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Thời thơ ấu
Trong bức tranh này, họa sĩ Cole khắc 
họa một khung cảnh dường như là 
khởi đầu của mùa xuân. Mặt trời mọc 
ở phía bên phải của bố cục, báo hiệu 
một ngày mới bắt đầu.

Khi mặt trời ló rạng, một bé trai 
bước xuống thế gian trên một con 
thuyền được một vị thiên sứ dẫn dắt. 
Chiếc thuyền lướt trên dòng sông của 
sinh mệnh, và con sông sẽ luôn là 
dòng chảy ngầm xuyên suốt cuộc đời 
của cậu bé. Những đóa hoa xinh đẹp 
và cây xanh tươi tốt tô điểm cho sảnh 
đường của thế giới như để đón chào 
em bé và vị thiên thần.

Con thuyền được chạm khắc với 
những hình ảnh thiên sứ, và ở mũi 
thuyền, một thiên thần cầm chiếc đồng 
hồ cát hướng lên bầu trời, báo hiệu rằng 
thời gian của cuộc đời cậu bé là hữu hạn.

Thời thanh xuân 
Bức tranh thứ hai của họa sĩ Cole khắc 
họa những biểu tượng của tuổi trẻ. 
Khung cảnh tựa như chốn thiên đường. 
Dòng nước trong lành, êm đềm đưa 
chàng trai trẻ đến gần một kiến trúc của 
thế giới khác ở phía xa xa. Thậm chí bố 
cục của những tán cây dường như đang 
khích lệ hành trình của chàng trai trẻ, 
dẫn ánh mắt của chúng ta từ chàng 
trai trẻ đến tòa lâu đài trên bầu trời.

Vẫn trên con thuyền ấy chàng trai 
trẻ tiếp tục hành trình xuôi theo dòng 
sông sinh mệnh; chỉ có sự khác biệt là, 
lần này vị thiên sứ ban đầu đồng hành 
cùng anh đến thế gian không còn đi 
chung thuyền với anh nữa. Thay vào 
đó, vị thiên thần đứng bên bờ. Quay 
lưng lại với thiên thần, chàng trai trẻ giờ 

Bức tranh “Hành Trình của Sinh Mệnh: Thời Thơ Ấu”, của họa sĩ Thomas Cole, năm 1842. Tranh sơn dầu trên nền canvas; kích thước 134x195cm. 
Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, Hoa Thịnh Đốn.

Trường phái 
Hudson River 
tin rằng thiên 
nhiên là một 
biểu hiện của 
Đấng sáng tạo, 
và hướng đến 
thiên nhiên là 
cách đạt được 
sự thấu hiểu 
về Thần. 

‘Hành Trình của Sinh Mệnh’:
Hành trình của sự tín Thần 

ERIC BESS

C
uộc sống của chúng ta 
luôn ngập tràn sự thú vị. 
Chúng ta được sinh ra 
trong một thế giới có sự 
đặt định sẵn về văn hóa, 

truyền thống, ngôn ngữ... Thông qua 
những trải nghiệm, chúng ta học được 
cách sinh tồn; đối với một số người thì 
đó là cách phát triển. Tuy nhiên, nhiều 
người trong chúng ta cảm nhận được 
rằng có điều gì đó siêu xuất khỏi những 
trải nghiệm cảm tính – là điều chúng ta 
tin tưởng mà không cần chứng cứ, là 
điều chúng ta đặt niềm tin vào.

Bộ tranh bốn bức “Hành Trình của 
Sinh Mệnh” của họa sĩ Thomas Cole 
đã khiến tôi suy ngẫm về cách chúng ta 
nhìn nhận đức tin trong suốt cuộc đời.  

“Hành Trình của Sinh Mệnh” 
của họa sĩ Thomas Cole
Thomas Cole là một hoạ sĩ người Mỹ 
và được xem là người khai sinh của 
trường phái “Hudson River” – được biết 
đến với phong cách lãng mạn hóa hội 
họa phong cảnh. Trường phái Hudson 
River tin rằng thiên nhiên là một biểu 
hiện của Đấng sáng tạo, và hướng đến 
thiên nhiên là cách đạt được sự thấu 
hiểu về Thần. 

Trong bộ tranh “Hành Trình của 
Sinh Mệnh”, họa sĩ Cole mô tả bốn giai 
đoạn của cuộc đời: Thời thơ ấu, Thời 
thanh xuân, Tuổi trưởng thành, và Tuổi 
xế chiều. Phân tích từng giai đoạn một 
cách riêng biệt trong chủ đề chung có 
thể giúp chúng ta thấu hiểu về tầm 
quan trọng của đức tin. Xem tiếp trang 4

Chạm vào tâm khảm:
Những điều nghệ 
thuật truyền thống 
đem đến cho tâm hồn
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ATELIER & CO.

COURTESY OF RICHARD CAMERON

nhìn từ xa trông như thế này,’ nhưng tôi 
nhớ mình đã nghĩ, “Không, tôi sẽ không 
hứa điều đó, ông đang đùa à?! Đây là 
Chatsworth House. Tòa nhà tuyệt đẹp; 
đó là một trong những kiệt tác Baroque 
vĩ đại của thế giới!” ông Cameron chia sẻ.

Ông Cameron nói thêm rằng nền 
giáo dục đó giống như “một chương 
trình kiểm soát tâm trí theo kiểu toàn 
trị hoặc cộng sản.” Sau đó nhà trường 
có thay đổi, nhưng ông nhận ra, về căn 
bản vào thời điểm đó (khoảng năm 
1981), nhưng còn cực đoan hơn những 
gì mà hầu hết các trường kiến trúc ngày 
nay đang giảng dạy. Các sinh viên đã 
bị  căng thẳng đến mức một số “đã bỏ 
học và đi khám tâm thần. Chương trình 
học thực sự kém và chúng ta không học 
được bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào. 
Có những người đã tốt nghiệp chương 
trình này, những người thực sự bị tiêm 
nhiễm và họ vẫn còn nói những điều 
như vậy.” 

Những ký ức thời thơ ấu của ông về 
những công trình kiến trúc đẹp đẽ ở Âu 
Châu đã thực sự giúp ông tránh khỏi sự 
tuyên truyền như vậy. Ông cũng may 
mắn gặp được người thầy, người cố vấn 
và người bạn tâm giao, ông Michael 
Djordjevitch, người đã dạy ông mọi thứ 
về cổ điển và cũng là người làm việc với 
ông tại Atelier & Co.

Atelier & Co. thường tham gia vào các 
giai đoạn ban đầu của một dự án, giúp 
mọi người hình dung ra cách nên được 
thực hiện. Đó là một phần lý do tại sao 
dự án Xây Dựng Lại Nhà Ga Penn rất 
phù hợp với họ.

Trong bản đề nghị xây dựng lại Nhà 
Ga Penn nguyên gốc, ông Cameron đã 
trích dẫn lời của ông Henry Hope Reed, 
“Tác phẩm này vừa hoài cổ và vừa mới 
mẻ. Nhìn lại để thay đổi và phục hưng. 
Mỗi thế hệ kiến trúc cổ điển đều có tầm 
nhìn riêng về sự hoàn hảo và là Thành 
Phố Vàng của chính nó.” 

Atelier & Co. được truyền cảm hứng 
để tiếp cận chân lý thông qua cái đẹp. 
Ông Cameron giải thích, “Khi bạn tìm 
thấy thứ gì đó đẹp đẽ, bạn sẽ yêu mến. 
… Vì vậy, khi bạn vẽ nên những tòa nhà 
tương phản xấu xí chẳng hạn, bạn đã 
giết chết tình yêu đó. Mọi người có thể 
nghĩ những tòa nhà [hiện đại] xấu xí đó 
là thú vị, là khác thường, là đặc biệt, sắc 
cạnh, hoặc bất cứ thứ gì khác, nhưng 
rốt cuộc những tòa nhà đó đang khiến 
chúng ta âu lo.” 

Ông Cameron cho biết: “Tôi nghĩ rằng 
phần lớn mọi người sẽ quay về với truyền 
thống bởi vì những điều này thực sự dựa 
trên thử nghiệm qua hàng triệu năm 
của con người trong thế giới thẩm mỹ.”

Phương Du biên dịch

MILENE FERNANDEZ

NEW YORK — Khi kiến trúc sư 
Richard Cameron xuất hiện tại một 
cuộc họp với một cặp giấy đầy những 
bức vẽ tay, mọi người gần như sửng sốt 
với những bức vẽ. Chất lượng của các 
bản vẽ tay này quả là một sự kỳ diệu 
khi mà thế giới được thống trị bởi các 
hình ảnh kỹ thuật số và sản xuất đại trà.

“Trước hết và trên hết, kiến trúc là 
một ngành nghệ thuật, nhưng ngày 
nay, thật tai hại là nó đã trở thành một 
nghề không có giá trị cốt lõi. Nếu kiến 
trúc không phải là nghệ thuật thì nó 
chẳng là gì cả,” ông Cameron nói tại 
hãng thiết kế kiến trúc của ông, Atelier 
& Co. ở Williamsburg, Brooklyn.

Kiến trúc sư Cameron và ông 
Jason Grimes đã lập nên công ty 
Atelier & Co. vào năm 2009 với ý định 
đưa nghệ thuật trở lại trong kiến trúc. 
Họ cộng tác với các kiến trúc sư và 
nghệ nhân để thực hiện một loạt các 
dự án, từ nhà ở đến thương mại, đến 
các dự án nội thất và bảo tồn, chẳng 
hạn như dự án khôi phục Nhà Ga 
Penn về nguyên gốc như ông Charles 
McKim đã thiết kế.

Bất cứ ai nhìn vào bản vẽ của 
Atelier & Co. cũng cảm thấy trí tưởng 
tượng ngay lập tức được đánh thức. 
Ông Cameron giải thích rằng vẽ tay là 
cách gần gũi nhất để mô tả  một không 
gian thiết kế khi chưa trở thành hiện 
thực. Mỗi một ý tưởng sáng tạo đều có 
thể được minh họa chi tiết. Chắc chắn 
ở Atelier & Co. họ sử dụng các chương 
trình hỗ trợ thiết kế của máy điện toán 
(CAD), nhưng nó chỉ là một công cụ 
phục vụ cho các bản vẽ tay.

Bị lèo lái theo theo chủ nghĩa 
hiện đại
“Những thứ trường tồn luôn có lý lẽ và 
giá trị nghệ thuật bởi vì các kiến trúc sư 
được đào tạo như những họa sĩ giỏi,” 
ông Cameron giải thích về sự trường 

tồn theo thời gian của kiến trúc cổ điển.
Ông Cameron có được hiểu biết 

là nhờ vào những tích lũy trên thực 
tế. Kiến thức mà ông được học tại Đại 
Học Toronto hoàn toàn trái ngược 
với những gì ông đang làm bây giờ. 
Và ông đã học kỹ thuật vẽ và diễn họa 
của trường Mỹ thuật Beaux-Arts có 
từ thế kỷ 19.

Thủa ấu thơ, ông đã tiếp xúc với rất 
nhiều công trình kiến trúc mỹ lệ vì gia 
đình ông đã sinh sống tại nhiều nơi 
khác nhau của Âu Châu như: Oxford, 
Anh Quốc; Budapest, Hungary; và 
Pháp. Ông biết mình muốn trở thành 
một kiến trúc sư và yêu thích những 
tòa nhà truyền thống, nhưng ông nói, 
“Bạn được dạy một loại tư tưởng mà hiện 
nay không ai còn làm như vậy nữa.”

Ông hồi tưởng cách Chủ tịch 
Trường Kiến Trúc tại Đại học Toronto, 
ông Peter Prangnell, giảng dạy cho 
sinh viên bằng cách trình chiếu những 
trang thuyết trình mà như ông mô tả 
là “một kiểu giáo dục nhồi sọ.”

Ông Cameron nhớ lại cách ông 
Prangnell ca ngợi những tòa nhà mang 
tính biểu tượng của chủ nghĩa hiện đại 
như những tòa nhà của Le Corbusier. 
Ông Cameron nói: “Có lần, ông ấy 
đưa ra một loạt các bức ảnh chụp trục 
chính của cung điện Versailles, nơi tôi 
có những trải nghiệm khó quên lúc 
tôi còn bé. Ông ấy sẽ nói câu này, ‘Các 
bạn đã bao giờ thấy điều gì nhàm chán 
và dễ đoán hơn như thế này chưa.’ Tôi 
nhớ mình đã nghĩ, “Không, không 
đúng, đó là một trong những khoảnh 
khắc đáng kinh ngạc và ấn tượng nhất 
về kiến trúc mà tôi từng trải qua.”

Sau đó, ông Prangnell lại cho xem 
một bức ảnh Chatsworth House. “Đây 
mới là điểm kịch tính của buổi dạy, 
nó giống như chúng tôi phải cam kết 
phục tùng, và ông ấy nói, ‘Tôi muốn 
tất cả các bạn, tất cả các bạn trong 
phòng này hứa với tôi rằng, các bạn sẽ 
không bao giờ làm bất cứ thứ gì mà 

Đưa nghệ thuật trở lại 
với kiến trúc
Kiến trúc sư Richard Cameron chia sẻ hành trình quay về 
phong cách cổ điển trong kiến trúc 
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Bàn làm việc của ông Richard Cameron tại công 
ty thiết kế kiến trúc Atelier & Co. ở Williamsburg, 
Brooklyn, 19/01/2017.

Atelier & Co., công ty thiết kế kiến trúc ở Williamsburg, 
Brooklyn, 19/01/2017.

Ông Richard Cameron, kiến trúc sư và đồng sáng lập Atelier & Co. tại Williamsburg, Brooklyn, 19/01/2017.

Diễn họa cho thiết kế phục dựng Nhà Ga Penn 
của Atelier and Co. 

Bản vẽ của công ty thiết kế kiến trúc Atelier & Co. ở Williamsburg, Brooklyn, 19/01/2017.

Ông Richard Cameron cho xem một trong những 
cuốn sách trong thư viện của công ty kiến trúc 
Atelier & Co. ở Williamsburg, Brooklyn, 19/01/2017.

Trang bìa ấn bản đầu tiên của tạp chí The Classicist 
của Viện Kiến Trúc & Nghệ Thuật Cổ Điển.

Bản vẽ của công ty thiết kế kiến trúc Atelier & Co. ở Williamsburg, Brooklyn, 19/01/2017.
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TRUNG HOA TRƯỚC THỜI CỘNG SẢN

CHƯƠNG TRÌNH 2021 HOÀN 
TOÀN MỚI VỚI DÀN NHẠC GIAO 

HƯỞNG BIỂU DIỄN TẠI CHỖ

Trải nghiệm vẻ đẹp của Trung Hoa cổ xưa  
trước thời Chủ nghĩa Cộng sản

Nhiều nghệ sĩ của Shen Yun đã thoát khỏi 
cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.  
Được đức tin dẫn lối, được thúc đẩy bởi đạo đức 
nghề nghiệp, và được hồi phục bởi sự tự do mà 
họ tìm thấy ở Hoa Kỳ, những nghệ sĩ đẳng cấp 
thế giới này đã kế thừa và làm hồi sinh một nền 
văn hóa tinh thâm gần như đã mất dưới chế độ 
chuyên chế của chủ nghĩa cộng sản. 

Thông qua vũ điệu sôi động, âm nhạc và cách 
kể chuyện  điêu luyện, họ đã tạo ra một thời kỳ 
phục hưng.

“Thật là kỳ diệu! Tôi như được nâng lên từ 
một thế giới kỳ diệu của màu sắc, sự hài hòa, 
và sự hoàn hảo. ”
—Raina Kabaivanska, Ca sĩ opera nổi tiếng thế giới

“Một câu chuyện về niềm hy vọng vô biên và 
tinh thần phi thường! ”
—Rita Cosby, người dẫn chương trình truyền hình từng 
đoạt giải Emmy

“... tham dự vào một buổi biểu diễn tuyệt đẹp 
như vậy, bạn trở về nhà với một tinh thần sảng 
khoái  và một cảm giác tuyệt vời.”
—Tiến sĩ Kay Hartwig, Giáo sư âm nhạc & nhạc sĩ

Lịch trình diễn hạn chế. Mua vé ngay hôm nay!

23 & 24 THÁNG MƯỜI
California Center for the Arts, Escondido
340 N Escondido Blvd, Escondido, CA 92025 2100 Thousand Oaks Blvd, Thousand Oaks, CA 91362

30 & 31 THÁNG MƯỜI
The Fred Kavli Theatre

ShenYun.com/SD  ·  1 (888) 973-7469 ShenYun.com/ThousandOaks  ·  1 (800) 880-0188

(thứ Bảy & Chủ nhật)(thứ Bảy & Chủ nhật)

Chỉ có 2 buổi diễn Chỉ có 2 buổi diễn 
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Tiêu Hà nói rằng những quan quân 
bỏ chạy kia rất dễ tìm, nhưng người 
như Hàn Tín lại là “Quốc sĩ vô song”, 
nhân tài như ông ta đi khắp cả thiên 
hạ cũng tìm không ra người thứ hai. 
Ông khuyên nhủ Lưu Bang rằng nếu 
muốn xưng bá thiên hạ thì ngoài 
Hàn Tín ra không ai có thể giúp Lưu 
Bang hoàn thành cơ nghiệp vĩ đại 
này được, vì vậy ông trịnh trọng tiến 
cử Hàn Tín với Lưu Bang.

Nể mặt Tiêu Hà, Lưu Bang 
chỉ muốn phong Hàn Tín làm 

tướng quân. Tiêu Hà nói: 
“Nếu chỉ phong Hàn Tín 
làm tướng quân thì ông ta 
sẽ không ở lại,” vì vậy, Lưu 
Bang bèn nghĩ đến phong 
Hàn Tín làm đại tướng 

quân. Để biểu thị sự tôn 
kính dành cho Hàn Tín, Tiêu 

Hà lại nói tiếp với Lưu Bang 
rằng: “Đại Vương trước nay khinh 

mạn vô lễ. Nay muốn bổ nhiệm một 
vị đại tướng mà xem như trò trẻ con 
vậy, đây chính là nguyên nhân Hàn 
Tín bỏ đi. Đại vương nếu nhất định 
bái Hàn Tín làm đại tướng quân, thì 
tốt nhất đầu tiên nên chọn ngày tiến 
hành trai giới, lập đàn làm lễ, cử hành 

đúng theo nghi lễ bổ nhiệm đại tướng 
thì mới được.” Lưu Bang đồng ý.

Chư tướng nghe nói Hán Vương 
muốn bái tướng đều rất vui mừng. 
Ai ai cũng đều cho rằng bản thân 
sẽ được phong làm đại tướng. Tuy 
nhiên, đến lúc chính thức thọ phong 
thì mới phát hiện thì ra người Hán 
Vương muốn bái là Hàn Tín, toàn 
quân đều vô cùng kinh ngạc. 

Hòa thị bích là quốc bảo của nước 
Triệu, Triệu Vương sai Lận Tương Như 
đi sứ sang Tần để dâng ngọc, trai giới 
năm ngày biểu thị sự tôn kính đối với 
nước Tần. Tiêu Hà khuyên gián Lưu 
Bang phong Hàn Tín làm đại tướng 
quân, trước tiên cũng cần trai giới, 
để biểu thị sự tôn trọng đối với Hàn 
Tín. Vào thời Trung Quốc cổ đại, có 
vị quan lại vì không muốn phụ lòng 
bách tính, nên trước khi đi tuần đều 
tắm rửa trai giới, cầu khẩn trời cao.

Tài liệu tham khảo: Lễ ký - Tế nghĩa; 
Trang tử - Nhân gian thế; Sử ký, 
quyển 81; Hán thư, quyển 34; Sưu 
thần ký, quyển 11.

Vương Du Duyệt biên tập
Oanh Lê biên dịch

của bá quan trong triều. Trước khi 
chờ đợi lắng nghe khảo hạch đánh 
giá từ hoàng đế, thì bá quan đều bắt 
buộc phải trai giới. Sau đó mới tổ 

chức yến tiệc và tế lễ để khích lệ 
sự vất vả của bách tính nhân 

dân. Lúc này mới được xem 
là kết thúc một năm.

Vào thời Trung Quốc 
cổ đại, ngoài việc trai giới 
trong thời gian tế lễ, khi 
gặp phải những sự kiện 

trọng đại hoặc khi muốn 
ủy thác trọng trách cho một 

người nào đó, thì cũng cần phải 
trai giới, để thể hiện sự tôn kính.

Lận Tương Như đi sứ sang 
nước Tần dâng ngọc cũng 
thỉnh Tần Vương trai giới để 
thể hiện sự tôn kính
Vào thời Chiến Quốc, nước Triệu có 
một viên Hòa thị bích vô cùng quý 
hiếm. Năm 283 TCN, Tần Chiêu 

Tương Vương (325 TCN–251 TCN) 
phái người gửi thư cho Triệu Vương, 
ý định muốn đổi mười lăm tòa thành 
lấy ngọc. Quần thần nước Triệu sau 
khi thương nghị xong thì lo lắng 
nếu dâng ngọc cho nhà Tần chỉ e 
không đổi được thành trì; còn nếu 
không dâng ngọc cho nhà Tần thì 
có thể sẽ bị Tần tiến đánh. Vì vậy 
sự việc này khó mà đưa ra quyết 
định cuối cùng. Sau đó, dưới sự tiến 
cử của thái giám Mậu Hiền, Triệu 
Huệ Văn Vương phái Lận Tương 
Như đem ngọc đi sứ sang nước Tần.

Lận Tương Như khi đến nước 
Tần thì thấy Tần Vương chỉ ở trên 
chương đài bình thường để tiếp kiến 
mình, lễ tiết vô cùng ngạo mạn. Tần 
Vương sau khi có được ngọc đẹp 
thì truyền cho thần thiếp đến xem, 
mượn chuyện này để đùa cợt Tương 
Như. Vì vậy Tương Như nhận ra 
rằng Tần Vương không hề có thành 
ý muốn đổi thành lấy ngọc; sau đó 
ông liền mượn cớ ngọc có tỳ vết để 
thu hồi lại, đồng thời lùi lại cạnh cột 
trụ trong bảo điện rồi nổi giận đùng 
đùng nói với Tần Vương rằng:

Ông nói, quần thần nước Triệu 
vốn dĩ sau khi thương nghị đều cho 
rằng nước Tần sẽ không đổi thành lấy 

Tranh vẽ Lận 
Tương Như 

dâng ngọc cho 
nhà Tần Vương.

Tranh vẽ chân 
dung Hán Cao 
Tổ Lưu Bang.

trong đám mây đen bên trên mà cầu 
nguyện, như thể van xin họ hãy giúp 
ông chấm dứt những đau khổ. Ông 
không thể nhận ra rằng những khuôn 
mặt tối tăm kia là một phần của hoàn 
cảnh u ám mà ông phải chịu đựng 
hiện giờ. Điều duy nhất tách biệt với 
khung cảnh tăm tối là vị thiên sứ với 
hào quang trên bầu trời, vị thiên sứ 
mà ông vẫn đang quay lưng lại.

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn 
có thể cầu nguyện với Đấng tạo hóa 
trong khi nhìn vào những khuôn 
mặt u tối trong đám mây, biểu đạt 
sức mạnh từ đức tin của ông: Mặc 
cho những thứ tối đen trong tầm 
mắt, ông vẫn tin vào những điều siêu 
xuất khỏi bản thân. Sức mạnh của 
đức tin cũng có thể lý giải tại sao vị 
thiên sứ, hiện giờ đang ẩn đi, nhưng 
sẽ hiển lộ trong bức tranh tiếp theo.

Điều thú vị là, đức tin được thể hiện 
hai lần trong bộ tranh nhưng ở hai 
trạng thái đối lập nhau. Chàng trai trẻ 
ban đầu đặt niềm tin vào tòa lâu đài 
trên bầu trời. Anh bỏ lại tất cả phía sau 
để đuổi theo những gì mà tòa lâu đài đó 
dường như hứa hẹn. Sau này, chỉ khi 
đã nếm trải gian khổ, anh mới đặt niềm 
tin của mình nơi Đấng thiêng liêng.

Bức tranh cuối cùng đã nêu rõ 
chân lý: Niềm tin vào chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa duy tâm sẽ 
đem đến sự hủy diệt và hỗn loạn, 
trong khi niềm tin vào thần sẽ đem 
lại sự huy hoàng vĩnh cửu, thể hiện 
qua ánh sáng nơi thiên đường và sự 
biến mất của chiếc đồng hồ cát phía 
trước con thuyền.

Tôi tự hỏi rằng chúng ta sẽ giúp 
những đứa trẻ đi trên hành trình của 
chúng như thế nào? Làm thế nào 
chúng ta có thể khuyến khích niềm 
tín Thần chân chính ngay từ thuở 
đầu, để các vị Thần có thể sớm linh 
hiển, để hành trình của sinh mệnh 
không còn là hành trình đầy trăn trở 
giữa “nỗi đau buồn” của sự truy cầu 
vật chất và đức tin, mà chính là một 
hành trình của đức tin?

Các tác phẩm nghệ thuật truyền 
thống thường chứa đựng những hình 
mẫu tâm linh và có nhiều ý nghĩa 
biểu tượng có thể bị thất lạc trong tư 
tưởng hiện đại của chúng ta. Trong 
loạt bài “Chạm đến nội tâm: Những 
điều nghệ thuật truyền thống mang 
đến trái tim”, chúng tôi diễn giải nghệ 
thuật tạo hình theo những cách sâu 
xa hơn về mặt đạo đức. Chúng tôi 
không giả định đưa ra câu trả lời tuyệt 
đối cho những câu hỏi mà các thế 
hệ đã phải trăn trở, nhưng hy vọng 
rằng những câu hỏi của chúng tôi sẽ 
truyền cảm hứng cho một hành trình 
hướng đến việc trở thành con người 
chân chính, nhân ái, và can đảm hơn.

Tác giả Eric Bess là nghệ sĩ theo 
trường phái nghệ thuật đại diện 
(representational art), hiện là nghiên 
cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu 
Nghệ thuật Tạo hình (IDSVA).

Minh Anh biên dịch

đây đang tự mình hướng con thuyền 
về tòa kiến trúc ở phía xa.

Tuổi trưởng thành
Tự mình ra đi khi còn là một thanh 
niên, chàng trai, giờ đây đã trưởng 
thành, nhận thấy mình đang ở giữa sự 
hỗn loạn. Dòng sông không còn tĩnh 
lặng; cảnh vật không còn trong xanh 
và mời gọi. Thay vào đó, những phiến 
đá lởm chởm nhô ra từ những con 
sóng hung tợn và bủa vây người đàn 
ông – người lúc này đã không còn điều 
khiển được con thuyền của mình. Mặt 
trời dường như đang lặn ở phía đằng xa.

Thiên thần không còn ở thế gian 
với người đàn ông này nữa; thay vào 
đó Ngài tỏa ánh hào quang xuyên 
qua những đám mây đen phía trên 
cùng bên trái của bố cục. Người đàn 
ông vẫn quay lưng lại với thiên thần. 
Ông chắp tay cầu nguyện nhưng 
không hướng về thiên sứ, mà hướng 
tới những khuôn mặt tối tăm, u ám 
trong đám mây trước mặt.

Tuổi xế chiều 
Người đàn ông lớn tuổi, người lữ 
hành của chúng ta giờ đây tóc đã 
bạc, bỏ sự hỗn loạn lại sau lưng. 
Phía trước con thuyền không còn vị 
thiên sứ cầm đồng hồ cát, nhưng lần 
đầu tiên, ông đã quay người hướng 
về vị thiên thần luôn ở bên ông và 
dõi theo ông. Vị thiên thần chỉ tay về 
hướng ánh sáng trên bầu trời.

Những đám mây đen và u ám dần 
tan ra để lộ ánh hào quang nơi thiên 
đường, và một vị thiên sứ xuất hiện 
phía xa “đón nhận” người đàn ông 
lớn tuổi. Người đàn ông đưa đôi tay ra 
trước tỏ lòng tôn kính vinh quang 
nơi thiên đàng. 

Sự tín Thần  
Họa sĩ Cole đã khắc họa nên nguyên 
mẫu một hành trình sinh mệnh của 
chúng ta. Tuy nhiên, đối với tôi, bài 
học lớn nhất từ những bức họa này 
là tầm quan trọng của không chỉ bất 
kỳ đức tin nào, mà còn là niềm tin vào 
các vị Thần. 

Khi suy ngẫm về tầm quan trọng 
của việc tín Thần, một vài điều trong 
những bức tranh trên khiến tôi lưu tâm.

Đầu tiên là vị trí của thiên sứ trong 
mối quan hệ với người đàn ông xuyên 
suốt cuộc hành trình của anh ấy. Ban 
đầu, vị thiên thần dẫn đứa bé đến thế 
gian, và đứa trẻ bắt đầu cuộc hành 
trình định mệnh của mình – một hành 
trình của số phận, khắc họa qua hình 
ảnh con thuyền và dòng sông mà cậu 
bé luôn gắn bó. Như vậy, việc đứa trẻ 
đi chiếc thuyền trên dòng sông đã 
là định mệnh. Và hình ảnh cậu bé 
không thể tự mình lèo lái con thuyền 
thể hiện rằng cậu hãy còn ngây thơ. 

Tuy nhiên, vị thiên sứ lại đứng ở 
phía sau cậu bé; điều đó có nghĩa là, 

đứa trẻ không thể cảm thấy được vị 
thiên thần một cách trực tiếp: Cậu bé 
không thể ý thức được thiên thần bằng 
các giác quan của mình. Đứa trẻ chỉ 
cảm nhận được những gì phía trước 
mặt, những thứ luôn ở trước mắt – ít 
nhất cho tới thời khắc cuối cùng – biểu 
tượng bởi vị thiên sứ cầm chiếc đồng 
hồ cát phía trước thuyền. Như vậy, 
đứa trẻ cũng sẽ luôn ý thức được rằng, 
hoặc ít nhất nhận biết được rằng thời 
gian sinh mệnh của cậu là hữu hạn.

Khi đứa trẻ lớn lên trở thành một 
chàng trai và một người đàn ông, anh 
ta không thể thấy được vị thiên sứ luôn 
ở bên mình. Tin vào thiên sứ đòi hỏi 

một Đức tin. Người thanh niên đặc biệt 
không đặt niềm tin nơi thiên sứ mà 
vào những thứ khác. Tự mình chèo 
lái con thuyền, anh dường như quan 
tâm hơn tới tòa kiến trúc lý tưởng ở 
một thế giới khác mà anh thấy trước 
mắt. Anh ta thậm chí có vẻ đã phóng 
tầm mắt qua khỏi chiếc đồng hồ cát 
nơi phía trước con thuyền của anh ấy.

Điều người thanh niên không thể 
nhìn trước được là kết cục của những 
hành động của mình. Việc hoàn toàn 
phớt lờ vị thiên sứ để theo đuổi tòa 
nhà nơi phía xa đã dẫn tới giai đoạn 
tiếp theo của cuộc đời, một giai đoạn 
đầy biến động. Chàng trai như thể đã 

đánh đổi niềm tin vào thiên sứ bằng 
niềm tin vào những viễn cảnh được lý 
tưởng hóa dựa vào những trải nghiệm 
của anh với thế giới.

Tòa lâu đài trên đó phải chăng 
tượng trưng cho những ham muốn 
lợi ích vật chất của chúng ta? Từ bỏ 
niềm tin vào các vị thần để chú tâm 
vào chủ nghĩa vật chất có dẫn đến sự 
hỗn loạn không?

Bức tranh thời thanh xuân là bức 
tranh duy nhất mà chàng trai tự mình 
chèo lái con thuyền với bàn tay đặt 
trên bánh lái. Phải chăng những kết 
cục bi quan từ những mưu cầu của 
chàng đã cho thấy rằng việc cố gắng 
kiểm soát cuộc đời chúng ta, thay vì 
nghe theo đấng thiêng liêng, là một 
điều vô minh?

Kết cục của việc quá tập trung vào 
những trải nghiệm cảm quan có thể 
dạy chúng ta rằng cuộc sống có nhiều 
điều cao xa hơn những thứ trong tầm 
mắt. Họa sĩ Cole đã nói về Thời trưởng 
thành như sau:

“Những phiền toái là đặc tính của 
tuổi trưởng thành. Thời thơ ấu không 
có những lo âu muộn phiền; thời thanh 
xuân không có những suy nghĩ tuyệt 
vọng. Chỉ khi kinh nghiệm dạy ta về 
thực tại nơi thế giới, ta mới vén bức 
màn vàng kim của cuộc sống thuở đầu 
ra khỏi tầm mắt; ta mới cảm nhận được 
nỗi đau buồn sâu lắng và dai dẳng.”

Người đàn ông trong nỗi khổ đau 
của mình, đang nguyện cầu, nhưng 
ông đang nguyện cầu điều gì? Vị thiên 
sứ vẫn ở phía sau ông đó thôi, vậy mà 
ông lại hướng về những khuôn mặt 
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Khi Lận Tương Như đi sứ sang nước 
Tần hiến ngọc, tại sao lại yêu cầu 
Tần Vương trước tiên phải trai giới 
năm ngày. Khi chư tướng tháo chạy, 
Tiêu Hà dưới trăng đuổi theo Hàn 
Tín, tại sao Tiêu Hà can gián Lưu 
Bang trước tiên phải trai giới rồi mới 
có thể mời Hàn Tín làm đại tướng. 
Vương Nghiệp trước khi tuần sát địa 
phương đều bắt buộc phải tắm rửa 
trai giới, ông có tâm nguyện gì với 
Thiên Thượng? Rốt cuộc trai giới là 
gì? Giải thích về sự việc này như thế 
nào? Người viết mong muốn chia sẻ 
những câu chuyện thú vị được trích 
ra từ tập văn sao lục.

Nói đến trai giới, người xưa trước 
khi cử hành cúng tế hoặc tổ chức một 
sự kiện quan trọng nào đó, thì đều 
phải tiến hành trai giới. Trong Lễ ký–
Tế nghĩa có ghi chép rằng: “Trai chi 
nhật, tư kỳ cư xứ, tư kỳ tiêu ngữ, tư kỳ 
chí ý, tư kỳ sở lạc, tư kỳ sở thị. Trai tam 
nhật, nãi kiến kỳ sở vi trai giả” (Tạm 
dịch: Người trong kỳ trai giới, tự suy 
xét về nơi ở của bản thân, ngôn hành 
của bản thân, khát vọng của bản thân, 
niềm vui của bản thân, sở thích của 
bản thân. Sau ba ngày trai thì người 

đó đích thị là người trì trai). Ý nghĩa 
căn bản là trong thời gian trai giới 
phải xem xét lại tư tưởng ngày thường 
của bản thân, thanh lọc tinh thần 
và suy nghĩ, mục đích là dùng 
tấm lòng thuần khiết trong 
sạch để giao tiếp với thần 
linh. Vì vậy, người xưa nói: 
“Tẩy tâm viết trai, phòng 
hoạn viết giới dã” (Tạm 
dịch: Để tâm trong sạch 
phải trì trai; để phòng họa 
hoạn thì phải giữ giới vậy.)

Vào thời Trung Quốc cổ 
đại, đối với được mất lợi hại 
trong triều chính, nếu có chỗ cần 
phải sửa đổi cải cách, thì bá quan cần 
phải thẳng thừng can gián hoàng đế. 
Vì đây là sự kiện trọng đại, hoàng đế 
trước khi lắng nghe thì đầu tiên cần 
trai giới, sau đó mới tiếp nhận lời 
khuyên can của bá quan.

Mỗi dịp cuối năm, hoàng đế đều 
phải khảo hạch đánh giá thành tích 

ngọc. Nhưng ông nghĩ rằng, “Thường 
dân qua lại kết giao còn không lừa 
dối nhau, huống gì nước Tần là một 
nước lớn! Vì vậy mà Triệu Vương vì 
mối giao hảo giữa hai nước đã trai 
giới năm ngày, phái tôi đem ngọc đi 
sứ sang Tần, ở trên điện đường mà 
cung kính bái tiễn quốc thư. Tại vì 
sao như vậy? Bởi vì sự tôn trọng dành 
cho uy vọng của đại quốc, chính là 
để biểu thị sự tôn kính!”

Triệu Vương dâng ngọc trai giới 
năm ngày, vì vậy Lận Tương Như 
cũng thỉnh Tần Vương trai giới năm 
ngày, đồng thời phải thiết đãi yến tiệc 
lớn tại cung điện, phải mời cửu tân 
(là nghi thức đón khách cao nhất 
của nghi lễ nhà Chu, gồm 9 người 
có địa vị cao nhất mỗi giới trong 
thiên hạ, như Công, Hầu, Bá, Tử, 
Nam, học sĩ, v.v.)  có vậy thì ông mới 
dám dâng ngọc. Tần Chiêu Tương 
Vương nghĩ rằng nếu cưỡng ép đoạt 
lấy ngọc thì Lận Tương Như sẽ ôm 
ngọc mà đâm đầu vào cột, như vậy 
viên ngọc đẹp kia sẽ vỡ mất. Vì vậy 
Tần Vương đồng ý trai giới năm ngày. 
Biết được Tần Vương không hề có 
thành ý muốn lấy thành đổi ngọc, 
Lận Tương Như liền sai người đem 
ngọc đi đường tắt trở về nước Triệu.

Tiêu Hà thỉnh Lưu Bang trai giới 
trước khi bái Hàn Tín làm tướng
Vào thời Hán Sở tranh hùng, Hạ Hầu 
Anh tiến cử Hàn Tín với Hán Vương 
Lưu Bang, nhưng Lưu Bang lại không 
trọng dụng Hàn Tín. Sau đó, Hàn Tín 
cùng Tiêu Hà nói chuyện vài lần. Tiêu 
Hà cảm thán rằng Hàn Tín rất có tài 
lãnh quân. Lúc Lưu Bang đến Nam 
Trịnh, rất nhiều tướng lĩnh đều bỏ ông 
ta mà đi, Hàn Tín thấy rằng bản thân 
không được Lưu Bang trọng dụng, 
vì vậy ông cũng rời đi. Tiêu Hà 
hay tin, không kịp hỏi qua ý 
kiến của Lưu Bang, mà vội 
vã cưỡi ngựa xuyên đêm 
đuổi theo Hàn Tín.

Mọi người đều nghĩ 
rằng Tiêu Hà cũng đã bỏ đi, 
vì vậy liền bẩm báo lên Lưu 
Bang. Lưu Bang vô cùng tức 
giận. Tuy nhiên, hai hôm sau, 
Tiêu Hà quay trở về, Lưu Bang liền 
mắng Tiêu Hà: “Ngươi bỏ chạy chứ 
gì?” Tiêu Hà đáp rằng ông không bỏ 
chạy, chỉ là đuổi theo người bỏ chạy 
thôi. Lưu Bang nghe thấy ông đuổi 
theo Hàn Tín thì lại mắng: “Quan 
quân bỏ chạy có đến mấy chục người; 
ngươi đều không đuổi theo mà chỉ 
đuổi theo mỗi Hàn Tín, rõ là nói dối.” 

Truyện cổ về Trai Giới
VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

PUBLIC DOMAINEPOCH TIMES

Bức tranh “Hành Trình của Sinh Mệnh: Thời Thanh Xuân”, của họa sĩ Thomas Cole, năm 1842. Tranh sơn dầu trên nền canvas; kích thước 134x195cm. Phòng trưng bày 
Nghệ thuật Quốc gia, Hoa Thịnh Đốn.

Trích đoạn bức tranh “Hành Trình của Sinh Mệnh: Thời Thanh Xuân”, của họa sĩ Thomas Cole, năm 1842. Tranh 
sơn dầu trên nền canvas; kích thước 134x195cm. Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, Hoa Thịnh Đốn.

Bức tranh 
“Hành Trình của 
Sinh Mệnh: 
Tuổi Trưởng 
Thành”, của 
họa sĩ Thomas 
Cole, năm 
1842. Tranh 
sơn dầu trên 
nền canvas; 
kích thước 
134x195cm. 
Phòng trưng 
bày Nghệ thuật 
Quốc gia, Hoa 
Thịnh Đốn.

Bức tranh 
“Hành Trình 
của Sinh 
Mệnh: Tuổi Xế 
Chiều”, của 
họa sĩ Thomas 
Cole, năm 
1842. Tranh 
sơn dầu trên 
nền canvas; 
kích thước 
134x195cm. 
Phòng trưng 
bày Nghệ thuật 
Quốc gia, Hoa 
Thịnh Đốn. 

Thời gian không còn là hữu hạn với những người trong tuổi xế chiều có đức tin; một 
trích đoạn trong bức tranh ‘Hành Trình của Sinh Mệnh: Tuổi Xế Chiều.’

Cận cảnh những khuôn mặt trong đám mây đen, một trích đoạn trong bức tranh 
“Hành Trình của Sinh Mệnh: Tuổi Trường Thành”, của họa sĩ Thomas Cole.
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Một danh sách ngắn những bản nhạc mùa thu
ÂM NHẠC

MICHAEL KUREK
 

Với nghệ sĩ, thời điểm giao mùa là thứ 
khiến cho xúc cảm thăng hoa mãnh 
liệt, và sự giao mùa dường như luôn 
biết cách làm mới mỗi chúng ta. Trong 
âm nhạc, sự giao mùa cũng là niềm 
cảm hứng bất tận để những bài hát nổi 
tiếng và những tác phẩm kinh điển 
được viết nên. Bằng chứng là nhiều 
nhà soạn nhạc của dòng nhạc cổ điển 
như Antonio Vivaldi, Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky, Joseph Haydn, Alexander 
Glazunov, Vaughan Williams và một 
vài tác giả của dòng nhạc đương đại 
đã khoác lên những tác phẩm của họ 
màu sắc của các mùa trong năm qua 
những cái tên có thể kể đến như “The 
Seasons,” hoặc “The Four Seasons.”

Bây giờ, quý vị hãy đến với một vài 
bản nhạc cổ điển nổi tiếng được sáng tác 
khi mùa Thu đến, mỗi tác phẩm đều có 
những gam màu khác nhau, tựa như sắc 
màu của cảnh vật vào mùa thay lá.

 
Bản nhạc Autumn Leaves - Tác giả: 
Jozsef Kozma
Nhắc đến một tác phẩm Ballad, chắc 
hẳn nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến 
Autumn Leaves. Tác phẩm này ban 
đầu là một bài hát Pháp ngữ, với tên 
gọi: Les Feuilles Mortes, được viết bởi 
nhà soạn nhạc người Hungary – Jozsef 
Kozma (1905–1969) khi ông đến Pháp 
vào những năm 1930. Trong Đệ Nhị 
Thế Chiến, ông bị Đức quốc xã cấm 
sáng tác và bị quản thúc tại Pháp - nơi 
không xa với bờ biển Địa Trung Hải. 
Sau biến cố đó, ông vẫn gặt hái nhiều 
thành tựu về âm nhạc tại Pháp, và 
Autumn Leaves là một trong những 
bản nhạc đình đám lúc bấy giờ.

Lời Anh ngữ của ca khúc trên đã 
sớm được nhà viết lời kiêm nhạc sĩ vĩ đại 
người Mỹ Johnny Mercer biên soạn, và 
“Autumn Leaves” có bản thu âm đầu tiên 
ở Mỹ, do ca sĩ Jo Stafford thể hiện vào 
năm 1950. Phiên bản của nhạc sĩ Mercer 
và phiên bản hòa tấu cùng được thu âm 
hàng ngàn lần, bao gồm các phiên bản 
của tất cả các ca sĩ và những nhạc công 
tên tuổi của dòng nhạc Jazz. Năm 1955, 
nghệ sĩ piano Roger Williams đã lần 
đầu tiên giành được vị trí số 01 trên các 
bảng xếp hạng nhạc pop cho bản độc tấu 
piano với một phong cách hòa âm phối 
khí vô cùng bay bổng.

Được chơi ở gam thứ, bài hát toát lên 
màu sắc của sự hoài niệm. 

“Từ khi nàng rời xa tôi, ngày tháng như 
thêm dài
Và tôi sẽ sớm phải nghe những bài hát 
mùa Đông năm cũ 
Nhưng tôi nhớ nàng da diết
Nhất là khi lá Thu bắt đầu rơi.” 

 
Những khán giả chưa quen với bản 

phối trên có thể bắt đầu với phiên bản 
cổ điển được biểu diễn bởi nữ nghệ 
sĩ Ella Fitzgerald, hoặc nam danh ca 
Frank Sinatra, nhưng trong lòng những 
thính giả đã yêu mến bài hát này, họ 
sẽ tìm nghe một bản phối độc đáo với 
guitar acoustic và giọng hát của nữ 
danh ca Eva Cassidy.

‘Autumn’ trong tuyển tập
‘The Four Seasons’- Tác giả: 
Antonio Vivaldi
Nhiều người trong chúng ta có thể đã 
biết đến tuyển tập “The Four Seasons” 
- những bản hòa tấu violin. Mỗi bản 
nhạc (bao gồm 3 phân đoạn) được lần 
lượt đặt theo tên của các mùa Xuân, 
Hạ, Thu, Đông. Tuyển tập trên được 
xuất bản vào năm 1725 bởi nhà soạn 
nhạc Antonio Vivaldi (1678–1741). 
Những bản nhạc trong “The Four 
Seasons” thường được nghe trong 
các bộ phim truyền hình và trong 
tiệc cưới. Sáng tác của Vivaldi mang 
phong cách Baroque của nước Ý, 
giống như phong cách soạn nhạc của 
nhà soạn nhạc J.S. Bach.

Nhà soạn nhạc Vivaldi xem sáng tác 
như quá trình miêu tả vẻ đẹp của những 
bức tranh phong cảnh được vẽ bởi danh 
họa Marco Ricci, sau đó viết thêm vần 
thêm điệu cho mỗi phân đoạn. Những vần 
điệu nên thơ ấy nằm xuyên suốt bản nhạc, 
khiến người nghe có thể mường tượng đến 
phong cảnh mà bản nhạc đang phác họa. 
Đây là ví dụ sớm nhất và nổi tiếng nhất 

của thuật ngữ “program music” – thuật 
ngữ này ra đời sau đó một thế kỷ – nói 
đến phương pháp dùng âm nhạc để kể 
một câu chuyện cụ thể.

Trong bản hòa tấu thứ ba, 
“Autumn,” ba phân đoạn (nhanh-
chậm rãi-nhanh) lần lượt mô tả mùa 
gặt trong lễ hội Tửu thần Bacchus, một 
giấc ngủ yên bình, và chuyến đi săn 
náo nhiệt với chó săn, súng, và kèn.

 
‘Autumn in New York’ – Sáng tác: 
Vernon Duke
‘Autumn in New York’ là bài hát thơ 
mộng mang dư âm của sự hoài cổ 
cùng với giai điệu tinh tế. Ca khúc này 
được người dân New York và những 
người yêu quý thành phố ấy đặc biệt 
yêu thích. Bài hát này do nhạc sĩ 
Vernon Duke (1903–1969) ở Westport, 
Connecticut, sáng tác vào mùa hè 
năm 1934. Rồi sau này, nhạc sĩ Vernon 
Duke lại có bản hit tương tự với tựa đề 
“April in Paris” vào năm 1933.

Bài hát mùa thu của nhạc sĩ Duke 
được sáng tác không phải là dành 
riêng cho một vở diễn nhưng được đưa 
vào trong vở nhạc kịch “Thumbs Up!” 
được trình diễn trong suốt năm tháng 
liền vào năm 1935. Và sau đó bài hát 
này đã chứng minh được vị thế của 
mình bất chấp thời gian. Những phiên 
bản được thể hiện bởi những danh 
ca như Frank Sinatra, Billie Holiday, 
và phiên bản hát song ca kinh điển 
của hai ca sĩ Ella Fitzgerald và Louis 
Armstrong. Ngoài ra, “Autumn in New 
York” cũng là một tác phẩm nhạc jazz 
cổ điển thịnh hành, được thu âm bởi 
những nghệ sĩ nhạc Jazz danh tiếng 
như Charlie Parker, Stan Kenton và 
Bill Evans. 

 
‘Autumn’ From ‘The Seasons’ – 
Sáng tác: Alexander Glazunov
Ngược lại với màu sắc của sự suy tư 
trong một số tác phẩm về mùa Thu, 
những sáng tác của nhà soạn nhạc 
Alexander Glazunov (1865–1936) 
thường bắt đầu với gam màu bùng nổ 
và táo bạo. Vở ballet “The Seasons, 
Op. 67,” ra đời từ cuối thế kỷ 19, được 
công chiếu lần đầu vào năm 1900 tại 
St.Petersburg, Nga. Tác phẩm mang 
phong cách lãng mạn theo khuôn mẫu 
của hai nhà soạn nhạc Tchaikovsky và 
Alexander Borodin.

Cảm nhận mùa Thu của ông (trong 
Chương 4 của vở ballet này) bắt đầu 
bởi một vũ điệu sống động đong đầy 
cả bầu trời với những chiếc lá đầy đủ 
sắc màu – chứa đựng thanh âm của 
xèng, kẻng tam giác, và trống lục lạc. 
Nối tiếp theo đó là đoạn nhạc chầm 
chậm, đáng yêu (Adagio) mà giai điệu 
đó có thể đã quen thuộc với khán giả 
của những bộ phim và chương trình 
truyền hình ở Canada và trên kênh 
BBC. Cuối cùng, tác phẩm được hoàn 
thiện bởi một giai điệu đầy sắc màu 
khác với tiết tấu vừa phải, chắc chắn sẽ 
làm người nghe hài lòng.

Trong suốt thế kỷ 20, Glazunov 
đã trở thành một đại kình địch của 
các nhà soạn nhạc đương đại như 
Stravinsky, gọi thứ âm nhạc này là 
“recherché cacophonists,” sản phẩm 

của nghiên cứu khoa học về tiếng ồn.
 

‘Early Autumn’- sáng tác:
Woody Herman
Năm 1949, nhóm trưởng ban nhạc 
Woody Herman (1913–1987) - viết 
phần nhạc của tác phẩm này cùng 
với người dàn dựng của ông, nhà 
soạn nhạc Ralph Burns, và thu âm 
thành công một bản nhạc không lời. 
Sau đó vào năm 1952, Herman nhờ 
Johnny Mercer viết lời bài hát đó, và 
điều kỳ diệu hơn là bài hát được thu 
âm bởi các danh ca Jo Stafford, Ella 
Fitzgerald, Mel Tormé, Johnny Mathis 
và gần đây là Diana Krall. Ca từ nên 
thơ đẹp như tranh vẽ của Mercer đã 
tổng hòa những xúc cảm thường thấy 
về mùa Thu - thứ cảm xúc đặc trưng 
trong những bài ca mùa Thu.

 “Thu sớm ghé qua, trời se lạnh
Thu chạm vào những tán cây mùa hạ,
Thu chạm vào em, và em sẽ chạm vào 
miền ký ức của tôi
Phòng khiêu vũ năm nào then cài 
trong mưa thu khắc khoải,
Một con đường quê quanh co nâu sẫm,
Qua ô cửa sổ giá lạnh tôi ngắm nhìn 
thị trấn cô đơn.
Mùa xuân của chúng ta bắt đầu từ 
tháng tư thật đẹp đẽ,
Dường như chỉ dành cho đôi trẻ 
nhân tình.
Tôi chưa bao giờ mơ mộng, phải 
không? Rồi mùa nào Thu cũng sẽ đến…
Đến sớm, rất sớm.
Em yêu, nếu đoái hoài đến tôi, làm ơn, 
hãy cho tôi biết, 
Tôi sẽ gặp em bất kể nơi đâu, 
Nhớ em rất nhiều.
Và con tim ta sẽ không đìu hiu như 
mùa Thu đến sớm.”

 
Tất cả các bản ghi âm này có thể 

được tìm nghe miễn phí trên Internet.
 

Nhà soạn nhạc người Mỹ Michael 
Kurek là tác giả của album cổ điển số 
1 Billboard “The Sea Knows.” Ông 
đã đạt được nhiều giải thưởng về sáng 
tác, bao gồm cả Giải thưởng Học viện 
Âm nhạc danh giá của Viện Văn Học 
và Nghệ thuật Hoa Kỳ. Ông Michael 
Kurek từng làm việc trong Ủy ban 
Đề cử của Học viện Ghi âm cho Giải 
Grammy cổ điển. Ông là giáo sư danh 
dự về sáng tác tại Đại học Vanderbilt.
 
 Song Ngư biên dịch

Hãy đến với một vài 
bản nhạc cổ điển nổi 
tiếng được sáng tác 
khi mùa Thu đến, 
mỗi tác phẩm đều 
có những gam màu 
khác nhau, tựa như 
sắc màu của cảnh 
vật vào mùa thay lá.

Thưởng thức
âm nhạc phù hợp
với phong cảnh

mùa thu.

CAT ROONEY

PUBLIC DOMAIN KEAN COLLECTION/GETTY IMAGES

PD-US

PD-US HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

Một bức chân dung được cho là của nhà soạn 
nhạc Antonio Vivaldi, 1723.

Nhà soạn nhạc người Nga Alexander Glazunov
(1865–1936), khoảng năm 1900.

Nghệ sĩ kèn jazz người Mỹ kiêm nhóm trưởng 
ban nhạc Woody Herman, vào khoảng năm 1943.

Ca sĩ nhạc jazz và nhạc pop người Mỹ Jo Stafford, 
vào khoảng năm 1945, là người đầu tiên thu âm 

“Autumn Leaves”của Jozsef Kozma.

Kèn đồng trầm (bass brasswind) 
Âu Châu, còn được gọi là kèn rắn 
(serpent), vào khoảng năm 1820. 
Mua qua Robert Alonzo Lehman 
Bequest, năm 2012; tại Bảo tàng 
Nghệ thuật Metropolitan.

Chiếc kèn sừng bằng 
gốm, cuối thế kỷ 18 hoặc 
đầu thế kỷ 19. Bộ sưu tập 

nhạc cụ Crosby Brown, 
năm 1889; tại Bảo tàng 

nghệ thuật Metropolitan.

Kèn harmonica thủy 
tinh, thế kỷ 18. Bộ sưu 

tập nhạc cụ Crosby 
Brown, năm 1889; tại 
Bảo tàng nghệ thuật 

Metropolitan.

ALL PHOTOS IN THE PUBLIC DOMAIN

Tôi nói đó là
một bộ sưu tập 
nhạc cụ trọn vẹn 
vì một số thứ 
trong đó giống 
như những gì 
được mô tả trong 
cuốn sách của 
Tiến sĩ Seuss.

Hãy tưởng 
tượng bộ sưu 
tập đồ sộ với 
những nhạc 

cụ từ 2,300 
năm trước!

MICHAEL KUREK
 

Công việc soạn nhạc thường 
xuyên đưa tôi đến Thành phố 
New York. Trước mỗi chuyến 
đi, tôi đều lên danh sách 

những gì phải làm và những gì cần làm 
lại tại đó. Và một trong những thứ 
mà tôi luôn muốn làm lại là đến thăm 
Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan số 
1000 Đại lộ số 5, ở phía đông Great 
Lawn trong Central Park.

Trong suốt những năm qua, đặc biệt 
là những lúc tôi không có quá nhiều thời 
gian rảnh, khi vào bảo tàng, tôi sẽ nhanh 
chóng hướng đến cầu thang lớn, lên tầng 
hai và rẽ trái, đi thẳng tới một gian nhà – 
nơi lưu giữ những kiệt tác mỹ thuật vĩ đại 
ở Âu Châu – bao gồm bộ sưu tập nghệ 
thuật Pháp lớn nhất bên ngoài Paris.  

Tôi cũng có vài lần ghé thăm phía 
gian nhà ít được chú ý, và rồi tình cờ bắt 
gặp một bộ sưu tập nhạc cụ lâu đời. Sự 

tình cờ đó khiến 
tôi vui mừng khôn 
xiết. Bởi lẽ, khi 
trò chuyện cùng 
những du khách 
đã từng ghé thăm 
The Met (Bảo 
tàng Nghệ thuật 
M e t r o p o l i t a n ) 
trong chuyến đi 
đến Big Apple (một 
biệt danh của New 
York), tôi phát 
hiện ra rằng hầu 
như không ai biết 
đến gian nhà này. 
Cũng giống như 
tôi trước đây, họ 

đã hoàn toàn bỏ qua nó. Tuy rằng một 
người bình thường cũng có thể thưởng 
thức bộ sưu tập đó, bao gồm 5,000 nhạc 
cụ từ năm 300 TCN; nhưng  thậm chí 
các nhạc công chuyên nghiệp và những 
người yêu nhạc cũng phải trầm trồ khi 
chiêm ngưỡng kho tàng nhạc cụ này!

Tôi nói đó là một bộ sưu tập nhạc cụ 
trọn vẹn vì một số thứ trong đó giống 
như những gì được mô tả trong cuốn 
sách của Tiến sĩ Seuss. Mờ ảo trong 
ánh sáng huyền hoặc là dáng dấp của 
những nhạc cụ kỳ lạ, như loại khí cụ 
được gọi là chiếc kèn hình rắn và rồng 
biển. Bộ sưu tập đó cũng bao gồm tiền 
thân và những nguyên mẫu sớm nhất 
của các nhạc cụ theo tiêu chuẩn hiện 
đại của chúng ta, bao gồm cả cây đàn 
piano vô giá, lâu đời nhất được biết đến 
(năm 1720), và cây vĩ cầm “Francesca” 
của Antonio Stradivari (năm 1694).

 
Tìm hiểu một số nhạc cụ
Chiếc kèn hình rắn, là “tổ tiên” của kèn 
tuba – tương truyền do một vị linh mục 
tên Edmé Guillaume phát minh ra năm 
1590 ở Auxerre, Pháp, để đệm hát cho 
dàn đồng ca nhà thờ khi họ không có đủ 
tiền mua một chiếc đại phong cầm. Nó 
đã tồn tại khá lâu và thậm chí chiếc kèn 
này còn có cơ hội hòa thanh trong một 
vài tác phẩm của các nhà soạn nhạc như 

Mozart và Wagner trước khi nó biến mất. 
Chúng tôi gọi nó là kèn lai, bởi phần đặt 
môi của nó tương tự như phần đặt môi 
của những chiếc kèn đồng, nhưng bản 
thân khí cụ này lại được chế tác bằng 
gỗ – gồm một ống có phím và lỗ, hình 
dáng như một chiếc kèn làm bằng gỗ.

Vẫn có những người yêu chuộng và 
diễn tấu nhạc cụ này.

Là một bước chuyển tiếp giữa chiếc 
kèn hình rắn và kèn Tuba hiện đại, 
chiếc kèn ophicleide được phát minh 
năm 1817 tại Pháp. Tên gọi này cũng 
có nghĩa là con rắn, và thực chất nó 
như một con rắn được cải tiến với chất 
liệu chủ yếu là đồng thau, với các phím 
thay vì lỗ, và dùng để diễn tấu ở nhiều 
độ khác nhau. Nó phần nào mang 
dáng vẻ của một cây kèn saxophone 
(là một nhạc khí có lưỡi gà) nhưng với 
phần miệng thổi bằng đồng. Thật trùng 
hợp, một trong những nhà chế tạo của 
ophicleide (chứ không phải nhà phát 
minh) là Adolphe Sax, người sau này 
đã phát minh ra kèn saxophone. Tôi 
tự hỏi ông ấy lấy ý tưởng từ đâu để tạo 
ra cây saxophone?

Kèn hình rồng Á Châu trong The Met, 
khá to – dài 4 feet rưỡi và rộng 8 inch – 
bản chất nó là một cây kèn fagot, nhưng 
không được nhiều người biết đến. Vì tiếng 
của nó không dễ chịu - cùng với hình 
thù cổ quái, nên nó là một nhạc cụ dùng 
để mô tả những phân đoạn có sự xuất 
hiện của Diêm Vương (Hades) hoặc địa 
phủ trong các vở nhạc kịch Baroque, Ý.

Tiếng kèn harmonica thủy tinh sẽ lôi 
cuốn những ai đã từng mê mẩn với thứ 
âm thanh được tạo ra bằng cách chạm 
những ngón tay ẩm ướt xung quanh 
vành ly. Năm 1761, thiên tài Benjamin 
Franklin đã phát minh ra nhạc cụ này 
dựa trên nguyên tắc đó. Ông gắn một 
loạt chén pha lê vào nhau với kích thước 
tăng dần, mỗi chiếc được điều chỉnh theo 
một cao độ, trên một trục nằm ngang, với 
các phần đáy của chén chạm vào một 
máng nước. Dùng phần tay cầm hoặc 
bàn đạp để xoay các chén pha lê nhằm 
giữ cho chúng liên tục ướt, các ngón 
tay có thể chạm vào các cạnh của bát để 
chơi những giai điệu và hợp âm ma quái.

Nhạc cụ này được sử dụng trong 
những bản giao hưởng thính phòng và 
các vở nhạc kịch của Mozart, Beethoven, 
Donizetti, và đặc biệt là được sử dụng 
trong khúc nhạc Aquarium thuộc tổ 
khúc Carnival of the Animals (Lễ hội 
muông thú) của nhà soạn nhạc Camille 
Saint-Saëns. Ngày nay đoạn nhạc 
này được diễn tấu trên đàn chuông 
(glockenspiel), nhưng cũng có thể được 

diễn tấu với kèn harmonica thủy tinh.
Có nhiều khí cụ tuyệt vời, bao gồm 

“kèn trumpet Dizzie Gillespie” (1959) 
với chiếc chuông cong lên trên. Có một 
kèn Pháp được làm hoàn toàn bằng gốm, 
đẹp như một chiếc ấm trà với hoa màu 
xanh lam trên nền trắng (của Pháp, cuối 
thế kỷ 18), và sự kết hợp gậy và sáo 
thuộc Slovakia. (1820).

Có những nhạc cụ mang dáng dấp Á 
Châu và thế giới, như Da Tongjiao, một 
loại kèn trumpet Trung Hoa (cuối thế kỷ 
19), và cũng có nhiều nhạc cụ là sự kết hợp 
giữa hai nhạc cụ, như kết hợp flügelhorn 
với cornet ở tông Đô trưởng (Ý, 1890).

Lịch sử phát triển của các nhạc cụ qua 
các thời kỳ cũng nên được quan tâm như 
một phần của lịch sử âm nhạc. Có những 
nhạc cụ là sản phẩm của óc sáng tạo, như 
khi người ta mường tượng ra một thanh âm 
hoặc sắc màu mới mẻ, và ngay khi đó họ 
muốn thử nghiệm các phương thức khác 
nhau để tạo ra màu sắc và âm thanh đó.

Mặc dù phần nhiều những nhạc cụ 
ngày nay được sản xuất hàng loạt theo 
quy trình công nghiệp và chỉ một số ít 
được sản xuất thủ công, hầu hết nhạc cụ 
kể trên đều là những mẫu độc nhất khi 
xét về khía cạnh sản xuất cũng như mẫu 
mã thiết kế. Dù là nhạc cụ hơi, nhạc cụ 
dây, nhạc cụ phím, chúng đều được trang 
trí độc đáo và được người đời ngưỡng 
mộ như những tác phẩm nghệ thuật.

 
Nhà soạn nhạc người Mỹ Michael Kurek 
là nhà soạn nhạc của album nhạc cổ điển 
số một bảng xếp hạng Billboard – “The 
Sea Knows”. Là người đạt nhiều giải 
thưởng sáng tác, bao gồm cả Giải thưởng 
Học viện Âm nhạc danh giá của Học 
viện Nghệ thuật và Văn học Hoa Kỳ, ông 
đã phục vụ trong Ủy ban Đề cử của Học 
viện Ghi âm cho Giải Grammy thể loại 
nhạc cổ điển; ông cũng là giáo sư danh 
dự về sáng tác tại Đại học Vanderbilt. 
 
Đăng Tiêu biên dịch

Cây đàn piano cổ nhất 
còn tồn tại, do ông 
Bartolomeo Cristofori 
chế tạo, vào năm 1720. 
Bộ sưu tập nhạc cụ 
Crosby Brown, 1889. 
Bảo tàng Nghệ thuật 
Metropolitan. 

Cây kèn hình rồng biển này có từ thế kỷ 17, 
loại kèn này hiện chỉ còn hai chiếc trên toàn 
thế giới. Công dụng duy nhất của nó là hỗ trợ 
cho âm thanh và hình ảnh sân khấu. Bộ sưu 
tập Nhạc Cụ Crosby Brown, năm 1889. Tại 
Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. 

Có nhiều 
khí cụ tuyệt 
vời, bao gồm 

“kèn trumpet 
Dizzie 
Gillespie” 
(1959) với 
chiếc chuông 
cong lên trên. 
Có một kèn 
Pháp được 
làm hoàn toàn 
bằng gốm, 
đẹp như một 
chiếc ấm trà 
với hoa màu 
xanh lam trên 
nền trắng (của 
Pháp, cuối thế 
kỷ 18), và sự 
kết hợp gậy 
và sáo thuộc 
Slovakia. 
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cô Deschamps đã hoàn thiện kỹ năng 
thêu của mình, cô đã học được tất cả 
kỹ thuật thêu - thậm chí một số kỹ 
thuật từ thế kỷ 15.

Năm 1995, cô Deschamps bắt đầu 
vận hành xưởng thêu mới có tên là Le 
Bégonia d’Or. Đây là xưởng thêu chỉ 
vàng duy nhất do nhà nước tài trợ ở 
Pháp, cô Deschamps cho biết. Xưởng 
thêu được lập nên nhằm giúp các sinh 
viên thêu chỉ vàng của trường học tại 
địa phương thực tập theo cách đào tạo 
truyền thống.

Những sản phẩm tinh tế
Made in France 
Tất cả các vật liệu được sử dụng 
trong xưởng thêu đều được sản xuất 
tại Pháp. Bản thân sợi chỉ vàng được 
nhà sản xuất chỉ vàng nổi danh Ets 
Carlh cung cấp. 

Chỉ vàng khác với các loại chỉ 
thêu thông thường như chỉ lụa. Chỉ 
vàng bao gồm một sợi vàng nhỏ được 
cắt đến một kích thước được xác định 
rồi bện thành sợi, giống như những 

chuỗi ngọc trai. Sợi kim loại quý báu 
này không có độ dẻo dai như sợi chỉ 
bình thường và cần những thao tác 
tinh tế, chuyên nghiệp vì chúng khá 
dễ hỏng, cô Deschamps giải thích.

“Khi chạm vào sợi chỉ vàng, bạn 
cảm nhận sự mịn màng và mát lạnh… 
và thật tuyệt vời khi bạn đặt lên bàn 
tay, để cho sợi chỉ luồn giữa giữa các 
ngón tay của mình,” cô nói.

Nhiều hợp đồng của hãng thêu 
Le Bégonia d’Or cho thấy kỹ năng 
tinh tế và sự kiên nhẫn của cô 
Deschamps. Chẳng hạn như đơn 
hàng 350 mặt đồng hồ phiên bản giới 
hạn cho nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ 
Piaget. Xưởng của cô Deschamps đã 
thêu trên mặt những chiếc đồng hồ 
siêu mỏng Altiplano độc quyền này. 

Đồng hồ Altiplano rất mỏng 
manh, cô Deschamps và trợ lý 
Rouhaud của cô đã phải làm việc 
với sợi chỉ vàng mịn như tóc để thêu 
một số thiết kế khác nhau: ví dụ, 
một bông hồng bằng lụa màu hồng 
và sợi chỉ vàng trắng, và một cành 
nguyệt quế với chỉ trắng- vàng. Cô 
Deschamps giải thích rằng công việc 
gián đoạn nhiều lần vì chỉ bị đứt. Mỗi 
bông hồng mất 35 giờ, và mỗi cành 
nguyệt quế mất 10 giờ để hoàn thành. 

Năm 2013, hãng mỹ phẩm Pháp 
Guerlain đã tổ chức lễ kỷ niệm 160 
năm ra đời nhãn hàng nước hoa mang 
tính biểu tượng L’Eau Impériale. 
Hãng này đã tổ chức một cuộc thi 
dành cho các nghệ nhân bậc thầy cho 
mẫu chai phiên bản giới hạn hoặc 
hình thức đóng gói của loại nước hoa 
này. Có chín thiết kế đã được chọn.

Một trong những thiết kế đó đến 
từ xưởng thêu Le Bégonia d’Or. Cô 
Deschamps, cùng với cô Rouhaud 
đã dành ra 135 giờ để thêu trang trí 
cho chai nước hoa đang được trưng 
bày tại cửa hàng của Guerlain trên đại 
lộ Champs-Élysées ở Paris.

Để tìm hiểu thêm về Le Bégonia d’Or, 
hãy truy cập trang Broderieor.com.
Phương Du biên dịch

Sợi chỉ vàng đã chọn tôi hơn là
tôi chọn vật liệu đó.

Sylvie Deschamps, nghệ nhân thêu chỉ vàng

LORAINE FERRIER  
 

Trong 26 năm qua, nghệ 
nhân thêu chỉ vàng Sylvie 
Deschamps là người điều 
hành xưởng thêu Le Bégonia 

d’Or, một xưởng thêu chỉ vàng ở thị 
trấn lịch sử Rochefort, ngay phía nam 
thành phố La Rochelle -  miền tây 
nước Pháp.

Thị trấn nhỏ có từ từ thế kỷ 11, 
khi Lâu đài Rochefort được xây dựng 
để ngăn chặn một cuộc tấn công 
của người Norman. Tuy nhiên, khi 
Tổng quản tài chính Jean-Baptiste 
Colbert của Đức vua Louis XIV xây 
dựng một kho vũ khí và cảng quân 
sự tại đó thì thị trấn kiên cố hiện đại 
Rochefort mới được thành lập chính 
thức vào cuối thế kỷ 17. Các xưởng 
thêu chỉ vàng đã hiện diện ở đó để tô 
điểm cho những bộ quân phục nam 
nhân thời bấy giờ. 

Cô Deschamps nối tiếp truyền 
thống thêu chỉ vàng của thị trấn. Cô 
đạt được danh hiệu Nghệ Nhân Bậc 
Thầy danh giá, một vinh dự do Bộ Văn 
Hóa và Truyền Thông Pháp trao tặng 
cho những nghệ nhân lành nghề được 
các đồng nghiệp công nhận là nghệ 
nhân điêu luyện và có khả năng truyền 
lại di sản thêu ren cho thế hệ tương lai. 

Chỉ có 89 nghệ nhân bậc thầy 
ở Pháp, và cô Deschamps hiện là 
nghệ nhân thêu chỉ vàng duy nhất 
đạt danh hiệu này. Hồi tưởng lại ngày 
nhận được vinh dự này vào năm 2010, 
cô Deschamps cho biết trong một 
cuộc phỏng vấn qua điện thoại, “Đó là 
một trong những ngày đáng nhớ nhất 
trong cuộc đời tôi.”

Danh hiệu Nghệ Nhân Bậc Thầy đã 
đem lại cho cô Deschamps và xưởng 
thêu Le Bégonia d’Or sự chú ý của 
giới truyền thông, cùng nhiều đơn đặt 
hàng từ các hãng thời trang cao cấp 
như Hermès, Cartier và Valentino, 
thương hiệu nước hoa Guerlain, 
hãng đồng hồ Thụy Sĩ Piaget và hãng 
giày da John Lobb.

Bên cạnh việc thực hiện các đơn 
hàng cho những thương hiệu xa 
hoa, xưởng thêu Le Bégonia d’Or 
cũng nhận thiết kế và thực hiện các 
chi tiết trang trí độc đáo cho nội thất 
phi cơ riêng, du thuyền và nội thất 
tư gia. Ngoài ra, cô Deschamps và 
nhóm của cô còn phục hồi và sửa 
chữa nhiều mặt hàng thêu chỉ vàng, 
từ bích chương tôn giáo đến ghế 
trường kỷ của khách hàng.

Truyền thống thêu chỉ vàng 
được truyền dạy cho các thế hệ 
tương lai cũng là phần việc 
quan trọng của xưởng thêu 
này. Thực tập sinh của cô 
Deschamps, cô Marlène 
Rouhaud làm việc cùng 
cô, và xưởng thêu cũng 
tổ chức các lớp học suốt 
cả năm cho các trình độ 
khác nhau.

Con đường sự nghiệp 
của nghệ nhân thêu 
chỉ vàng bậc thầy
Thời thiếu niên, cô 
Deschamps từng mơ ước 
trở thành người thiết kế trang 
phục lót vì niềm yêu thích vẻ đẹp 
tinh tế của các loại ren. Tình yêu của 
cô dành cho ren vẫn được cô nuôi 
dưỡng, nhưng năm cô 15 tuổi, ước 
vọng nghề nghiệp này đã tan thành 
mây khói. Khóa học trang phục lót mà 
cô muốn tham gia đã bị hủy vì không 
đủ số lượng học viên ghi danh. 

Tuy nhiên, ngôi trường này còn có 
khóa học chuyên sâu về kỹ thuật thêu 
chỉ vàng, và khi Deschamps nhìn 
thấy một số tác phẩm đã hoàn thiện, 
cô biết đó là điều mình muốn học.

“Sợi chỉ vàng đã chọn tôi hơn là 
tôi chọn vật liệu đó,” cô nói.

Trong sáu năm, cô Deschamps đã 
theo học với bà Lucie Teston, nghệ 
nhân thêu chỉ vàng giỏi nhất ở Lyon tại 
Etablissements Bouvard et Duviard ở 
Lyon [một xưởng chuyên phục chế lễ 
phục tôn giáo và các loại vải cổ khác.] 
Được bà Lucie Teston dạy dỗ tận tình, 

Nghệ thuật thêu chỉ vàng tinh tế từ Pháp quốc
Nghệ nhân bậc thầy Sylvie Deschamps và xưởng thêu Le Bégonia d'Or của cô

NGHỆ THUẬT - THỦ CÔNG

GUERLAIN/COURTESY OF LE BÉGONIA D’OR

Nghệ Nhân Bậc Thầy: nghệ nhân thêu chỉ vàng Sylvie 
Deschamps tại nơi làm việc. 

PIAGET/COURTESY OF LE BÉGONIA D’OR

Cô Sylvie Deschamps và trợ lý 
Marlène Rouhaud mất 10 giờ để 
thêu cành nguyệt quế cho nhà 

sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Piaget.

Cô Sylvie Deschamps và nhóm của cô tại xưởng thêu thời trang cao cấp Le Bégonia d’Or. 

PIAGET/COURTESY OF LE BÉGONIA D'OR

PIAGET/COURTESY OF LE BÉGONIA D'OR

COURTESY OF LE BÉGONIA D’OR

Nghệ nhân thêu chỉ vàng Le Bégonia d’Or Sylvie 
Deschamps và Marlène Rouhaud đã dành 135 giờ 

để thêu trang trí cho chai nước hoa biểu tượng 
của Guerlain, nhân kỷ niệm 160 năm ngày ra đời 

của dòng nước hoa L’Eau Impériale - Guerlain. 
GUERLAIN/COURTESY OF LE BÉGONIA D’OR

Bông hồng cho mặt đồng hồ Piaget được thêu bằng chỉ 
vàng mỏng như sợi tóc và được thao tác rất tỉ mỉ. 

Cô Sylvie 
Deschamps và trợ lý 

Marlène Rouhaud đã mất 
35 giờ để thêu thủ công 

từng bông hồng cho chiếc 
đồng hồ Piaget phiên 

bản giới hạn này. 

ALL PHOTOS COURTESY OF NAOKI ONOGAWA

Nghệ thuật xếp giấy Origami là 
niềm đam mê của anh Naoki 
Onogawa, một nghệ nhân 30 tuổi 
người Tokyo. Một số tác phẩm 
của anh Onogawa

Tác phẩm bonsai được xếp từ hàng ngàn chim 
hạc giấy của nghệ nhân Nhật Bản

NGHỆ THUẬT - THỦ CÔNG

LOUISE BEVAN 
 

Một nghệ nhân Nhật Bản, người luôn 
xem hạc giấy như một biểu tượng gắn 
liền với chiến tranh và hòa bình, giờ 
đây đã đem lại cho chúng một ý nghĩa 
mới bằng cách kết hợp hàng ngàn con 
hạc giấy trong tác phẩm nghệ thuật của 
mình. Những con hạc giấy bé xíu được 
gấp bằng tay hóa thân thành những 
“chiếc lá” trên những cành bonsai 
nghệ thuật, đưa người thưởng ngoạn 
đến trạng thái suy ngẫm.

Nghệ thuật xếp giấy Origami là niềm 
đam mê của anh Naoki Onogawa, một 
nghệ nhân 30 tuổi người Tokyo.

“Trong muôn vàn hình dạng của 
origami, hạc giấy đặc biệt nổi tiếng 
và nổi bật như một biểu tượng truyền 
thống của loại hình nghệ thuật này,” 
anh Onogawa nói với The Epoch Times 
qua một bức điện thư. “Bên trong 
những con hạc, tôi nhìn thấy một tâm 
điểm đối chiếu cho bản thân mình 
cùng một ‘điều gì đó’ rất đặc biệt, một 
phẩm chất đặc biệt.”

Anh Onogawa bắt đầu tác phẩm của 
mình bằng cách tạo ra một thân cây 
không đối xứng, sau đó trang trí lên các 
nhánh cây từ 500 đến 1,000 con hạc 
giấy cùng màu được gấp một cách vô 
cùng tinh xảo, mỗi con không lớn hơn 
một đầu ngón tay. Mỗi tác phẩm mất 
khoảng một tháng để hoàn thành.

Anh Onogawa từng theo học tại 
học viện Ochabi Nhật Bản – đã chia 
sẻ rằng thử thách lớn nhất đối với anh 
là sáng tác một tác phẩm nghệ thuật 
có thể khiến bản thân mình rung cảm 
và đạt đến độ hoàn mỹ nhất mà mình 
làm được. “Đồng thời, việc hình dung 
ra phản ứng của người xem khi đối 
diện với tác phẩm của chính mình 
cũng là một trong những niềm vui 
sáng tác của tôi.”

Anh Onogawa đã có mối quan tâm 
đặc biệt với hạc giấy sau thảm họa 
động đất kinh hoàng ở miền Đông 
Nhật Bản. Vào tháng Tư một năm sau 
biến cố này, anh đã đến thành phố 
Rikuzen Takata, thuộc tỉnh Iwate, 
nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận 
động đất. Anh đi dạo vòng quanh và 
bắt chuyện với những người dân địa 
phương. Anh đã chứng kiến sự tan 
hoang đổ nát ở khắp mọi nơi.

“Tôi bàng hoàng nhận ra con người 
chúng ta yếu ớt như thế nào trước uy 
lực của thiên nhiên,” anh Onogawa 
nói, “nhưng đồng thời, tôi cảm thấy 
được tiếp thêm sức mạnh từ sự sống. Sự 
sống đã tỏa sáng rực rỡ sau cơn thịnh 
nộ của thiên nhiên… và theo thời gian, 
chúng ta cũng sống hòa hợp với thiên 
nhiên và sinh sôi nảy nở với những 
phước lành được ban cho.”

Trong khoảng thời gian đó, anh 
Onogawa đã bắt gặp gần 1,000 con hạc 
giấy được đặt tại đống đổ nát của một 
ngôi trường địa phương bị phá hủy do 
sóng thần. Đó là lần đầu tiên anh thấy 
hạc giấy được sử dụng như một biểu 
tượng của lời cầu nguyện, thay vì chiến 
tranh và hòa bình.

“Tôi cảm thấy sự hiện diện của 
chúng ở đó thật có ý nghĩa,” anh giải 
thích. “Tôi như đang chứng kiến phần 
kết của một buổi lễ tưởng niệm nơi 
hoang vắng, nơi mọi người chuyển 
những cảm xúc bất an của họ vào 
những con hạc giấy… thật khó diễn tả 
được bằng lời, nhưng tôi nghĩ rằng có 
lẽ những con hạc mà tôi gấp hôm nay 
khởi nguồn từ nơi cầu nguyện trang 
nghiêm đó.”

Hàng năm sau Đệ nhị Thế chiến, 
những người tưởng niệm đều gửi 
hàng tấn hạc giấy về hai thành phố 
Hiroshima và Nagasaki. Nhưng đối với 
anh Onogawa, gấp hạc origami vì hòa 
bình là một “phong tục kỳ lạ”.

“Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ 
về những con hạc giấy này là cách 
mà người ta biến chúng thành một 
thứ chứa đựng những cảm xúc đơn 
phương,” anh giải thích. “Tôi rất trân 
trọng hành động cầu nguyện cho hòa 
bình. Nhưng trong việc này, tôi cảm 
nhận rằng không có sự kết nối giữa tôi 
và những con hạc giấy, ít nhất là trong 
suy nghĩ của tôi, chúng đã không ở nơi 

mà chúng nên thuộc về.”
Do đó, anh Onogawa đã sáng tạo 

nên những tác phẩm với mục đích 
cho những con hạc giấy “một nơi mà 
chúng thuộc về”. Anh đã lên kế hoạch 
triển lãm ở hải ngoại; đồng thời, anh 
đã chia sẻ những tác phẩm của mình 
với mọi người khắp thế giới thông qua 
Instagram. 

“Tôi tin rằng, những ai quen thuộc 

với hạc giấy đều có những kỷ niệm của 
riêng mình… nhưng tôi hi vọng rằng 
những tác phẩm này sẽ mở ra những 
cuộc chuyện trò mới,” anh giải thích 
với The Epoch Times. “Thông qua 
những cuộc trò chuyện đó, tôi hi vọng 
rằng sẽ có điều gì đó, dù là gì đi nữa, 
khiến người xem rung cảm.” 

 
Thanh Xuân biên dịch
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RYAN YANG

Kể từ khi ra đời vào cuối 
những năm 1800, điện ảnh 
đã trở thành một phần 
không thể thiếu trong xã 

hội ngày nay. Với vai trò như vậy, 
điện ảnh đã trở thành một hình thức 
truyền thông có sức ảnh hưởng lớn 
đến đông đảo công chúng.

Tuy nhiên, Hollywood ngày nay 
đã ưu tiên chọn lợi nhuận hơn là chất 
lượng, lôi kéo người xem vì sự hào 
nhoáng của công nghệ mô phỏng 
hình ảnh bằng máy điện toán CGI 
và những phim hành động bom tấn. 
Trong khi đó, phương tiện truyền 
thông dòng chính tràn ngập các kênh 
tin tức dẫn dắt người đọc và đưa thông 
tin sai lệch vì mục đích doanh thu.

Để chống lại trào lưu này, The 
Epoch Times đã đưa ra một sáng 
kiến mới, đó là: Epoch Cinema.

Trong khi EpochTV cung cấp 
các bản phân tích tin tức chuyên 
sâu, các cuộc phỏng vấn gợi mở, 
và các bộ phim tài liệu đạt giải 
thưởng không chịu sự kiểm duyệt 
của các hãng công nghệ lớn, Epoch 
Cinema là bước tiếp theo để hướng 

tới những trải nghiệm giải trí đích 
thực. Thông qua nền tảng mới 
này, Epoch Cinema hy vọng sẽ đưa 
những giá trị truyền thống quay trở 
lại với nền điện ảnh.

Ví dụ, phim truyện “Violino” sẽ 
giúp khán giả khám phá nghệ thuật 
âm nhạc cổ điển đã bị lãng quên và 
lý do tại sao những giai điệu của nhạc 
cổ điển lại chạm đến tâm hồn của mỗi 
người. Bằng cách khám phá nguồn 
gốc những âm thanh diệu kỳ của cây 
vĩ cầm Stradivarius có tuổi đời 300 
năm, bộ phim ngắn này cố gắng phục 
hồi những giá trị phổ quát vốn có 
trong nghệ thuật truyền thống.

Danh mục nội dung phim hấp dẫn 
phong phú của chúng tôi cũng hướng 
đến việc giải quyết các vấn đề trong 
thế giới thực thông qua sức mạnh 
của phim ảnh. Trong khi các hãng 
phim lớn của Hollywood từ chối đề 
cập đến những vấn đề này do cái được 
gọi là  “tính đúng đắn về chính trị,” 
Epoch Cinema không có những lo 
ngại như vậy bởi vì chúng tôi cố gắng 
nói ra sự thật xấu xa đằng sau những 
vấn đề lớn nhất của thế giới này.

Bộ phim “Interview With The 
Antichrist” là một ví dụ điển hình, 

Đưa sự chân thật và truyền thống
trở lại với điện ảnh

ĐIỆN ẢNH

tác phẩm này tập trung vào những 
câu hỏi về xã hội hiện đại. Ngoài ra, 
với những loạt phim như “Nguồn 
Gốc Đen Tối của Chủ nghĩa Cộng 
sản” và “Bóng ma của Chủ nghĩa 
Cộng sản đang Thống trị Thế giới 
của Chúng ta Như thế nào,” chúng 
ta xem xét kỹ cách hệ tư tưởng khát 
máu nhất trong lịch sử nhân loại này 
vẫn đang phát triển rất mạnh mẽ ở 
Hoa Kỳ ngày nay.

Hơn nữa, thư viện các bộ phim 
được giới phê bình đánh giá cao của 
chúng tôi nêu bật các chuẩn tắc làm 
người trong cốt truyện của những bộ 
phim này, nhấn mạnh vào đức tin, 
đạo đức, và lòng trung thành. Điều 
này được thấy trong các bộ phim 
như “Slamma Jamma,” một bộ phim 
truyền hình thể thao dựa trên đức 
tin thể theo các chủ đề về sự cứu rỗi 
và lòng khoan dung. Trong bộ phim 
này, chúng ta chứng kiến sự nỗ lực 
của một cầu thủ bóng rổ triển vọng 
một thời, người hiện giờ phải vượt 
qua nghịch cảnh khó tin để tìm kiếm 
một cuộc sống mới.

Nền tảng mới đầy thú vị này cho 
phép quý vị có thể thuê các phim 
truyện và mua các bộ phim được 

phát hành sớm, tất cả đều được tích 
hợp vào cùng một chỗ rất thuận 
tiện. Với các bộ phim mới được 
phát hành thường xuyên, chúng 
tôi mong muốn đưa sự chân thật 
và truyền thống trở lại với công việc 
làm phim. Quý vị vui lòng truy cập 
Epoch Cinema ngay hôm nay!

Theo dõi EpochTV trên mạng xã hội:
Facebook: https://www.facebook.
com/EpochTVus
Twitter: https://twitter.com/
EpochTVus
Rumble: https://rumble.com/c/
EpochTV

Quan điểm trong bài viết này là của 
tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của The Epoch Times.

Định cư tại Thành phố New York, 
anh Ryan Yang chuyên viết các bài 
chuyên về ý kiến bình luận. Với kiến 
thức lịch sử của mình, anh Ryan đặc 
biệt quan tâm đến việc tìm kiếm 
những bài học từ quá khứ đồng thời 
đưa ra bình luận hấp dẫn về các sự 
kiện hiện tại.

Thanh Tâm biên dịch

Ảnh được chụp từ bộ phim “Violino” của Inspired Original.
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