác phẩm này rất đẹp và có ý nghĩa, bởi vì khi chúng ta chiêm ngưỡng 

thì thấy được những giá trị của các nhiếp ảnh gia và vì sao họ được trúng giải. Tuy nhiên, vấn đề nhận 

thức tranh ảnh đẹp, có ý nghĩa hay không, là do trình độ nhận thức của người thưởng lãm.” 

Ông nói thêm: “Tôi đến đây hôm nay chỉ trong vai trò của một người khách đến để thưởng thức những 

bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Việt đã trúng giải. Tuy nhiên, trên phương diện chúng tôi là những 

người khách, mặc dù chúng tôi có những lớp nhiếp ảnh riêng, và trong số những bức ảnh đã đoạt giải 

quốc tế hôm nay cũng có những người do chúng tôi huấn luyện tạo nên. Vì thế, đây cũng là một niềm 

vui của tôi.” 



 
 

Nhiếp ảnh gia Cẩm Ðào và hai tác phẩm “Moving Rock” 

(trên) và “Khói Lam Chiều.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người 

Việt) 

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh là hội trưởng Hội Bạn Ảnh ICS Pacific hoạt động tại miền Nam 

California. Ông có lớp mở lớp dạy nhiếp ảnh ở Little Saigon. 

Ông cho biết: “Trong kỳ thi vừa qua, khoảng 20 học viên của ICS Pacific đã nộp ảnh để đi thi, xem 

như 19 người đã được trúng tuyển, trong đó có năm bạn và tôi nữa là người thứ sáu, là những giảng 

viên đoạt huy chương từ tác phẩm của mình. Tôi muốn tất cả anh chị em tham gia vào dòng chính chơi 

ảnh và thi ảnh, thay vì chúng ta chụp rồi để ở nhà chơi. Có như thế chúng ta mới có thể làm rạng danh 

cho nền nhiếp ảnh của Việt Nam.” 

Trong buổi triển lãm này, ông Nguyễn Minh cũng có “trình làng” hai tác phẩm của ông. 

Ðó là bức ảnh trắng đen “Photo Shoot,” đoạt giải huy chương vàng của FIAT (Liên Ðoàn Nhiếp Ảnh 

Nghệ Thuật Thế Giới) năm 2014.  

Thứ nhì là tác phẩm “Above Publy Cloud,” một trong tám bức ảnh của ông đã đoạt giải tác giả xuất 

sắc của FIAP.  



Buổi triển lãm cũng có rất nhiều tác phẩm có giá trị về màu sắc và ánh sáng như bức “Khói Lam 

Chiều” của Mai Tâm, bức “ Wagon Wheel” của Lê Luận, bức “A Long Way” của Nguyễn Julie Yến 

Hoa. 

------------------------------------------------------------ 

6 ảnh của TN Lê Vĩnh Châu (K2/CTKD Viện Đại Học Dalat), trưởng ban tổ chức triển lãm “Những 

Tác Phẩm Ðoạt Giải Nhiếp Ảnh Quốc Tế”, đã đoạt 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và một 

huy chương đồng cùng với một số bằng khen. 
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