TIN TỨC MỸ THUẬT
Diễn đàn Nhiếp ảnh trẻ Á - Âu lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
(Title in English: Young Asia Europe Photographer Forum was held in
Vietnam for the first time)
Diễn đàn Nhiếp ảnh trẻ Á - Âu, một trong những hoạt động đầu tiên hướng
tới Hội nghị ASEM5, vừa khai mạc sáng ngày 4/7 tại Hà Nội, kéo dài tới 9/7,
do Bộ Văn hoá - Thông tin, Báo Ảnh Việt Nam (thuộc Thông tấn xã Việt Nam)
phối hợp với Quỹ Á - Âu (ASEF) và Tổ chức Ảnh báo chí thế giới (WPPH) tổ
chức. Diễn đàn là hoạt động thường kỳ do ASEF và WPPH khởi xướng, quy
tụ các phóng viên ảnh trẻ đến từ các nước thành viên ASEM. Diễn đàn Nhiếp
ảnh trẻ lần thứ nhất đã được tổ chức tại Singapore vào tháng 6/2002. và lần
thứ hai tại Hà Lan vào tháng 11/2003.
Năm nay, Việt Nam được lựa chọn là điểm tổ chức của Diễn đàn, với sự
tham gia của khoảng 20 phóng viên ảnh dưới 35 tuổi được đánh giá là triển
vọng, đến từ 19 quốc gia gồm 10 nước Châu Âu và 9 nước Châu Á (bao gồm
cả Việt Nam). Nước chủ nhà lần này có hai đại diện là phóng viên báo
Vietnam News (TTXVN) và phóng viên báo điện tử VnExpress. Tham dự
Diễn đàn này, các phóng viên trẻ không chỉ có cơ hội giao lưu, trao đổi
nghiệp vụ với các đồng nghiệp nước ngoài, mà còn được hướng dẫn thêm
về chuyên môn bởi các nhiếp ảnh gia tên tuổi do WPPH tuyển chọn.
Với chủ đề Đô thị hoá, các phóng viên sẽ thực hiện các phóng sự ảnh theo
20 đề tài được phân công về Hà Nội dưới nhiều góc độ, phản ánh sự phát
triển của TP nghìn năm tuổi trong mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và
tương lai. Từ sáng ngày 6/7, sau các buổi thuyết trình, 20 nhiếp ảnh gia trẻ
tuổi sẽ tỏa về các ngả đường của Hà Nội để thực hiện phóng sự ảnh của
mình. Nơi họ đến có thể là Làng trẻ em Hoà Bình, chợ Hàng Bè, hoặc các
tuyến đường để phản ánh về tình trạng giao thông đô thị ...
Theo kế hoạch, khi kết thúc Diễn đàn Nhiếp ảnh trẻ, các tác phẩm xuất sắc
nhất sẽ được lựa chọn để tham gia cuộc triển lãm tại Hà Nội từ 24 - 9/9, và
trưng bày tại Hội nghị ASEM vào tháng 10/2004.
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