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VĂN NGHỆ ĐỜI SỐNG

600 hình ảnh đặc sắc về miền Trung

Sau cuốn sách ảnh về TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, TS. Michael Waibel,

chuyên gia quốc tế về quy hoạch đô thị khu vực Đông Nam Á tiếp tục

hiện thực hóa cuốn sách ảnh về Đà Nẵng - nơi có “núi trong phố, phố
trong biển”, tạo thành vòng liên kết ba thành phố lớn của Việt Nam.

Trung tâm du lịch hoàn hảo
Tiếp nối thành công của Đại đô thị TP Hồ Chí Minh (2014) và Thủ đô Hà

Nội  (2015),  ấn phẩm Đà  Nẵng:  Thành  phố  biển  được  thực  hiện  trong

khoảng 1 năm, ghi lại trực quan những thay đổi đô thị gần đây của Đà

Nẵng - trung tâm kinh tế năng động nhất miền Trung.

Qua 5 chương sách, tác phẩm tiếp cận thành phố từ nhiều góc độ: cái nhìn ngoạn mục từ trên cao; công dân thành phố; chuyển
mình 25 năm qua, từ một trạm trung chuyển trở thành điểm đến của sự phát triển năng động; cũng như kiến trúc và linh hồn của
thành phố. Với trên 600 hình ảnh, không chỉ Đà Nẵng, người xem được khám phá nhiều góc cạnh khác nhau của miền Trung Việt
Nam, đặc biệt là hai tỉnh lân cận Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Qua đó cho thấy, Đà Nẵng được sở hữu những tài sản có giá trị
giải trí to lớn không chỉ là bãi biển rộng lớn, Ngũ Hành Sơn huyền thoại. Do thành phố tiếp giáp với nhiều điểm văn hóa lớn như cố
đô Huế, bảo tàng sống phố cổ Hội An, và khu đền tháp Mỹ Sơn, biến Đà Nẵng thành trung tâm du lịch hoàn hảo!

Ấn tượng nhất của tác phẩm là những bức ảnh tuyệt đẹp với điểm nhìn từ trên cao, cho thấy phần nào tổng thể không gian, sự phát

triển của thành phố trẻ. Tuy nhiên, nếu với Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, ảnh thường được chụp từ những nóc nhà cao tầng, thì với

Đà Nẵng, phần lớn các bức ảnh được thực hiện bởi thiết bị gắn trên máy bay không người lái. Những bức ảnh nhìn từ trên không về
cảnh quan đô thị Đà Nẵng cũng cho thấy phần lớn không gian đô thị vẫn còn là một mê cung dường như vô tận của các tòa nhà

thấp tầng. Tuy nhiên, có một vài địa điểm mang tính biểu tượng, nổi bật là Cầu Rồng và tòa nhà trung tâm hành chính. Vào ban

đêm tất cả các cây cầu và các tòa nhà chính được chiếu sáng, biến Đà Nẵng thành “thành phố của ánh sáng”.

Không khó để nhận ra nét nổi bật của Đà Nẵng - một thành phố xanh, khác biệt so với Hà Nội đang ở ngã ba đường của phát triển
với nhiều vấn đề đô thị cũng như sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại; hay đại đô thị TP Hồ Chí Minh đang chịu ảnh hưởng

khá nặng nề của biến đổi khí hậu. TS. Waibel nhận định: Tình trạng ô nhiễm môi trường thấp hơn đáng kể so với Hà Nội, TP Hồ Chí

Minh, Đà Nẵng trở thành thành phố đứng đầu Việt Nam về quản lý môi trường, ùn tắc giao thông ít xảy ra vì cơ sở hạ tầng giao

thông tuyệt vời với nhiều cây cầu mới xây và những đại lộ rộng rãi. Mỗi người dân Đà nẵng hiện nay có hơn 6m2 không gian xanh,

hơn hẳn so với các thành phố khác của Việt Nam. Đà Nẵng đã phát triển thành nơi đáng sống, hấp dẫn cả cư dân và khách du lịch.

Cuộc sống nơi đây thoải mái hơn và người dân được cho là thân thiện hơn so với Thủ đô Hà Nội bận rộn hay siêu đô thị TP Hồ Chí

Minh…

Thành phố xanh

Không chỉ làm rõ sự phát triển của TP Đà Nẵng, TS. Waibel cũng chỉ ra nguy cơ mà thành phố biển này phải đối mặt, đó là sự gia

tăng diễn biến thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, điều này có thể trở thành mối đe dọa với thành phố. Nhiều
khu đô thị mới được dựng lên ở vùng ngoại vi trước đây từng là khu vực phòng chống tự nhiên, sự mất đi của những không gian này

có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt đô thị trong tương lai… “Đà Nẵng đã có nhiều quyết sách khôn ngoan về quản lý môi trường trong

quá khứ, nhưng vẫn còn tiềm năng để làm tốt hơn cho hôm nay, ví dụ như để cho xã hội dân sự tham gia nhiều hơn vào phát triển
đô thị bền vững” - TS. Michael Waibel góp ý.

GS.TS.KTS. HOÀNG ĐẠO KÍNH: “Với 3 cuốn sách ảnh về Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, TS. Michael Waibel và đồng

nghiệp đã giới thiệu Việt Nam bằng cái nhìn mới mẻ, đặc biệt, giúp cho người Việt Nam nhìn đất nước mình qua một góc khác, chưa

được thấy bao giờ. Ông và các đồng nghiệp nhìn từ trên trời, và nhìn từ mặt đất, họ rất tinh nhạy đưa vào những hình ảnh cuộc
sống sinh động, thường nhật của người Việt hôm nay và cả những công trình kiến trúc mang tính tiên phong của Việt Nam. Với cá

nhân tôi - một trong những người nghiên cứu về di sản Hội An và Huế từ những năm 1980, tôi rất bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc,

lần đầu tiên được nhìn bản quy hoạch TP Hội An không được thiết kế bởi kiến trúc sư, mà bằng chính lịch sử đã tạo nên, qua nghệ
thuật nhiếp ảnh của TS.Waibel”..

Lê Thủy
(daibieunhandan.vn) 
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Tôi tự do, cho dù xung quanh
tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi
thấy chúng có thể chấp nhận
được,  tôi  chấp  nhận  chúng;
nếu tôi  thấy  chúng quá  khó
chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự
do  bởi  tôi  biết  bản  thân  tôi
chịu trách nhiệm trước lương
tri mình vì mọi điều t

Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi  nói  lời  tạm
biệt,  lời  tạm biệt  là  cần thiết
trước  khi  ta  có  thể  gặp  lại
nhau, và gặp lại nhau, cho dù
sau  khoảng  thời  gian  ngắn
ngủi  hay  sau  cả  một  đời,  là
điều chắc chắn sẽ  xảy ra với
những người bạn hữu.

Richard Bach

Thành  công  trong  tình  yêu
không  phụ  thuộc  nhiều  vào
việc  tìm  được  người  có  thể
làm bạn hạnh phúc bằng việc
trốn thoát vô số người có thể
làm bạn khổ sở.

Khuyết danh
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