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 In 2012, facing the trend-setting Hanoi Museum, Audi Hanoi opened 

its largest Audi Terminal in Vietnam with showroom, spare parts, mechanical, 

body work including aluminium and water-based painting in full compliance 

with AUDI AG standards over 3,300 sqm. Progressive looking buildings have 

appeared since in My Dinh, Nam Tu Liem District. Audi proudly contributed 

to Hanoi expansion and today supports Hanoi Capital City publication. To re-

imagine the city for sustainable, accessible, equitable, and enjoyable ways to 

move from one place to another is to imagine the next leap in urban mobility. 

“Vorsprung durch Technik” to all for a better experience of urban life in the 

Capital city!

Năm 2012, Audi Hà Nội mở Trung tâm Audi lớn nhất Việt Nam gồm phòng trưng bày, 

cửa hàng cung cấp phụ tùng, xưởng cơ khí, làm thân xe, xưởng sơn theo tiêu chuẩn AG 

của AUDI, với diện tích mặt bằng hơn 3.300 m2 nằm ngay đối diện với một công trình 

phong cách thời thượng Bảo tàng Hà Nội. Mường tượng về một thành phố với những 

cách thức di chuyển bền vững, thuận tiện, công bằng, thú vị cũng chính là hình dung về 

bước tiến mới của giao thông đô thị. Nếu Audi với khẩu hiệu “Vorsprung durch Technik” 

(Tiến bước nhờ công nghệ) đem lại trải nghiệm cuộc sống đô thị tốt hơn cho khách hàng 

thì chúng tôi sẽ đạt được mục đích của mình, đó là sự thành công bền vững trên mọi 

phương diện.
Laurent Genet

Director of Audi Vietnam 
Giám Đốc Điều Hành Audi Việt Nam



Tài trợ Bạc / Silver Sponsors

Tài trợ Kim cương / Diamond Sponsor

Tài trợ Vàng / Gold Sponsors



Biên Tập / Herausgeber / Editor
MICHAEL WAIBEL

Sách ảnh / Fotobuch / Photo Book

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



7Thông tin xuất bản Impressum / Imprint

Thông tin xuất bản
IMPRINT 

Nhà xuất bản / Publisher 
Fine Art Publishing House

Mã xuất bản  / ISBN 
978-604-78-1965-2

Dàn trang / Layout
Michael Waibel

DR. ALMUTH MEYER-ZOLLITSCH 
LEITERIN DES GOETHE-INSTITUTS VIETNAM

Hanoi, die Stadt des aufsteigenden Drachens, blickt auf 
eine über tausendjährige Geschichte zurück. Alle großen 
Zäsuren in Vietnams Geschichte haben ihre Spuren im 
Stadtbild hinterlassen: Die Gründung der Reichshauptstadt als 
kaiserliche Residenz mit den berühmten 36 Altstadtgassen als 
Versorgungsquartier, die französische Kolonialherrschaft, die 
Gründung der Republik und Hanois Rolle als Machtzentrale, 
und schließlich das rasante Wachstum der Stadt infolge der 
wirtschaftlichen Öffnung seit den 1990er Jahren. 

Die Bewohner Hanois sind stolz auf ihre große Geschichte, die 
immer auch eine Geschichte der Selbstbehauptung gewesen ist. 
Inmitten der großen Veränderungen halten sie die Traditionen 
in Ehren und an den lieb gewordenen Gewohnheiten fest: In die 
Pagode zu gehen, vor dem Haus oder auf einem der vielen Plätze 
in Grüppchen zusammen zu sitzen und Tee zu trinken, sich am 
frühen Morgen zur Gymnastik zu treffen. Topfblumen blühen 
vor jedem Fenster, Blütenranken klettern über Blechdächer 
und trotzen den Abgasen: Die Liebe zu den kleinen Dingen, die 
den Alltag lebenswert machen, sorgt für eine Kleinteiligkeit im 
Straßenbild, die dem Auge Erholung bietet und zum Innehalten 
einlädt. 

Hanoi hat sich seine Seele bewahrt. Das spürt auch der Besucher, 
der im Vergleich zu anderen südostasiatischen Metropolen, mit 
ihren Stadtautobahnen und grauen Betonwüsten, in Hanoi die 
vielen Plätze und kleinen Parks, die Alleen mit ihrem dichten 
Blätterdach, die quirligen Wohnquartiere und den endlosen 
Strom der Motorräder bestaunt. 

Doch der rasante Fortschritt bringt die Balance zwischen 
Tradition und Moderne aus dem Gleichgewicht: Immer mehr 
Autos verstopfen die Straßen, Grünflächen werden zugebaut, 
historische Fassaden verschwinden, die Stadt erstickt an 
Abgasen, die Infrastruktur droht zusammen zu brechen. Die 
Stadtplanung vermag mit den Herausforderungen und mit den 
Ansprüchen der Bürger kaum Schritt zu halten. Steht Hanoi an 
einem Wendepunkt seiner urbanen Entwicklung? 

Der Herausgeber dieses Buches, Michael Waibel, beschäftigt 
sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit den Veränderungen 
der Stadt Hanoi und ihren Entwicklungsperspektiven, u.a. in 
mehreren Konferenzen in Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut. Die meisten der Aufnahmen in diesem Band wurden 
von Michael Waibel selbst eigens für dieses Buch gemacht oder 
aus seinem umfangreichen Fotoarchiv zusammengestellt.

Wir möchten Sie einladen zu faszinierenden Streifzügen durch 
Hanoi, die Ihnen die Stadt aus unterschiedlichsten Perspektiven 
zeigen -  aus der Vogelperspektive ebenso wie in Porträts ihrer 
Bewohner, die von der Fotografin Astrid Schulz aufgenommen 
und beschrieben wurden. Aus vielen Facetten setzt sich das 
Bild der Stadt Hanoi zusammen und treibt ihre pulsierende 
Energie an – auf dem Weg in die nächsten tausend Jahre. 

DR. ALMUTH MEYER-ZOLLITSCH 
DIRECTOR OF GOETHE-INSTITUT VIETNAM

Hanoi, city of the rising dragon, has a history stretching back 
for a thousand years. All significant turning points in Vietnam’s 
history have left their mark on the city: the establishment of 
the imperial capital and residence, supplied by the famous 
district of 36 streets; French colonial rule; the founding of the 
Republic and Hanoi’s role as center of power; and finally the 
rapid growth of the city since the 90s as a result of economic 
reform.

Hanoi’s residents are proud of their grand history, which has 
always been a story of self-assertion. In the midst of great 
changes they honor their traditions and maintain cherished 
habits: visiting the pagoda; sitting and drinking tea in small 
groups in front of the house or in one of the city’s numerous 
small squares; gathering for early morning calisthenics. Potted 
plants bloom in every window, flowering vines twine over 
tin roofs, defying the exhaust fumes. This love for the little 
things that make everyday life worth living provides for rich 
streetscapes that offer relaxation to the eye and invite one to 
pause and reflect. 

Hanoi has kept its soul. Visitors sense it as well, the marked 
contrast to other Southeast Asian cities with their freeways 
and concrete jungles, marveling at Hanoi’s many squares 
and small parks, the tree-lined avenues with their leafy 
canopies, the bustling neighborhoods and the endless stream 
of motorbikes.

But rapid development threatens the balance between the 
traditional and the modern. More and more cars clog the 
roads, green spaces become construction sites, historic façades 
disappear, the city chokes on exhaust fumes, and hastily 
implemented infrastructures threaten to collapse. Urban 
planning is hardly able to keep pace with the challenges and 
demands of the citizens. Is Hanoi at a turning point in its urban 
development?

Michael Waibel, the publisher of this book, has for many 
years studied the changes in the city of Hanoi and its 
development perspectives, including in numerous conferences 
in cooperation with the Goethe-Institut. Most of the images 
here were made especially for this book by Michael Waibel or 
taken from his extensive photo archive.

We invite you to go on fascinating excursions through Hanoi 
that will show you the city from a variety of perspectives – 
from bird’s eye views to portraits of its inhabitants made and 
described by the photographer Astrid Schulz. The picture of 
the city of Hanoi is multi-facetted and pulsing with vibrant 
energy – and on the move into the next thousand years.

TS. ALMUTH MEYER-ZOLLITSCH 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN GOETHE VIỆT NAM

Hà Nội, thành phố của Rồng bay lên, có lịch sử trên một ngàn 
năm. Mọi biến động trong lịch sử Việt Nam đều để lại dấu tích 
trong hình ảnh thành phố này: sự ra đời của kinh đô với 36 phố 
phường làng nghề nổi tiếng, mảnh đất thuộc địa của Pháp, nền 
Cộng hòa hình thành với vai trò trung tâm quyền lực của Hà 
Nội, và cuối cùng là sự phát triển vũ bão của thành phố như hệ 
quả của chính sách mở cửa kinh tế từ thập kỷ 90. 

Người dân Hà Nội tự hào về lịch sử vĩ đại của mình, vốn luôn 
được coi là lịch sử tự cường. Giữa những đổi thay lớn lao, người 
Hà Nội trân quý những truyền thống và lề thói đã trở nên thân 
thuộc: đi chùa, quây quần từng nhóm uống trà trước hiên nhà 
hay ở chỗ công cộng, rủ nhau đi thể dục buổi sáng. Những chậu 
hoa nở bung trước mỗi cửa sổ, dây leo phủ kín mái tôn và ngoan 
cường chống lại khí thải xe máy: đó là tình yêu đối với các chi 
tiết nhỏ nhắn khả dĩ làm đẹp cuộc sống, tạo ra hình ảnh thành 
phố chia ô xinh xắn làm dịu mắt người quan sát và mời họ dừng 
chân ngắm nhìn.   

Hà Nội giữ được tâm hồn của mình. Đó là cảm nhận của du 
khách khi so sánh với các đại đô thị Đông Nam Á khác vốn thừa 
mứa mạng lưới đường cao tốc nội đô và sa mạc bê tông xám 
xịt, ở Hà Nội họ có dịp thưởng lãm những quảng trường và công 
viên nhỏ xinh, những đại lộ phủ kín tán cây, những khu dân cư 
náo nhiệt và dòng xe máy chảy dài vô tận.   

Nhưng bước tiến bộ chóng vánh cũng làm nhiễu sự cân bằng 
giữa truyền thống và hiện đại: đường phố tắc nghẽn vì ngày 
càng nhiều ô tô, cây xanh phải nhường chỗ cho nhà ở, những 
mặt tiền nhà cổ biến mất, không khí thành phố ngột ngạt khói 
xe, cơ sở hạ tầng nghe chừng bất lực. Công tác quy hoạch đô thị 
hầu như không theo kịp các thách thức cũng như mong đợi của 
người dân. Phải chăng Hà Nội đang đứng trước bước ngoặt trong 
pháp triển đô thị?

Chủ biên cuốn sách này, Michael Waibel, từ nhiều năm nay 
nghiên cứu sự thay đổi và tương lai phát triển của thành phố 
Hà Nội, và đã cùng Viện Goethe tổ chức nhiều hội nghị khoa 
học. Đa số hình ảnh trong tác phẩm này do Michael Waibel 
chụp riêng cho sách hoặc lấy ra từ bộ lưu trữ ảnh rất dày dặn 
của mình. 

Chúng tôi muốn mời quý vị hãy làm một cuộc dạo chơi đầy mê 
hoặc xuyên qua Hà Nội để nhận được các góc nhìn cực kỳ riêng 
biệt - từ ảnh chụp từ trên cao cho đến chân dung người dân do 
nữ nhiếp ảnh Astrid Schulz sáng tác và chú thích. Nhiều mặt 
bích khác nhau sẽ hợp thành bức tranh thành phố Hà Nội và 
tạo ra nguồn năng lượng dào dạt - thúc đẩy thành phố tiến tới 
ngàn năm kế tiếp. 

LAURENT GENET 
DIREKTOR VON AUDI VIETNAM

Im Jahr 2007 hat Audi die Weltklassearchitektur von Audi nach 
Vietnam gebracht und den ersten Audi Terminal in Ho Chi Minh 
City gebaut. Im Jahr 2009 hat Audi visionär gehandelt und einen 
weiteren Terminal im My Dinh-Gebiet errichtet, wo die 
Entwicklung seinerzeit gerade am erst am Anfang gewesen ist. 
Im Jahr 2012 hat Audi dort den mit 3.300 Quadratmetern größten  
Audi-Terminal Vietnams gegenüber dem zukunftsweisenden 
Hanoi Museum eröffnet. Dieser ist mit einer Werkstatt 
ausgestattet, die zertifizierten AUDI AG-Ansprüchen genügt.  
Zahl-reiche fortschrittliche Gebäude sind seither in My Dinh als 
Teil des Nam Tu Liem-Distriktes entstanden.

Audi ist stolz zur Stadterweiterung Hanois beigetragen zu 
haben und unterstützt nun die vorliegende Publikation. 
Sich nachhaltige, für alle zugängliche und Freude machende 
Möglichkeiten der städtischen Mobilität vorzustellen, heißt 
diese neu zu erfinden. Wenn “Vorsprung durch Technik” zu 
einer besseren Erfahrung des urbanen Lebens für unsere 
Kunden führt, haben wir unser Ziel erfolgreich erreicht. Das ist 
auf jegliche Weise nachhaltig.

Mehr Ideen zum Thema finden Sie unter: 
http://audi-urban-future-initiative.com

LAURENT GENET 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA AUDI VIỆT NAM

Trong năm 2007 AUDI đã mang đến Việt Nam kiến trúc đẳng 
cấp thế giới Audi thế hệ mới nhất, Trung tâm AUDI đệ nhất tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, để đi trước đón đầu, Audi 
Hà Nội được khai trương tại khu vực đang phát triển Cầu Giấy, 
Mỹ Đình ở thời điểm mà nhiều công trình mới đang được xây 
dựng. Năm 2012, Audi Hà Nội mở Trung tâm Audi lớn nhất Việt 
Nam, ngay đối diện với Bảo tàng Hà Nội phong cách, gồm phòng 
trưng bày, cửa hàng cung cấp phụ tùng, xưởng cơ khí, làm thân 
xe, xưởng sơn theo tiêu chuẩn AG của AUDI, với diện tích mặt 
bằng hơn 3.300 m2. Kể từ đó, nhiều công trình hiện đại đã nối 
nhau mọc lên ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Audi tự hào đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội và hiện đang 
hỗ trợ ấn phẩm Thủ đô Hà Nội. Mường tượng về một thành phố 
với những cách thức di chuyển bền vững, thuận tiện, công bằng, 
thú vị cũng chính là hình dung về bước tiến mới của giao thông 
đô thị. Nếu Audi với khẩu hiệu “Vorsprung durch Technik” (Tiến 
bước nhờ công nghệ) đem lại trải nghiệm cuộc sống đô thị tốt 
hơn cho khách hàng thì chúng tôi sẽ đạt được mục đích của 
mình, đó là sự thành công bền vững trên mọi phương diện.

Xem thêm về các tưởng mới tại địa chỉ web: 
http://audi-urban-future-initiative.com

LAURENT GENET 
CEO OF AUDI VIETNAM

Audi brought to Vietnam in 2007 the latest world-class Audi 
architecture in the form of the Audi Terminal Ho Chi Minh City. 
In 2009, Audi Hanoi was visionary in it’s move to open another 
terminal in the emerging Cau Giay, My Dinh area at a time 
when new buildings were just being built. Facing the trend-
setting Hanoi Museum, Audi Hanoi opened in 2012 the largest 
Audi Terminal in Vietnam with an over 3,300 sqm showroom 
with spare parts, mechanical, body work and painting in full 
compliance with AUDI AG standards. Progressive looking 
buildings have since appeared in My Dinh, Nam Tu Liem 
District...

Audi is proud to have contributed to Hanoi’s expansion and 
today supports Hanoi Capital City publication. To re-imagine 
the city for sustainable, accessible, equitable, and enjoyable 
ways to move from one place to another is to imagine the 
next leap in urban mobility. If “Vorsprung durch Technik” 
leads to a better experience of urban life for our customers, 
we will have achieved our goal of success that is sustainable 
in every way.
 
More emerging ideas on: 
http://audi-urban-future-initiative.com

LỜI CHÀO MỪNG     
GRUSSWORTE 
GREETING WORDS

Thông tin xuất bản
IMPRINT 

Thiết kế/ Graphic Concept
Nguyễn Huyền Trang

Chỉnh sửa / Corrections
Monique Gross, Philipp Zielke, Trần Thị Hòa Bình

Biên dịch / Translation
Trần Thị Hòa Bình, Phan Thị Khánh An, Constanze Arnold

Ảnh bìa / Cover picture
Philippe Lê 2014

Thông tin trích dẫn / Please cite this publication as
Waibel, M. (ed.) (2015) Hà Nội: CAPITAL City 
Photo Book. 1st edition. Fine Art Publishing House, 
Hanoi / Vietnam, 308 pages.

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



12 Thủ Đô Nhìn Từ Trên Cao
Die Haupstadt von oben
The capital city from above

MỤC LỤC 
INHALTSVERZEICHNIS 
TABLE OF CONTENTS

Mục lục Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

112

238

196

Kiến Trúc & Nhà Cửa
Architektur und Wohnen
Architecture & Housing

Linh Hồn Của Đại Đô Thị
Die Seele der Hauptstadt
The soul of the capital city

Giao Thông Trong Đại Đô Thị
Verkehr in der Hauptstadt
Urban transport in the capital city

Những Lăng kính Chọn lọc
Best of the Rest

9Mục lục

290

11 Lời giới thiệu / Vorwort / Foreword
Ban biên tập / Herausgeber
The editor

64 Thay Đổi Qua Thời Gian
Wandel im Laufe der Zeit
Change over time

9

Dân Cư Trong Đại Đô Thị
Menschen in der Hauptstadt 
People in the capital city150

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



LỜI NÓI ĐẦU 
VORWORT 

FOREWORD
MICHAEL WAIBEL

Hà Nội chắc chắn là một trong những đô thị đẹp nhất khu 
vực Đông Nam Á. Khi mới thành lập năm 1010, nơi này có tên 
là “Thăng Long”, là kinh đô của vua Lý Thái Tổ và nằm giữa 
Đồng bằng sông Hồng. Nơi đây có dấu ấn của nhiều thời kỳ 
lịch sử, làm nên sự pha trộn đầy cuốn hút của nhiều nền kiến 
trúc khác nhau: di tích của những công trình uy nghiêm, tráng 
lệ từ thời phong kiến, những con phố thoáng đãng, rợp bóng 
cây xanh có từ thời Pháp, những biệt thự hoành tráng nằm 
giữa những khu vườn yên tĩnh, vô số chùa chiền với không 
gian tĩnh mịch, rất nhiều những công trình có từ thời hưng 
thịnh của giai đoạn kinh tế kế hoạch hóa, những công trình 
mới với dấu ấn của nền kinh tế thị trường, tăng trưởng thời kỳ 
Đổi mới. Với mục tiêu biến đổi Hà Nội thành một trung tâm 
đô thị ‘hiện đại, văn minh’, nhà nước đề ra những kế hoạch 
đầy tham vọng. Mục tiêu của ấn phẩm này là khắc họa những 
thay đổi đô thị gần đây của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.

Cách trình bày, nội dung, thiết kế của ấn phẩm này thực hiện 
dựa trên cuốn sách bàn trà “TP. Hồ Chí Minh - Đại Đô thị” xuất 
bản đầu năm 2014, nhưng để nắm bắt được ‘cái hồn’ của thành 
phố thủ đô của Việt Nam gói gọn trong một cuốn sách ảnh thì 
đây còn là một thử thách lớn hơn vì ở Hà Nội luôn có nhiều 
dòng ý kiến, tư tưởng đối lập, thú vị. Trong cả 6 chương sách, 
chúng tôi sẽ tiếp cận thành phố này từ nhiều góc độ, nhiều 
chủ đề khác nhau. Trong chương đầu, chúng tôi sẽ đưa các bạn 
đến với Hà Nội từ trên cao, với khung cảnh thành phố nhìn từ 
các tòa nhà cao tầng (thậm chí cả từ thiết bị bay điều khiển từ 
xa). Trong một chương khác, chúng tôi giới thiệu với các bạn 
về một số cư dân đô thị của Hà Nội, đưa bạn đến với không 
gian sống riêng của họ, nhưng cũng chia sẻ một số chi tiết 
tiểu sử về cuộc đời của họ. Chương “Thay đổi qua các thời 
kỳ” cho biết những thay đổi lớn lao về mặt thực thể trong 
vòng 20 năm qua, với những quá trình phá dỡ, gia tăng mật 
độ, xây dựng mới - Hơn 600 bức ảnh sẽ giúp quý vị khám 
phá cuộc sống nhiều mặt của thành phố sống động này.

Biên tập viên xin chân thành cảm ơn từng cá nhân đã đóng 
góp các tác phẩm ảnh hay bài viết, cũng như các dịch giả, 
người biên soạn đã dành nhiều thời gian, tâm huyết. Xin đặc 
biệt cảm ơn Viện Goethe và nhất là các doanh nghiệp tài trợ 
đã có những sự hỗ trợ quý báu cho thành công của ấn phẩm.

MICHAEL WAIBEL

Hanoi ist zweifellos eine der schönsten Metropolen 
Südostasiens. Die Hauptstadt wurde unter dem Namen “Thang 
Long” als Sitz der vietnamesischen Kaiser inmitten des Rote-
Fluss-Deltas im Jahr 1010 gegründet. Hier überlagern sich viele 
historische Einflüsse und bilden eine inspirierende Mischung 
verschiedener Architekturen: Relikte der herrschaftlichen 
Größe der Kaiserzeit, die großzügigen von Bäumen 
gesäumten Alleen der französischen Kolonialherrschaft, 
pompöse Villen in verschwiegenen Gärten, unzählige 
stille Pagoden, immer wieder Repräsentationsbauten aus 
der Hochphase der sozialistischen Planwirtschaft und 
neue, Marktwirtschaft, Wachstum, Doi Moi signalisierende 
Gebäude. Hanois Stadtobere haben ehrgeizige Pläne: Hanoi 
soll sich zu einer “modernen und zivilisierten” Weltmetropole 
entwickeln. Diese Publikation möchte die jüngere Stadt- 
entwicklung der Hauptstadt Vietnams dokumentieren.

In sechs Kapiteln nähern wir uns der Stadt aus verschiedenen 
Distanzen und behandeln verschiedene Themen. Das 
erste Kapitel zeigt Ihnen Ansichten Stadtlandschaft, die 
von Hochhäusern (und sogar einer Drohne) gemacht 
wurden. In einem anderen Kapitel bringen wir Sie in 
die privaten Wohnräume der Einwohner Hanois und 
teilen mit Ihnen einige biographische Details. Das 
Kapitel „Wandel im Laufe der Zeit“ zeigt die massiven 
Veränderungen, welche die Stadtstrukturen in den 
letzten 20 Jahren erfahren haben. Mehr als 600 Bilder 
laden Sie dazu ein, die vielen unterschiedlichen Facetten 
der äußerst vitalen Hauptstadt zu erkunden. Zu- 
sätzlich zu den visuellen Eindrücken enthält diese 
Publikation einige Essays von Einwohnern Hanois. Ihre 
persönlichen Ansichten zeichnen ein vielfältiges, aber in 
der Gesamtschau vielleicht auch ein vollständiges Bild 
der Hauptstadt.

Der Herausgeber möchte allen Personen, die Fotos oder 
Essays beigetragen haben, ausdrücklich danken. Ebenso 
wird den Übersetzern und Sprachlektoren gedankt, die 
viel Zeit und Mühen investiert haben. Ein ganz besonderer 
Dank geht an das Goethe-Institut und an die Unternehmen, 
die durch ihre großzügige Unterstützung die erfolgreiche 
Veröffentlichung dieser Publikation erst ermöglicht haben.

MICHAEL WAIBEL

Hanoi is undoubtedly one of the most beautiful urban sites 
in Southeast Asia. It was founded under the name of “Thang 
Long” in 1010 as the seat of the Vietnamese emperor in the 
midst of the Red River delta. Various historic influences 
mix here and form an inspiring mélange of different 
architecture: relics of stately grandeur from the imperial 
era; lavish, tree-lined boulevards from the French colonial 
period; ostentatious villas in quiet gardens; numerous 
peaceful pagodas; innumerable buildings from the peak 
of socialist planned economy; and new buildings signaling 
the capitalist economy, growth and Doi Moi. With the 
goal of transforming Hanoi into a “modern and civilized” 
metropolis, the political elites follow ambitious plans. This 
publication aims to visualize the recent urban change of 
Hanoi, Vietnam’s capital.

Through our six chapters, we approach the city from 
various distances and by means of different topics. With 
our first chapter we take you over Hanoi with views of 
the city landscape from high-rise buildings (and even a 
drone); in another chapter we introduce you to some of 
the urban citizens of Hanoi, bring you into their private 
living environments, and share some biographical details 
about their life. The chapter ‘Change over Time’ illustrates 
the massive changes the physical fabric has experienced 
in the past 20 years through demolition, densification and 
new constructions. More than 600 images invite you to 
explore the many facets of this vibrant capital. In addition 
to the visual illustrations, this publication has assembled 
some essays by Hanoi residents who share their personal 
perspective and reflect diverse, multigenerational points 
of view. This may contribute to a comprehensive picture 
of this city.

The editor would like to express his sincere gratitude to 
each person who contributed photographs or essays, as 
well as the translators and copy editors who gave their 
time and effort. A special thanks goes to the Goethe-
Institut and of course to the companies who have 
generously supported the successful development of this 
publication.
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THỦ ĐÔ 
NHÌN TỪ TRÊN CAO  
DIE HAUPTSTADT VON OBEN 
THE CAPITAL CITY  
FROM ABOVE

Các bức ảnh trong chương này được chụp từ nóc của khoảng 
25 công trình cao tầng và 6 chuyến không du dọc ngang 
thành phố. Các bản đồ trong những trang sau cho biết vị 
trí chụp cụ thể.

So với TP. Hồ Chí Minh, quy mô khu trung tâm của Hà Nội 
có vẻ nhỏ hơn. Thật may mắn là những công trình cao tầng 
đang liên tiếp mọc lên gần như chỉ xuất hiện ở vùng ven 
đô. Vẻ đẹp của khu vực trung tâm lịch sử của thành phố 
chỉ có thể được bảo tồn nếu Hà Nội áp dụng theo mô hình 
của Pari, tức là cấm xây dựng nhà cao tầng ở khu trung tâm 
thành phố trong suốt 50 năm qua. 

Đặc trưng rõ nét nhất là mật độ xây dựng cực lớn của thành 
phố ở hầu như mọi khu vực của thủ đô. Ngay cả ở quận 
Hoàn Kiếm, với những đại lộ lớn có từ thời Pháp, những tòa 
nhà đan xen dày đặc, dù được che đậy phần nào bởi mặt 
tiền khiêm tốn, vẫn lập tức thấy rõ từ trên cao. 

Quang cảnh từ trên cao cũng làm toát lên một hiện tượng 
gọi là sự ‘phân rã không gian-xã hội’ trong cộng đồng trí 
thức, có thể nhận ra từ sự đan xen tương phản giữa nhà 
cao tầng với thấp tầng, mật độ cao với mật độ thấp, có quy 
hoạch với không quy hoạch, hiện đại với truyền thống v.v. 

Chụp ảnh từ nóc các tòa nhà cao tầng thường là một hoạt 
động khá phiêu lưu. Cách thường dùng nhất là đi bộ theo 
những bậc thang bụi bặm, tối tăm để lên đến tầng thượng. 
Tuy vậy, ở công trình Kinh Đô Tower, khi lên đến tầng 
thường, tôi đã bị khóa trái khi qua cửa vì cảnh cửa tự dưng 
đóng sầm sau lưng tôi... Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận được 
sự hỗ trợ chính thức của quản lý tòa nhà, như ở khách sạn 
Melia, khách sạn JW Marriott, Trung tâm Lotte Hà Nội (cao 
65 tầng), Landmark 72 Tower, tòa nhà cao nhất Việt Nam 
(350m, 72 tầng). Một lần khác, tôi thậm chí còn được cho 
phép chụp ảnh từ sân đỗ máy bay trực thăng, vì từ đây có 
tầm nhìn tốt đến tất cả các hướng chính.

Một số ảnh góc chụp cao được chụp từ thiết bị bay có điều 
khiển, cụ thể là một chiếc trực thăng rô-bốt 4 cánh. Philippe 
Lê, một kiến trúc sư hiện công tác tại Hà Nội và Abu Dhabi, 
đã tham gia đóng góp vào những tấm hình này. Anh đã 
chụp được một số bức ảnh rất đẹp, có thể nói là chưa từng 
có, về khung cảnh lớn của Hà Nội như Cầu Long Biên, Hồ 
Tây, khu vực quanh hồ Trúc Bạch. 

Chúng tôi cũng sử dụng một trong những bức ảnh của anh 
cho bìa sách. Đây là ảnh minh họa một số công trình ở khu 
Phố cổ, và địa điểm trung tâm của thành phố là hồ Hoàn 
Kiếm và Tháp Rùa. Xin chân thành cảm ơn anh đã có những 
đóng góp quý báu này.

MICHAEL WAIBEL

Für dieses Kapitel wurden als Einstieg Fotos von insgesamt 
etwa 25 Hochhäusern und Luftaufnahmen von sechs 
Drohnenflügen im ganzen Stadtgebiet gemacht. Die 
Übersichtskarte auf der folgenden Doppelseite zeigt die 
jeweiligen Standorte.

Im Vergleich zu Ho Chi Minh City erscheint die Skyline der 
Innenstadt Hanois als recht bescheiden. Glücklicherweise 
werden die meisten Hochhäuser in den Außenbezirken 
errichtet. Der Charme des historischen Zentrums lässt sich 
nur erhalten wenn Hanoi dem Vorbild von Paris folgt, wo in 
den letzten 50 Jahren Hochhäuser in der Innenstadt nicht 
erlaubt wurden.

Das vielleicht auffälligste Merkmal ist die extreme 
Dichte der Baustrukturen in nahezu allen Quartieren der 
Hauptstadt. Selbst im Hoan Kiem-Distrikt mit den aufgrund 
des französischen Kolonialerbes breiten Boulevards 
entdeckt man von oben die hochverdichteten Strukturen 
hinter den Gebäuden innerhalb der Straßenblöcke.

Die Ansichten von oben enthüllen auch das, was in der 
Wissenschaft als „sozialräumliche Fragmentierung“ 
bezeichnet wird. Darunter versteht man die unmittelbare 
Nähe von extremen Gegensätzen, hohen und niedrigen 
Gebäuden, geplant und ungeplant, modern und traditionell 
und so weiter.

Das Aufnehmen der Fotos von den Dächern der Hochhäuser 
war oft ein kleines Abenteuer. Die übliche Strategie war, 
die immer staubigen und meist dunklen Notfalltreppen 
zu nutzen, um auf die Dachplattform zu kommen. Als ich 
die Terrasse des Kinh Do-Hochhauses erreicht hatte, fiel 
allerdings hinter mir die Fluchttür zu und ich war auf einmal 
ausgeschlossen... Einige Male erfolgte dankenswerterweise 
die Unterstützung durch die Hausverwaltung, so etwa im 
Fall des Melia-Hotels, des JW Marriott-Hotels, dem Lotte 
Center Hanoi (65 Stockwerke) und des Landmark 72 Tower, 
dem höchsten Gebäude Vietnams (350 m, 72 Stockwerke).
Bei letzterem Gebäude wurde es mir sogar erlaubt, von der 
Helikopterplattform Fotos zu machen, was eindrucksvolle 
Bilder in alle Himmelsrichtungen ermöglichte.

Einige Fotos wurden mit einer Drohne aufgenommen, 
genauer sagt mit einem Quadrocopter. Philipp Lê, ein 
Architekt, der abwechselnd in Hanoi und Abu Dhabi  lebt, hat 
diese Bilder beigetragen. Ihm gelangen einige spektakuläre 
– nie  gesehene – Luftaufnahmen der Stadtlandschaft 
Hanois, so zum Beispiel von der Long Bien-Brücke und von 
der Umgebung des Westsees und des Truc Bach-Sees. 

Eines seiner Bilder wurde auch als Titelbild für diese Publikation 
verwendet: Es zeigt die Gebäudestrukturen innerhalb der 
Altstadt und das Herz der Stadt, den Hoan Kiem-See mit 
dem berühmten Schildkrötenturm. Für seinen wertvollen 
Beitrag möchte ich ihm von ganzem Herzen danken.

MICHAEL WAIBEL

The photos in this chapter were taken from the roofs of 
approximately 25 high-rise buildings and from six aerial 
flights across the city. The map on the following pages 
shows these specific locations.

Compared to Ho Chi Minh City, the skyline of Hanoi’s city 
centre still appears modest. Fortunately, the ever increasing 
emergence of high-rise buildings is mostly happening on 
the outskirts of the city. The charm of the historic center 
can only be preserved if Hanoi is following the role model 
of Paris, where high-rise buildings have been refused in 
the city centre for the last 50 years. 

The most striking feature is the extreme density of the 
urban fabric in almost every part of the capital city. Even 
within Hoan Kiem District, with its wide French colonial 
boulevards, the densely packed buildings, otherwise 
hidden behind the facades at street level, are immediately 
apparent from this elevated perspective. 

The high angle views also reveal what is called ‘socio-
spatial fragmentation’ in the academic community and 
can be understood as the immediate proximity of striking 
contrasts: high-rise and low-rise, high-density and low-
density, planned and informal, modern and traditional, 
etc. 

Taking photos from the top of a skyscraper was often 
an adventure. The most common strategy was to use an 
often dusty and dark emergency staircase to reach the 
roof platform. On Kinh Do Tower, however, I found myself 
locked out on the roof terrace due to a trap door shutting 
behind me... A few times though I, thankfully, received 
official support from building management boards, such as 
in the case of the Melia Hanoi Hotel, the JW Marriott Hotel 
Hanoi, the Lotte Center Hanoi (65 floors) and the Landmark 
72 Tower, Vietnam’s highest building (350 m, 72 floors). On 
the latter occasion, I was even allowed to take photos from 
the helipad platform, which offered a spectacular view to 
all cardinal points.

Some high angle photos were taken from a drone, or 
more precisely a quadrocopter. Philippe Lê, an architect, 
currently based in Hanoi and Abu Dhabi, contributed these 
images. He was able to shoot some spectacular - never 
seen before - views of Hanoi’s cityscape, for instance those 
of the Long Bien Bridge, of the West Lake and the Truc 
Bach Lake surroundings. 

We also used one of his images for the book cover as 
it illustrates the building structures within the Ancient 
Quarter and shows the heart of the city, Hoan Kiem Lake 
with the famous turtle tower. I would like to express my 
sincere gratitude for his efforts.

MICHAEL WAIBEL

 © Michael Waibel 2014 
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Tổng quát về địa điểm chụp ảnh toàn cảnh 
Übersichtskarte der Standorte der Panoramaaufnahmen

Overview of panorama shooting locations

© Claus Carstens 2014 / Department of Geography / Hamburg University

Roof terrace of building in 69 Dinh Tien Hoang St.

BIDV-Tower
Josephs Hotel

Melia Hanoi Hotel

Capital Tower

Chalcedony Hotel

Sofitel Plaza Hotel

Golden West Lake Executive Residences

Elegant Suites Westlake

Ciputra Hanoi

Lancaster Hanoi

Lotte Center Hanoi

Thanh Binh Tower

B2-Residential Tower, Tran Dang Ninh St.

Indochina Plaza Hanoi

The Rooftop Bar

Kinh Do Tower

Residential Tower in Trung Hoa

Keangnam Hanoi Landmark Tower – Tower A

Landmark 72

VIMECO Tower

JW Marriott Hanoi

The Manor Hanoi

My Dinh II Residential Tower
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1.  Góc nhìn từ khách sạn Melia, quận Hoàn Kiếm
 Blick vom Melia-Hotel, Hoan Kiem-Distrikt

 View from Melia Hotel, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2014

1.
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3.

1. 2.

1.-3.  Một số quang cảnh Tháp Rùa, hồ Hoàn Kiếm
 Verschiedene Ansichten des Hoan Kiem-Sees

 Various views of Hoan Kiem Lake

 © Leigh Ann Chow 2014 (1.) © Do Phu Hung 2014 (2.) © Michael Waibel 2014 (3.)
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3.

1. 2.

1.-3.  Quang cảnh nhìn từ trên cao Khu phố cổ
 Drohnenbilder der Altstadt

 Drone views of the Ancient Quarter

 © Philippe Lê 2014
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2. 3.

1.

1.-3.  Biệt thự cũ thời Pháp chen giữa những ngôi nhà mới trong khu dân 
cư đông đúc ở trung tâm Hà Nội

 © Michael Waibel 2014

Französische Kolonialgebäude eingezwängt von Neubauten im 
hochverdichteten Stadtzentrum Hanois

French colonial villas tightly packed in by new buildings within high 
density neighborhoods, Hanoi city centre

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



24. chương / chapter 1 Die Hauptstadt von oben  / The capital city from above 25Thủ Đô Nhìn Từ Trên Cao

2.

1.-3.  Quang cảnh từ trên cao Cầu Long Biên
 Drohnenbilder der Long Bien-Brücke

 Drone views of Long Bien Bridge

 © Philippe Lê 2014

3.

1.
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1.  Góc nhìn từ Tháp Tài chính Kinh Đô về hướng trung tâm thành phố, quận Hai Bà Trưng
 Blick vom Kinh Do Tower auf die Innenstadt, Hai Ba Trung-Distrikt

 View from Kinh Do Tower towards the city centre, Hai Ba Trung District

 © Michael Waibel 2014

1.
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1. 2.

3. Góc nhìn từ Toà nhà Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy
 Blick vom Hoang Dao Thuy-Gebäude, Cau Giay-Distrikt

 View from Hoang Dao Thuy Building, Cau Giay District

 © Michael Waibel 2014

1. Góc nhìn từ Rooftop Bar, quận Hoàn Kiếm
 Blick vom The Rooftop Bar, Hoan Kiem-Distrikt

      View from The Rooftop Bar, Hoan Kiem District

     © Leigh Ann Chow 2014

2. Góc nhìn từ Toà nhà Vincom, quận Hai Bà Trưng
 Blick from Vincom-Hochhaus, Hai Ba Trung-Distrikt

      View from Vincom Tower, Hai Ba Trung District

     © Michael Waibel 2014

3.
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3.

1. 2.

1.-3.  Quang cảnh nhìn từ trên cao hồ Trúc Bạch
 Drohnenbilder vom Areal des Truc Bach-Sees

 Drone views of Truc Bach Lake area

 © Philippe Lê 2014
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1.  Quang cảnh nhìn từ Elegant Suits Westlake, quận Tây Hồ 
 Blick von der Anlage Elegant Suites Westlake, Tay Ho-Distrikt

      View from Elegant Suites Westlake, Tay Ho District

     © Michael Waibel 2014

2.  Góc nhìn từ Tòa nhà Lancaster Hà Nội, quận Ba Đình    
 Blick vom Lancaster Hanoi-Gebäude, Ba Dinh-Distrikt

 View from Lancaster Hanoi building, Ba Dinh District

 © Michael Waibel 2014
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1.

2. 3.

1. Nhìn từ trên cao khu vực Hồ Tây
 Drohnenfoto vom Areal des Westsees

 Drone photo of West Lake area

 © Philippe Lê 2014

2-3.  Góc nhìn từ Elegant Suites Westlake, quận Tây Hồ
 Blick von der Anlage Elegant Suites Westlake, Tay Ho-Distrikt

       View from Elegant Suites Westlake, Tay Ho District

      © Michael Waibel 2014
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Ảnh chụp từ trên cao nhìn về hướng Hồ Tây 
(Khách sạn Sheraton Hà Nội và Khách sạn Intercontinental Westlake Hà Nội)
Dronenfoto mit Blick auf den Westsee (Sheraton Hanoi Hotel und InterContinental Hotel Hanoi Westlake Hotel)

Drone photo looking towards West Lake (Sheraton Hanoi Hotel and InterContinental Hotel Hanoi Westlake)

© Philippe Lê 2014
BÀI THUYẾT TRÌNH ESSAY ESSAY

Hà Nội là một ngôi ‘làng’. Lý do không chỉ là vì trên thực tế 
nhiều khu dân cư vẫn tự gọi tên mình là làng, dù từ lâu đã bị vây 
quanh bởi bê-tông, sắt thép, mà còn là chính những người dân, 
những góc phố, những ngôi nhà và cuộc sống nơi đây. Hà Nội 
là một ngôi làng, tôi nói như vậy không có nghĩa chê bai, miệt 
thị gì. Ngay cả khi những người dân thủ đô coi mình là tinh túy 
của đất nước hay thậm chí là trung tâm của thế giới thì Hà Nội, 
thành phố thủ đô này vẫn không đem lại cảm giác đây là một 
đô thị thực sự.  Và điều đó mới may mắn làm sao!

Không nghi ngờ gì nữa: ở đây có xe cộ nườm nượp, những công 
trường xây dựng, những tòa nhà cao vút, những khu nhà chung 
cư màu xám. Nhưng dù nằm giữa những biểu tượng đô thị đó, 
một Hà Nội mãi giữ chất thôn quê vẫn bừng sáng. Người bán rau 
với chiếc xe đạp chở đầy rau cồng kềnh làm chắn cả đường đi, 
những cư dân trong các tòa nhà cao ốc đốt vàng mã ngoài hành 
lang ngay trước căn hộ của mình, những khối nhà đơn điệu bỗng 
như bừng tỉnh nhờ những hàng quán mọc lên như nấm, quần áo 
treo đầy trước cửa, mà dù sao thì cả cửa chính lẫn cửa sổ cũng 
đều luôn mở. Hà Nội có thể còn nhiều điều không hay như ồn 
ào, hỗn độn, có lúc khó chịu đến mức đinh tai nhức óc, nhưng 
Hà Nội luôn sống động. 

Rồi cả nhịp điệu cuộc sống hàng ngày của người Hà Nội nữa: rất 
nhiều người dậy sớm khi trời còn tờ mờ sáng để tập thể dục, đi 
chợ, đi bán hàng hay ăn sáng – thứ nhịp điệu này không phải 
là nhịp sống của người dân đô thị, những người mà sau giờ làm 
việc thường dành thời gian cho nhà hát, rạp chiếu phim hay 
quán bar, mà là nhịp sống của những con người biết đến ý nghĩa 
của việc trồng lúa. Những du khách chỉ thường lui tới khu phố 
cổ hay một số tụ điểm khác sẽ không được chứng kiến nhiều 
nhịp sống này. Nhưng những ai thực sự muốn cảm nhận về một 
Hà Nội “cổ” phải đến những nơi tưởng như không có gì để xem, 
những nơi mà người bán hoa quả vẫn còn là người bán hoa quả 
thực sự (chứ không phải chỉ tìm cách móc ví du khách nước 
ngoài), nơi có những quán cà phê mà bạn ít khi nhìn thấy một 
chữ tiếng Anh nào (trừ một từ đã được Việt Nam hóa là “Wifi 
free”), nơi mà bạn có thể gặp những con người Hà Nội thực sự, 
những con người vừa tốt bụng nhưng vẫn còn chưa quen với 
người nước ngoài vì họ thường chỉ nhìn thấy người nước ngoài 
trên TV (hoặc tỏ ra tò mò một cách thực sự, tự nhiên).

Những người Hà Nội này bạn khó có thể thấy ở khu trung tâm 
thành phố. Chắc chắn, Hà Nội “thôn quê” này rồi cũng sẽ dần 
mai một, chìm trong dòng xoáy của những iPad, xe SUV và giới 
trẻ mới giàu, những người không muốn biết đến việc làm ruộng. 
Nhưng những ai sáng sớm thức dậy vì tiếng gà gáy trước nhà 
vẫn luôn chắc chắn một điều rằng Hà Nội vẫn là một ‘ngôi làng 
lớn’.

DAVID FROGIER DE PONLEVOY

Hanoi ist ein Dorf. Das bezieht sich nicht nur auf die Tatsache, 
dass zahlreiche Stadtbezirke sich immer noch als “Dörfer” (làng) 
bezeichnen, obwohl sie schon lange umringt sind von Beton und 
Stahl. Es umfasst auch die Bewohner, die Straßen und Ecken, die 
Häuser, das Leben. Hanoi ist ein Dorf – und das meine ich nicht 
despektierlich. Auch wenn Hauptstädter sich häufig gerne als 
repräsentative Speerspitze ihres Landes sehen, wenn nicht gar 
als Nabel der Welt: Hanoi, die Millionenmetropole, fühlt sich nur 
an wenigen Orten an, wie ein großstädtischer Moloch. Zum Glück.

Zweifellos: Es gibt den Verkehr und die Baustellen, die Hochhäuser 
und die grauen Wohnsiedlungen. Aber selbst zwischen diesen 
städtischen Symbolen blitzt das zeitlose, ländliche Hanoi noch 
auf. Gemüseverkäufer, die mit ihren Lastfahrrädern die Straße 
blockieren, Hochhausbewohner, die vor ihrer Wohnung im 
Korridor Papiergeld verbrennen, und eintönige Häuserblocks, 
die zum Leben erwachen, weil vor ihnen Suppenküchen aus dem 
Boden schießen, Wäsche aus den Fenstern hängt, und sowieso 
Türen und Fenster immer offen stehen. Hanoi mag vieles sein, laut 
und chaotisch, bisweilen anstrengend, an den Nerven zerrend – 
aber es ist immer lebendig.

Auch der Tagesrhythmus der Hanoier, die vielen Menschen, 
die vor Sonnenaufgang aufstehen, um Frühsport zu treiben, 
Einkäufe zu erledigen, Waren zu verkaufen oder zu frühstücken 
– dieser Rhythmus ist nicht der Herzschlag von Großstädtern, 
die nach der Büroarbeit ihren Abend in Oper, Kino oder der Bar 
auslaufen lassen, sondern es ist der Rhythmus von Menschen, die 
wissen, was es bedeutet, Reis anzupflanzen. Touristen, die sich 
überwiegend in der Altstadt oder den anderen Hotspots aufhalten, 
bekommen davon nicht so viel mit. Aber wer das eigentliche 
“alte” Hanoi spüren will, der muss sich in die Stadtviertel ohne 
Sehenswürdigkeiten begeben, wo die Obstverkäufer noch 
tatsächlich Obst verkaufen wollen (und nicht etwa Ausländern 
Geld aus der Tasche ziehen), in Cafés kaum ein englisches Wort 
zu sehen ist (vielleicht mit Ausnahme des vietnamisierten “Wifi 
free”), und man tatsächlich noch Hanoiern begegnet, die einem 
Westler mit der staunenden, freundlichen Zurückhaltung von 
Leuten begegnen, die Ausländer nur aus dem Fernsehen kennen 
(oder, wahlweise, auch mit echter, zügelloser Neugier).

Solche Hanoier finden sich im Stadtzentrum immer seltener. 
Und, kein Zweifel, auch das “ländliche Hanoi” wird von Jahr zu 
Jahr weiter zurück gedrängt und ertrinkt zwischen iPads, SUVs 
und einer neureichen Jugend, die gar nicht mehr wissen will, 
was Arbeit im Reisfeld bedeutet. Aber wer in seiner Wohnung 
frühmorgens vom Hahn geweckt wird, kann gar nicht daran 
zweifeln: Hanoi ist ein Dorf.

DAVID FROGIER DE PONLEVOY

Hanoi is a village. That is not just because of the fact that 
many neighborhoods still call themselves “village” (làng) even 
though they’ve been encased in concrete and steel for a long 
time. It includes also the residents, the streets and corners, the 
houses, the life. Hanoi is a village - and I don’t say that in a 
disparaging way. Even if the metropolitans see themselves as 
the representative spearhead of their country or even as the 
hub of the world: Hanoi, the metropolis, rarely feels like a 
metropolitan Moloch. Fortunately.

Without doubt Hanoi is a city: There is the traffic and the 
construction zones, the skyscrapers and the grey housing 
complexes. But even between these urban symbols - the 
timeless, rural Hanoi still shines through. The vegetable seller, 
who blocks the streets with his freight bicycle; residents of the 
skyscrapers, who burn paper money in front of their flats, in the 
corridor; and monotonous blocks of houses, that come to life, 
because soup kitchens spring up like mushrooms, laundry hangs 
out of the windows and all doors and windows are left wide 
open. Hanoi may be a lot of things, loud and chaotic, annoying at 
times, jarring on the nerves - but it is always vibrant. 

Also the daily rhythm of the Hanoians, the many people, who are 
up before sunrise to practice their early-morning exercise, to do 
the shopping, to sell goods or to breakfast - this rhythm is not 
the heartbeat of metropolitans, who while away time after work 
in operas, cinemas or at the bar, but it’s rather the rhythm of 
people who know what it means to plant rice. Tourists who are 
mostly spending their time in the old quarter or at some other 
hotspots don’t witness much of it. Those who actually want to 
experience the “old” Hanoi must go to the quarters without any 
tourist sights, where the fruit seller actually still wants to sell his 
fruits (and not just squeeze money out of foreigners pockets). 
There, in coffee shops where you rarely can see any English 
words on the signs or menu (maybe just with the exception of 
the Vietnamized word “Wifi free”) and where you can meet the 
real Hanoians who will at the same time marvel over and be kind 
towards westerners but remain restrained , because they just 
know them from television (or another option being authentic, 
unrestrained curiosity).

These are Hanoians you can barely find in the city center. And 
without doubt, the “rural Hanoi” also gets pushed back from year 
to year and drowns in iPads, SUVs and a new-rich youth, that 
doesn’t want to know what it means to work in a rice field. But 
who is woken early every morning because of the cock crowing 
in front of the apartment; no doubt about it: Hanoi is a village.

DAVID FROGIER DE PONLEVOY
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1.  Góc nhìn từ Golden West Lake Executive Residences, quận Tây Hồ  
 Blick von der Golden West Lake Executive Residences-Wohnanlage, Tay Ho-Distrikt

 View from Golden West Lake Executive Residences, Tay Ho District

 © Michael Waibel 2014

2.  Góc nhìn từ Nhà chung cư Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm 

 Blick vom My Dinh II Residential Tower, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from My Dinh II Residential Tower, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2014
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1.  Ảnh chụp từ trên cao một khu dân cư đông đúc, khu Ngọc Hà, quận Ba Đình
 Drohnenfoto einer typischen baulich hochverdichteten Nachbarschaft, Ngoc Ha-Gebiet, Ba Dinh-Distrikt

 Drone photo of typical highly-densely built residential neighborhood, Ngoc Ha block, Ba Dinh District

 © Philippe Lê 2014

2.  Ảnh chụp từ trên cao khu Ngọc Hà, hướng về phía Hồ Tây
 Drohnenfoto des Ngoc Ha-Gebietes mit Blick auf den Westsee

 Drone photo of Ngoc Ha block looking towards West Lake

 © Philippe Lê 2014
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1. 2.

1.-3.  Góc nhìn từ toà nhà Thanh Bình Tower N07-B1, KĐT mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
 Blick vom Thanh Binh Tower N07-B1, Dich Long-Neubaugebiet, Cau Giay-Distrikt

       View from Thanh Binh Tower N07-B1, Dich Long New Urban Area, Cau Giay District

 © Michael Waibel 2014
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1. 2.

1.-3.  Góc nhìn từ toà nhà FLC Landmark Tower, quận Cầu Giấy
 Blick vom FLC Landmark Tower, Cau Giay-Distrikt

       View from FLC Landmark Tower, Cau Giay District 

      © Michael Waibel 2014
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1.-2.  Góc nhìn từ tầng 30, Tòa nhà Thăng Long Number One  
(thời điểm đang xây dựng), quận Nam Từ Liêm

 Blick vom 30. Stockwerk des sich im Bau befindlichen 
 Thang Long Number One-Hochhauses, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from 30th floor of Thang Long Number One Building  
(still under construction), Nam Tu Liem District

 © Dzung Nguyen 2014
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1.

2. 3.

1-3.  Góc nhìn từ Toà nhà Khách sạn JW Marriott Hà Nội, 
 quận Nam Từ Liêm 
 Blick vom JW Marriott Hotel Hanoi, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from JW Marriott Hotel Hanoi, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2014
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1.  Góc nhìn từ Toà nhà Khách sạn JW Marriott Hà Nội, quận Nam Từ Liêm  
 Blick vom JW Marriott Hotel Hanoi, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from JW Marriott Hotel Hanoi, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2014

2.  Góc nhìn từ VIMECO Tower, quận Cầu Giấy
 Blick vom VIMECO Tower, Cau Giay-Distrikt

 View from VIMECO Tower, Cau Giay District

 © Michael Waibel 2014
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1.  Góc nhìn từ Tòa nhà Landmark72, quận Nam Từ Liêm  
 Blick vom Landmark72 Tower, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from Landmark72 Tower, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2014
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1.  Góc nhìn từ Tòa nhà Landmark72, quận Nam Từ Liêm  
 Blick vom Landmark72 Tower, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from Landmark72 Tower, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2014
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1.  Góc nhìn từ Tòa nhà Landmark72, quận Nam Từ Liêm  
 Blick vom Landmark72 Tower, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from Landmark72 Tower, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2014
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1. 2.

1.-3. Góc nhìn từ toà nhà The Manor Hà Nội, quận Nam Từ Liêm
 Blick vom The Manor Hanoi, Nam Tu Liem-Distrikt

      View from The Manor Hanoi, Nam Tu Liem District 

     © Vu Duc Thinh 2014
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1. Góc nhìn từ Toà nhà Viglacera Tower, quận Từ Liêm
 Blick vom Viglacera-Hochhaus, Nam Tu Liem-Distrikt

 View from Viglacera Tower, Nam Tu Liem District

 © Mac Bao Khanh 2013
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3.

1. 2.

1.-3.  Góc nhìn từ khách sạn Melia, pháo hoa nhân dịp kỉ niệm ngày Quân đội Pháp rút khỏi Hà Nội ngày 10.10.1954
 Blick vom Melia-Hotel, Feuerwerk anläßlich der Feierlichkeiten im Kontext des Abzugs der  

französischen Kolonialherren aus Hanoi am 10. Oktober 1954

 View from Melia Hotel, fireworks for the celebration of Hanoi’s liberation from the French  
on 10 October 1954

      © Vu Duc Thinh 2014
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THAY ĐỔI QUA 
THỜI GIAN  
WANDEL IM  
LAUFE DER ZEIT
CHANGE OVER TIME

Trong mấy năm qua, Hà Nội đã chứng kiến nhiều chuyển 
biến lớn. Khu vực trung tâm lịch sử của thành phố đã chứng 
kiến sự gia tăng lớn về mật độ xây dựng, cũng như sự gia 
tăng về chiều cao công trình. Chẳng hạn như trường hợp 
khu Phố cổ, hiện tượng này đã diễn ra với sự phá hủy hàng 
loạt các công trình nhà ống truyền thống. Một số công trình 
khác dù không bị phá hủy nhưng cũng bị cải tạo. Do thiếu 
bảo trì nên những ngôi nhà có mái ngói cổ đẹp đã bị thay 
thế bằng tấm tôn lợp khi mái bị thủng, dột. Những chiếc cửa 
chớp bằng gỗ, một nét đặc trưng của Hà Nội cổ, gần như đã 
bị thay thế hoàn toàn bằng cửa sắt, khung kính. Việc thay 
cửa này là để phục vụ nhu cầu lắp điều hòa nhiệt độ, từ đó 
cũng tạo ra một hình ảnh thiếu hài hòa cho mặt tiền của 
các công trình lịch sử. 

Tóm lại, Hà Nội đã mất đi một phần lớn di tích kiến trúc cũ 
trong quá trình hiện đại hóa của mình. Dù có nhiều ý kiến 
khác nhau nhưng ít nhất khu trung tâm thành phố vẫn còn 
là một khu vực đa công năng với chủ yếu là những công 
trình cỡ nhỏ, và nhìn chung vẫn giữ được tầm ảnh hưởng 
của mình. Những du khách ghé thăm Hà Nội với số lượng 
ngày một tăng thường đặc biệt thích thú với những nét đặc 
trưng này. Không nghi ngờ gì nữa, khu Phố cổ nên được cải 
tạo lại thành một khu vực bảo tồn đề gìn giữ những nét 
đẹp quý báu còn lại của những ngôi nhà cổ cần được giữ lại 
bằng mọi giá, bằng cách hỗ trợ kinh tế cho gia chủ để cải 
tạo nhà theo cách thức truyền thống.

Một nét đặc trưng nữa trong quá trình phát triển đô thị gần 
đây là sự mở rộng không gian đô thị trên quy mô rộng, nhất 
là ở phía nam và phía tây thành phố. Nhiều khu đô thị mới 
đã xuất hiện trong vòng 15 năm qua. Ban đầu, phần lớn 
các công trình được thực hiện bởi những doanh nghiệp nhà 
nước như Vinaconex hay HUD, nhưng gần đây đã có nhiều 
doanh nghiệp tư nhân tham gia như Bitexco hay Vincom, 
hay thậm chí cả những doanh nghiệp nước ngoài như khu 
Ciputra của nhà đầu tư Inđônêxia hay khu Posco của Hàn 
Quốc.

Những công trình mới khác có tác động đến thành phố là 
một số dự án cơ sở hạ tầng lớn như hệ thống đường vành 
đai mới, một số cây cầu mới bắc qua sông Hồng, các công 
trình cầu vượt, công trình đường ven Hồ Tây, cũng như sự 
phát triển từng bước của hệ thống giao thông công cộng 
Hà Nội. Tuy nhiên, cũng như nhiều nước khác, nhiều dự án 
cơ sở hạ tầng này đang bị đội chi phí lớn và chậm tiến độ 
đáng kể. Một trong những nguyên nhân là những chi phí 
giải phóng mặt bằng, đền bù lớn.

Cũng như TP. Hồ Chí Minh, các dự án đầu tư, xây dựng đô 
thị dù sao vẫn nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống cho 
đại đa số người dân thành phố thủ đô của Việt Nam.

MICHAEL WAIBEL

In den letzten Jahren erlebte Hanoi eine Vielzahl von 
Umwälzungen. Das historische Zentrum erlebte eine massive 
Verdichtung seiner Baustrukturen ebenso wie Neubau 
in die Höhe. Im Falle etwa der Altstadt ging dies mit dem 
weitgehenden Abriss der traditionellen Tunnelhäuser 
einher. Ältere Häuser, die nicht abgerissen wurden, erfuhren 
Umbauten. Aufgrund von unzureichender Wartung mussten 
die schönen alten Ziegeldächer – nun undicht - überwiegend 
durch primitive Wellbleche ausgetauscht werden. Holztüren 
und –verschläge, ein typisches Merkmal des alten Hanois sind 
nahezu vollständig durch Metallgitter und Fensterscheiben 
ersetzt worden. Letztere ermöglichten auch die Installation 
von Klimaanlagen, deren Kästen die historischen Fassaden 
nun oft verschandeln.

Im Zuge der Modernisierung musste Hanoi einen enormen 
Verlust seines Architekturerbes hinnehmen. Es gibt sicher 
unterschiedliche Meinungen dazu, aber man könnte trotzdem 
sagen, dass das Stadtzentrum seine Lebendigkeit im Großen 
und Ganzen bewahrt hat. Es ist noch immer ein funktional 
gemischtes Quartier mit kleinteiligen Strukturen. Touristen, 
die Hanoi in immer größerer Zahl aufsuchen, kommen hierher, 
um insbesondere diese Lebendigkeit zu erfahren. Ohne Frage 
sollte die Altstadt nicht in ein Museum umgewandelt werden, 
aber die letzten verbleibenden Perlen der alten Wohnhäuser 
müssen um jeden Preis erhalten bleiben. So sollten etwa den 
Hausbesitzern Beratung und Zuschüsse gewährt werden, 
damit sie ihre Gebäude auf authentische Art und Weise 
fachgerecht renovieren lassen können.

Ein weiteres bemerkenswertes Kennzeichen der jüngeren 
Stadtentwicklung ist die stadträumliche Expansion in die 
Peripherie, besonders in die südlichen und westlich gelegenen 
Stadtgebiete. Etliche integrativ geplante Neubaugebiete sind 
in den letzten 15 Jahren errichtet worden. Zunächst wurden 
die meist von Staatsunternehmen wie Vinaconex oder HUD 
gebaut, in jüngere Zeit auch durch private Bauunternehmen 
wie Bitexco oder Vincom – oder sogar durch internationale 
Unternehmen wie Ciputra aus Indonesien oder Posco aus 
Südkorea.

Darüber hinaus hat die Umsetzung von Großinfrastruktur-
projekten die Stadtentwicklung beeinflusst. So wurde ein neues 
Ringstraßensystem, neue Brücken über den Roten Fluss, Fly-
Over-Brücken und eine Straße um den Westsee gebaut. Zudem 
wird nach und nach ein öffentliches Nahverkehrssystem 
errichtet. Wie in anderen Ländern leiden viele Projekte unter 
Kostenexplosionen und Verzögerungen. Unter anderem stellen 
die exorbitanten Kosten für  die Räumung von Bauflächen 
und die Bereitstellung von Mitteln für Ausgleichszahlungen 
an die betroffene Bevölkerung Probleme dar.

Alles in allem kann aber analog zu Ho Chi Minh City 
festgestellt werden, dass die Stadtentwicklungsprojekte die 
Lebensqualität der großen Mehrheit der Hauptstadtbewohner 
verbessert haben. 

MICHAEL WAIBEL

During recent years, Hanoi has witnessed many substantial 
transformations. The historical city center is seeing a 
massive densification of its building fabric, as well as a 
growth in terms of height. In the case of the Ancient Quarter, 
for example, this occurred with the widespread demolition 
of the traditional tube houses. Older structures, when not 
demolished, were modified. Due to poor maintenance, the 
beautiful old brick tile roofs were widely replaced with 
simple corrugated metal sheets due to leakages. Wooden 
shutters, also a typical feature of the old Hanoi, were almost 
completely substituted with metal bars and glass windows. 
The latter modification also served the installation of AC 
machines, which now add a visually unharmonious feature 
to the historical facades. 

All in all, Hanoi saw a massive loss of architectural heritage in 
the course of modernization. Opinions vary, but at least the 
city center is still a mixed-use area with mostly small-scaled 
structures, which has widely preserved its vibrancy. Tourists 
who pay a visit to Hanoi, in ever growing number, often 
come specifically to enjoy these genuine features. Without 
question, the Ancient Quarter should not be transformed 
into a stagnant museum piece but the last remaining pearls 
of old residential houses should be preserved by providing 
the homeowners advise and economic support to renovate 
their houses in an authentic way.

Another striking feature of the recent urban development 
is the massive urban spatial expansion, particularly in the 
southern and western parts of the city. Many comprehensively 
planned new urban areas have been erected in the course 
of the past 15 years. Initially most were implemented by 
state-owned companies such as Vinaconex or HUD; more 
recently by private Vietnamese companies such as Bitexco 
or Vincom - or even by international companies such as 
Ciputra from Indonesia or Posco from South Korea.

Other developments impacting the city are the 
implementation of major infrastructure projects such as 
the construction of a new ring road system, new bridges 
across the Red River, fly-over-bridges, a promenade road 
along the border of West Lake and the gradual build-up of 
a public transportation system. As in other countries, many 
infrastructure projects are suffering from cost explosions 
and serious delays, though. Among other issues are the 
exorbitant costs for site clearance and funds needed for the 
compensation of affected inhabitants.

Similar to Ho Chi Minh City, the urban development projects 
have nonetheless significantly enhanced the quality of 
life for the overwhelming majority of the capital city’s 
inhabitants.

MICHAEL WAIBEL

© Nguyen Duc Chinh 1995 / Michael Waibel 2013 
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4.

6.5.

1.-6.  Nét kiến trúc thời tiền thuộc địa quý hiếm còn sót lại ở 
 Khu phố cổ đang ngày càng đổ nát, 47 Phố Hàng Bạc, 
 quận Hoàn Kiếm
 Ein seltenes und wertvolles Zeugnis vorkolonialer Architektur in 

der Altstadt verfällt immer mehr, Hang Bac-Straße 47, 
 Hoan Kiem-Distrikt

 A rare and precious evidence of pre-colonial architecture in the 
Ancient Quarter, becoming increasingly dilapidated, 

 47 Hang Bac St., Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2002 (1.)
 © Michael Waibel 2003 (2.)
 © Michael Waibel 2006 (3.)
 © Michael Waibel 2010 (4.)
 © Michael Waibel 2012 (5.)
 © Michael Waibel 2014 (6.)

3.

2.1.
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5. 6. 7. 8.

1. 2.

3. 4.

1.-8.  Kiến trúc cổ xuống cấp, các cửa hàng bánh kẹo cũ (hoa quả dầm, ô mai, bánh kẹo), 13-17 Hàng Đường,  
quận Hoàn Kiếm

 Destruction of historic buildings, Geschäfte für traditionelle vietnamesische Süßwaren  
(eingelegte und getrocknete Früchte, Kuchen, usw.), Hang Duong-Straße 13-17, Hoan Kiem-Distrikt

 Destruction of the historical architecture, shops for traditional Vietnamese confectionery  
(pickled and dried fruits, cake), 13-17 Hang Duong Street, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1997 (1.)   © Michael Waibel 2004 (5.) 
 © Michael Waibel 1998 (2.)   © Michael Waibel 2007 (6.) 
 © Michael Waibel 2002 (3.)   © Michael Waibel 2010 (7.)
 © Michael Waibel 2002 (4.)   © Sylvia Köllner 2014 (8.)
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1.-4.  Nhà sinh hoạt khu phố được cải tạo, xây mới năm 2000 tại số 38 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm
 Ein im Jahr 2000 umfassend rekonstruiertes und renoviertes Gemeinschaftshaus in der 
 Hang Dao Straße 38, Hoan Kiem-Distrikt

 A communal house, completely restored in 2000 at 38 Hang Dao Street, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1997 (1.) 
 © Michael Waibel 2002 (2.) 
 © Michael Waibel 2003 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)

1. 2.

3. 4.

5. 6.

5.-8.  Dãy nhà trên phố Hàng Đường, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Häuserzeile in der Hang Duong-Straße, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Row of houses along Hang Duong Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1997 (5.)
 © Michael Waibel 2002 (6.)
 © Michael Waibel 2013 (7.)
 © Sylvia Köllner 2014 (8.)

7. 8.
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1.  Tiệm đồ gỗ thủ công và người thợ mộc cùng con chó của 
ông trên Phố Tố Tịch, quận Hoàn Kiếm, năm 1996 

 Holzhandwerksgeschäft mit Schreiner und Hund in der    
To Tich-Straße, Hoan Kiem-Distrikt, im Jahr 1996

 Wood handicraft shop with carpenter and his dog in 
 To Tich Street, Hoan Kiem District, 1996

 © Michael Waibel

2.  Tiệm đồ gỗ thủ công và người thợ mộc (vẫn cùng một 
người như năm 1996, xem hình xăm trên cổ tay của ông) 
cùng chú chó mới trên Phố Tố Tịch, quận Hoàn Kiếm, 

 năm 2014      
 Holzhandwerksgeschäft mit Schreiner (derselben Person, 

siehe Tattoo oberhalb seines Handgelenks) und seinem 
neuen Hund in der To Tich-Straße, Hoan Kiem-Distrikt, im 
Jahr 2014

 Wood handicraft shop with the same carpenter from 1996 
photo (see tattoo above his wrist) and his new dog in To 
Tich Street, Hoan Kiem District, 2014

 © Michael Waibel

3.  Nghề làm con dấu tại Phố Tố Tịch, quận Hoàn Kiếm, 
 năm 1996 
 Lokale Stempelproduktion in der To Tich-Straße, Hoan 

Kiem-Distrikt, im Jahr 1996

 Stamp making workshop in To Tich Street, Hoan Kiem 
District, 1996

 © Michael Waibel

4. Nghề sản xuất, kinh doanh con dấu tại phố Tô Tịch, 
 quận Hoàn Kiếm năm 2014   
 Lokale Stempelproduktion und Verkauf in der To Tich-

Straße, Hoan Kiem-Distrikt, im Jahr 2014

 Stamp making workshop and boutique in To Tich Street, 
Hoan Kiem District, 2014

 © Sylvia Köllner

3. 4.1. 2.
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1.-2.  Công trình bảo tồn nhà cổ số 4a Hàng Bồ, 
 Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm không còn giữ được 

những nét cũ
 Verlust eines traditionellen Hauses, Hang Bo-Straße 

4a, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Loss of a traditional house, 4A Hang Bo Street, 

Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (1.)
 © Michael Waibel 2004 (2.)

3.-4.  Công trình bảo tồn nhà cổ số 58 Hàng Ngang, 
 Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Erhalt eines traditionellen Hauses, Hang Ngang-

Straße 58, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Preservation of a traditional house, 58 Hang Ngang 
Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (3.)
 © Michael Waibel 2014 (4.)

5.-6.  Kiến trúc ban đầu của nhà cổ đã bị mai một với kiểu 
thiết kế mặt tiền pha trộn kiểu mới, số 33 

 Hàng Ngang, Khu phố cổ
 Die ursprüngliche Struktur eines traditionellen 

Hauses geht durch die neue Fassadenverblendung 
verloren, Hang Ngang-Straße 33, Altstadt, Hoan 
Kiem-Distrikt

 The original structure of a traditional house is lost in 
favour to new, utilitarian façade-blending, 33 Hang 
Ngang Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (5.)
 © Constanze Arnold 2014 (6.)

7.-8.  Nét kiến trúc cổ mặt ngoài bị mai một, số 60 
 Hàng Đường, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Verlust einer historischen Fassadenornamentik,  

Hang Duong-Straße 60, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Traditional façade-decoration has vanished, 60 Hang 
Duong Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (7.)
 © Constanze Arnold 2014 (8.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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5. 6.

1.-4.  Công trình bảo tồn nhà cổ số 42 Hàng Cân, 
 Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Erhalt eines traditionellen Hauses. Fassaden aus 

Holz sind ein typisches Merkmal des alten Hanois. 
Hang Can-Straße 42, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Preservation of a traditional house. Facades made 
out of wood are a typical feature of the old Hanoi. 
42 Hang Can Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem 
District

 © Michael Waibel 2001 (1.)
 © Michael Waibel 2007 (2.)
 © Michael Waibel 2012 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)

5.-6.  Máy điều hòa nhiệt độ che kín phần trước ngôi nhà 
cổ số 63 Hàng Đào, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm

 Klimaanlagen verdecken die Fassades eines 
traditionellen Hauses, Hang Dao-Straße 63, Altstadt, 
Hoan Kiem-Distrikt

 Air conditioning units cover up the façade of a 
traditional house, 63 Hang Dao Street, Ancient 
Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (5.)
 © Constanze Arnold 2014 (6.)

7.-8.  Công trình bảo tồn nhà cổ số 14 Hàng Bài, 
 Khu kiến trúc Pháp, quận Hoàn Kiếm
 Erhalt eines Hauses, Hang Bai-Straße 14, 

Französisches Kolonialviertel, Hoan Kiem-Distrikt

 Preservation of a house in French Colonial Quarter,  
14 Hang Bai Street, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (7.)
 © Constanze Arnold 2014 (8.)

1. 2. 3. 4. 7. 8.
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5.-8.  Phố Hàng Đường, nhìn về hướng bắc (ngã tư Hàng Cá - Lãn Ông), Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Hang Duong-Straße, Blick Richtung Süden (Abschnitt zwischen Hang Ca- und Lan Ong-Straße), 

Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Hang Duong Street, view towards south, between Hang Ca and Lan Ong, Ancient Quarter,  
Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2002 (5.)
 © Sylvia Köllner 2014 (6.)
 © Michael Waibel 2002 (7.)
 © Sylvia Köllner 2014 (8.)

5. 6.

7. 8.

1.-4.  Dãy nhà mặt phố trên phố Hàng Đường
 Häuserzeile und Fassade in der Hang Duong-Straße, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Row of houses and façade in Hang Duong Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1997 (1.)
 © Michael Waibel 2013 (2.)
 © Michael Waibel 2002 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)

1. 2.

3. 4.
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7.-8. ?????.
 ?????

 ?????.

 © Petra Raymond 1999 (7.)

 © Sylvia Köllner 2014 (8.)

5. Chùa Lý Quốc Sư, 25 Lý Quốc Sư, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm. Chú ý hàng cây to ở góc 
 phải bức ảnh phát triển rất nhanh.
 Pagode, Ly Quoc Su-Straße 25, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt. Man beachte wie stark der Baum auf  

der rechten Bildhälfte gewachsen ist.

 Pagoda and massive tree bearing out the passage of time, 25 Ly Quoc Su, Ancient Quarter, 
 Hoan Kiem District

 © Petra Raymond 1999 (5.)
 © Sylvia Köllner 2014 (6.)

5. 6. 7.

7.-8.  Ngã tư tại khu phố có từ thời Pháp thuộc
 Kreuzung im Französischen Kolonialviertel

 Intersection in the French Colonial Quarter

 © Petra Raymond 1999 (7.)
 © Sylvia Köllner 2014 (8.)

1.-2.  Phố Hàng Đường, nhìn về hướng bắc (ngã tư Hàng Cá - Lãn Ông), Khu phố cổ, 
 quận Hoàn Kiếm
 Hang Duong-Straße, Blick Richtung Norden (Abschnitt zwischen Lan Ong und Hang Ca), 

Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Hang Duong Street, view towards north, between Hang Ca and Lan Ong, Ancient  
Quarter, Hoan Kiem District

 © Petra Raymond 1999 (1.)
 © Sylvia Köllner 2014 (2.)

1. 2.

3.

3. Chùa Huyền Thiên, 54 Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm năm 1999
 Huyen Thien-Pagode, 54 Hang Khoai-Straße, Hoan Kiem-Distrikt im Jahr 1999

 Huyen Thien Pagoda, 54 Hang Khoai, Hoan Kiem District, 1999

 © Petra Raymond

4. Chùa Huyền Thiên trùng tu năm 2014
 Im Jahr 2014 wird die Huyen Thien-Pagode gerade renoviert

 Huyen Thien Pagoda under renovation, 2014

 © Sylvia Köllner

4.

8.
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1. Công trình có từ thời Pháp thuộc tại ngã tư phố 
 Hàng Gai - Cầu Gỗ và Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hoàn Kiếm, năm 2000
 Gebäude aus französischer Kolonialzeit an der 

Kreuzung Hang Gai- / Cau Go- und Hang Dao- / Dinh 
Tien Hoang-Straße, Hoan Kiem-Distrikt, im Jahr 2000

 French colonial building at the crossroads of Hang 
Gai / Cau Go Street and Hang Dao / Dinh Tien Hoang 
Street, Hoan Kiem District in the year 2000

 © Marco Jaritz

2. Một công trình được cải tạo với mặt tiền theo lối 
kiến trúc Pháp cách tân

 Völlig umgestalteter Neubau mit mehr Stockwerken 
und neo-kolonialer Fassade

 Renovated and new levels added above neo-colonial 
façade

 © Constanze Arnold

1. 2.

3.-6.  Những thay đổi tại ngã tư phố Hàng Gai - Cầu Gỗ và Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng ở phía bắc 
 hồ Hoàn Kiếm
 Baulicher Wandel an der Kreuzung Hang Gai- / Cau Go- und Hang Dao- / Dinh Tien Hoang-Straße 

nördlich des Hoan Kiem-Sees

 Changes along the crossroads of Hang Gai / Cau Go Street and Hang Dao / Dinh Tien Hoang Street 
north of Hoan Kiem Lake

 © Marco Jaritz 2000 (3.) (5.)
 © Constanze Arnold 2014 (4.) (6.)

4.

5. 6.

3.
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3. 4.

1. Quang cảnh nhìn từ phố Tràng Tiền về phía 
 Nhà hát lớn, quận Hoàn Kiếm, lúc chưa được 
 trùng tu, năm 1996 (công tác trùng tu diễn ra từ năm 

1996 đến 1998)
 Blick auf das noch nicht renovierte Stadttheater, 

Trang Tien-Straße, Hoan Kiem-Distrikt, im Jahr 1996 
(die Renovierung erstreckte sich von 1996-1998)

 View from Trang Tien Street towards the yet 
 un-renovated Municipal Theatre (the renovation took 

place between 1996 - 1998), Hoan Kiem District, 1996

 © Michael Waibel

2. Quang cảnh nhìn từ phố Tràng Tiền về phía 
 Nhà hát lớn, quận Hoàn Kiếm, năm 2014
 Blick auf das Stadttheater, Trang Tien-Straße,  

Hoan Kiem-Distrikt, im Jahr 2014

 View from Trang Tien Street towards the Municipal 
Theatre, Hoan Kiem District, 2014

 © Sylvia Köllner

3.  Quang cảnh Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, 
 quận Hoàn Kiếm đang thi công năm 1998
 Blick auf das Hilton Hanoi Opera Hotel im Bau,  

im Jahr 1998 

 View of the Hilton Hanoi Opera Hotel under  
construction, Hoan Kiem District, 1998

 © Michael Waibel

4.  Quang cảnh Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, 
 năm 2014
 Blick auf das Hilton Hanoi Opera Hotel, im Jahr 2014

 View of the Hilton Hanoi Opera Hotel, 2014

 © Constanze Arnold

1. 2.
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3. 4.

1. Một ngôi nhà đẹp có từ thời Pháp thuộc gần chợ 
Hàng Da, Khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, năm 2012

 Schönes Gebäude aus französischer Kolonialzeit, 
Nähe Hang Da-Markt, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt, im 
Jahr 2012

 Beautiful building from French colonial period, near 
Hang Da market, Ancient Quarter, Hoan Kiem District, 
2012

 © Michael Waibel

2. Một công trình có từ thời Pháp thuộc sau khi  
được sửa sang, năm 2014

 Gebäude aus französischer Kolonialzeit nach 
Renovierung, 2014

 Building from French colonial period after  
renovation, 2014

 © Michael Waibel

3. Công trình trên phố Điện Biên Phủ với tấm biển chào 
mừng kỳ họp Đại hội Đảng khóa 8 tại quận 

 Hoàn Kiếm, năm 1996
 Gebäude an der Dien Bien Phu-Straße mit einer Tafel, 

die auf den 8. Parteitag der Kommunistischen Partei 
Vietnams hinweist, Hoan Kiem-Distrikt, im Jahr 1996 

 Building on Dien Bien Phu Street with billboard 
referring to the 8th National Congress of the 
Communist Party of Vietnam, Hoan Kiem District, 
1996

 © Michael Waibel

4.  Công trình được cải tạo, xây mới tại phố Điện Biên 
Phủ, quận Hoàn Kiếm, năm 2014

  Völlig umgestaltetes und renoviertes Gebäude an der 
Dien Bien Phu-Straße, Hoan-Kiem-Distrikt, im Jahr 
2014 

 Completely remodeled and renovated building,  
Dien Bien Phu Street, Hoan Kiem District, 2014

 © Michael Waibel

1. 2.
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1. 2.

1.  Mặt tiền đẹp của một ngôi nhà thời Pháp thuộc, phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, 
 năm 2010
 Schön ornamentierte Fassade eines Hauses aus französischer Kolonialzeit im Jahr 2010, 

Nha Chung-Straße, Hoan Kiem-Distrikt.

 Beautiful, decorated facade of a French colonial house, Nha Chung Street, Hoan Kiem 
District, 2010

 © Michael Waibel

2.  Mặt tiền một ngôi nhà thời Pháp thuộc đã bị hư hại một phần, phố Nhà Chung, 
 quận Hoàn Kiếm, năm 2014
 Teilweise zerstörte Fassade eines Hauses aus französischer Kolonialzeit zugunsten 

einer kommerziellen Nutzung im Jahr 2014, Nha Chung-Straße, Hoan Kiem-Distrikt.

 Partly destroyed facade of a French colonial house, Nha Chung Street, Hoan Kiem 
District, 2014

 © Michael Waibel

4.

6.5.

3.-6.  Sự phát triển tự phát đã lấp đầy và dần phá hủy cấu trúc mái có từ thời thuộc địa 
của một dãy nhà ở dọc theo đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. 

 Góc nhìn từ Melia Hà Nội
 Informelle Nachverdichtung und allmähliche Zerstörung einer Dachstruktur aus der 

Kolonialzeit in einem Wohnblock entlang der Ly Thuong Kiet-Straße, Hoan Kiem-
Distrikt, Blick vom Melia Hanoi.

 View from Melia Hanoi, informal in-fill development and gradual destruction of a roof 
structure from the colonial period within a residential block along Ly Thuong Kiet 
Street, Hoan Kiem District.

 © Michael Waibel 1998 (3.)
 © Michael Waibel 2001 (4.)
 © Michael Waibel 2009 (5.)
 © Michael Waibel 2014 (6.)

3.
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5. 6.

1.-4.  Cầu Long Biên
 Long Bien-Brücke 

 Long Bien Bridge

 © Petra Raymond 1999 (1.)
 © Sylvia Köllner 2014 (2.)
 © Michael Waibel 1997 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)

5. Nhà thờ Cửa Bắc, xây dựng năm 1932 trên phố Phan Đình 
Phùng, quận Ba Đình

 Die 1932 errichtete Cua Bac-Kirche im Jahr 2002, Phan 
Dinh Phung-Straße, Ba Dinh-Distrikt

 The Cua Bac Church, built in 1932, Phan Dinh Phung Street, 
Ba Dinh District, 2002

 © Michael Waibel

6. Nhà thờ Cửa Bắc mới trùng tu, năm 2014 
 Die renovierte Cua Bac-Kirche im Jahr 2014

 The renovated Cua Bac Church, 2014

 © Sylvia Köllner

1. 2.

3. 4.
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4. 5.1. 2.

1. Cổng chợ 19/12, quận Hai Bà Trưng. Đằng sau là Khách sạn Melia Hà Nội, 
 quận Hoàn Kiếm
 Blick auf den Eingang des 19. Dezember-Marktes in der Hai Ba Trung-Straße. Im 

Hintergrund ist das Melia Hanoi-Hotel zu sehen, Hoan Kiem-Distrikt

 View of entrance to December 19 market in Hai Ba Trung Street with Melia 

Hanoi Hotel in the background, Hoan Kiem District

 © Petra Raymond 1999

2. Chợ 19/12 đóng cửa năm 2008. Khu vực này hiện là một bãi đỗ xe
 Der 19. Dezember-Markt wurde im Jahr 2008 geschlossen. An dieser Stelle 

befindet sich jetzt ein Parkhaus

 The December 19 market was shut down in 2008; a parking garage now 
occupies this site

 © Constanze Arnold 2014

3.-5.  Quang cảnh nhìn từ Khách sạn Melia Hà Nội về phía hồ Hoàn Kiếm, quận 
Hoàn Kiếm

 Blick vom Melia Hanoi Richtung Hoan Kiem-See, Hoan-Kiem-Distrikt

 View from Melia Hanoi Richtung towards Hoan Kiem Lake, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (3.)
 © Michael Waibel 2003 (4.)
 © Michael Waibel 2014 (5.)

3.
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3. 4.

1.-2.  Quang cảnh nhìn từ Khách sạn Melia Hà Nội,  
quận Hoàn Kiếm về hướng Tây Bắc

 Blick vom Melia Hanoi Hotel Richtung 
Nordwesten, Hoan-Kiem-Distrikt

 View from Melia Hanoi Hotel towards Northwest, 
Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2003 (1.)
 © Michael Waibel 2014 (2.)

3.-4.  Quang cảnh nhìn từ Khách sạn Melia Hà Nội,  
quận Hoàn Kiếm về hướng Tây Nam

 Blick vom Melia Hanoi Richtung Südwesten,  
Hoan-Kiem-Distrikt

 View from Melia Hanoi towards Southwest,  
Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 1998 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)

1. 2.
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BÀI THUYẾT TRÌNH ESSAY ESSAY
Đối với nhiều du khách, hai tiếng ‘Việt Nam’ vẫn dường như 
đồng nghĩa với chiến tranh. Hay chí ít nếu bạn đi du lịch thì đó 
sẽ là một chuyến đi rất đặc biệt đến một nước XHCN. Bất cứ ai 
xuống máy bay tại sân bay Nội Bài rồi đi dọc con đường cao tốc 
4 làn qua những nhà máy của Panasonic, Rank Xerox, Yamaha 
trên con đường về thủ đô Hà Nội với gần 7 triệu người sinh sống 
đều thường thấy ngạc nhiên về những chiếc xe hơi hào nhoáng 
mà họ nhìn thấy.

Ở đây, người ta đã kết hợp triết lý của Nho giáo với nguyên tắc 
phân cấp cán bộ của nhà nước và những “cái lợi” của chủ nghĩa 
tư bản một cách cực kỳ biện chứng. Tiền bạc, của cải, tài sản 
trở thành chuẩn mực mới cũng như hy vọng mới. Giàu có là một 
cách thể hiện lòng yêu nước.

Facebook, iPhone, Gucci là nét đặc trưng mới của những người 
dưới 30 tuổi, hiện chiếm gần một nửa trong tổng số 90 dân Việt 
Nam. Chiến tranh giờ chỉ còn là chuyện cổ tích đối với giới trẻ. 
Viện Bảo tàng Quân đội dường như chỉ còn là chỗ để người ta 
đến chụp ảnh cưới phía trước những đống đổ nát của những 
cuộc chiến tranh đã qua. Trong quán bar, người ta uống cốc-tai 
B52 mà chẳng mảy may nghĩ ngợi đến những cuộc ném bom rải 
thảm của Mỹ.

Khu Phố cổ với 36 phố phường cũng đang thay đổi nhanh 
chóng, không chỉ về mặt kiến trúc. Những con phố chuyên bán 
cọc tre, làm cốc chén, đồ vàng bạc đang dần biến thành phố bán 
áo khoác thời trang, va-li, khách sạn mini.

Khu phố cũ thời Pháp, vốn thường được miêu tả một cách lãng 
mạn trong nhiều cuốn sách hướng dẫn giờ đây không còn những 
con đường đi dạo hay đại lộ mà là nơi bán điều hòa nhiệt độ, 
dàn âm thanh Hi-Fi. Ở xa hơn khu trung tâm, những ngôi đền 
mới của chủ nghĩa tiêu dùng đã mọc lên và được đặt những cái 
tên mỹ miều như Royal City. Rồi những chuỗi cửa hàng quốc tế 
đã đến đây mở cơ sở, thu hút những người dân đô thị hiện đại. 
Nhưng ngược lại, 2/3 dân số Việt Nam hiện vẫn sống ở nông 
thôn, hàng ngày vẫn đi cày cấy ngoài đồng ruộng. Dù vậy, như 
thấy trên TV, những ham muốn nguy hiểm cũng đang dần trỗi 
dậy ở cả những khu vực hẻo lánh.

Bất cứ ai muốn đến thăm thành phố Thủ đô của Việt Nam nên 
đến ngay. Cho đến giờ, ta vẫn có thể còn được chứng kiến một 
đô thị Châu Á đang đồng hóa một cách hài hòa những giai đoạn 
có hơi hướng Châu Âu trước đây, cũng như cảm nhận sự thư thái, 
dễ chịu đôi lúc còn thoáng qua của thành phố này. Việt Nam 
đang đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp. 
Khi đó, Hà Nội sẽ có khoảng 10 triệu dân. Thoạt nhìn, Hà Nội đã 
trở nên nhiều màu sắc hơn sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức 
Thương mại Thế giới vào năm 2007. Nhưng Hà Nội cũng đã đổi 
khác: một lần nữa bị ‘thực dân hóa’ nhưng lần này là tự nguyện.

CHRISTIAN OSTER

Für  manche Reisende ist „Vietnam“ noch immer ein Synonym 
für Krieg. Zumindest aber urlaubt man - sehr exotisch - in einem 
kommunistischen Land. Wer in Hanoi - Noi Bai aus dem Flieger 
steigt, über den vierspurigen Highway, vorbei an Panasonic-, 
Rank Xerox- und Yamaha-Fabrikhallen, in die Hauptstadt Hanoi 
mit seinen knapp sieben Millionen Einwohnern hineinfährt, staunt 
nicht schlecht über protzige Karossen. 

Hier verbindet die Philosophie des Konfuzianismus auf 
höchst dialektische Weise das hierarchische Kaderprinzip des 
Kommunismus mit den „Segnungen“ des Kapitalismus. Geld, 
Reichtum und Wohlstand - sie werden zum neuen Maßstab und 
damit zur Hoffnung. Reichtum ist eine Form von Patriotismus. 
Aus “Hammer und Sichel” wird “Hummer und Picheln”... 

Facebook, iPhone und Gucci sind die Erkennungsmerkmale der 
unter 30jährigen, die mittlerweile rund die Hälfte der 90 Millionen 
Menschen ausmachen. Der Krieg, der nur noch von wenigen Alten 
in Erinnerung gehalten wird, gerät bei der Jugend zur Folklore. 
Im Militärmuseum posiert man im Hochzeitskleid vor den 
Wrackteilen der vielen Kriege. In den Bars trinkt man „B52“, ohne 
die flächendeckenden Bombardements der Amerikaner damit in 
Verbindung zu bringen. 

Die Altstadt mit ihren 36 traditionellen Bezirken wandelt sich in 
raschem Tempo, nicht nur architektonisch. Aus den Zunftstraßen 
der Bambusstangen, Becherhersteller und den Silberschmieden, 
sind die Gassen der Funktionsjackenhersteller, der Kofferverkäufer 
und der Hotels geworden.

Das französische Viertel, das in vielen Reisebüchern romantisierend 
verklärt wird, ist nicht mehr Flaniermeile und Boulevard, sondern 
Verkaufs-Zone für Klimaanlagen und Hi-Fi-Geschäfte.

Etwas außerhalb entstehen die Konsumtempel, die sich etwa „Royal 
City“ nennen, und in denen die internationalen Ladenketten ihre 
Filialen eröffnen. Hier kauft der moderne Städter. Die zwei Drittel 
der Landbevölkerung setzen nach wie vor ihre Reissetzlinge in die 
Erde. Über das Fernsehen aber werden selbst in den abgelegenen 
Gegenden gefährliche Begehrlichkeiten geweckt. 

Wer die Hauptstadt Vietnams besuchen will, sollte das schnell tun. 
Noch kann man erleben, wie sich eine asiatische Metropole mit 
dem europäischen Erbe glücklich arrangiert hat und wie behaglich 
und angenehm sich so eine Stadt mitunter anfühlen kann. 2020 
möchte Vietnam Industrienation sein. Hanoi soll dann rund 10 
Millionen Einwohner haben. Auf den ersten Blick ist Hanoi durch 
den Beitritt Vietnams in die Welthandelsorganisation 2007 bunter 
geworden, aber auch anders: kolonisiert auf ein Neues, diesmal 
aber freiwillig...

CHRISTIAN OSTER

For many travellers ‘Vietnam’ is still synonymous with ‘war’. At 
the least, though you do vacation - very exotic - in a communist 
country. Tourists who disembark from the plane at Noi Bai 
airport, travel along the four-lane highway, past the Panasonic, 
Rank Xerox and Yamaha factory buildings and approach the 
capital Hanoi with its nearly seven million people are usually 
surprised to encounter ritzy cars.

Here, the philosophy of Confucianism is being combined with the 
hierarchical cadre principle of communism and the “blessings” 
of capitalism in a highly dialectical manner. Money, wealth and 
prosperity have become the new standard and therefore for 
hope. Wealth is a form of patriotism.

Facebook, iPhone and Gucci are the identifying features of the 
under 30 generation who now make up about half of the 90 
million people in Vietnam. The war has become folklore among 
the young generation. The Military Museum seems only to be 
valued as a scenic place to pose for wedding pictures in front of 
the wreckages of the many wars. In the bars, the ‘B52 cocktail’ is 
consumed is consumed without necessarily being mindful of the 
carpet bombings carried out by American military forces.

The Ancient Quarter with its 36 traditional guild streets is 
changing at a rapid pace, and not only architecturally. The streets 
formerly associated with the makers of bamboo poles, ceramic 
cup manufacturers and silversmiths have become the streets of 
the functional jacket sellers, suitcase sellers and of mini-hotels.

The French Colonial Quarter, which is romanticized in many 
guide books, is no longer mainly a place to promenade the wide 
boulevards, but also a sales zone for air conditioning machines 
and Hi-Fi shops.

At the outskirts of town new temples of consumerism are 
constructed and become named, for example, Royal City. There 
the international chain stores open their outlets. Here buys 
the modern city dweller. In contrast, two-thirds of Vietnam’s 
population is still living in the countryside and setting their rice 
seedlings into the ground. On television, though, ‘dangerous 
desires’ are awakened in the remote areas.

Those who want to visit the capital of Vietnam should do so 
quickly. It is currently still possible to see how an Asian metropolis 
has harmoniously assimilated with periods of European influence 
and how pleasant and enjoyable such a city can feel sometimes. 
In 2020, Vietnam wants to be an industrial country. Hanoi 
anticipates having around 10 million inhabitants by then. At 
first glance, Hanoi has become more colorful after Vietnam’s 
entry into the World Trade Organisation in 2007. But it has also 
become different: colonized again, but this time voluntarily...

CHRISTIAN OSTER

1.-2.  Quang cảnh nhìn từ Khách sạn Melia Hà Nội, 
 quận Hoàn Kiếm về hướng Bắc
 Blick vom Melia Hanoi Hotel Richtung Norden,  

Hoan-Kiem-Distrikt

 View from Melia Hanoi Hotel towards north, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2003 (1.)
 © Michael Waibel 2014 (2.)

3.-4.  Quang cảnh nhìn từ Khách sạn Melia Hà Nội, 
 quận Hoàn Kiếm về hướng Nam
 Blick vom Melia Hanoi Hotel Richtung Süden,  

Hoan-Kiem-Distrikt

 View from Melia Hanoi Hotel towards south, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2003 (3.)
 © Michael Waibel 2014 (4.)

1.

2.

3. 4.

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



98. chương / chapter 2 Wandel im Laufe der Zeit / Change over time 99Thay Đổi Qua Thời Gian

1. 2. 3. 4.

1.  Quang cảnh khu nhà ở tạm bên bờ sông Hồng mùa nước 
cao nhìn từ cầu Chương Dương, năm 1995

 Blick von der Chuong Duong-Brücke auf informelle 
Siedlungsstrukturen bei Hochwasser des Roten Flusses 
im Jahr 1995

 View from Chuong Duong Bridge towards informal 
settlement structures  flooded by the Red River, 1995

 © Nguyen Duc Chinh

2.  Quang cảnh khu nhà ở đã khang trang hơn bên bờ sông 
Hồng nhìn từ cầu Chương Dương, năm 2002

 Blick von der Chuong Duong-Brücke auf mittlerweile 
stärker formalisierte Siedlungsstrukturen bei 
Hochwasser des Roten Flusses im Jahr 2002

 View from Chuong Duong Bridge towards more 
formalized settlement structures flooded by the Red 
River, 2002

 © Michael Waibel

3.-4.  Quang cảnh khu nhà ở san sát nhau bên bờ sông Hồng 
nhìn từ cầu Chương Dương, năm 2013. Trong mấy năm 
gần đây, bờ đê đoạn trên sông Hồng đã được gia cố để 
ngăn lũ lụt. Khu vực bờ sông hiện chủ yếu được sử dụng 
cho mục đích nông nghiệp ngay trong lòng đô thị.

 Aktueller Blick von der Chuong Duong-Brücke auf 
hochverdichtete Siedlungsstrukturen entlang des Roten 
Flusses. Aufgrund der Errichtung von Staudämmen 
im Oberlauf in den vergangenen Jahren gibt es 
so gut wie keine Überschwemmungen mehr und 
die Uferrandbereiche werden jetzt für städtische 
Landwirtschaft genutzt.

 Current view from Chuong Duong Bridge towards high 
density settlement structures along the Red River, 2013.  
In recent years, dams in the upper river areas have been 
constructed, limiting flooding events. The river banks are 
now extensively used for urban agriculture.

 © Michael Waibel 2013 (3.)
 © Michael Waibel 2014 (4.)
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5. 6.

1.-6.  Khách sạn Sheraton Hà Nội, khu vực Hồ Tây, quận Tây Hồ
 Das am Westsee gelegene Sheraton Hanoi-Hotel, Tay Ho-Distrikt

 Sheraton Hanoi Hotel located at West Lake, Tay Ho District

 © Michael Waibel 1998 (1.)
  © Sylvia Köllner 2014 (2.)
 © Michael Waibel 1998 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)
 © Michael Waibel 1998 (5.)
 © Sylvia Köllner 2014 (6.)

1. 2.

3. 4.4.
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1. 2.

3.

1.-4.  Cổng chào khu dân cư Ciputra Hà Nội
 Haupteingang zu der bewachten Wohnanlage Ciputra

 Main entrance to Ciputra Hanoi, a gated community 

 © Michael Waibel 2004 (1.)
  © Michael Waibel 2005 (2.)
 © Michael Waibel 2013 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)

5.  Quang cảnh Khu đô thị mới Trung Hòa đang thi công, năm 2004 
 Blick auf das Neubaugebiet Trung Hoa im Bau, 2004

 View of Trung Hoa New Urban Area under development, 2004

 © Michael Waibel

6.  Quang cảnh Khu đô thị mới Trung Hòa, năm 2014
 Blick auf das Wohnquartier Trung Hoa im Jahr 2014

 View of residential quarter Trung Hoa in 2014

 © Michael Waibel

6.

7. 8.

7.  Khu đô thị mới Trung Hòa-Nhân Chính mới hoàn thành năm 2004
 Neubaugebiet Trung Hoa - Nhan Chinh kurz nach Fertigstellung im Jahr 2004

 Trung Hoa - Nhan Chinh New Urban Area shortly after completion, 2004

 © Michael Waibel

8. Chỉ mới sau 10 năm mà diện mạo ban đầu các công trình tại khu dân cư Trung Hòa - Nhân Chính 
 đã gần như không còn nhận ra  
 Nach nur zehn Jahren sind die ursprünglichen Strukturen kaum wiederzuerkennen: Wohngebiet 
 Trung Hoa - Nhan Chinh im Jahr 2014

 Just 10 years after construction the original structures are hardly recognizable within the residential 
quarter of Trung Hoa - Nhan Chinh, 2014

 © Michael Waibel

4.4. 5.
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5.  Khu đô thị mới Đền Lừ 2, quận Hoàng Mai đang thi công, năm 2003
 Das Neubaugebiet Den Lu II im Hoang Mai-Distrikt im Jahr 2003

 Den Lu II New Urban Area under construction, Hoang Mai District, 2003.

 © Michael Waibel

6.  Khu đô thị mới Đền Lừ 2, quận Hoàng Mai đang thi công, năm 2014. Khu vực xung quanh công 
viên đã bắt đầu hư hại 

 Das Wohngebiet Den Lu II im Jahr 2014. Die umgebenden öffentlichen Parkanlagen verfallen 
bereits.

 Den Lu II New Urban Area, 2014; the surrounding public park areas are already falling to ruin.

 © Michael Waibel

5. 6.

7. 8.

1.  Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, năm 2007
 Das Neubaugebiet Viet Hung im Long Bien-Distrikt im Jahr 2007

 Viet Hung New Urban Area, Long Bien District, 2007

 © Michael Waibel

2.  Khu đô thị mới Việt Hưng, năm 2014  
 Das Neubaugebiet Viet Hung im Jahr 2014

 Viet Hung New Urban Area, 2014 

 © Michael Waibel

1. 2.

3.

3.  Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, năm 2007
 Das Neubaugebiet Viet Hung im Long Bien-Distrikt im Jahr 2007

 Viet Hung New Urban Area, Long Bien District, 2007

 © Michael Waibel

4.  Khu đô thị mới Việt Hưng, năm 2014
 Das Neubaugebiet Viet Hung im Jahr 2014

 Viet Hung New Urban Area, 2014 

 © Michael Waibel

7.  Nhà cao tầng đang thi công dọc tuyến đường vành đai 3, năm 2004
 Hochhausgebäude im Bau entlang der 3. Ringstraße im Jahr 2004

 High-rise buildings under construction along the third ring road in the year 2004

 © Michael Waibel

8.  Nhà cao tầng đã xuống cấp dọc tuyến đường vành đai 3, năm 2014 
 Hochhausgebäude, an denen bereits die Farbe abblättert, entlang der 3. Ringstraße im Jahr 2014

 High-rise buildings already dilipated along the third ring road, 2014

 © Michael Waibel

4.
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1.-3.  Thi công trục giao thông, công trình mới, phố Văn Cao, quận Ba Đình
 Der Bau einer neuen Vekehrsachse und Gebäudeentwicklung, Van Cao Straße, 
 Ba Dinh-Distrikt

 Construction of a new traffic axis and building development, Van Cao Street, 
 Ba Dinh District 

 © Michael Waibel 10/2003 (1.)
 © Michael Waibel 12/2003 (2.)
 © Sylvia Köllner 2014 (3.)

4.-6.  Một đoạn mương bị lấp để thi công tuyến phố mới, phố Yên Lãng, quận Đống Đa
 Für den Bau einer neuen Straße musste ein Wasserweg zugeschüttet werden, Yen Lang-Straße, 
 Dong Da-Distrikt

 A waterway had to be filled up for the construction of a new street, Yen Lang Street, 
 Dong Da District 

 © Michael Waibel 2010 (4.)
 © Michael Waibel 2011 (5.)
 © Constanze Arnold 2014 (6.)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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1.-2.  Thi công một đoạn đường vành đai 1, phố Xã Đàn, 
 quận Đống Đa
 Errichtung eines Teilabschnittes der 1. Ringstraße, 
 Xa Dan-Straße, Dong Da-Distrikt

 Construction of a section of the  first ring road, Xa Dan 
Street, Dong Da District

 © Michael Waibel 2006 (1.)
 © Sylvia Köllner 2014 (2.)

1. 2.

3.-6.  Thi công một đoạn đường vành đai 1, quận Đống Đa
 Errichtung eines weiteren Teilabschnittes der 1. Ringstraße, Dong Da-Distrikt

 Construction of another section of the first ring road, Dong Da District

 © Michael Waibel 2011 (3.)
 © Sylvia Köllner 2014 (4.)
 © Michael Waibel 2011 (5.)
 © Constanze Arnold 2014 (6.)

3. 4.

5. 6.
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1.-3.  Vùng ngoại ô Hà Nội, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, gần khu đô thị mới Xa La, quận Hà Đông, 
 và khu Đại Thanh, huyện Thanh Trì
 Ländliches Hanoi in der Gemeinde Huu Hoa, Thanh Tri-Distrikt nahe der Neubausiedlungen 
 Xa La, Ha Dong-Distrikt und Dai Thanh, Thanh Tri-Distrikt 

 On the outskirts of Hanoi, the rural commune Huu Hoa; in the background the new urban areas 
 Xa La, Ha Dong District and Dai Thanh, Thanh Tri District

 © Katrin Brömme 2010 (1.)
 © Katrin Brömme 2011 (2.)
 © Katrin Brömme 2014 (3.)

4.-5. Xây dựng nhà ở tại khu vực Mỹ Đình, gần Sân vận động quốc gia, quận Nam Từ Liêm
 Entwicklung der Bebauung im My Dinh-Quartier in Nähe des Nationalstadions, Südlicher Tu Liem-Distrikt

 Housing development in the My Dinh neighbourhood near the National Stadium, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2003 (5.)
 © Constanze Arnold 2014 (6.)

1. 2.

3.

4. 5.
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KIẾN TRÚC VÀ NHÀ CỬA 
ARCHITEKTUR UND 
WOHNEN 
ARCHITECTURE AND 
HOUSING

Hà Nội có thể nói chính là nơi có những nét kiến trúc hấp 
dẫn nhất của các đô thị Việt Nam. Trung tâm thành phố là 
một tập hợp khác thường của các phòng cách kiến trúc khác 
nhau gắn liền với lịch sử độc đáo của Hà Nội. 

Chẳng hạn, ở phía nam của khu phố kiểu Pháp này là hàng 
chục tòa biệt thự đẹp có phong cách kiến trúc Art Deco 
của những năm 1920 và 1930 của những kiến trúc sư người 
Việt thế hệ đầu. Có một điều đáng tiếc là ngày càng có 
nhiều những công trình biệt thự kiểu này đang bị phá bỏ để 
nhường chỗ cho những công trình thương mại. Các di tích 
kiến trúc không chỉ chịu thiệt hại do bị phá dõ mà thậm chí 
còn bị chính gia chủ thường xuyên không ngó ngàng tới. 
Ở đây người ta dường như không có khái niệm, hiểu biết 
chung về bảo trì, cải tạo phù hợp. Vì vậy, nhiều công trình 
đã bị bỏ hoang phế và xuống cấp đến mức chỉ còn cách phá 
đi để xây mới. Các nhà hoạch định chính sách dường như 
chưa nhận thức được rằng các công trình nhà ở cũng là một 
phần của các chứng tích kiến trúc, ngoài một số công trình 
tôn giáo hay biểu tượng văn hóa như Nhà hát lớn.

Kiểu nhà ở phổ biến nhất ở đây vẫn chỉ là một biến thể 
hiện đại của kiểu nhà ống truyền thống. Cạnh ngắn của 
các ngôi nhà thường hướng ra mặt phố và thường chỉ dài 
từ 3 đến 5 mét. Trong khi đó, chiều dài suốt dọc nhà có 
thể lên tới 15-20 mét, thậm chí hơn. Ở Hà Nội, kiểu nhà 
này thường có 5 tầng, có mái lợp tôn sóng màu đỏ hay 
màu xanh.

Trong mấy năm gần đây, các khu căn hộ cao tầng ngày càng 
trở nên quen thuộc hơn với tầng lớp dân cư trung lưu thị 
thành. Nhìn chung, lý do là quy mô gia đình đang nhỏ dần 
và các mô hình lối sống cũng đã thay đổi. Thế hệ trẻ thích 
có những nơi mua sắm, vui chơi, có chỗ đỗ xe hơi, điều kiện 
an ninh. Ở thượng tầng của các hệ loại nhà ở là các biệt thự 
đơn lập. Hình mẫu kiến trúc của những công trình này là 
các biệt thự cổ kiểu Pháp. Tuy nhiên, phần mái nhà chỉ là 
ngói dán lên trần bê tông để trang trí để bắt chước kiểu mái 
ngói truyền thống mà thôi. 

Thị trường bất động sản Việt Nam hiện đang đóng băng. 
Tuy vậy, giá đất so với thu nhập của Việt Nam vẫn thuộc 
hàng cao nhất thế giới. Khu vực phía tây của Hà Nội đặc 
biệt có nhiều khu đô thị mới hiện trông giống như những 
thành phố ‘ma’. Ở đây có tới hàng trăm gian nhà khung bỏ 
hoang, một số đã có người mua nhưng không có người ở vì 
mua nhằm mục đích đầu cơ. Mới đây, chính phủ đã công 
bố mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài. 
Nhưng liệu quyết định này có làm ấm thị trường hay không 
vẫn còn chờ thời gian trả lời. 

MICHAEL WAIBEL

Hanoi weist ohne Zweifel die ansprechendste Architektur-
landschaft unter Vietnams Städten auf. Das Stadtzentrum 
stellt eine außergewöhnliche Mischung verschiedener 
Architekturstile dar, welche die einzigartige Stadtgeschichte 
symbolisieren.

Zum Beispiel gibt es im südlichen Teil des Französischen 
Kolonialviertels Dutzende von außergewöhnlich schönen 
Villen, die im Art déco-Stil in den 1920er- und 1930er-Jahren 
durch die erste Generation von vietnamesischen Architekten 
errichtet wurden. Es ist sehr bedauernswert, dass mehr und 
mehr dieser Villen abgerissen werden, oft zugunsten von 
kommerziellen Nutzungen. Das Architekturerbe leidet nicht 
nur unter Abriss, sogar noch schlimmer ist die andauernde 
Vernachlässigung durch die Hausbesitzer. Es gibt einen 
generellen Mangel an Wissen in Bezug auf Wartung und 
fachgerechte Renovierung. Als Folge verkommen Gebäude 
immer mehr, so dass schlussendlich Abriss als einzige 
Möglichkeit erscheint. Die politischen Entscheidungsträger 
scheinen sich nicht genügend bewusst zu sein, dass auch 
Wohngebäude Teil des Architekturerbes sind – und nicht nur 
Sakralgebäude oder kulturelle Ikonen wie das Stadttheater.

Der beliebteste Haustyp ist nach wie vor die moderne 
Adaptation des traditionellen Tunnelhauses. Dabei weist die 
schmale Seite oft nur drei bis fünf Meter Breite zur Straße 
auf, die Ausstreckung nach hinten kann hingegen 15 bis 25 
Meter, in einigen Fällen sogar beträchtlich mehr betragen. In 
Hanoi hat so ein Haus üblicherweise drei bis fünf Stockwerke 
und das Dach ist aus rotem oder grünem Blech. 

In den letzten Jahren haben Eigentumswohnungen in 
Hochhausanlagen bei den städtischen Mittelschichten 
enorm an Beliebtheit gewonnen. Allgemeine Gründe dafür 
sind kleinere Haushaltsgrößen und veränderte Lebensstile. 
Die jüngere Generation zieht die Präsenz von  räumlich 
integrierten Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten vor, 
ebenso wie die Verfügbarkeit von Parkflächen für ihre Autos 
und Sicherheitsaspekte. Am oberen Ende der Wohnskala 
befinden sich ohne Zweifel die Villen. Als stilistisches Vorbild 
dienen hier die Gebäude der ehemaligen französischen 
Kolonialherren. Im Gegensatz zu früher werden hier jedoch 
die traditionellen roten Dachziegel nur als dekoratives 
Element genutzt und einfach auf das Betondach geklatscht.

Gegenwärtig stagniert der Immobilienmarkt. Noch 
immer gehören die Preise für Grundstücke im Verhältnis 
zum Einkommen zu den höchsten auf der ganzen Welt. 
Insbesondere in den westlichen Gebieten Hanois existieren 
etliche Neubaugebiete, die wie Geisterstädte wirken. Die 
Anlagen bestehen aus hunderten von Rohbauten. Manchmal 
wurden diese bereits verkauft, aber aus Gründen der 
Spekulation leer stehend gelassen. Erst vor kurzem hat 
die Regierung verkündet, dass sie den Immobilienmarkt 
für Ausländer öffnen will. Es bleibt abzuwarten, ob dies 
Bewegung in den Markt bringen wird.

MICHAEL WAIBEL

Hanoi is inarguably host to the most charming architectural 
landscape in urban Vietnam. The city center is an exceptional 
mix of different architectural styles illustrating its unique 
history. 

For example, in the southern part of the French colonial 
quarter there are dozens of exceptionally beautiful villas 
erected in Art Deco style in the 1920s and 1930s by the first 
generation of Vietnamese architects. It is a pity that more 
and more of those villas are being demolished to make room 
for commercial purposes. The architectural heritage suffers 
not only from demolition, even worse is the continuous 
neglect by homeowners. There is a general lack of know-
how in terms of maintenance and of proper renovation. As 
a result many buildings have become so dilapidated that 
demolition seems to be the only possible conclusion. Policy 
makers seem to be unaware that residential buildings are 
part of an architectural heritage too, besides religious 
monuments or cultural icons such as the municipal theatre.

The most popular type of housing is still the modern 
adaptation of the traditional tube house. The narrower edge 
is oriented towards the street and often only measures 
three to five metres. In contrast, the length towards the 
back of the plot can extend up to 15 or 20 metres, and in 
some cases considerably more. In Hanoi, this type of house 
has usually three to five storeys and roofs made of red or 
green corrugated sheet metal.

In recent years, high-rise condominiums have gained 
popularity among the urban middle class population. 
In general, the reasons for this are smaller family sizes 
and changing lifestyle preference patterns. The younger 
generation likes the presence of shopping and leisure 
spaces, the availability of parking spaces for their cars, 
and the security. At the higher end of the residential 
housing spectrum are detached villas. Their architectural 
role models are former French colonial villas. Brick tiles 
plastered on the concrete as a decorative element only 
imitate the traditional roof types, though. 

Currently, the real estate market is frozen. Still, the price 
of land in relation to local income is one of the highest 
in the world. Particularly in the western parts of Hanoi 
there are many new urban areas, which look like ghost 
towns. Those sites consist of hundreds of empty building 
shells, sometimes already sold, but left vacant for reasons 
of speculation. Just recently, the government announced 
that it would open the real estate market to foreigners. It 
remains to be seen if this will boost the market. 

MICHAEL WAIBEL

 © Henning Hilbert 2014 
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1.  Quang cảnh nhìn từ khách sạn St. Joseph về hướng Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Blick vom St. Joseph’s Hotel auf Gebäude der Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 View from St. Joseph’s Hotel towards buildings in the Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2014
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2.

1.-2.  Góc nhìn từ nhà thờ Lớn Hà Nội, quận Hoàn Kiếm
 Blick auf St. Joseph’s-Kathedrale, Hoan Kiem-Distrikt

 View of St. Joseph’s Cathedral, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2014
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1. 2. 3.

4.

7.

5.

8.

6.

9.

1.-10.  Điển hình kiến trúc cổ thời Pháp
 Schöne Beispiele für französische Kolonialarchitektur

 Fine examples of French colonial architecture

 © Michael Waibel 2009 (1.)
 © Michael Waibel 2014 (2.)
 © Michael Waibel 2014 (3.)
 © Michael Waibel 2014 (4.)
 © Michael Waibel 2009 (5.)
 © Michael Waibel 2014 (6.)
 © Michael Waibel 2009 (7.)
 © Michael Waibel 2014 (8.)
 © Michael Waibel 2014 (9.)
 © Michael Waibel 2012 (10.)
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1.

1.-3.  Trang trí mặt tiền kiến trúc cổ thời Pháp đang xuống cấp 
 Fassadenornamente aus der französischen Kolonialzeit - im Verfall begriffen

 Ornamented façades from the French colonial period - in a state of decay  

 © Michael Waibel 2009 (1.)
 © Michael Waibel 2014 (2.) (3.)
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2.
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1.-2.  Ga Hà Nội. Hai lối kiến trúc tồn tại trong một công trình là vật chứng 
cho hai giai đoạn lịch sử quan trọng của Hà Nội: khuynh hướng của 
lối kiến trúc trăm năm bóng bẩy kiểu Pháp và lối kiến trúc tân thời 
chủ nghĩa xã hội của thập kỷ 70 bị “bom tấn Giáng sinh” của lực 
lượng Quân đội Hoa Kỳ phá hủy năm 1972.

 Der Hauptbahnhof Hanois: Zwei Architekturstile innerhalb eines 
Gebäudes sind Zeugnis für zwei bedeutsame Architekturperioden 
in der Stadtentwicklung: Die französische Architektur im Stil 
des Historismus um die Jahrhundertwende und Architektur der 
(sozialistischen) Moderne der 1970er Jahre; letztere wurde an dieser 
Stelle umgesetzt als Folge von Zerstörungen durch Bombenangriffe 
der Amerikaner an Weihnachten 1972.

 Hanoi’s main railway station. Two architectural styles for one building 
pays tribute to two significant periods in Hanoi’s history: Turn of the 
century French Beaux-Arts style architecture and 1970’s Socialist 
Modernism style implemented following the destruction from the 
“Christmas bombings” by American forces in 1972.

 © Michael Waibel 2014
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1.  “Chuồng cọp” cơi nới tại các chung cư cũ Xã hội Chủ nghĩa, Vành đai 3
 „Vogelkäfige“, Anbauten an ehemalige sozialistische Wohnanlagen, Dritte Ringstraße

 ‘Bird Cages’, add-ons on former social housing estates, serving as extensions of living space,  
3rd ring road

 © Michael Waibel 2014
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1. 2. 3.

126. chương / chapter 3

4.

7.

5.
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9.

1.-2.  Biệt thự Khu đô thị mới Linh Đàm, quận Hoàng Mai
 Villen, Neubaugebiet Linh Dam, Hoang Mai-Distrikt

 Villas, New Urban Area Linh Dam, Hoang Mai 
District

 © Claas Dörnte 2004

3.  Biệt thự Khu đô thị mới Đại Kim-Định Công,  
quận Hoàng Mai

 Villa, Neubaugebiet Dai Kim-Dinh Cong, Hoang Mai-
Distrikt

 Villa, New Urban Area Dai Kim-Dinh Cong, Hoang 
Mai District

 © Michael Waibel 2003  

4.  Biệt thự Khu đô thị mới Linh Đàm, quận Hoàng Mai
 Villa, Neubaugebiet Linh Dam, Hoang Mai-Distrikt

 Villa, Linh Dam New Urban Area, Hoang Mai District

 © Michael Waibel 2003

5.  Biệt thự, kiến trúc bắt chước Nhà hát lớn,  
Khu đô thị mới Linh Đàm

 Villa, Nachahmung des Architekturstil der Oper von 
Hanoi, Neubaugebiet Linh Dam, Hoang Mai-Distrikt

 Villa, imitation of the architectural style of the 
Hanoi Opera House, Linh Dam New Urban Area, 
Hoang Mai District

 © Michael Waibel 2003

6.  Biệt thự đang thi công, Vincom Village,   
quận Long Biên

 Villa im Bau, Vincom Village, Long Bien-Distrikt

 Villa under construction, Vincom Village, Long Bien 
District

 © Michael Waibel 2012

7.  Biệt thự Khu đô thị mới Linh Đàm
 Villa, Neubaugebiet Linh Dam, Hoang Mai-Distrikt

 Villa, Linh Dam New Urban Area, Hoang Mai District

 © Michael Waibel 2003

8.  Dãy nhà biệt thự, khu đô thị cao cấp CIPUTRA, 
quận Tây Hồ 

 Reihenhausvillas, bewachte Wohnanlage CIPUTRA, 

Tay Ho-Distrikt

 Row house villas, gated comunity CIPUTRA, Tay Ho 
District

 © Michael Waibel 2005

9.  Biệt thự đang thi công, khu đô thị cao cấp CIPUTRA, 
quận Tây Hồ 

 Villa im Bau, bewachte Wohnanlage CIPUTRA, Tay 
Ho-Distrikt

 Villa under construction, gated comunity CIPUTRA, 
Tay Ho District

 © Michael Waibel 2004

10.  Biệt thự Khu đô thị Vinhomes Riverside,  
quận Long Biên

 Villa, Vinhomes Riverside, Long Bien-Distrikt

 Villa, Vinhomes Riverside, Long Bien District

 © Henning Hilbert 2014

10.
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1.  Nhà liền kề bên bờ Hồ Tây, quận Tây Hồ
 Reihenhäuser am Ufer des Westsees, Tay Ho-Distrikt

 Town houses at the border of West Lake, Tay Ho District

 © Michael Waibel 2009

3.

2.  Nhà liền kề gần Khu đô thị mới Linh Đàm, quận Hoàng Mai
 Reihenhäuser in der Nähe des Neubaugebietes Linh Dam, Hoang Mai-Distrikt

 Town houses near Linh Dam New Urban Area, Hoang Mai District

 © Michael Waibel 2003

3.  Nhà liền kề gần khu đô thị mới Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai
 Reihenhäuser in der Nähe des Neubaugebietes Den Lu III, Hoang Mai-Distrikt

 Town houses near Den Lu III New Urban Area, Hoang Mai District 

 © Michael Waibel 2014
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1.

1.  Dấu tích một ngôi nhà bị phá dỡ tại khu vực 
đường vành đai mới ở quận Đống Đa

 Spuren eines Abrisshauses an der neuen 
Ringstraße, Dong Da-Distrikt

 Traces of a former house  on the new ring road, 
Dong Da District

 © Henning Hilbert 2014

2.  Nhà bị phá dỡ ở khu vực hồ Hào Nam khi tuyến 
đường sắt trên cao được xây dựng

 Abrisshaus am Hao Nam See im Zuge der 

Konstruktion der Hochbahnlinie, Dong Da-Distrikt

 Demolition of a house  to make way for the 
elevated train line, near Hao Nam Lake, Dong Da 
District

 © Henning Hilbert 2014
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3.

1. 2. 3.

4.

7.

5.

8.

6.

9.

1.-10. Biến báo chỉ dẫn khu đô thị mới tại Hà Nội
 Schilder, die über Neubaugebiete in Hanoi informieren

 Billboards announcing new urban areas in Hanoi

 © Michael Waibel 2003 (1.)
 © Michael Waibel 2003 (2.)
 © Michael Waibel 2004 (3.)
 © Michael Waibel 2009 (4.)
 © Michael Waibel 2008 (5.)
 © Michael Waibel 2006 (6.)
 © Michael Waibel 2009 (7.)
 © Michael Waibel 2009 (8.)
 © Michael Waibel 2010 (9.)
 © Michael Waibel 2010 (10.)
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1.

1.  Quang cảnh Khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân
 Blick auf Vincom Royal City, Thanh Xuan-Distrikt

 View of Vincom Royal City, Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2014

2.  Đốt vàng mã, Khu đô thị Vincom Royal City, quận Thanh Xuân
 Verbrennen von Opfergaben aus Papier, Vincom Royal City, Thanh Xuan-Distrikt

 Burning votive objects, Vincom Royal City, Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2006

2.
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1.  Truyền thống và hiện đại, Khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân
  Tradition und Moderne, Vincom Royal City, Thanh Xuan-Distrikt

 Tradition and Modernity, Vincom Royal City, Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2014

2.  Tượng điêu khắc tại Khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân
  Skulptur in Vincom Royal City, Thanh Xuan-Distrikt

 Sculpture at Vincom Royal City, Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2014
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2.
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BÀI THUYẾT TRÌNH ESSAY ESSAY
Khi mới đến Hà Nội (1999), tôi được mời đến nhiều hội nghị 
quy hoạch đô thị trong đó trình bày quy hoạch tổng thể nhằm 
thể hiện mong muốn của nhà nước là xây dựng Hà Nội thành 
một đô thị Châu Á toàn cầu kiểu mới. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận 
được thành phố này với sự sôi động của những người dân thành 
phố khi đang chiếm dụng từng mét đất để sử dụng riêng. Cuộc 
sống thường nhật tràn ra khắp các vỉa hè, các hộ kinh doanh 
không ngừng mở cửa làm ăn rồi đóng cửa, cuộc sống đô thị lẫn 
nông thôn hòa trộn với nhau làm một. Hà Nội cho thấy sự phấn 
khích của những con người đang tận dụng tối đa thập niên đầu 
của thời kỳ mở cửa để bước vào thời đại tăng cường hội nhập, 
tự chủ.

Khoảng 5 năm sau, tình thế đã thay đổi, những chính sách mới 
thu hút đầu tư nước ngoài được ban hành. Việt Nam gia nhập 
WTO, nền kinh tế vĩ mô phát triển mạnh mẽ. Những cư dân giàu 
có chuyển đến sống ở những khu đô thị mới nằm ở vùng ven 
thành phố. Một số những người dân giàu có này tiếp nhận lối 
sống mới, hiện đại, bắt đầu đến sống ở những tòa nhà cao tầng, 
đi xe hơi, đến mua sắm tại siêu thị. Tuy nhiên, đa số người dân 
Hà Nội, dù tò mò về những khu đô thị mới hiện đại trên, nhưng 
không hề tỏ ra vồn vã đón nhận. 

Cho đến nay, sau 15 năm nghiên cứu sự biến đổi đô thị và những 
thay đổi văn hóa, xã hội của Hà nội, tôi chỉ có thể kết luận rằng 
sức mạnh của thành phố này nằm ở sự quyết tâm của người Hà 
Nội khi sống theo lối riêng, xây dựng những nơi chốn có bản sắc 
riêng. Tôi đã chứng kiến bao người trong nhiều năm qua đến sinh 
sống và làm thay đổi bộ mặt những công trình cũ (các nhà máy 
cũ, biệt thự kiểu Pháp, cửa hàng cũ), hòa nhập vào đời sống khu 
vực và cảnh quan đô thị chung, nơi mọi người có thể giao lưu, 
cảm nhận sự gắn kết tình cảm, nhưng với quy mô nhỏ hơn các 
khu đô thị mới đang mọc lên ở khu vực rìa thành phố. Sau đó, 
tôi nhận ra rằng những lối sống, nơi chốn cho những phong trào 
mang tính xã hội này chính là công cụ để khám phá vượt ngoài 
khuôn khổ các tiêu chuẩn, kỳ vọng xã hội, và chính nền văn hóa 
hòa nhập làm nên sức mạnh của những hoạt động này.

Trên thế giới, xu hướng phát triển chính là nêu bật bản sắc địa 
phương, giữ lại cho người dân đô thị những ‘trải nghiệm’ về sự 
đa dạng và cảm giác gắn bó. Đây là một xu hướng xuất hiện để 
đối mặt với những thất bại của các thành phố được hình thành 
từ quá trình hiện đại hóa, toàn cầu hóa trong những năm 1960. 
Theo nghĩa đó, Hà Nội hiện nay là một thành phố rất hiện đại. 
Tuy Hà Nội đã phải trả giá cho việc hiện đại hóa, toàn cầu hóa 
nhưng những người dân của thành phố này vẫn giữ gìn, làm mới 
được bản sắc riêng của nó trong không gian phát triển vi mô 
của mình. Vì thế, ‘linh hồn’ của Hà Nội vẫn rất hiện hữu, kể cả 
trong xu thế du nhập những mô típ, lối sống toàn cầu hóa. 

STEPHANIE GEERTMAN 

Nach meiner Ankunft in Hanoi im Jahr 1999 wurde ich zu 
vielen Stadtplanungs-Veranstaltungen eingeladen. Dort wurden 
ehrgeizige Pläne der vietnamesischen Regierung vorgestellt, 
Hanoi zu einer weiteren asiatischen Global City zu entwickeln. Zur 
selben Zeit beindruckte mich die Stadt durch ihre enorme Vitalität. 
Diese wurde vor allem getragen durch die Stadtbewohner, welche 
sich etwa öffentliche Räume für ihre eigenen Zwecke aneigneten. 
Deren Privatleben spielte sich weitgehend auf dem Bürgersteig 
ab, Haushaltsgeschäfte wurden ständig neu eröffnet oder wieder 
geschlossen, städtische und ländliche Lebensstile vermischten 
sich. Es zeigte sich die Aufbruchsstimmung der Menschen, die ihren 
Nutzen ziehen konnten aus dem ersten Jahrzehnt der Öffnung. 
Diese Politik stellte eine neue Ära dar, in der Privatpersonen vom 
Staat mehr Handlungsspielräume erhielten.

Etwa fünf Jahre später änderte sich die Lage in Hanoi: Neue 
Strategien, um die außenwirtschaftliche  Öffnung voranzutreiben, 
wurden eingeführt. Vietnam schloss sich der Welthandels-
organisation WTO an, die Volkswirtschaft begann zu 
florieren. Besser gestellte Stadtbewohner zogen in die 
Neubaugebiete der städtischen Peripherie. Einige der Wohl-
habenden übernahmen ganz und gar globalisierte Lebensstile, 
zogen in Hochhausapartments, begannen Autos zu fahren 
und kauften nur noch in den neuen Einkaufszentren 
ein. Der Großteil der Bewohner Hanois jedoch, obschon 
neugierig im Hinblick auf die modernen Entwicklungen, 
legte keine große Eile an den Tag, sich diese anzueignen.

Heute, nach über 15 Jahren der Forschung über städtische Trans-
formationsprozesse sowie über den sozialen und kulturellen 
Wandel, kann ich sagen, dass die Stärke der Stadt in der Beharr-
lichkeit ihrer Stadtbewohner liegt, ihre eigenen Wege zu gehen 
und dabei Räume mit spezifischen Identitäten zu entwickeln. Ich 
habe erlebt, wie Menschen bereits existierende Gebäude renoviert 
haben, welche sich der lokalen Kultur und den existierenden 
Strukturen gut anpassten und deren Umfang kleiner war als bei 
den suburbanen Neubaugebieten. Hier konnten Menschen eine 
emotionale Verbundenheit aufbauen. Somit glaube ich, dass die 
Gepflogenheiten und Orte dieser sich aus der Gesellschaft heraus 
getragenen Iniativen genutzt werden als Mittel, um über die 
Grenzen sozialer Normen und Erwartungen hinaus zu erkunden 
und es ist die kollektive Kultur, die ihnen Kraft dazu gibt.

Der weltweite Trend geht aktuell dahin, regionale Identitäten zu 
fördern und Menschen die Erfahrung von Vielfalt und das Gefühl 
des „Dazugehörens“ zurückzugeben. Dieser Trend ist eine Reak-
tion auf die Krise der Städte seit den 1960er Jahren. In diesem 
Sinne ist Hanoi heute eine sehr moderne Stadt. Während die Stadt 
Hanoi einen gewissen Preis für Modernisierung und Globalisierung 
bezahlt hat, war es den Menschen der Stadt dennoch weitgehend 
möglich, Hanois typische Identität im Kleinen zu bewahren und 
zu erneuern. So bleibt Hanois “Seele” sehr gegenwärtig.

STEPHANIE GEERTMAN

Since my arrival to Hanoi in (1999) I have been invited to many 
urban planning events introducing macro plans promoting 
the aspirations of the Vietnamese State to develop Hanoi into 
a new type of global Asian city. At the same time the city 
itself confronted me with the vibrancy of its citizens who 
appropriated spaces for their own use. Private lives spilled 
out on sidewalks, small (family) businesses opened and closed 
perpetually, rural and urban lifestyles merged into one. Hanoi 
exposed the excitement of people making full use of the first 
decade of the opening process through which they had entered 
an era of greater autonomy from the state.

Half a decade later, the situation in Hanoi changed, new 
policies easing foreign participation were introduced, Vietnam 
entered the WTO, the macro economy thrived. Groups of well-
off citizens moved into new urban areas filling up Hanoi’s 
periphery. Some of these affluent citizens fully adopted new 
modern lifestyles and started living in high-rise towers, drive 
cars and visit the new malls. The majority of Hanoians however, 
although curious about the new modern developments, did not 
rush to embrace them.

Today, after 15 years of research in urban transformation and 
social and cultural change in Hanoi, I can only conclude that the 
city’s strength lies in the determination of Hanoians to follow 
their own practices and develop places with distinct identities. 
I have witnessed how, over the years, groups of people have 
rehabilitated and transformed existing buildings, which blend 
in with local lifestyles and existing urban fabrics and where 
people can relate to and feel an emotional attachment with, 
and that are smaller in scale than the urban developments 
emerging in the periphery. In resume, I believe the practices 
and places of these society-driven movements are used as 
means for exploration beyond the limits of social norms and 
expectations, and it is the collective culture that enables their 
strength.

Worldwide, the development trend is to achieve more distinct 
local identities, give urban citizens back ‘the experience’ of 
diversity and a sense of belonging. It’s a trend that emerged 
in response to the failure of cities developed by modernization 
and globalization produced since the 1960s. In this sense Hanoi 
today is a very modern city. While Hanoi has paid a price for 
its modernization and globalization, the people of the city have 
been able to keep and renew Hanoi’s own distinct identity in 
its micro space developments. As such, Hanoi’s ‘soul’ remains 
very present, even during the process of adopting mainstream 
global typologies and lifestyles.

STEPHANIE GEERTMAN 

1.  Công trình Lotte Tower ngay trước ngày hoàn thành
 Der Lotte-Tower kurz vor Fertigstellung

 Lotte Tower shortly before completition

 © Michael Waibel 2014
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1.-3.  Hình ảnh Khu đô thị mới Lideco gần như bị bỏ hoang ở Huyện Hoài Đức, phía tây Hà Nội
 Impressionen vom Neubaugebiet Lideco, einer Geisterstadt im Westen Hanois, Hoai Duc-Distrikt

 Impressions from Lideco New Urban Area, a ghost town located in the west of Hanoi, Hoai Duc District

 © Michael Waibel 2014
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1.  Một ngôi nhà bỏ hoang ở khu đô thị bên Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức
 Geisterhaus in einem Wohngebiet an der Thang Long-Schnellstraße, Hoai Duc-Distrikt

 Ghost house within a residential area along Thang Long Avenue, Hoai Duc District

 © Michael Waibel 2014

3.

2.-3. Nhà không có người ở tại Khu đô thị mới Thiên Đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức
 Leerstehende Wohngebäude im Neubaugebiet Thien Duong Bao Son, Hoai Duc-Distrikt

 Vacant residential buildings in Thien Duong Bao Son New Urban Area, Hoai Duc District 

 © Michael Waibel 2014
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1.  Khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai
 Neubaugebiet Dinh Cong, Hoang Mai-Distrikt

 New Urban Area Dinh Cong, Hoang Mai District

 © Michael Waibel 2002

2.  Cánh cổng ngay sát Khu đô thị mới Việt Hưng, 
quận Long Biên

 Tor in der Nähe des Neubaugebiets Viet Hung,  
Long Bien-Distrikt

 Gate near Viet Hung New Urban Area, Long Bien 
District

 © Michael Waibel 2014

3.  Biệt thự Khu đô thị mới Linh Đàm
 Neubaugebiet Linh Dam, Hoang Mai-Distrikt
 Villa, Linh Dam New Urban Area, Hoang Mai 

District

 © Michael Waibel 2009

4.-6. Khu dân cư cao cấp The Manor Hà Nội, 
 quận Nam Từ Liêm
 Luxus-Wohnanlage The Manor Hanoi, 
 Nam Tu Liem-Distrikt

 Luxury residential quarter The Manor Hanoi,  
Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2009

7.  Cổng chào, Khu đô thị Vincom Royal City,  
quận Thanh Xuân

 Eingangstor, Vincom Royal City,   
Thanh Xuan-Distrikt

 Entrance gate, Vincom Royal City,   
Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2014

8.  Cổng chào khu Vinhomes Riverside,   
quận Long Biên

 Eingangstor, Vinhomes Riverside,   
Long Bien-Distrikt

 Entrance gate, Vinhomes Riverside, 
 Long Bien District

 © Michael Waibel 2014

9.  Khu đô thị mới Splendora, (giai đoạn 1),   
huyện Hoài Đức

 Neubaugebiet Splendora (1. Entwicklungsphase), 
Hoai Duc-Distrikt 

 New Urban Area Splendora (1st development 
phase), Hoai Duc District 

 © Michael Waibel 2012

10.  Nhà cao tầng chưa hoàn thiện, quận Thanh Xuân
 Rohbau eines Hochhauses, Thanh Xuan-Distrikt

 Building structure of a high-rise building, 
 Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2014
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1.  Nhà chung cư khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng đang thi công
 Apartmenthaus in Bau, Times City, Hai Ba Trung-Distrikt

 Apartment building under construction, Times City, Hai Ba Trung District 

 © Henning Hilbert 2014

2.  Khu đô thị Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm
 Robbau, Neubaugebiet My Dinh 2, Nam Tu Liem-Distrikt

 Building structure, My Dinh II New Urban Area, Nam Tu Liem District

 © Michael Waibel 2014
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1.-2.  Indochina Plaza Hà Nội, quận Cầu Giấy
 Indochina Plaza Hanoi, Cau Giay-Distrikt

 Indochina Plaza Hanoi, Cau Giay District

 © Michael Waibel 2014

1.

2.

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



151Dân Cư Trong Đại Đô Thị150. chương / chapter 4 Menschen in der Hauptstadt  / People in the capital city

DÂN CƯ TRONG ĐẠI ĐÔ THỊ
MENSCHEN IN DER 
HAUPTSTADT 
PEOPLE IN THE  
CAPITAL CITY

 © Astrid Schulz 2014 

‘Bạn thích gì về Hà Nội?’ Đây là một trong những câu hỏi tôi 
đã hỏi khi chụp ảnh người dân nơi đây cho những chương 
mà quý vị sắp xem. Tổng cộng tôi đã phỏng vấn hơn 40 
người ở nhiều độ tuổi, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tôi đã 
nghe một số câu chuyện và nhiều ý kiến khác nhau, nhưng 
có một câu trả lời luôn giống nhau, đó là người ta yêu Hà 
Nội vì những giá trị truyền thống và sự gắn kết sâu sắc của 
nó với văn hóa Việt Nam.

Trước khi bắt đầu dự án này, tôi đã tự hỏi làm cách nào 
để ‘thâm nhập’ được đây? Tôi muốn nhìn cận cảnh, đằng 
sau bức tường ngoài, khám phá xem người ta sinh sống ra 
sao trong những không gian riêng. Nhờ những mạng truyền 
thông xã hội như Couchsurfing (chủ yếu được những thanh 
niên muốn giao lưu văn hóa với người nước ngoài sử dụng) 
và Internations (một diễn đàn của người ngoại quốc và 
cũng được nhiều người Việt sống ở nước ngoài tham gia) 
mà tôi nhanh chóng lấp đầy sổ nhật ký của mình với những 
lời mời. Hầu hết những người này đều không ngần ngại giới 
thiệu tôi với bạn bè, gia đình họ, nhờ đó tôi có một cơ hội 
tuyệt vời để tìm hiểu về cuộc sống cộng đồng.

Tôi cũng hỏi mọi người họ không thích điều gì ở Hà Nội. 
Và tất cả đều nói: ‘Nơi này ồn ào, ô nhiễm, chật chội, và 
đùng một cái có quá nhiều xe hơi, khiến việc đi lại, đỗ xe 
trở thành một cơn ác mộng!’ Nghe có quen không các bạn?

Tuy vậy, dù mọi người chê bai tình trạng ‘giao thông hỗn 
độn’ nhưng cũng hoan nghênh quá trình hiện đại hóa và sự 
xuất hiện của những khu đô thị mới. Mọi người đều cho rằng 
thành phố này đã tốt hơn lên trong mấy năm qua, và rằng 
họ không muốn sống ở nơi nào khác. Hà Nội vẫn được cho 
là một địa phương tinh tế, có nhiều nếp văn hóa, có nhiều 
điểm vui chơi, có nhiều cơ hội học hành hơn cho trẻ nhỏ.

Khi tôi hỏi người Hà Nội đâu là điểm đến yêu thích thì 
thường được nghe nhắc đến một trong những chiếc hồ của 
Hà Nội. Thế hệ cũ thích vẻ đẹp của hồ Hoàn Kiếm, nơi có 
những ‘cụ rùa’ hơn 200 năm tuổi ngụ ở Tháp Rùa và ánh 
sáng lung linh nơi đây hàng đêm. Hồ này có thể nói là trái 
tim của thành phố, nơi nhiều người thường đến đi dạo, ngồi 
hóng mát, trò chuyện bên tách trà. Thế hệ trẻ thì có vẻ 
thích Hồ Tây hơn. Họ thích đạp xe quanh Hồ Tây, thưởng 
thức không khí trong lành với bạn bè. 

Sự gắn bó với các giá trị, địa điểm văn hóa như các chùa 
miếu vẫn còn ở thế hệ trẻ, trong khi thanh niên cũng rất 
hiếu kì với văn hóa phương Tây, chủ yếu do được tiếp cập 
các phương tiện truyền thông xã hội. Số lượng thanh niên 
dùng điện thoại thông minh ở đây thật đáng kinh ngạc, và 
ai cũng dùng Facebook cả. Những ảnh hưởng này đã tạo 
ra những thay đổi sâu sắc cuộc sống của người Hà Nội. Và 
những điều này sẽ ảnh hưởng đến cái hồn của Thủ đô ra sao 
là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

ASTRID SCHULZ

“Was gefällt Ihnen an Hanoi?”. Das war eine der Fragen, die 
ich den Menschen stellte, während ich sie für dieses Kapitel 
fotografierte. Insgesamt befragte ich über 40 Einwohner/-
innen aus verschiedenen Altersgruppen und Herkunft. 
Ich habe zahlreiche Geschichten und unterschiedlichste 
Meinungen gehört, aber etwas einte sie alle: die Menschen 
Hanois lieben die Stadt, welche diese für traditionelle Werte 
und für eine starke Bindung zur vietnamesischen Kultur 
steht.  

Bevor ich dieses Projekt begann habe ich mich gefragt, wie 
ich wohl Zugang zu den Menschen Hanois erreichen würde. 
Mein Plan war, einen Blick hinter die Fassade werfen und 
erkunden, wie die Einwohner Hanois ihren persönlichen 
Lebensraum gestalten. Dank Social Media Network-Foren 
wie Couchsurfing und Internations war mein Kalender schnell 
gefüllt. Und die meisten hatten keinerlei Bedenken, mich 
ihren Freunden und Familienmitgliedern vorzustellen. So 
erhielt ich einen wunderbaren Einblick in ihr Lebensumfeld.

Ich fragte auch, was ihnen an Hanoi nicht gefällt. Mit 
übereinstimmender Mehrheit wurde geantwortet: “Die Stadt 
ist laut, verschmutzt und zu voll. Und plötzlich gibt es so 
viele Autos, der Straßenverkehr wird immer mehr zu einem 
Alptraum! Und es gibt kaum Parkplätze.” Wer kennt das 
nicht?

Als ich Hanois Menschen nach ihren Lieblingsorten befragte, 
nannten die meisten einen der Seen. Die ältere Generation 
bevorzugt den Hoan Kiem-See.. Dieser See scheint das Herz 
der Stadt zu sein. In der Nacht wird er bunt beleuchtet und 
viele Menschen sitzen hier plaudernd und nippen an ihren 
Tee. Die jüngere Generation bevorzugt den großflächigeren 
Westsee. Viele von ihnen lieben es, den See mit dem 
Fahrrad zu umrunden und die frische Luft zu genießen, oft 
in Gruppen von Freunden. 

Obwohl die Menschen das massive Verkehrschaos kritisieren, 
begrüßen sie dennoch den Modernisierungsprozess und die 
neuen Stadtentwicklungen. Sie sind der Meinung, dass sich 
die Aufenthaltsqualität in den letzten Jahren verbessert hat 
und können sich nicht vorstellen irgendwo anders zu leben. 
Hanoi wird noch immer als kultiviert beschrieben.  Zudem 
hat die Hauptstadt viele neue Unterhaltungsmöglichkeiten 
und gute Bildungsmöglichkeiten zu bieten.  

Die starke Bindung an kulturelle Werte und Orte sowie Tempel 
und Pagoden ist selbst noch in der jüngeren Generation 
anzutreffen – obwohl es auch viel Neugier auf andere 
Länder und westliche Einflüsse gibt, angeregt vor allem 
durch den Zugang zu sozialen Medien. Es ist erstaunlich, wie 
viele junge Menschen ein Smartphone besitzen und jeder 
ist auf Facebook. Diese Einflüsse haben bereits jetzt die 
Stadtgesellschaft Hanois tiefgreifend verändert. Es wird sich 
erst in den kommenden Jahren zeigen, inwieweit die Seele 
der Hauptstadt davon beeinflusst werden wird. 

ASTRID SCHULZ

‘What do you like about Hanoi?’ This was one of the 
questions I asked while photographing citizens for the 
chapter you are about to see. Altogether I interviewed 
more than 40 people from different age groups and 
backgrounds. I heard numerous stories and diverse 
opinions, but one answer was consistent throughout: 
people love Hanoi for its traditional values and deep 
connection to Vietnamese culture.

Before I started this project, I asked myself how to get  
‘inside’? I wanted to take a closer look, behind the facade, 
and explore how people use their personal space. Thanks 
to social media network forums such as Couchsurfing (used 
mainly by young people who want to meet foreigners for 
cultural exchange) and Internations (a forum for Expats, 
equally used by Vietnamese people who used to live 
abroad), I soon had my diary full with invitations. And 
most of these people did not hesitate to introduce me 
to their friends and family members, which provided a 
wonderful insight into their communities.

I also asked what they don’t like about Hanoi. In total 
harmony people answered: ‘it’s noisy, polluted and too 
crowded and suddenly there are so many cars, traffic 
and parking has become a nightmare!’ Does this sound 
familiar?

However, as people criticize the level of ‘traffic chaos’, 
they also welcome the modernization process and new 
urban developments. They claim the city has become a 
better place in recent years and they don’t want to live 
anywhere else. Hanoi is still described as sophisticated 
and cultured, with plenty of new entertainment venues 
and better education options for their children.

When I asked Hanoi’s citizens about their favorite place, 
they would nominate one of the lakes. The older generation 
prefers the beautiful Hoan Kiem Lake, which has a 200 
year old turtle living on its island and is colorfully lit up 
at night. This lake seems to be the heart of the city and 
many people come to stroll around it or sit, chatting while 
sipping tea. The younger generation seems to prefer the 
more ample West Lake. They love to cycle around it, and 
enjoy the fresh air, often in groups of friends. 

The strong bond to cultural values and places, such as 
temples and pagodas, can still be found in the younger 
generations - at the same time there is plenty of curiosity 
towards foreign countries and Western influences, mainly 
driven by access to social media. It is staggering how 
many young people have a smart phone, and everybody 
is on Facebook. Those influences are already profoundly 
changing Hanoi’s society, right now: It will remain an open 
question how this will influence the soul of the capital 
city.

ASTRID SCHULZ

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



153Dân Cư Trong Đại Đô Thị152. chương / chapter 4 Menschen in der Hauptstadt  / People in the capital city

1.

2.

1.  Bà Nguyễn Thu Thủy (79 tuổi) đến nay vẫn bán bún chả 
theo lối truyền thống: chả cuốn lá lốt, kẹp tre nướng 
trên than hoa. Sự tỉ mỉ của bà khác hẳn với những người 
tự nhận là biết tinh hoa về bún chả ở Hà Nội. Những 
người này thường nướng chả viên bằng vỉ. Ăn kèm với 
chả nướng là rau tươi gồm rau diếp, rau thơm và một 
cốc chè tươi có đá. Một ngày nào đó nếu bà Thu không 
còn nữa thì có lẽ một phần văn hóa ẩm thực của Hà Nội 
sẽ mất đi cùng với bà.

 Nguyen Thuy Thu, 79, bereitet das Bun Cha noch auf 
traditionelle Weise: die kleinen Fleischfladen werden 
in La Lot-Blätter gewickelt und – zwischen zwei 
Bambusstäbchen geklemmt – über dem Holzofen gegrillt. 
Das unterscheidet sie deutlich von den selbsternannten  
Grillmeistern der Stadt, die ihre Fleischklöpse lustlos 
im Grillgitter in Masse produzieren. Dazu gibt es 
knackfrische Salate, Kräuter und ein Eistee aus frischen 
grünen Blättern. Sollte es Ba Thu bald nicht mehr geben, 
stirbt mit ihr ein Stück kulinarischer Kunst in 

 Hanoi. 

 Nguyen Thuy Thu (79 years old) still prepares the Bun 
Cha in the traditional way: the small meat patties are 
wrapped in La Lot leaves, clamped between two bamboo 
sticks and grilled over a wood fire. The care she takes 
significantly distinguishes her from the self-proclaimed 
grill masters of the city, who produce their meat balls en 
masse in a grill basket. Served with the grilled meat are 
fresh salads, herbs and iced tea made from fresh green 
leaves. When Thu ceases to exist, a piece of culinary art 
in Hanoi will die with her.

 © Christian Oster 2014

2.  Bà Lê Thị Cẩm (68 tuổi) đã bán hàng ăn ở khu phố nơi bà 
sống tại quận Ba Đình được 25 năm nay. Bà bán hàng cả 
7 ngày trong tuần từ cuối giờ chiều đến tối. Bà hầu như 
không có thời gian rỗi vì bận làm hàng. Ngày nào cũng 
như ngày nào, chỉ khác ở những câu chuyện gẫu của bà 
với khách hàng. 

 Le Thi Cam (68 Jahre alt) betreibt seit 25 Jahren eine 
Suppenküche in ihrer Nachbarschaft im Ba Dinh-Distrikt. 
Ihr Geschäft ist sieben Tage die Woche geöffnet. Dadurch 
hat sie kaum Freizeit, da sie für Vorbereitung und 
Einkaufen auch viel Zeit benötigt. Jeder Tag gleicht dem 
anderen. Das einzige, was sich ändert, ist der Klatsch und 
Tratsch ihrer regelmäßigen Kunden.

 Le Thi Cam (68 years old) has been running a soup 
kitchen in her local neighbourhood in Ba Dinh District for 
the last 25 years. Her stall is open 7 days a week from 
late afternoon into the evening. She has almost no free 
time because of preparation and shopping tasks. Every 
day looks the same; the only thing that changes is the 
gossip of her regular clients. 

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Chị Phạm Thị Ngọc Hà (36 tuổi) làm nghề bán rau ở một chợ cóc 
nhỏ, quận Hai Bà Trưng đã 15 năm nay. Hàng ngày, chị dậy từ 4h 
sáng, sau đó đi mua rau tại chợ đầu mối để mang về bán. Đến 8h 
sáng, chị đưa con đi học, sau đó chị bán hàng cho đến 7h tối.

 Pham Thi Ngoc Ha ist 36 Jahre alt und verkauft seit 15 Jahren 
Gemüse auf einem kleinen Straßenmarkt im Hai Ba Trung-
Distrikt. Ihr Tag beginnt um 4 Uhr Morgens mit dem Einkauf von 
Gemüse auf dem Großmarkt. Um 8 Uhr bringt sie ihren Sohn in 
die Schule und danach arbeitet Sie bis 7 Uhr Abends an ihrem 
Verkaufsstand.  

 Pham Thi Ngoc Ha (36 years old) has been selling vegetables at 
a small market street in Hai Ba Trung District for 15 years. Her 
day starts at 4 am when she goes to buy the vegetables for her 
stall at the wholesale market. At 8 am she takes her son to school, 
then she works at her stall until 7 pm.

 © Astrid Schulz 2014

2.  Bảo (bên phải) năm nay 16 tuổi, làm phục vụ bàn, dọn dẹp tại 
một quán ăn ở quận Hai Bà Trưng. Cậu từ ngoại ô lên Hà Nội từ 
một năm trước nhưng không tìm được việc làm. Cửa hàng này 
thuê 15 thanh thiếu niên đều là người ngoại tỉnh. Các lao động 
sống cùng một chỗ, làm cùng một chỗ và cùng mơ về một tương 
lai tốt đẹp hơn.

 Der 16 Jahre alte Bao arbeitet als Kellner und als Spüler in einer 
Suppenküche im Hai Ba Trung-Distrikt. Er ist vor einem Jahr vom 
Land gekommen, da es dort für ihn unmöglich war eine Arbeit zu 
finden. Dieses Restaurant beschäftigt noch 15 andere Jugendliche, 
die ebenfalls aus ländlichen Provinzen kommen. Sie leben 
zusammen, arbeiten zusammen und träumen von einer besseren 
Zukunft. 

 16 year old Bao (right) is working as waiters and cleaners at a 
soup kitchen restaurant in Hai Ba Trung District. One year ago 
he came from the countryside where it was impossible for him 
to find a job. This restaurant employs 15 other young people, all 
from the provinces. They live together, work together and dream 
of a better future.

 © Astrid Schulz 2014

1. 2.
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1.

1.  Hoàng Văn Quân năm nay 25 tuổi, từ Thanh Hóa đến Hà Nội. Anh là 
người trẻ nhất trong đội thợ xây dựng đang tham gia hoàn thiện một 
công trình chung cư cao tầng ở quận Ba Đình. Anh làm việc cả 7 ngày 
trong tuần và không bao giờ đi đâu khỏi công trường. Chỉ có duy nhất 
dịp Tết là anh được nghỉ.  
Hoang Van Quan ist 25 Jahre alt und aus der Provinz Thanh Hoa. Er 
ist das jüngste Mitglied einer Gruppe von Bauarbeitern. Die Gruppe 
arbeitet gerade an der Fertigstellung eines mehrgeschossigen 
Wohngebäudes im Ba Dinh-Distrikt. Er hat eine Sieben-Tage-
Woche und sein einziger Urlaub ist während des Vietnamesischem 
Neujahrsfests. 

 Hoang Van Quan is 25 years old and from the Thanh Hua Province. He 
is the youngest member of a team of construction workers currently 
finishing a multistory apartment building in Ba Dinh District. He works 
7 days a week, never leaving the site. His only holiday is during Tet, 
the Vietnamese New Year. 

 © Astrid Schulz 2014

2.

2.  Việc xây dựng ngôi nhà kéo dài 5 tháng. Trong thời gian này Quân 
cùng đội xây dựng sống ngay trong ngôi nhà đang xây. Họ nấu ăn 
cùng nhau ngay tại đấy. Điều kiện sinh hoạt của công nhân xây dựng 
ở Việt Nam thường là như vậy.

 Das Erbauen des Gebäudes dauerte 5 Monate. Während dieser Zeit hat 
Quan mit seinem Team inmitten der Baustelle unter improvisierten 
Bedingungen gelebt. Es wird dort auch gekocht und zusammen 
gegessen. Diese Wohnbedingungen für Bauarbeiter sind typisch für 
Vietnam.

 It took 5 months to construct the house during which time Quan and 
the team have been living on site in a makeshift living space. There is 
a cooking facility on site and an area for meals and relaxation. Such 
living circumstances are typical for Vietnam.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Tuyền (34 tuổi) làm công cho một tiệm sửa xe máy ở 
quận Ba Đình. Anh làm ở đây đã được 4 năm. Ngày làm 
việc của Tuyền khá dài: bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối 
mới được về. Khi có thời gian rỗi, anh thường ở bên các 
con.

 Tuyen ist 34 Jahre alt und ist in einer Motorradwerkstatt 
im Ba Dinh-Distrikt angestellt. Er ist hier seit 4 Jahren 
tätig. Tuyens Arbeitstage sind üblicherweise lang. Sie 
beginnen um 8 Uhr in der Früh und enden um 9 Uhr 
abends. Wann immer er Freizeit hat, verbringt er diese 
mit seinen Kindern.

 Tuyen (34 years old) is an employee in a motorbike 
garage located in Ba Dinh District. He has been working 
here for 4 years. Tuyen’s days are usually long: He starts 
work at 8am and leaves at 9pm. When he has any spare 
time he spends it with his children.

 © Astrid Schulz 2014

2.  Lê Đình Hưng (25 tuổi) có cửa hàng sửa xe máy ở 
 quận Ba Đình. Hưng học nghề này khi mới 13 tuổi. 
 Anh biết mọi chi tiết trong nghề và có thể tự lắp ráp 

một chiếc xe máy nếu khách có yêu cầu. Anh không có 
nhiều thời gian rỗi. Hễ xong việc là anh lại ngồi trên 
Facebook cả tối.

 Le Dinh Hung ist 25 Jahre alt und betreibt seine eigene 
Motorradreparaturwerkstatt im Ba Dinh-Distrikt. Hung 
hat seine Ausbildung begonnen als er 13 Jahre alt war. 
Er weiß alles über Motorräder und kann auf Bestellung 
ein besprochenes Model zusammenstellen. Er hat wenig 
Freizeit. Wenn er mit der Arbeit fertig ist, verbringt er 
seine Abende mit Facebook.

 Le Dinh Hung (25 years old) runs his own motorbike 
repair workshop in Ba Dinh District. Hung began his 
training when he was 13 years old. He knows everything 
about his trade and can build custom motorbikes on 
request. His free time is limited. After he finishes work 
he spends the evening on Facebook.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Bà Hoàng Thị Thu năm nay đã 84 tuổi. Bà sống một 
mình trong căn phòng nhỏ. Bà cùng chồng đến đây sinh 
sống từ sau chiến tranh, nhưng ông đã mất từ 12 năm 
nay và phần lớn những người hàng xóm cao tuổi của 
bà cũng không còn nữa. Cuộc sống của bà Thu đã nhiều 
năm nay không có gì thay đổi: bà thường ngồi ở sân sau, 
chờ cho ai đó đi qua.

 Hoang Thi Thu ist 84 Jahre alt und lebt alleine in einem 
kleinen Zimmer. Sie und ihr vor 12 Jahren verstorbener 
Ehemann sind nach dem Krieg hierher gezogen. Ihre 
alten Nachbarn sind schon lange weg. Das Leben von Thu 
hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Sie sitzt in 
ihrem Hinterhof und wartet auf Leute, die vorbeilaufen.

 Hoang Thi Thu is 84 years old and lives by herself in 
a small room She and her husband came here after 
the war, but he died 12 years ago and most of her old 
neighbours have long gone. Thu’s life has not changed 
for many years; she just sits in her backyard, waiting for 
someone to pass by.

 © Astrid Schulz 2014 

2.  Ông Giang năm nay 75 tuổi. Ông sống ở quận Đống Đa. 
Thời trẻ ông đi bộ đội nhưng khi về ông bắt đầu nghiện 
rượu và không tìm được việc làm. Một lần bị đột quỵ 
khiến ông bị liệt một phần cơ thể. Hiện nay ông hầu như 
không rời khỏi giường. Thỉnh thoảng, người con rể tới 
đưa ông ra ngoài nhưng cũng rất hiếm hoi.

 Giang ist 75 Jahre alt und lebt im Dong Da-Distrikt. 
Er war in seiner Jugend ein Soldat. Als er vom Krieg 
heimkam begann er jedoch zu trinken und fand keine 
Arbeit. Ein Schlaganfall hat ihn teilweise gelähmt und 
jetzt verlässt er sein Schlafzimmer fast überhaupt nicht 
mehr. Manchmal trägt ihn sein Schwiegersohn ins Freie, 
aber diese Höhepunkte sind selten.

 Giang is 75 years old and lives in Dong Da District. He 
was a soldier in his youth but when he returned from the 
war he started drinking and failed to find a job. A stroke 
has left him partially paralysed and now he hardly ever 
leaves his bedroom. Sometimes he is taken out by his 
son in law, but those highlights are rare.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Ông Nguyễn Bá Thịnh, 65 tuổi, là giáo viên đã nghỉ hưu. Ông sinh ra trong một căn nhà nhỏ ở quận Hoàn Kiếm và được cha truyền cho 
nghề làm chìa khóa. Ông cho biết làm nghề này khiến trí óc ông hoạt động và còn kiếm thêm được thu nhập để cho cháu đi học.

 Ngyuen Ba Thinh (65 Jahre alt) ist ein pensionierter Lehrer. Er ist in diesem schmalen Haus im Hoan Kiem-Distrikt gelegenen Haus 
geboren. Thinh hat von seinem Vater ein Schlüsseldienstgeschäft geerbt. Er sagt, dass diese Beschäftigung seinen Geist rege hält. Das 
zusätzliche Einkommen spart er für die Ausbildung seiner Enkelkinder.

 Nguyen Ba Thinh is 65 years old and a retired teacher. He was born in this narrow house located in Hoan Kiem District. He inherited 
a key cutting business from his father. He says it keeps his mind active and the additional income is saved for the education of his 
grandchildren.  

 © Astrid Schulz 2014

2.  Bà Phạm Thị Hải năm nay 62 tuổi. Bà là giáo viên đã nghỉ hưu giống như chồng bà. 
Bà gặp ông khi cùng làm việc. Bà Hải quê gốc ở Nam Định nhưng rất yêu mến Hà Nội 
vì thấy người Hà Nội lịch lãm. Tuy nhiên bà cũng muốn có chỗ ở rộng rãi hơn và một 
mảnh vườn.

 © Astrid Schulz 2014

3.  Bà Đỗ Thị Xuân năm nay 72 tuổi, sống ở quận Hoàn Kiếm. Nghề gia truyền của bà là làm vàng mã và nhang bán buôn cho cửa hàng. 
 Bà Xuân đã sống ở đây được 25 năm trong gia đình có 4 thế hệ chung sống. 
 Do Thi Xuan ist 72 Jahre alt und lebt im Hoan Kiem-Distrikt. Sie arbeitet auf dem Küchenfußboden für das Geschäft ihrer Familie und verpackt Papiergeld 

und Räucherstäbchen, die an Einzelhandelsgeschäfte geliefert werden. Xuan lebt seit 25 Jahren in diesem Haus mit inzwischen 4 Generationen. 

 Do Thi Xuan is 72 years old. She lives in Hoan Kiem district. Her family business is set up in the kitchen packaging “votive money” and incense to be 
distributed to shops. Xuan has been living in this house for 25 years, four generations live together. 

 © Astrid Schulz 2014
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 Pham Thi Hai (62 Jahre alt) ist eine pensionierte Lehrerin wie ihr Ehemann, den sie 
bei der Arbeit kennengelernt hat. Hai stammt aus der Nam Dinh-Provinz, aber sie 
bevorzugt sie Menschen in Hanoi. Sie liebt deren Höflichkeit und Fortschrittlichkeit. 
Allerdings hätte sie gerne mehr Platz und einen Garten.

 Pham Thi Hai is 62 years old and a retired teacher like her husband. She met him at 
work. Hai is originally from Nam Dinh Province but loves the people in Hanoi as she 
finds them polite and sophisticated. She wishes, however, to have more living space 
and a garden.

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



165Dân Cư Trong Đại Đô Thị164. chương / chapter 4 Menschen in der Hauptstadt  / People in the capital city

1.

2.

1.  Ông Huỳnh Văn Kiên (50 tuổi) học nghề thợ may từ 
người chú. Trước đây ông Huynh công tác trong quân 
đội nhưng từ 20 năm nay ông mở cửa hàng may riêng 
cùng với vợ. Ông Huynh cảm thấy hài lòng với cuộc 
sống. Tuy biết mình không giàu được nhưng ông có thu 
nhập ổn định và có cuộc sống tốt.

 Kien Van Huynh ist 50 Jahre alt und hat das 
Schneiderhandwerk von seinem Onkel gelernt. Früher 
war Huynh bei der Armee, aber seit bereits 20 Jahren 
betreibt er eine Schneiderei zusammen mit seiner Frau. 
Huynh ist zufrieden mit seinem Leben; er weiß zwar, 
dass er nicht reich werden wird, aber sein Einkommen 
ist stabil und er hat ein gutes Leben.

 Kien Van Huynh (50 years old) learned the tailoring 
profession from his uncle. Previously Huynh worked in 
the military but for the last 20 years he runs a tailoring 
business together with his wife. Huynh feels content 
with his life; while he knows he will not become rich, his 
income is stable and he has a good life.

 © Astrid Schulz 2014 

2.  Chị Đỗ Chi Yến (45 tuổi) là chủ cửa hàng vải. Cửa hàng 
của chị đã mở tại quận Hai Bà Trưng này được 29 năm 
nay. Chị bắt đầu bán hàng dệt may từ khi mới 14 tuổi. 
Yến cho biết hiện nay có rất nhiều chủng loại vải vóc. 
Bên trong cửa hàng của chị còn có một thợ may gia công 
tại chỗ, sử dụng các loại vải chị bán.

 Do Chi Yin ist 45 Jahre alt und die Besitzerin eines 
Stoffgeschäftes, welches an diesem Ort im Hai Ba 
Trung-Distrikt bereits vor 29 Jahren eröffnet wurde. Sie 
hat begonnen Stoffe zu verkaufen als sie 14 Jahre alt 
war. Yin ist sehr froh, dass sich die verfügbare Auswahl 
an Stoffen heutzutage so vergrößert hat. Im Hinterhof 
arbeitet ein Schneider, der ihre Stoffe zu Kleidung 
verarbeitet. 

 Do Chi Yen (45 years old) is the owner of a fabric shop, 
which was established at in this location in Hai Ba Trung 
District 29 years ago. She started selling textiles when 
she was 14 years old. Yin is glad that there is a greater 
variety of textiles available nowadays. In the backroom 
of her shop there is an onsite tailor working for her, 
producing clothes out of her textiles.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Nguyễn Thị Quế năm nay 17 tuổi. Cô ra Hà Nội để học làm tóc từ năm 
14 tuổi. Khách hàng của cô là chị Nguyễn Thị Thanh Phương, 21 tuổi, 
giáo viên nhạc dân tộc. Phương là người sinh ra ở khu này và đã 
chứng kiến mọi thay đổi nơi đây. Cô hoan nghênh việc hiện đại hóa 
thành phố vì khiến cuộc sống thuận tiện hơn.

 Nguyen Thi Que ist 17 Jahre alt. Im Alter von 14 Jahren kam sie nach 
Hanoi um das Frisör- handwerk zu lernen. Ihre Kundin ist die 21 
Jahre alte Nguyen Thi Thanh Phuong, eine Lehrerin für traditionelle 
Musik. Phuong ist in der Nachbarschaft geboren und beobachtet alle 
Veränderungen genau. Sie begrüßt den Modernisierungsprozess, weil 
dieser ihr Leben einfacher macht.

 Nguyen Thi Que is 17 years old. She came to Hanoi to study 
hairdressing at the age of 14. Her client is 21 year old Nguyen Thi 
Thanh Phuong, a teacher of traditional music. Phuong was born in 
this neighbourhood and observes all its changes. She embraces the 
modernisation process because it makes her life more convenient.

 © Astrid Schulz 2014

2.  Ông Nguyễn Văn Nhân (56 tuổi) đang xem đá bóng cùng người cháu. 
Ông làm nghề sửa giày tại một cửa hàng nhỏ ở quận Hai Bà Trưng đã 
19 năm nay. Ông sống cùng mẹ trong căn phòng nhỏ hẹp sau lối đi 
đằng sau cửa hàng. Cuộc sống của ông không có nhiều thay đổi kể 
từ khi bắt đầu làm nghề này, nhưng ông cho rằng mình vẫn còn may 
mắn vì có công việc an nhàn, thậm chí còn tốt hơn làm công việc 

 bàn giấy. 
 Nguyen Van Nhan (56 Jahre alt) schaut Fußball mit seinem Neffen. 

Seit 19 Jahren repariert er Schuhe in seinem kleinen Laden im Hai Ba 
Trung-Distrikt. Nhan lebt mit seiner Mutter in einer kleinen Kammer 
in der Seitenstraße hinter dem Laden. Sein Leben hat sich nicht viel 
verändert seit er dieses Geschäft eröffnete, aber er betrachtet sich 
selbst als zufrieden und glücklich, da seine Arbeit so friedlich ist – 
besser als tagtäglich im Büro sitzen.

 Nguyen Van Nhan (56 years old) watches football with his nephew. He 
has been repairing shoes at this small shop located in Hai Ba Trung 
District for 19 years. Nhan lives with his mother in a tiny boxroom 
in an alley behind the shop. His life has not changed much since he 
started this business but he considers himself to be lucky because his 
job is peaceful – better than sitting in an office.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Ông Đỗ Xuân Hải (bên trái) năm nay 54 tuổi, làm nghề xây 
dựng. Ông cải tạo ngôi nhà này xây thành 4 tầng từ ngôi 
nhà cũ. Ông yêu Hà Nội và không nghĩ mình có thể sống ở 
nơi nào khác. Người em của ông là ông Đỗ Xuân Hào ao ước 
được tham gia nhiều hơn vào cuộc sống giải trí của Hà Nội 
nhưng do bệnh tật từ thời đi bộ đội nên không làm được.  
Vì thế, ông đành ở nhà chơi với cô cháu gái.

 Do Xuan Hai (links) ist 54 Jahre alt und arbeitet in der 
Baubranche. Er sanierte dieses Haus von einem alten 
Gebäude in ein modernes vierstöckiges Haus. Er liebt Hanoi 
und kann sich nicht vorstellen, irgendwo anders leben. 
Sein Bruder Do Xuan Hao würde gerne mehr von Hanoi’s 
Unterhaltungsmöglichkeiten nutzen, aber von seiner Zeit als 
Soldat hat er Gesundheitsprobleme davongetragen und das 
hält ihn vom Ausgehen ab. Stattdessen spielt er lieber mit 
seiner Enkelin. 

 Do Xuan Hai (on the left) is 54 years old and works in the 
building trade. He rehabilitated this house from an old 
building into a modern four storey house. He loves Hanoi 
and cannot imagine living anywhere else. His brother 
Do Xuan Hao would like to participate more in Hanoi’s 
entertainment opportunities but ill health from his time 
as a soldier stops him from going out. Instead he enjoys 
playing with his granddaughter.

 © Astrid Schulz 2014

2.-3.  Bà Định Thị Thuận năm nay 78 tuổi, sống trong ngôi nhà 
mặt phố nhỏ cùng gia đình của một trong 4 người con của 
bà ở quận Hai Bà Trưng. Bà sống ở đây đã được 20 năm. Bà 
trang hoàng tường phòng ngủ của mình bằng những tấm 
ảnh đại gia đình. Bà rất nhớ những ngày còn nắm tay đi 
dạo với chồng bà (giờ đã mất) bên hồ Hoàn Kiếm. Nhưng 
giờ đây, bà không còn thích đi dạo trên những con phố 
đông đúc vì bà thấy không khí ô nhiễm không tốt cho  
sức khỏe.

 Dinh Thi Thuon ist 78 Jahre alt und lebt in einem schmalen 
Reihenhaus bei der Familie einer ihrer vier Kinder. 
Sie hat ihr Schlafzimmer mit den Fotos ihrer großen 
Famile dekoriert. Thuon schätzt die Erinnerungen an die 
Spaziergänge mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann 
am Hoan Kiem-See. Aber heutzutage geht sie nicht mehr 
gern raus, weil sie findet, dass die überfüllten Straßen 

 und die Luftverschmutzung schlecht für ihre Gesundheit 
sind.

 Dinh Thi Thuon is 78 years old and lives in a narrow town 
house with the family of one of her four children in Hai Ba 
Trung District. She has been living here for 20 years and 
decorated her bedroom wall with photographs of her huge 
family. Thuon treasures the memory of walking with her 
now-deceased husband around Hoan Kiem lake. But now 
she doesn’t enjoy walking the crowded streets because she 
finds the pollution bad for her health.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Ông Quách Văn Dịch (61 tuổi) là nhân viên bán hàng của một 
công ty bia. Trước đây ông từng có cửa hàng riêng. Khoảng 5 
năm trước, ông bán nhà ở khu phố cổ, chuyển về sống ở một 
con phố yên tĩnh ở phía bên kia sông Hồng. Trong bếp nhà ông 
vẫn giữa 2 chiếc mỏ neo cổ ông mua được từ một người dân 
chài để trang trí của cửa hàng của mình. Về sau ông mới biết 
những chiếc mỏ neo này đã có tuổi đời 400 năm.

 Quach Van Dich (61 Jahre alt) ist ein Verkäufer für eine 
Brauerei. Früher hatte er ein eigenes Restaurant. Vor etwa 5 
Jahren verkaufte Dich seinen Besitz in der Altstadt und zog 
in eine ruhige Gasse auf der anderen Seite des Roten Flusses. 
In seiner Küche hat er zwei alte Anker stehen, die er als 
Dekoration für sein Restaurant von einem Fischer gekauft hatte. 
Es stellte sich heraus, dass diese über 400 Jahre alt sind.

 Quach Van Dich (61 years old) is a salesman for a beer 
company. He used to run his own restaurant. About 5 years ago 
he sold his property in the old quarter and moved to a peaceful 
street on the other side of the Red River. In his kitchen he still 
keeps two old anchors, which he had bought from a fisherman 
as decoration for his restaurant. He found out that they are 
over 400 years old.

 © Astrid Schulz 2014

3.  Bà Nguyễn Thị Hào năm này 84 tuổi. Bà là chủ một 
tiệm kim hoàn nhỏ mở từ năm 1962 ở quận Hai Bà 
Trưng. Bà hiện đang đi tham người cháu tên Đỗ Đức 
Tuấn, hiện sống cùng cha mẹ ở Laipzig, Đức. Bà nhắc 
lại những kỷ niệm ngày xưa, hồi chồng bà còn sống 
và cùng lo toan việc cửa hàng với bà. 
Nguyen Thi Hao ist 84 Jahre alt und die Besitzerin 
eines kleinen Schmuckgeschäftes, welches sie bereits 
1962 im Hai Ba Trung-Distrikt eröffnet hat. Zur Zeit 
freut sie sich über den Besuch ihres Enkels Tuan Do 
Duc, der mit seinen Eltern in Leipzig, Deutschland 
lebt. Hao erzählt von alten Zeiten, als ihr Mann 
noch lebte und zusammen mit ihr den Laden 
betrieb. 

 Nguyen Thi Hao is 84 years old and the owner of 
a little jewelry business established in 1962 in Hai 
Ba Trung District. Currently she is enjoying the 
visit of her grandson Tuan Do Duc, who lives with 
his parents in Leibzig, Germany. Hao shares some 
memories of old days, when her husband was still 
alive, running the shop together with her.

 © Astrid Schulz 2014

2.  Ông Đỗ Đức Thuận trước đây từng có công ty riêng, 
nhưng giờ đã nghỉ hưu. Ông sống 12 năm ở khu vực 
Hồ Tây trong ngôi nhà rộng rãi cùng vợ là bà Hồng 
với 2 người con trai, con dâu và 4 đứa cháu. Hai 
vợ chồng ông chê trách rất nhiều việc nhiều người 
hiện nay muốn sắm xe hơi trong khi xe máy còn 
tràn lan. Thời ông bà, mọi người đều đi lại bằng xe 
đạp. 

 Do Duc Thuan war einst im Besitz eines 
Unternehmens und ist jetzt im Ruhestand. Seit 12 
Jahren lebt er am Westsee in einem geräumigen 
Haus, welches er mit seiner Frau Hong, seinen 
beiden Söhnen, deren Ehefrauen und vier 
Enkelkindern teilt. Das Paar äußert sich kritisch zu 
dem weit verbreiteten Wunsch, Autos zu kaufen, 
nachdem jeder bereits Motorräder besitzt.  
Zu ihrer Zeit wurde noch alles mit dem Fahrrad 
erledigt. 

 Do Duc Thuan once owned a company and is now 
retired. For the last 12 years he has been living 
by the West Lake in a spacious house he shares 
with his wife Hong, his two sons, their wives and 
four grandchildren. The couple is critical about 
the widespread desire to buy cars following the 
prevalence of motorbikes. In their day, everything 
was done by bicycle.

 © Astrid Schulz 2014

4.  Cô Vương Loan (24 tuổi) là điều phối viên dự án cho một Tổ chức 
phi chính phủ (NGO) về môi trường tại Việt Nam. Loan rất quyết 
tâm góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên về phát triển bền 
vững. Cô yêu Hà Nội nhưng vì lý do sức khỏe, cô thích sống ở quê 
nhà Hải Dương hơn vì cô nói không khí ở đó trong lành hơn.

 Vuong Loan ist 24 Jahre alt und arbeitet als Projektkoordinatorin 
bei einer Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich für 
Umweltbelange in Vietnam einsetzt. Loan ist fest entschlossen, das 
Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung bei jungen Menschen 
zu verbessern. Sie liebt Hanoi, würde es aber aus gesundheitlichen 
Gründen vorziehen, in ihrer Heimatstadt Hai Dung leben, weil dort 
die Luftqualität viel besser ist.

 Vuong Loan (24 years old) is the project coordinator for a Non 
Governmental Organization (NGO) working on environmental issues 
in Vietnam. Loan is deeply committed to raising awareness amongst 
young people about sustainable development. She loves Hanoi, but 
for health reasons she would prefer to live in her hometown Hai 
Dung because she says the air quality is a lot better there.

 © Astrid Schulz 2014
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1.

2.

1.  Vũ Mai Huy (bên trái) năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp 
Đại học Hà Nội. Cô hiện làm việc tại một khách sạn. Dù 
thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh nhưng 
Huy không thích Facebook và cho rằng mạng xã hội 
đang ảnh hưởng đến truyền thống, thuần phong mỹ 
tục. Cô cũng không thích lối bình luận tiêu cực của nhiều 
người trên mạng.

 22 Jahre alt Vu Mai Huy (links im Bild) hat gerade ihren 
Abschluss in Hanoi University absolviert. Sie arbeitet 
jetzt in einem Hotel. Obwohl sie sich aktiv mit ihrem 
Smartphone beschäftigt, ist Huy kritisch Facebook 
gegenüber und bemerkt, dass die sozialen Medien 
Gesellschaft und traditionelle Bräuche beeinflussen. 
So mag sie es etwa nicht, wie auf Facebook Beiträge 
kommentiert werden, weil diese gelegentlich negativ 
ausfallen.

 22 year old Vu Mai Huy (left) just graduated from Hanoi 
University. She is now working in a hotel. Although 
she actively uses her smart phone, Huy is critical of 
Facebook and remarks that social media is influencing 
society and traditional customs. And she does not like 
the way people comment on posts as they can turn out 
to be negative.

 © Astrid Schulz 2014 

2.  Phạm Ngọc Trà My (21 tuổi) là sinh viên khoa tiếng Đức, 
Đại học Hà Nội. Cũng như nhiều thanh niên Việt Nam 
khác, My ước mơ được đi du học. Dù yêu nét truyền 
thống cổ kính của Hà Nội nhưng cô cũng thích được đến 
những nơi khác tươi đẹp trên thế giới.

 Pham Ngoc Tha My ist 21 Jahre alt und studiert die 
deutsche Sprache an der Universität von Hanoi. Wie viele 
vietnamesische Teenager träumt My davon, eines Tages 
im Ausland zu studieren. Obwohl sie die traditionellen 
Sehenswürdigkeiten von Hanoi liebt, möchte sie doch 
auch noch schöne Orte in anderen Ländern besichtigen.

 Pham Ngoc Tha My (21 years old) is a German language 
student at the Hanoi University. Like many Vietnamese 
teenagers My dreams of studying abroad. Although she 
loves the old traditional attractions of Hanoi, she would 
like to pay a visit to other beautiful places in the world.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Vi Quốc Huy (20 tuổi) hiện đang học nghề đầu bếp. Sau này 
Huy muốn trở thành bếp trưởng. Anh cũng rất muốn được làm 
việc tại nước ngoài và vừa bắt đầu học tiếng Đức. Huy đi xe 
đạp điện, mốt mới nhất ở Hà Nội. Xe đạp điện vận hành ít tốn 
kém hơn vừa được coi là một loại phương tiện ‘xanh’. Điều anh 
thích nhất là đi xe đạp điện không phải đội mũ bảo hiểm. 
Vi Quoc Huy ist 20 Jahre alt und erhält gerade eine Ausbildung 
als Koch. In Zukunft will Huy ein Chefkoch werden und er 
interessiert sich für Arbeitsmöglichkeiten im Ausland. So hat er 
gerade angefangen, Deutschunterricht zu nehmen. Huy fährt ein 
Elektrofahrrad, die neueste Mode in Hanoi. E-Bikes sind billiger 
im Unterhalt und gelten als umweltfreundlicher im Vergleich 
zu herkömmlichen Motorrädern. Außerdem ist der Fahrer nicht 
verpflichtet einen Helm zu tragen. 

 Vi Quoc Huy (20 years old) is learning how to cook. In the 
future Huy wants to be a chef and is interested in foreign 
work opportunities; he just started taking German lessons. Huy 
drives an electric bike, the latest fashion in Hanoi. E-bikes are 
cheaper to run and considered more ‘green’ – and he likes that 
e-bike drivers are not required to wear a helmet.

 © Astrid Schulz 2014

3.  Đỗ Xuân Linh mới 19 tuổi và từ bé đến lớn đều sống 
cùng gia đình ở quận Hai Bà Trưng. Linh hiện đang 
học ngành ngoại thương. Cô thích đi chơi cùng bạn 
bè đến các nơi trong thành phố. Ở trường cô có 
nhiều hoạt động xã hội. Linh tham gia một nhóm 
nhạc và hiện đang luyện tập môn hiphop để tham 
gia buổi biểu diễn sắp tới.

 Do Xuan Linh ist gerade 19 Jahre alt und lebt bei 
ihren Eltern im Hai Ba Trung-Distrikt. Linh studiert 
„International Business“ und trifft sich gern mit ihren 
Freunden in der Stadt. An ihrer Universität gibt es 
verschiedene Freizeitgruppen, von denen Linh die 
Musikgruppe gewählt hat. Zur Zeit übt sie „Hip-Hop“ 
und bereitet sich auf einen baldigen Auftritt vor.

 Do Xuan Linh is just 19 years old and has lived in 
her family home in Hai Ba Trung District her entire 
life. Linh is studying international business and 
enjoys hanging out in the city with her friends. At 
her university there are many social activity groups. 
Linh has chosen to join the music group and is 
currently practicing ‘Hip-Hop’ for an upcoming stage 
performance.

  © Astrid Schulz 2014

2.  Đàn Thanh Lan đang theo học khoa Quản trị Kinh 
doanh - Du lịch. Cô mới chuyển đến sống ở một căn 
hộ nhỏ chung với 3 sinh viên khác. Cô được chụp 
ảnh ở đây khi nộp đơn đi Canađa thực tập. Mỗi 
tháng, cô về thăm cha mẹ sống ở huyện Gia Lâm, Hà 
Nội. Từ nơi cô ở về nhà mất 1 tiếng rưỡi đi xe buýt.

 Dan Thanh Lan studiert Business Management 
und Tourismus. Sie ist vor Kurzem in eine kleine 
Wohnung gezogen und teilt ihr Zimmer mit drei 
anderen Studentinnen.  
Auf dem Bild füllt sie Antragsformulare für ein 
Praktikum in Kanada aus. Einmal im Monat besucht 
sie ihre Eltern im Vorort Gia Lam. Um dorthin zu 
gelangen, braucht sie eineinhalb Stunden mit dem 
Bus.

 Dan Thanh Lan studies Business Management & 
Tourism. She has just moved into a small apartment 
and shares her room with three other students. She 
is photographered here filling in an application form 
for an internship in Canada. Once a month she visits 
her parents in Hanoi’s suburb Gia Lam, which takes 
1.5 hours by public transport. 

 © Astrid Schulz 2014

4.  Lê Vân Phi (bên phải) năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm thứ tư, 
ngành cơ khí điện tử Đại học Bách khoa Hà Nội. Gia đình Phi sống ở 
tỉnh Hà Tĩnh nên Phi phải chuyển đến sống ở Hà Nội và hiện đang ở 
trong ký túc xá cùng 9 sinh viên khác. Phi thích sống ở Thủ đô vì có 
nhiều cơ hội phát triển. Anh đang học chơi tennis, luyện tập đi xe 
đạp và nhiếp ảnh. 
Der 21 Jahre alte Student Le Van Phi (rechts) ist in seinem  
vierten Jahr an der Hanoi University of Science & Technology. Er 
studiert Mechatronik. Die Familie von Phi lebt in der Ha Tinh-
Provinz. Um zu studieren musste er nach Hanoi ziehen und lebt 
jetzt in einem Studentenwohnheim mit neun anderen Studenten auf 
einem Zimmer. Phi genießt die vielfältigen Möglichkeiten, die ihm 
die Hauptstadt bietet. Er spielt gerne Tischtennis, fährt Fahrrad und 
fotografiert. 

 21 year old Le Van Phi (right) is in the 4th year of his studies in 
Mechatronics at Hanoi University of Science and Technology. Phi’s 
family lives in Ha Tinh Province so Phi had to move to Hanoi and 
now lives in a dormitory with nine other students. Phi enjoys the 
abundant opportunities of the capital city. He practices table tennis, 
bike riding and photography.

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Chu Thanh Hà (19 tuổi) đang theo học hội họa, phim ảnh tại Mỹ nhưng hiện đang tạm nghỉ 1 năm và trở về sống với gia đình tại Hà Nội. Cô rất 
háo hức với những đổi thay của Hà Nội và nhận xét rằng thông qua những ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội và thiết bị di 
động, thanh niên đã trở thành những người tự sáng tạo niềm vui, phương thức giải trí cho mình.

 Chu Thanh Ha studiert bildende und bewegte Kunst in den USA, aber nimmt sich gerade ein Jahr frei und ist zu ihrer Familie nach Hanoi 
zurückgekehrt. Sie ist sehr erfreut, dass so viel in Hanoi passiert und dass aufgrund des Einflusses von sozialen Medien und Mobilgeräten junge 
Leute selbst kreativ werden und für Spass und Unterhaltung sorgen.

 Chu Thanh Hà is 19 years old and studies art and video in the U.S. Currently she is taking a year off and has returned to her family home Hanoi. 
She is delighted that so much is happening in Hanoi and observes that through the influence of social media and mobile devices young people 
have become their own creators for fun and entertainment.

 © Astrid Schulz 2014

1.

BÀI THUYẾT TRÌNH ESSAY ESSAY
Hà Nội là quê hương thứ hai của tôi từ năm 2005. Dù thích khí 
hậu nhiệt đới của miền Nam nhưng ở Hà Nội, tôi lại được tận 
hưởng một số mùa đẹp như đầu hè và đặc biệt là mùa thu với 
hương hoa sữa thơm ngát ở cả những con phố cũ và mới của Hà 
Nội. Do yêu cầu công việc mà tôi đến Hà Nội và ở đây tôi đã gặp 
được chồng tôi và hai con gái của chúng tôi cũng sinh ra ở đây. 
Vì thế, thành phố này có một vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi.

Kể từ khi tôi đến sống, ở nơi đây đã có nhiều thay đổi. Diện tích 
hành chính của thành phố giờ đã gấp 3 lần diện tích cũ. Vài năm 
trước khi tôi đi ra ngoại thành trên những con đường lớn, dân cư 
vẫn còn rất thưa thớt. Giờ đây những nơi đó đã được xây dựng 
kín mít và là một phần quan trọng của thành phố. Một vài nơi 
những con đường mới được xây dựng và mở rộng cắt ngang qua 
khu vực dân cư đông đúc. Mặc dù tốc độ xây dựng chóng mặt 
và mọi phương thức được áp dụng nhằm kiểm soát tình trạng 
giao thông hỗn độn bằng cách xây dựng những cây cầu vượt, ở 
đây vẫn còn một số nơi với những cảnh quan rất đẹp. Vẫn còn 
những góc phố quen thuộc ở khu Phố cổ như phố Lãn Ông luôn 
sực nức mùi thuốc nam, thuốc bắc (chồng tôi là thày thuốc y học 
cổ truyền). Rồi những con phố với những quán ăn yêu thích như 
nem chua nướng cạnh Nhà thờ lớn, xôi tại ngã tư Hàng Mắm, 
Nguyễn Hữu Huân hay nộm bò khô gần Hồ Hoàn Kiếm. Và công 
viên Lê Nin (công viên Thống nhất) ở gần trung tâm thành phố, 
nơi nghỉ ngơi xanh tôi luôn thích lui tới.

Văn phòng của tôi nằm ở phố Lê Duẩn, ở về phía nam ga Hà Nội, 
đối diện công viên Lê Nin. Khu vực này chưa thay đổi nhiều. Mỗi 
ngày cứ vài lần những đoàn tàu Thống Nhất vẫn hú còi ầm ĩ khi 
chạy ngay qua cổng chính của cơ quan tôi. Ngay bên cạnh, người 
ta vẫn bán các mặt hàng đèn trang trí và đồ nội thất. Ngoài những 
cửa hàng kiểu truyền thống này giờ đã có những chuỗi siêu thị 
lớn với cơ sở mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi, kể cả khu phố cổ. 
Cách đây mấy hôm, tôi còn thấy một cửa hàng Thế giới di động 
lớn màu vàng chóe ngay phố Hàng Mành. Quán KFC gần phía Bắc 
hồ Hoàn Kiếm trông cũng thật lạc điệu. 

Cho đến giờ, người Hà Nội đã bắt đầu quen hơn với việc sống 
ở những khu đô thị mới ở những khu vực bên ngoài thành phố. 
Cuộc sống ở đó cũng phát triển không khác gì ở khu trung tâm với 
những quán phở và hàng bán rong. Thật thú vị khi chứng kiến quá 
trình này diễn ra nhanh chóng. “Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm” 
ở phía nam thành phố là một trong những dự án đi đầu. Khu 
vực này với sự kết hợp khéo léo giữa các khu nhà chung cư và 
các khu nhà liền kề, có nhiều không gian cho người đi bộ, cho 
trẻ em chơi, các khu thể thao, công viên. Đáng tiếc là gần đây 
người ta đã xây dựng một cây cầu vượt cắt ngang qua khu này. 

Từ năm 2010, tôi sống với gia đình tại huyện Thanh Trì, một nơi 
vẫn thuộc khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội, với những 
người hàng xóm vẫn trồng lúa hay làm miến. Và nơi đây cũng 
là Hà Nội.

KATRIN BRÖMME

Hanoi ist seit 2005 meine zweite Heimat, obwohl ich wegen des 
Klimas eigentlich den Süden Vietnams bevorzugt hätte. Doch auch 
Hanoi hat schöne Jahreszeiten, im Frühsommer und besonders im 
Herbst mit dem intensiven Duft der Ditabäume (Alstonia scholaris) 
in den alten und neuen Straßen der Stadt. Die Arbeit hat mich nach 
Hanoi geführt, doch ich habe hier auch meinen späteren Mann 
kennengelernt und meine zwei Töchter sind hier geboren. So hat 
die Stadt auf jeden Fall einen festen Platz in meinem Leben.

Seit ich hier lebe, hat sich viel verändert. Die offizielle Stadtfläche 
hat sich verdreifacht. Die Außenbezirke, wo man vor ein paar 
Jahren noch auf unwirklich breiten Straßen durch unbewohntes 
Gebiet fuhr, sind jetzt bebaut und fester Bestandteil der Stadt. 
An anderen Stellen entstehen neue Schneisen mitten durch dicht 
bewohnte Gebiete. Trotz des Bauwahns und aller Versuche, mit 
Hochbrücken das Verkehrschaos in den Griff zu bekommen, 
bleibt aber auch viel Liebenswertes erhalten.  Vertraute Ecken in 
der Altstadt wie die Lan Ong mit ihren traditionellen Apotheken 
und dem dazugehörigen Duft (mein Mann ist traditioneller Arzt). 
Allzeit-Lieblings-Straßenrestaurants wie Nem chua nuong (gegrillte 
fermentierte Fleischröllchen) an der Kathedrale, Klebreis  an 
der  Hang Mam / Nguyen Huu Huan oder Nom Bo Kho (Salat mit 
getrocknetem Rindfleisch) am Hoan Kiem See. Und auch der Lenin-
Park (offiziell: Wiedervereinigungspark) ist eine grüne Oase nahe 
des Stadtzentrums, wo ich immer wieder gern bin.

Mein Büro an der Le Duan südlich des Hauptbahnhofs, schräg 
gegenüber vom Lenin-Park  hat sich auch kaum verändert. Der 
Wiedervereinigungsexpress fährt immer noch mehrmals täglich 
laut hupend  direkt an der Toreinfahrt vorbei. Und nebenan gibt 
es immer noch ausschließlich Lampen und Möbel. Neben diesen 
traditionellen Geschäften sind viele große Ketten entstanden, 
deren Filialen überall wie die Pilze aus dem Boden schießen. 
Selbst vor der Altstadt machen sie nicht Halt. Neulich entdeckte ich 
einen riesigen Thegioigidong-Shop (Fachmarkt für Mobiltelefone) 
in grellem Gelb auf der Hang Manh. Auch das KFC-Restaurant am 
Nordufer des Hoan Kiem Sees wirkt unpassend. 

Mittlerweile haben sich die Hanoier daran gewöhnt, in 
Neubausiedlungen am Stadtrand zu leben. Hier entwickelt sich 
das Leben mit Nudelrestaurants und Straßenverkäufern wie im 
Stadtzentrum. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell das geht. 
Mit eine der ersten war die sogenannte „Mustersiedlung Linh 
Dam“ im Süden der Stadt. Sie ist eine gelungene Mischung aus 
Appartmenthäusern und Einfamilienhäusern mit viel Platz für 
Fußgänger, spielende Kinder, Sport- und Parkanlagen. Leider ist sie 
kürzlich von einer neuen Hochbahn zerschnitten worden.

Mit meiner Familie lebe ich seit 2010 im Bezirk Thanh Tri. Hier 
leben wir in einem noch sehr ländlich geprägten Teil Hanois, wo 
die Nachbarn noch Reis anbauen oder Glasnudeln herstellen. Auch 
das ist Hanoi. 

KATRIN BRÖMME

Hanoi has been my second home since 2005 and while I prefer 
the tropical heat of Southern Vietnam, in Hanoi we enjoy some 
nice seasons, such as early summer and especially autumn with 
the fragrant Blackboard trees in old and new streets of the city. 
It was my job that brought me to Hanoi, here I met my husband, 
and my two daughters are born here. Therefore, the city has a 
quite important position in my life.

There have been many changes in the time I have been living 
here. The official city area has tripled. Some years before I 
went through the outlying districts on surreal wide roads and 
nobody lived there. Now they are fully developed and are an 
integral part of the city. Elsewhere new swaths are cut through 
densely populated areas. Despite the building frenzy and all 
efforts to get the traffic chaos under control by fly-overs, some 
loveable sites still exist. There are familiar parts of the old 
quarter like Lan Ong street with its traditional pharmacies and 
the corresponding smell (my husband is a traditional doctor). 
There are all-time favourite street restaurants like Nem chua 
nuong (grilled fermented meat rolls) near the cathedral, sticky 
rice at Hang Mam / Nguyen Huu Huan or Nom Bo Kho (salad 
with dried beef) at Hoan Kiem Lake. And also the green oasis 
of Lenin-Park (officially: reunification park) near the city center 
where I always like to go.

My office at Le Duan street, south from the main station 
and opposite to Lenin-Park, also hasn’t changed much. The 
reunification express still passes by the main entrance gate 
hooting noisily several times a day. Next door they still 
exclusively sell lamps and furniture. Besides these traditional 
stores there are many big market chains now, their branches 
spring up like mushrooms everywhere, even in the old quarter. 
Some days ago I saw a huge Thegioigidong-Shop (market for 
mobile phones) in screaming yellow in Hang Manh street. The 
KFC near the Northern banks of Hoan Kiem Lake also somehow 
is out of place. 

By now Hanoians have become more used to living in new 
housing areas in the outlying areas. Life there develops 
similarly to the city center including noodle restaurants and 
street vendors. It is fascinating to see how fast this is going. 
The so-called ”Model housing area Linh Dam” in the South of 
the city was one of the first ones. The area is a good mixture of 
apartment houses and single family houses with a lot of space 
for pedestrians, playgrounds for children, sport facilities and 
public parks. Unfortunately, a new fly-over highway recently 
cut the area. 

Since 2010 I live with my family in Thanh Tri District which is 
still a rural part of Hanoi where the neighbours still grow rice 
or produce glass noodles. That’s also Hanoi. 

KATRIN BRÖMME
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1.  Quách Hoàng Điệp (37 tuổi, cùng bạn gái Phương) từng là nghệ 
sỹ múa balê ở nhà hát kịch. Anh hiện là một biên đạo múa nổi 
tiếng về nghệ thuật múa đương đại. Điệp tự nhìn nhận mình là 
người theo truyền thống và cho rằng Việt Nam đang dần đánh 
mất đi nét văn hóa truyền thống và như vậy sẽ dẫn đến những 
xung đột giữa thế hệ trẻ và thế hệ già.

 Quach Hoang Diep (37 Jahre alt, mit seiner Freundin Phoung), 
war einst ein Ballett-Tänzer im Opernhaus. Heute ist er ein 
angesehener Choreograph des zeitgenössischen Tanzes. 

 Diep empfindet sich als recht traditionell und merkt an, daß 
Vietnam langsam seine Kultur verliert. Dieses führt zum einen 
Konflikt zwischen der jüngeren und der älteren 

 Generation. 

 Quach Hoang Diep (37 years old, with his girlfriend Phoung), 
previously a ballet dancer at the opera house, he has become a 
prominent choreographer of contemporary dance. Diep considers 
himself to be quite traditional and observes that the county is 
slowly losing its culture, which creates a conflict between the 
younger and the older generations.

 © Astrid Schulz 2014

2.  Pham Thảo Vân năm nay 19 tuổi, sinh ra ở Hà Nội. Cô đang theo 
học Đại học Văn hóa Hà Nội và sống cùng gia đình trong ngôi 
nhà 3 tầng. Cô thường xuyên thích ở nhà nhưng cũng thích đạp 
xe vòng quanh Hồ Tây vì theo cô đây là nơi duy nhất còn không 
khí trong lành và có những không gian thoáng đãng, yên tĩnh. Bố 
Vân nuôi gà ở nhà trên tầng thượng, nhưng Vân thích nuôi chim 
bồ câu hơn, vì theo cô gà quá ồn ào, nhất là gà trống.

 Pham Thao Van ist 19 Jahre alt und in Hanoi geboren. Sie studiert 
an der Hanoier Universität für Erziehungswissenschaften und lebt 
mit ihrer Familie in einem dreigeschossigen Gebäude. Ihr Zuhause 
ist ihr Lieblingsplatz, aber sie fährt auch gerne mit dem Fahrrad 
rund um den Westsee. Für Van ist der See der einzige Ort Hanois, 
wo sie frische Luft atmen, ein wenig Freiraum und Ruhe genießen 
kann. Van’s Vater hält Hühner auf dem Dach, aber Van zieht ihre 
Tauben vor. Die Hühner machen ihr zu viel Krach, besonders der 
Hahn.

 Pham Thao Van is 19 years old and was born in Hanoi. She studies 
at the Hanoi College of Education and lives with her family in 
a  three storey building. Her favourite place is her home but she 
also loves cycling around the West Lake as it seems to her the 
only place for breathing fresh air and enjoying some space and 
silence. Van’s father keeps chicken on the roof, but Van prefers 
her pigeons; the chickens are too noisy for her, especially the 
rooster.

 © Astrid Schulz 2014

1. 2.
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1.-2.  Đàm Trung Liên (bên trái) và Bùi Thị Kim Liên (bên phải) làm 
đám cưới ở Nga. Hai người rất trân trọng những kỷ niệm cũ 
và rất tự hào khoe trang phục cưới của mình. Hai người trở về 
Việt Nam đã được 22 năm nay và kể từ đó luôn sống ở Gia Lâm, 
huyện ngoại ô Hà Nội ở về phía đông sông Hồng. Ngôi nhà của 
họ là nhà được công ty của anh Liên cấp khi ông còn là giám đốc 
một xưởng in báo. Mới đây ông đã nghỉ hưu và hiện đang an 
hưởng cuộc sống ở nhà. Ước mơ của ông Liên là được trở lại nước 
Nga gặp lại những người cũ. Bà Liên vợ ông đang làm việc tại 
một công ty dược. Bà quê ở Vĩnh Phúc. Theo bà Hà Nội quá chật 
chội vì thế bà không thích đến nơi này. 

 Dam Trung Lien (links) und Bui Thi Kim Lien (rechts) haben in 
Russland geheiratet. Sie erinnern sich gerne an diese Zeit zurück 
und präsentieren stolz ihre Hochzeitkleider. Das Paar kam vor 
22 Jahren nach zurück nach Vietnam und lebt seitdem im Vorort 
Gia Lam, auf der anderen Seite des Roten Flusses. Das Wohnhaus 
wurde ihnen von der Druckereifirma zur Verfügung gestelt, 
für die Lien einst als Manager arbeitete. Doch vor Kurzem trat 
Lien in den Ruhestand. Lien würde so gerne noch einmal nach 
Russland reisen, um die Menschen wieder zu sehen, die er dort 
einst kannte. Seine Frau Lien ist ursprünglich aus Hung Yen. Sie 
arbeitet in einer Pharmafirma in der Nachbarschaft. Lien findet 
Hanoi zu voll, sie bevorzugt die Vorstadtidylle und geht nicht 
gerne in die Stadt. 

 Dam Trung Lien (left) and Bui Thi Kim Lien (right) married in 
Russia; they treasure their memories and proudly present their 
wedding outfits. The couple came back to Vietnam 22 years ago 
and since then have been living in Gia Lam, a district on the out-
skirts of Hanoi, east of the Red River. The house was provided by 
Lien’s company when he worked as a manager for a newspaper 
printing business. Recently he retired and now enjoys a peaceful 
life. Lien’s dream is to travel back to Russia to see again the peo-
ple he once knew. His wife Lien Lien works in a pharmaceutical 
company. Originally she is from Vinh Phuc. She finds Hanoi too 
crowded and does not enjoy going there. 

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Phạm Châu (61 tuổi) là một họa sỹ mỹ thuật và nhà thiết kế. 
Ông có một xưởng họa nhỏ ngay trong căn hộ của mình ở quận 
Ba Đình. Ông đã sống ở đây được 15 năm. Ông thỉnh thoảng 
cũng bán tranh mình vẽ thông qua một gallery, nhưng kiếm 
sống bằng nghề vẽ tranh rất khó nên ông phải đi dạy thêm 
môn họa ở một trường gần nhà. 
Chau Pham ist 61 Jahre alt und ist ein Künstler und Designer.  
Er hat ein kleines Atelier in seiner Wohnung im Ba Dinh-
Distrikt, wo er seit 15 Jahren lebt. Gelegentlich verkauft Chau 
Pham seine Gemälde über eine Galerie. Da es jedoch schwierig 
ist, ausschließlich vom Verkauf seiner Bilder zu leben, ergänzt 
er sein Einkommen durch Kunstunterricht an einer lokalen 
Schule. 

 Chau Pham (61 years old) is a fine art painter and designer 
and has a small studio inside his apartment located in Ba Dinh 
District. He has lived there for 15 years. Occasionally Chau 
Pham sells his paintings through a gallery however it is difficult 
to make a living from art alone and therefore he supplements  
his income by teaching art at a local school.  

 © Astrid Schulz 2014

3.  ThS. Toán học Phan Hữu San (giữa) chụp cùng vợ 
Trần Thị Thu Hà và con gái, là giảng viên đại học và 
đang sống tại quận Ba Đình. Từ năm 1969-1975, ông 
học tiếng Nga ở Mátxcơva và gặp vợ ông ở đó. Ông 
cảm thấy rất gắn bó với Hà Nội và văn hóa Việt Nam. 
Ông thích đọc sách và thơ. Ông mừng vì sinh viên tại 
Hà Nội giờ đây có nhiều cơ hội học tập hơn thời xưa 
của ông. Bà Hà vợ ông thích cuộc sống thanh nhã và 
hay chăm chút nhà cửa, trong đó có thói quen sưu 
tầm các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam. 
Herr Phan Huu San (Mitte) – auf dem Bild zusammen 
mit seiner Frau Tran Thi Thu Ha und seiner Tochter – 
ist ein Hochschullehrer. Die Familie lebt im Ba Dinh 
Distrikt. Er hat einen Doktortitel in Mathematik. Von 
1969 bis 1975 studierte er die Russische Sprache in 
Moskau, wo er auch seine heutige Frau kennenlernte. 
San fühlt sich tief verbunden mit Hanoi und der 
vietnamesischen Kultur, er liebt Bücher und 
Poesie. Er schätzt dass Hanoi heutzutage bessere 
Bildungsmöglichkeiten bietet – verglichen zu der 
Zeit als er jünger gewesen ist. Seine Frau Ha hat 
einen kultivierten Lebensstil und legt besonderes 
Augenmerk auf die dekorative Gestaltung ihres 
schönen Hauses. Dies beinhaltet das Sammeln von 
vietnamesischen Kunstobjekten. 

 Phan Huu San (middle) photographed together 
with his wife Tran Thi Thu Ha and his daughter, is a 
University lecturer living in Ba Dinh District. He has a 
Ph.D degree in Mathematics. From 1969-75 he studied 
Russian Language in Moscow and met his wife there. 
San feels deeply connected to Hanoi and Vietnamese 
culture and loves books and poetry. He values that 
Hanoi offers better access to education for students 
nowadays compared with when he was young. His 
wife Ha enjoys a sophisticated lifestyle and pays 
special attention to creating a beautiful home, which 
includes collecting Vietnamese art objects.

 © Astrid Schulz 2014

2.  Phan Trần Hoài Trang năm nay 25 tuổi, làm nghề 
thiết kế đồ họa tự do. Cô sống ở quận Hai Bà Trưng. 
Cô sống cùng cha mẹ đã 17 năm nay tại một ngôi 
nhà phố 4 tầng có vườn tầng thượng. Cô yêu thích 
lịch sử Hà Nội và cũng đề cao những bước phát 
triển gần đây về cơ sở hạ tầng của thành phố. Ước 
mơ của cô là theo học Thạc sỹ ngành Lịch sử Nghệ 
thuật, tốt nhất là ở Anh.

 Phan Tran Hoai Trang ist 25 Jahre alt und 
lebt im Hai Ba Trung-Distrikt. Sie arbeitet als 
freiberufliche Grafik-Designerin. Sie und ihre 
Eltern leben seit 17 Jahren in einem typisch 
vietnamesischen Reihenhaus mit Dachgarten. Sie 
liebt die Stadtgeschichte Hanois und äußert sich 
positiv über die Verbesserungen der städtischen 
Infrastruktur in jüngerer Zeit. Ihr Traum ist es, 
einen Masterabschluss zu erlangen im Fach 
Kunstgeschichte, vorzugsweise von einer Universität 
im Vereinigten Königreich.

 Phan Tran Hoai Trang is a 25 year old freelance 
graphic designer living in Hai Ba Trung District. She 
and her parents have lived for the last 17 years in 
a typical four storey Vietnamese town house with 
roof garden. She loves the ancient history of Hanoi 
and appreciates the recent improvements to the 
city’s infrastructure. Her dream is to earn a master’s 
degree in Art History, preferably from a university 
in the UK.

 © Astrid Schulz 2014

4.  Phan Trần Hoài Trang và cha mẹ cô trong ảnh đang thắp hương 
trước bàn thờ. Trên tường là chân dung ông bà nội cô. Mỗi gia đình 
Việt Nam đều có bàn thờ, thường đặt ở nơi trang trọng để thờ cúng 
tổ tiên.

 Phan Tran Hoai Trang und ihre Eltern betend vor dem Hausaltar. An 
der Wand hängen die Porträts ihrer Ur-Großeltern väterlicherseits. 
In jedem Haus Vietnams gibt es an zentraler Stelle einen derartigen 
Hausaltar. Es werden hier die Ahnen der letzten Generationen 
geehrt.

 Phan Tran Hoai Trang and her parents are photographed praying 
in front of their house altar. On the wall are the portraits of the 
grand-grandparents from her father’s side. Every house in Vietnam 
has such an altar, which is usually located in a prominent place, and 
is used for honouring the ancestors.

 © Astrid Schulz 2014
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1.

1.-2.  Phạm Hoàng Quân (trái) và Trần Quốc Việt (phải) đang nghỉ ngơi ở phòng trong tiệm xăm hình 
Black Bear, quận Hai Bà Trưng. Quân (24 tuổi) làm nghề xăm hình đã được 3 năm rưỡi, còn Việt là 
nhiếp ảnh gia đám cưới và là một khách hàng của Quân. Cả hai người này đều có tư tưởng kết hợp 
giữa truyền thống và sự tự do thể hiện. Những hình xăm của họ sẽ không được lòng thế hệ già 
nhưng họ cũng không lấy làm phiền lòng.

 Pham Hang Quan (links) und Tean Quoi Viet (rechts) während einer Zigarettenpause im Hinterhof 
eines Tattoo-Studio im Hai Ba Trung-Distrikt. Quan (24 Jahre alt) arbeitet hier seit 3,5 Jahren als 
Tätowierer und Viet, ein Hochzeits-fotograf, ist einer seiner Kunden. Die beiden jungen Männer 
jonglieren zwischen traditionellen Werten und ihrem Wunsch nach Freiheit und Selbstdarstellung 
hin und her. Ihre Tätowierungen sind bei der älteren Generation verpönt, aber das kümmert sie 
nicht. 

Pham Hang Quan (left) and Tean Quoi Viet (right) are having a break in the backyard of the Black 
Bear Tattoo parlor in Hai Ba Trung District. Quan (24 years old) has been working as a tattoo 
artist for 3.5 years and Viet, a wedding photographer, is one of his clients. Both young men juggle 
traditional values and freedom of self-expression. Their tattoos are frowned upon by the older 
generation, but they don’t mind.

 © Astrid Schulz 2014
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3.-4. Bill Nguyễn, 26 tuổi, đang được nghệ sỹ Zui xăm hình ở quận Hai Bà Trưng. Bill học ngành nghệ 
thuật ở Anh. Khi về Việt Nam, anh cùng đứng ra mở một không gian nghệ thuật - cafe và hiện 
đang tìm cách đưa nghệ thuật đương đại đến với giới trẻ và công chúng thông qua các cuộc triển 
lãm, hội thảo.

 Der 26 Jahre alte Bill Nguyen lässt sich sein Tattoo vom Tätowierer Zui in Hai Ba Trung-Distrikt 
überarbeiten. Bill studierte Kunst in Großbritannien und nach seiner Rückkehr nach Hanoi wurde er 
zum Mitbegründer eines populären Kunst-Cafés . Zusätzlich versucht er die jüngere Generation für 
zeitgenössische Kunst zu begeistern und organisiert Ausstellungen und Workshops. 

 26-year-old Bill Nguyen is getting some work done by tattoo artist Zui in Hai Ba Trung District. 
Bill studied art in Great Britain. When he returned to Vietnam he co-founded a prominent art café 
and is developing access to contemporary art for the younger generation and the public through 
exhibitions and workshops. 

 © Astrid Schulz 2014
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1.-2. Nguyễn Minh Công (38 tuổi) sống với hai con trong căn hộ siêu nhỏ 
10 m2 tại số 42 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm. Công tự thiết kế và thi 
công phần nội thất đa năng với sự giúp đỡ của người cậu. Tuy nhiên 
với Công đây chỉ là giải pháp tạm thời. Anh đang tiết kiệm tiền để xây 
dựng căn nhà mơ ước thân thiện với môi trường, sẽ được xây dựng 
vào năm sau bên bờ sông Đuống, phường Thượng Thanh thuộc quận 
Long Biên.

 Nguyen Minh Cong ist 38 Jahre alt und lebt mit seinen beiden Kindern 
in einer winzigen nur zehn Quadratmeter großen Wohnung in der Tho 
Nhuom-Straße im Hoan Kiem-Distrikt. Cong hat mit Unterstützung 
seines Onkels die Inneneinrichtung der Wohnung funktional gestaltet. 
Für Cong ist dies aller-dings nur eine temporäre Lösung. Er spart Geld, 
um sich ein Ökohaus in der Nachbarschaft Thuong Thanh im Long Bien-
Distrikt auf der anderen Seite des Duong-Flusses zu bauen. Dieses soll 
nächstes Jahr fertiggestellt werden.

 Nguyen Minh Cong (38 years old) lives with his two children in a 10 
sqm micro apartment at Tho Nhuom Street in Hoan Kiem District. Cong 
designed and built a functional interior with the help of his uncle. For 
Cong this is a temporary solution, though. He is saving money to build 
his eco-friendly dream house, which will be built next year in the ward 
Thuong Thanh of Long Bien District on the side of the Duong River. 

 © Astrid Schulz 2014
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1. Phạm Thị Liên (33 tuổi) là giáo viên ngoại ngữ. Chị dạy tiếng 
Việt cho người nước ngoài. Liên mới sinh cháu thứ hai và hiện 
đang trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng. Ở Việt Nam, các 
bà mẹ và con sơ sinh thường phải ở cữ trong 3 tháng đầu. Các 
bà mẹ thường nghỉ ngơi trong thời gian này và được gia đình, 
hàng xóm đến thăm. 
Pham Thi Lien ist 33 Jahre alt und arbeitet als Sprachlehrerin. 
Sie bringt Ausländern Vietnamesisch bei. Vor kurzem hat Lien 
ihr zweites Kind geboren und sie befindet sich für sechs Monate 
in Elternzeit. In Vietnam bleiben Mütter und ihre Neugeborenen 
nach der Geburt für drei Monate zu Hause. Die Mütter sollen 
sich erst erholen und werden in dieser Zeit von Angehörigen 
und Nachbarn besucht.

 Pham Thi Lien (33 years old) is a language tutor. She teaches 
Vietnamese to foreigners.Recently Lien gave birth to her 
second child and is on 6 month maternity leave. In Vietnam 
the mother of a newborn does not leave the house for 3 
months. Mothers will rest and receive visits by relatives and 
neighbours.

 © Astrid Schulz 2014

3.  Vũ Thảo (36 tuổi) là một nhà thiết kế thời trang 
thành đạt. Dù lịch làm việc bận rộn nhưng chị vẫn 
biết phân chia thời gian giữa công việc và chăm sóc 
gia đình, với 2 con nhỏ. Chị sống ở quận Tây Hồ, khu 
gần sông Hồng. Thảo là người rất kỹ tính và thường 
sử dụng các loại vải mộc của người dân tộc thiểu số 
miền núi phía bắc Việt Nam. Mới đây, chị đã được 
nhận một giải thưởng quốc tế danh giá. Các mẫu 
thiết kế của chị được bày bán ở cả Hà Nội và 

 Berlin, Đức. 
 Vu Thao ist 36 Jahre alt und eine erfolgreiche 

Modedesignerin, die im Tay Ho-Distrikt in der 
Nähe des Roten Flusses lebt. Sie teilt ihren vollen 
Terminkalender zwischen ihren Geschäftsaktivitäten 
und ihrer Familie mit zwei kleinen Kindern auf. 
Thao entwirft ihre Mode mit viel Liebe zum Detail 
und verwendet Naturtextilien, die von ethnischen 
Minderheiten im nördlichen Hochland Vietnams 
hergestellt werden. Kürzlich gewann sie einen 
renommierten internationalen Design-Preis. Ihre 
Entwürfe werden in Hanoi sowie mittlerweile auch 
in Berlin (Deutschland) verkauft.

 Vu Thao (36 years old) is a successful fashion 
designer who divides her busy schedule between 
running her business and looking after her family 
and two young children. She lives in Tay Ho District 
near the Red River. Thao devotes great attention to 
details and uses natural fabrics, which are produced 
by ethnic minority groups in the northern mountains 
of Vietnam. Recently she won a prestigious 
international award and her designs are sold in 
Hanoi as well as Berlin (Germany).

 © Astrid Schulz 2014

2.  Phạm Thị Hoài Phương (32 tuổi) có chồng là người Nhật, đang 
sống cùng con trai ở gần Hồ Tây trong một căn hộ nhỏ đi thuê. 
Sang năm, hai vợ chồng dự định sẽ mua một căn hộ 3 phòng 
ngủ ở khu đô thị Times City, một khu đô thị mới hiện đại ở 
phía nam Hà Nội. Khu đô thị này hiện rất được nhiều người ưa 
chuộng vì được coi là có môi trường sống an toàn, có sân chơi, 
điều kiện môi trường tốt, gần bệnh viện.

 Pham Thi Hoai Phuong ist 32 Jahre alt und mit einem 
japanischen Expat verheiratet. Sie lebt mit ihrem kleinen 
Sohn in einer gemieteten Einzimmerwohnung am Westsee. Im 
nächsten Jahr möchte die Familie eine Dreizimmerwohnung 
kaufen, die sich in einem Hochhaus in Times City, einer Luxus-
Wohnsiedlung im Süden Hanois, befindet. Das Leben in solchen 
Anlagen ist sehr beliebt, da es dort sicher ist. Es gibt dort 
Spielplätze, bessere Umweltbedingungen und – in diesem Fall – 
ein nahe gelegenes Krankenhaus.

 Pham Thi Hoai Phuong (32 years old) is married to a Japanese 
expat and lives with her young son by the West Lake in a 
rented studio apartment. Next year the family would like to 
purchase a 3 bedroom apartment in a high-rise tower block of 
Times City, a luxury residential development in the south of 
Hanoi. Living in such developments is very desirable as they 
are seen as safe environments and offer playgrounds, better 
environmental conditions, and in this case, easy access to a 
nearby hospital.

 © Astrid Schulz 2014

4.  Nguyễn Thị Thu Thủy (38 tuổi) là bà mẹ 3 con và cũng là một 
doanh nhân quản lý một đại lý du lịch và một nhà khách ‘tại gia’ 
cùng chồng tại quận Ba Đình. Nhà chị hiện đang bị vây quanh bởi 
các công trường xây dựng, nên tiếng ồn nhiều khi không thể chịu 
nổi. Những tòa  nhà mới ở rất gần nhà Thủy, che mất hầu hết ánh 
sáng, khiến lối đi nhà chị rất tối tăm.   
Nguyen Thi Thu Thuy ist 38 Jahre alt und die Mutter von drei 
Kindern. Zudem sie ist auch eine Geschäftsfrau, die zusammen mit 
ihrem Ehemann ein Reisebüro leitet und eine Homestay-Unterkunft 
im Ba Dinh-Distrikt betreibt. Ihr Wohnhaus ist derzeit von drei 
Baustellen umgeben und der Lärm ist manchmal unerträglich. 
Die neuen Gebäude sind viel näher an Thuy’s Haus herangerückt 
und blockieren nun das Tageslicht; ihre Gasse ist nun sehr 
klaustrophobisch geworden.

 Nguyen Thi Thu Thuy (38 years old) is the mother of three 
children, but also a businesswoman who runs a travel agency and 
a ‘homestay’ guesthouse with her husband in Ba Dinh District. 
Her house is currently surrounded by construction sites and the 
noise is unbearable at times. The new buildings are much closer to 
Thuy’s house and block most daylight; her alley has become quite 
claustrophobic.  

  © Astrid Schulz 2014
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1.  Hoàng Long (39 tuổi) là một nhà quy hoạch đô thị. Anh hiện sống cùng gia đình ở quận 
Cầu Giấy. Long hiện công tác cho Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội và đang tham gia đề án 
quy hoạch tổng thể Hà Nội và các quy hoạch phát triển dọc theo bờ sông Hồng. Mục tiêu 
của Long là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Hà Nội. Tuy nhiên, chính quyền 
thành phố hiện đang thiếu vốn để thực hiện quy hoạch của anh, vì thế anh thường xuyên 
phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. 

 Hoang Long ist 39 Jahre alt und arbeitet als Stadtplaner. Er lebt mit seiner Familie im 
Cau Giay-Distrikt. Long ist am Institut für die Stadtplanung Hanois tätig und hat an dem 
Masterplan für die künftige Stadtentwicklung Hanois gearbeitet. Gegenwärtig ist er 
an einem Plan für die Entwicklung der Uferrandbereiche des Roten Flusses involviert. 
Grundsätzlich würde Long mit seiner Arbeit gerne dazu beitragen, dass Hanoi ein 
lebenswerterer Ort wird. Allerdings fehlen der Stadtverwaltung die finanziellen Mittel 
zur Umsetzung seiner Pläne. Daher müssen die Pläne ständig an die veränderte Realität 
angepasst werden.

 Hoang Long (39 years old) is an urban planner who lives with his family in a house in Cau 
Giay District. Employed at the Hanoi Urban Planning Institute, Long worked on the master 
plan for Hanoi’s future city development and is currently involved in plans for developing 
the banks along the Red River. Long’s goal is to contribute to the quality of life in Hanoi, 
however, the city administrators lacks the finacial means to impliment his plan therefore 
he has to constantly adapt it to changing realities. 

 © Astrid Schulz 2014

2.  Con gái anh Long bên chiếc đàn dương cầm: Vân Linh (12 tuổi) và Bảo Ngân (8 tuổi).
 Die beiden Töchter von Long am Klavier: Van Linh (12 Jahre alt) und Bao Ngan  

(8 Jahre alt). 

 Long’s daughters by the piano: Van Linh (12 years old) and Bao Ngan (8 years old).

 © Astrid Schulz 2014
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1. Đỗ Thị Thu Huyền năm nay 23 tuổi. Cô yêu thích môn 
hóa học và rất muốn nghiên cứu khoa học. Cùng với 
Bùi Chiến Phong, cô đang thí nghiệm phản ứng của axit 
sunphuric.

 Do Thi Thu Huyen ist 23 Jahre alt. Sie liebt die Chemie 
und würde gerne Naturwissenschaften studieren. 
Zusammen mit Bui Chien Phong untersucht sie die 
Auswirkungen von Schwefelsäure.

 Do Thi Thu Huyen is 23 years old. She loves chemistry 
and is enthusiastic to study science. Together with Bui 
Chien Phong she is experimenting with the effects of 
Sulfuric Acid.

 © Astrid Schulz 2014  

2. Bùi Chiến Phong năm nay 30 tuổi, hiện là kiến trúc sư 
như mơ ước lớn của anh là thành lập một trung tâm cho 
thanh niên để thực hiện các thí nghiệm khoa học. Phong 
đang gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm. Tuy vậy, 
anh cũng đã cho một số người nhiều nhiệt huyết thực 
hiện các thí nghiệm ở phòng họp tại văn phòng của anh 
ở Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

 Der 30 Jahre alte Bui Chien Phong ist eigentlich ein 
Architekt, aber er verfolgt seinen großen Traum: Er 
möchte ein Zentrum eröfnen, in dem junge Menschen 
wissenschaftliche Experimente durchführen können. 
Allerdings findet Phong es schwierig, den richtigen 
Standort und das perfekte Gebäude zu finden. Trotzdem 
ist er bereits begonnen im Konferenzraum seines Büros 
in Trung Hoa, Cau Giay-Distrikt mit interessierten Leuten 
Experimente durchzuführen (im Bild mit Do Thi Thu 
Huyen).

 The 30 year old Bui Chien Phong is actually an architect 
but he is following his big dream which is to establish 
a centre where young people can undertake scientific 
experiments. Phong finds it difficult to find the right 
location and the perfect building. Nonetheless, he is 
already allowing some enthusiastic people to experiment 
in the boardroom of his office, which is located in Trung 
Hoa, Cau Giay District.

 © Astrid Schulz 2014

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



195Dân Cư Trong Đại Đô Thị194. chương / chapter 4 Menschen in der Hauptstadt  / People in the capital city

1. Hoàng Đức Thịnh đang dắt chú chó Daisey đi dạo ở khu đô thị 
Ecopark. Thịnh năm nay 33 tuổi, đã tốt nghiệp ngành thiết kế 
đồ họa nhưng hiện đang làm quản lý một studio ảnh. Chú chó 
của anh là món quà của Câu lạc bộ Malinois Hà Nội sau khi anh 
thiết kế logo cho Hội. Kể từ đó, anh thấy rất yêu thích giống 
chó này và đã có một số lần đến gặp Hội để khoe những thành 
quả của chú chó, cho những chú chó trong hội chơi với nhau. 
 

 Hoang Duc Thinh geht mit seinem Hund Daisey im Eco Park 
aus. Thinh ist 33 Jahre alt und hat einen Abschluss als Grafik-
Designer. Zur Zeit arbeitet er aber als Leiter eines Fotostudios. 
Der Hund ist ein Geschenk des Hanoier Vereins für Belgische 
Schäferhunde, für die er einst ein Logo kreiiert hat. Seither 
besteht eine enge Beziehung zu Mitgliedern des Vereins. Dann 
zeigen sie sich gegenseitig die erlernten Fertigkeiten ihrer 
Hunde, lassen sie spielerisch miteinander kämpfen oder für 
Vorführungen trainieren. 

 Hoang Duc Thinh is walking his dog Daisey at the Ecopark 
estate. Thinh is 33 years old and graduated as a graphic 
designer but currently he works as a photo studio manager. 
Thinh adopted Daisey from the Hanoi Malinois Association after 
he was hired to create a logo for them. He maintains a strong 
relationship with the association and goes to meet-ups and 
showcase events for dogs and their owners. 

 © Astrid Schulz 2014

3.  Nguyễn Thị Oanh năm nay 51 tuổi, đã làm giúp việc 
cho một gia đình nước ngoài được 1 năm rưỡi. Chị 
kể 20 năm trước, khu Tây Hồ mới có rất ít nhà cửa, 
nhưng giờ đây đã có nhiều người đến đây sống, 
trong khi nhiều nhà mới cũng tiếp tục được xây 
dựng, che mất tầm nhìn ra hồ của nhau.

 Nguyen Thi Oanh ist 51 Jahre alt und arbeitet 
seit eineinhalb Jahren für eine Expat-Familie als 
Haushälterin. Oanh erinnert sich, dass es vor 20 
Jahren in der Gegend um den Westsee nur wenige 
Gebäude gab. Mittlerweile leben sehr viele Menschen 
hier, es werden immer mehr neue Häuser errichtet, 
die sich gegenseitig die Sicht auf den Westsee 
nehmen.

 Nguyen Thi Oanh is 51 years old and has been 
working as a housekeeper for an expat family for 
the last 1.5 years. Oanh recalls that 20 years ago the 
Tay Ho neighbourhood had very few buildings, but 
now many people live here and there are still more 
new buildings going up, blocking each other’s view 
of the lake.

2.  Nguyễn Huyền Trang hiện sống với con gái và một 
chú chó trên tầng 12 nhà chung cư tại Ecopark, một 
khu đô thị cao cấp ở phía bên kia sông Hồng. Trang 
là tuýp phụ nữ hiện đại, năng động. Cô là một nhà 
thiết kế đồ họa tự do, làm việc phần lớn thời gian 
tại nhà. Có nhiều lý do khiến Trang muốn sống ở 
Ecopark, trong đó lý do chính là ở đây có bảo vệ, có 
bể bơi ngoài trời và phòng tập, có không khí trong 
lành hơn ở nội đô, mà theo cô là tốt cho sức khỏe 
của con gái cô hơn.

 Nguyen Huyen Trang lebt mit ihrer Tochter und 
ihrem Hund im 12. Stockwerk eines Hochhauses 
im “Eco Park“, einer luxuriösen Wohnanlage auf 
der anderen Seite des Roten Flusses. Trang ist 
eine moderne und innovative Frau. Sie arbeitet als 
freischaffende Grafikdesignerin meistens von zu 
Hause aus. Trang nennt viele Gründe, warum sie 
in den Eco Park gezogen ist: die Anlage ist immer 
bewacht und damit sicher, es gibt einen Außenpool 
und einen Fitnessraum. Zudem ist hier – am Rande 
der Stadt - die Luftqualität besser. Gerade im 
Hinblick auf die Gesundheit ihrer Tochter ist Trang 
das wichtig.

 Nguyen Huyen Trang lives with her daughter 
and their dog on the 12th floor of an apartment 
building at Ecopark, a high-end urban township 
development on the other side of the Red River. 
Trang is a modern and innovative woman, and 
works as a freelance graphic designer, mostly from 
home. Among the many reasons why Trang is living 
at Ecopark the mains ones are that it provides 
security guards, has an outdoor pool and a gym, 
and has better air quality than in the city, which she 
considers to be healthier for her daughter.

 © Astrid Schulz 2014

4.  Charlotte Echterhoff (32 tuổi) sống ở Hà Nội đã được một năm rưỡi. 
Cô và chồng đến từ Đức nhưng Charlotte sinh con thứ hai tại Hà 
Nội. Charlotte rất thích nơi cô sống ở Hồ Tây vì khá yên bình so với 
khu vực trung tâm ồn ào của Hà Nội. Cố muốn có nhiều bạn bè Việt 
Nam hơn và hiện đang học tiếng Việt từ người giúp việc.

 Charlotte Echterhoff ist 32 Jahre alt und lebt seit eineinhalb Jahren 
in Hanoi. Sie und ihr Mann sind aus Deutschland, aber Charlottes 
zweites Kind wurde in Hanoi geboren. Charlotte liebt die Lage ihres 
Hauses am Westsee, da es dort im Vergleich zur lauten Innenstadt 
sehr ruhig ist. Sie würde gerne mehr vietnamesische Freunde finden 
und lernt die Sprache von ihrer Haushälterin.

 Charlotte Echterhoff (32 years old) has been living in Hanoi for 
1.5 years. She and her husband are from Germany but Charlotte’s 
second child was born in Hanoi. Charlotte loves her housing location 
by the West Lake as it is peaceful compared to the noisy centre of 
Hanoi. She wishes to find more Vietnamese friends and is learning 
the language from her housekeeper.

 © Astrid Schulz 2014
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Tuy có nhiều đặc điểm đa dạng như đã thấy ở nhiều khu 
vực của thành phố nhưng giao thông mới là một trong 
những điểm ấn tượng nhất về Hà Nội. Xe máy có ở khắp 
mọi nơi: từ những con phố nhỏ ở khu Phố cổ, nơi mà những 
chiếc xe máy không biết làm cách nào luồn lách đan xen 
được qua nhau ở những chỗ ngã tư, cho đến những điểm nút 
giao thông đông nghẹt khi dòng xe máy hòa cùng những 
xe buýt, xe con, những người đi bộ đầy ‘dũng cảm’, len kín 
mọi mét đất, và cả dòng xe nhiều khi chỉ nhích từng tí một.

Đặc biệt ở đây có sự pha trộn giữa những chiếc xe máy chất 
đầy người hay hàng hóa lưu thông một cách mạo hiểm với 
những chiếc xe đạp điện thời thượng nhiều màu sắc, nhiều 
hơn đáng kể so với ở miền nam. Những phụ nữ bán hàng 
đẩy những chiếc xe hàng đầy ắp ngang qua dòng xe cộ. Ô 
tô điện giờ đây chuyên chở nhiều du khách đi tham quan 
khu Phố cổ Hà Nội nhiều hơn xe xích lô thời trước. Đường 
sắt chạy ngay giữa khu dân cư đông đúc. Mỗi lần xe lửa 
chạy qua, một số hàng quán hai bên lại phải tạm dẹp vào 
một bên.

So với TPHCM, giao thông đô thị ở thủ đô có vẻ có định 
hướng hơn: đèn giao thông thường xuyên bị phớt lờ hơn, 
hành vi của người tham gia giao thông cũng táo bạo, liều 
lĩnh hơn. Dù thế, những người phụ nữ đi chợ vẫn thản nhiên 
chạy ngang qua những con phố đông đúc với quang gánh 
trên vai. Dòng xe cứ thế vừa chạy vừa tài tính tránh họ cứ 
như một dòng chảy không thể ngừng.

Dù vậy, trong mấy năm qua cũng đã có nhiều thay đổi. Đặc 
biệt, những nút giao thông thường xuyên ùn tắc giờ đã bớt 
tắc nghẽn hơn nhờ những cây cầu vượt. Dù không phải là 
một hình ảnh đẹp cho thành phố nhưng dù sao giải pháp 
này cũng giúp xe cộ lưu thông. Một số con đường vành đại 
đang được xây dựng và đã hoàn thành một phần, bổ sung 
thêm vào bức tranh đô thị. Nơi từng chằng chịt những con 
ngõ nhỏ giờ là một con đường lớn với những cửa hiệu trang 
hoàng rực rỡ, những quán cà phê sành điệu, vừa rút ngắn 
quãng đường di chuyển, mặt khác cũng tạo ra một khung 
cảnh hoàn toàn mới cho những khu vực đó.

Đặc biệt, ở khu đô thị mới vùng ngoại vi mọc lên từ những 
cánh đồng xanh, nhiều con phố mới rộng rãi với các hàng 
cây đã hình thành. Một số cây cầu mới bắc ngang sông 
Hồng được xây dựng, trong đó có cầu Nhật Tân mới hoàn 
thành, giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại đến sân bay. 
Những cây cột trụ của một trong sáu tuyến đường sắt nội 
đô hay đường sắt trên cao chạy dọc nganh thành phố. Ở 
một số nơi, nhà dân phải di dời để nhường chỗ cho đường 
xá. Với số lượng xe buýt công cộng ngày càng tăng, những 
biện pháp này sẽ giúp giảm nhẹ vấn đề ùn tắc giao thông 
đô thị, với điều kiện số lượng xe hơi tư nhân ngày càng tăng 
không làm tình hình giao thông trở nên tồi tệ đi.

HENNING HILBERT

Bei aller Vielseitigkeit, die Hanoi in seinen verschiedenen 
Stadtteilen zu bieten hat, bleibt der Verkehr eines der 
prägendsten Elemente. Mopeds wohin man schaut: sei es in 
den schmalen Altstadtstraßen wo sie an den Kreuzungen wie 
von Geisterhand durcheinander durch zufahren scheinen, 
sei es in den überfüllten Verkehrstangenten, wo sie mit 
Bussen, Autos und mutigen Fußgängern um jeden Zentimeter 
kämpfen und der Verkehr oft genug zum Stillstand kommt.

Faszinierend bleibt das Nebeneinander von abenteuerlich 
beladenen Mopeds und immer mehr peppigen bunten 
E-Bikes, erstaunlicherweise deutlich mehr als im Süden 
Vietnams. Marktfrauen schieben pittoreske Straßenstände 
mitten durch den Verkehr und Elektromobile transportieren 
inzwischen mehr Touristen durch die Altstadt als einst 
die Cyclos (traditionelle Fahrradrikschas). Die Eisenbahn 
führt mitten durch dicht besiedeltes Gebiet und wenn ein 
Zug vorbeifährt, müssen einige Straßenstände kurzzeitig 
geschlossen werden.

Im Vergleich zu Ho Chi Minh City scheint der Verkehr in 
der Hauptstadt fast noch zielgerichteter zu sein: Ampeln 
werden öfter ignoriert, das Fahrverhalten ist aggressiver 
und das Abbiegen erfolgt leichtsinniger. Und dennoch laufen 
Marktfrauen mit ihren Tragestangen wie selbstverständlich 
über jede noch so befahrene Hauptstraße. Der Verkehr fließt 
einfach um sie herum wie ein unaufhaltsamer Strom, der 
nicht zu stoppen ist.

Gleichwohl hat sich in den letzten Jahren viel getan. 
Besonders chronisch verstopfte Kreuzungen werden mit 
Hilfe von Fly-Over-Brücken entlastet. Das verschönert zwar 
nicht das Stadtbild aber hält den Verkehrsfluss am Laufen. 
Mehrere Ringstraßen werden zur Zeit gebaut und teilweise 
komplett neu durch bestehende Stadtstrukturen geschlagen. 
Wo früher ein Labyrinth enger Gassen war, sorgt jetzt ein 
breiter Highway mit bunten Läden und schicken Cafés zum 
einen für schnelles Durchkommen, zum anderen für einen 
völlig veränderten Charakter des jeweiligen Quartiers. 

Vor allem in den modernen urbanen Stadtvierteln in den 
Außenbezirken, die auf der grünen Wiese gebaut wurden, 
entstehen viele neue breite von Bäumen gesäumte Straßen. 
Mehrere neue Brücken über den roten Fluss wurden 
errichtet, die jüngst Fertiggestellte hilft die Fahrtzeit 
zum Flughafen deutlich zu verkürzen. Der Rohbau einer 
ersten von sechs geplanten U-Bahn-, bzw. Hochbahnlinien 
zieht sich quer durch die Stadt. An einigen Stellen müssen 
Häuser weichen, um Platz zu machen für den öffentlichen 
Nahverkehr. Zusammen mit einem immer größer werdenden 
Angebot an Bussen werden diese Maßnahmen helfen, die 
Verkehrssituation in der Stadt zu entspannen oder zumindest 
bei einer steigender Zahl von Autos nicht zu verschlimmern.

HENNING HILBERT

Despite the versatility of its different districts, it is the 
traffic in Hanoi that remains one of its most remarkable 
elements. Motorbikes everywhere you look: from the 
narrow streets in the old quarter, where they seem to flow 
through each other at intersections as if by magic, to the 
gridlocked interchanges where they struggle with buses, 
cars and courageous pedestrians for every inch forward 
and traffic often comes to a standstill.

Fascinating is the juxtaposition of daringly loaded 
motorbikes and more upbeat, colourful e-bikes, (which, 
surprisingly, are significantly more abundant here 
than found in Southern Vietnam). Street vendors push 
picturesque stalls right through the traffic and electric 
minibuses nowadays transport more tourists through the 
old quarter than once did the cyclos. The railway runs 
through the middle of a densely populated area; some 
street stalls must be briefly folded up when a train passes 
through.

Compared with Ho Chi Minh City, traffic in the capital 
seems to be more reckless and aggressive; traffic lights are 
ignored more often. And yet street vendors naturally run 
with their shoulder pole and baskets over even the busiest 
road. The traffic simply flows around them like the water 
of a stream that cannot be stopped and flows around rocks.

And yet conspicuous alterations have been made in recent 
years to relieve chronically congested intersections, in 
particular the construction of fly-over bridges and several 
ring road beaten into the urban fabric. While this might 
not have a positive visual effect on the cityscape, it keeps 
the traffic flowing. Where once there was a labyrinth of 
narrow alleys, nowadays there is a broad highway, flanked 
by colourful shops and fancy cafes, providing a faster way 
through the city, yet entirely transforming the character 
of those areas.

Such transformations are also seen in the modern urban 
neighbourhoods on the outskirts of Hanoi that have arisen 
from the green meadow and have been developed with 
wide, tree-lined streets. Several new bridges over the 
Red River have been constructed, the one most recently 
completed, the Nhat Tan Bridge, significantly shortens 
the transfer time to airport. The pillars for the first line 
of six elevated metro train lines run right through the 
city. In some places houses must yield to make way for 
public transport. Together with a growing number of public 
buses, these measures will help to ease the traffic situation 
in the city or, given the rising number of private cars, at 
least won’t make it worse.

HENNING HILBERT
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1.

1.   Người đi xe đạp ở Hồ Tây lúc hoàng hôn
 Fahrradfahrer am Westsee bei Sonnenuntergang 

Bicyclist at West Lake, sunset

 © Le Duc Kim 2014
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1.  Người đi xe đạp bán hoa buổi đêm
 Blumenverkäuferin auf dem Fahrrad bei Nacht

 Flower seller on a bicyle, night

 © Le Duc Kim 2014

2.  Hai cô gái trẻ đi xe đạp điện 
 Zwei Mädchen auf einem E-bike 

 Two girls on an e-bike

 © Henning Hilbert 2014 

1.

2.
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1.

2.

1. Giao thông buổi chiều tối ở mạn bắc hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm
 Abendlicher Verkehr am Nordende des Hoan Kiem Sees, 
 Hoan Kiem-Distrikt

 Evening traffic at the north end of Hoan Kiem Lake, 
 Hoan Kiem District

 © Henning Hilbert 2014

2.-3.  Giao thông về đêm ở mạn bắc hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm
 Abendlicher Verkehrsverlauf am Nordende des Hoan Kiem Sees, 
 Hoan Kiem-Distrikt 

 Evening traffic pattern at the north end of Hoan Kiem Lake, 
 Hoan Kiem District

 © Henning Hilbert 2014

3.
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1.

1. Ùn tắc giao thông lúc 10h đêm ngày Thứ Bảy trên phố Lê Thái Tổ, cạnh hồ Hoàn Kiếm
 Samstagabend um 22 Uhr: Verkehrsstau in der am Hoan Kiem-See gelegenen Le Thai To-Straße 

Saturday evening at 10 p.m.: Traffic jam along Le Thai To Street near Hoan Kiem Lake

 © Michael Waibel 2014
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1. 2.

3.

1.-3.  Giờ cao điểm buổi chiều tối trên phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân
 Abendlicher Verkehrsstau, Nguyen Trai-Straße, Thanh Xuan-Distrikt

 Evening rush hour, Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District

 © Henning Hilbert 2014 
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1.

1. Tình hình giao thông đô thị từ 8 đến 9 giờ sáng. 
 Dự án REMON - Giám sát giao thông đô thị trực tiếp: Dự án REMON là 

một dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đức với mục tiêu chính là tối ưu 
hóa giao thông. Phạm vi của dự án là ngành giao thông và phát triển 
đô thị tại Hà Nội. 

 Ý tưởng cơ bản của dự án là phát hiện những tình huống giao thông 
đô thị theo thời gian thực. Dữ liệu sẽ được chuyển thành thông tin 
phục vụ một số mục đích: thông tin về tình trạng lưu thông của người 
tham gia giao thông, theo dõi giao thông, quản lý giao thông, các giải 
pháp quy hoạch dài hạn nhằm giải quyết các vấn đề giao thông. Tốc 
độ và hướng di chuyển của phương tiện được xác định bằng công nghệ 
dò tìm GPS. Đây sẽ là cơ sở để hình thành các giải pháp khác trong 
kiểm soát, quản lý giao thông. Một trong những kết quả của dự án 
là chương trình Theo dõi giao thông hiển thị hiệu suất phục vụ (LOS) 
theo thời gian thực dưới dạng dữ liệu nổi phương tiện và dữ liệu nổi 
điện thoại. Để biết chi tiết, mời truy cập cổng thông tin dự án: http://
remon-hanoi.net/ 

Verkehrsituation zwischen 8 und 9 Uhr morgens.  
Das REMON-Projekt ist eine vietnamesisch-deutsche Kooperation 
mit dem Hauptziel, den Verkehr zu optimieren. Es adressiert den 
Transportsektor sowie die urbane Entwicklung von Hanoi. Die Grundidee 
des Projekts ist es, die Verkehrslage in Echtzeit zu erfassen. Die 
erfassten Daten dienen vielfältigen Zwecken: Informationen über die 
Verkehrslage für die Verkehrsteilnehmer, Verkehrsanalyse, operatives 
Verkehrsmanagement sowie Langzeitmaßnahmen zur Lösung von 
Verkehrsproblemen. Die Geschwindigkeiten und Positionen der Fahrzeuge 
werden durch GPS-Technologie ermittelt. Sie dienen als Grundlage zur 
Bestimmung weiterer Verkehrskenngrößen für die Verkehrssteuerung und 
Verkehrsmanagementstrategien. Eines der Projektergebnisse ist ein Traffic 
Viewer, der die aktuelle Verkehrslage in Form von „Level of Service“-
Stufen (LOS) anzeigt. Die Anzeige basiert auf Echtzeitinformation aus 
Floating-Car-Data und Floating-Phone-Data. Mehr Informationen über das 
Projekt finden Sie auf der Webseite: http://remon-hanoi.net/

 

 

Urban traffic situation from 8 a.m. to 9 a.m. 
Project REMON - Real Time Monitoring of Urban Transport- is a 
Vietnamese-German cooperation project whose primary goal is to optimize 
traffic. It addresses the transport sector and urban development of Hanoi. 
The basic idea of the project is to detect urban transport conditions in 
real time. The data will be transformed into information for a number of 
purposes: information about the traffic conditions to road users, traffic 
monitoring, traffic management as well as long-term planning measures 
to solve traffic related problems. The speed and movement of vehicles 
is detected by GPS-tracking technology. This will provide the basis to 
develop further measures for traffic control and management. One of the 
project results is a Traffic Viewer to display the level of service (LOS) in 
real time based on floating car data and floating phone data. More info can 
be found on the project web-site: http://remon-hanoi.net/

© Anke Sauerländer / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
(DLR) 2014

2.

2.  Tình hình giao thông đô thị từ 5 đến 6 giờ sáng
 Verkehrsituation zwischen 17 und 18 Uhr nachmittags

 Urban traffic situation from 5 p.m. till 6 p.m.

 © Anke Sauerländer / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 2014
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1.  Trang sức đeo tay tại khu nhà ở cao cấp Vinhomes
 Handgehaltener Anhänger bei Vinhomes

 Hand-held pendant at Vinhomes estate

 © Henning Hilbert 2014

1. 2.

2.  Xe máy lưu thông trên phố Trần Quang Khải
 Transportmopeds, Tran Quang Khai-Straße

 Motorbikes used for transport, Tran Quang Khai Street

 © Henning Hilbert 2014
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1. 2.

3.

3.  Người bán rong trên phố Nguyễn Khuyến (sau ga mới), quận Đống Đa
 Straßenhändlerin, Nguyen Kuyen Straße (hinter Bahnhof), Dong Da-Distrikt

 Street vendor, Nguyen Kuyen Street (behind the train station), Dong Da District 

© Henning Hilbert 2014 

1.  Vận chuyển bia tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa
 Biertransport, Kham Thien-Straße, Dong Da-Distrikt

 Beer transport, Kham Thien, Dong Da District

 © Henning Hilbert 2014

2.  Người bán rong trong giờ cao điểm trên phố Trường Chinh, quận Hoàng Mai
 Straßenhändlerin im Berufsverkehr, Truong Chinh Straße, Bach Mai-Distrikt

 Street vendor during rush hour, Truong Chinh Street, Bach Mai District

 © Henning Hilbert 2014
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1.

1.  Đi xe đạp bán dạo trên phố tại phố Hàng Buồm, 
Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm

 Straßenverkäufer mit Fahrrad, Hang Buom-Straße, 
Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Street hawker with bicycle, Hang Buom Street, 
Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2002

2.  Cô gái bán dạo đêm gần chợ Đồng Xuân, 
 Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Junge Straßenverkäuferin nachts am Dong  

Xuan-Markt in der Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Young street hawker at night, Dong Xuan Market, 
Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2002

10. 2.
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1.  Chở vịt bằng xe máy ở khu vực ngoại ô phía bắc 
Hà Nội

 Transport von Enten mit dem Motorrad, 
 nördliche Umgebung Hanois

 Transport of ducks by motorbike, northern 
surroundings of Hanoi

 © Michael Waibel 2007

2.  Truyền thống và hiện đại: bán hàng rong ở Hà Nội 
- người bán hoa quả rong trên cầu Thanh Trì

 Tradition versus Moderne: Informeller Handel  
in Hanoi - Straßenhändler verkauft Früchte  
auf der Thanh Tri-Bücke 

 Tradition versus modernity: informal street trading 
in Hanoi - street hawker selling fruits  
on Thanh Tri Bridge

 © Michael Waibel 2009 

1.

2.
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1.-.2.  Cầu Nhật Tân ngay trước giờ hoàn thành
 Nhat Tan-Brücke kurz vor Fertigstellung

 Nhat Tan Bridge shortly before completion

 © Michael Waibel 2014
1. 2.
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1.-8.  Cầu Nhật Tân ngay trước giờ hoàn thành
 Nhat Tan-Brücke kurz vor Fertigstellung

 Nhat Tan Bridge shortly before completion

 © Michael Waibel 2014

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.
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1.  Tuyến đường sắt trên cao đang thi công trên 
phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

 Baustelle des Hochbahnprojektes, Nguyen Trai-
Straße, Thanh Xuan-Distrikt

 The elevated railway project under construction, 
Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2014

2.  Cột trụ tuyến đường sắt trên cao trên hồ Đống 
Đa, quận Đống Đa

 Stelzen des Hochbahnprojektes im Dong Da-See, 
Dong Da-Distrikt

 Piles of the elevated railway at Dong Da Lake, 
Dong Da District

 © Michael Waibel 2014

1.

2.
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1.

1.-3.  Tuyến đường sắt trên cao đang thi công trên phố Nguyễn Trãi, đoạn đối diện 
Trường Đại học Kiến trúc, quận Thanh Xuân

 Baustelle des Hochbahnprojektes, Höhe Nguyen Trai-Straße gegenüber der 
 Universität für Architektur, Thanh Xuan-Distrikt

 The elevated railway project under construction, Nguyen Trai Street opposite of the 
Hanoi University of Architecture, Thanh Xuan District

 © Michael Waibel 2014

2. 3.

BÀI THUYẾT TRÌNH ESSAY ESSAY
Hà Nội là một trong hai thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) có 
mức và tốc độ đô thị hóa đạt cao nhất. Quá trình đô thị hóa của 
Hà Nội đã phát triển theo chiều rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ 
(đô thị hóa theo chiều rộng). 

Không thể phủ nhận những mặt tích cực mà đô thị hóa đã mang 
lại cho Hà Nội. Các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu 
đô thị, văn phòng, khách sạn mọc lên ngày càng nhiều mang 
đến vẻ đẹp hiện đại, năng động cho thành phố. Nhất là vào buổi 
đêm, thành phố trở nên lung linh đầy sắc màu của các hệ thống 
đèn đường, biển hiệu, quảng cáo. Cùng với nó là sự mở rộng và 
phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng mà dễ nhận thấy nhất 
là Hà Nội đã cho xây dựng, mở rộng rất nhiều cầu, đường: cầu 
đi bộ, cầu vượt, đường cao tốc, đường vành đai, đường sắt trên 
cao... Đời sống nhân dân được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch dần theo hướng giảm dần tỷ trọng giá trị nông, lâm, thuỷ 
sản và tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch 
vụ. Thành phố chứng kiến sự phát triển mạnh của các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm dịch vụ.

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng tạo ra những mặt tiêu 
cực. Do thiếu quy hoạch tổng thể và đồng bộ nên bộ mặt đô 
thị Hà Nội còn thiếu bản sắc, chỉ thấy nổi bật là nhiều nhà cao 
tầng, nhiều khu đô thị, nhiều công trình mọc lên, nhưng bố trí 
lộn xộn, hỗn độn, mỗi công trình, mỗi khu nhà ở một phương, 
một hướng, to, nhỏ, cao, thấp, kiểu cách khác nhau. Đất cho xây 
dựng quá nhiều (nhưng nhiều dự án không hiệu quả, gây lãng 
phí đất đai và tiền của), thiếu cây xanh, mặt nước, công viên 
và khu vui chơi công cộng. Môi trường bị ô nhiễm, các cơ sở 
hạ tầng về giao thông, đường xá đều quá tải, tắc đường thưởng 
xuyên xảy ra, mưa to là gây ngập úng...

Đô thị hóa là quy luật tất yếu, điều quan trọng là chúng ta cần 
kiểm soát quá trình này để phát triển đúng hướng. Vấn đề cốt 
lõi là chúng ta cần quy hoạch phát triển thành phố một cách 
đồng bộ và dài hạn trên tất cả các mặt: kinh tế, hạ tầng cơ sở, 
văn hóa xã hội, điều kiện địa lý, tự nhiên, khí hậu để đạt được 
mục tiêu phát triển bền vững. Kinh tế tăng trưởng phải song 
song với sự cải thiện đời sống, văn minh đô thị, mức độ hài lòng 
của người dân, giảm thiểu các tác động đến môi trường và giữ 
gìn nét đẹp riêng của thủ đô nghìn năm văn hiến. 

HOANG MANH NGUYEN

Hanoi ist eine von zwei Metropolen Vietnams (neben Ho-Chi-
Minh City) mit dem schnellsten Anstieg der Verstädterung in 
der jüngeren Vergangenheit. Der Prozess der Urbanisierung ist 
in Hanoi weit fortgeschritten und allgegenwärtig.
 
Man kann nicht umhin, die positiven Aspekte der Urbanisierung 
hervorzuheben. Immer mehr Hochhäuser, Einkaufszentren, 
Wohngebiete, Bürogebäude und Hotels verleihen der Stadt 
ein modernes und dynamisches Antlitz. Insbesondere nachts 
erscheint die Stadt in glanzvollem Licht, illuminiert durch 
Straßenbeleuchtung, Werbung und Neonschilder. Parallel dazu 
ist eine Entwicklung und Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur 
zu verzeichnen. So wurden in Hanoi wurden in jüngerer Zeit 
viele neue Brücken, Schnell- und Ringstraßen, Fußgänger- und 
Fly-Over-Übergänge, Hochbahnen für Schienenfahrzeuge etc. 
errichtet. Der Lebensstandard der Stadtbewohner hat sich durch 
die erfolgreiche Restrukturierung der Wirtschaft signifikant 
verbessert. Dabei sank die Bedeutung der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft zu Gunsten von Industrie (insbesondere 
innerhalb der Exportförderzonen), des Bausektors und des 
Dienstleistungswesens.
 
Der rasche Verstädterungsprozess zeigt aber auch negative 
Seiten. Mangels einer umfassenden und abgestimmten Planung 
hat Hanoi an Identität verloren. Zahlreiche Hochhäuser 
und Wohngebiete sind aus dem Boden geschossen, aber 
in ungeordneter Weise. Wohnblöcke sind unterschiedlich 
ausgerichtet, weisen unterschiedlichste Größen, Höhen und 
Baustile auf. Im Prinzip sind Bebauungsflächen in großem 
Maße vorhanden, diese werden jedoch vielfach ineffizient und 
verschwenderisch genutzt. Im Gegenzug fehlt es an ausreichend 
Grün- und Wasserflächen sowie an Naherholungsgebieten. 
Die Umwelt ist stark belastet, die Verkehrsinfrastruktur ist 
überbeansprucht und Staus sind an der Tagesordnung. Darüber 
hinaus steht die Stadt nach jedem Starkregenereignis unter 
Wasser.
 
Die steigende Verstädterung stellt eine unausweichliche 
Entwicklung dar. Es ist jedoch von zentraler Bedeutung, diese in 
kontrollierten Bahnen verlaufen zu lassen. Der Schlüssel zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung besteht darin, eine abgestimmte 
und langfristige Planung auf allen Gebieten (Wirtschaft, 
Infrastruktur, Soziales, Kultur, Topographie und natürliche 
Gegebenheiten) voran zu treiben.  Das Wirtschaftswachstum 
muss einher gehen mit einer Verbesserung der Wohn- und 
Gesundheitsbedingungen, der Zufriedenheit der Stadtbewohner, 
mit minimaler Umweltbelastung und Erhalt der einmaligen 
Schönheit der tausendjährigen Hauptstadt. 

HOANG MANH NGUYEN

Hanoi is one of the two cities in Vietnam (the other being Ho 
Chi Minh City) with the fastest urbanization rate. Urbanization 
in Hanoi has developed widely and is pervasive.

The benefits that urbanization brings to Hanoi are irrefutable. 
The increasing emergence of high-rise buildings, commercial 
centers, new residential quarters, office buildings and hotels 
give the city a look of modernity and dynamism. Especially 
remarkable at night, the city shimmers with the vibrant colors 
of street lights, billboards and neon signs. This comes with 
the expansion and development of the urban infrastructure 
system, which can be easily seen through the construction of 
a vast number of bridges and roads in the city: footbridges, 
flyovers, freeways, ring roads, sky railroads and so on. City 
dwellers’ lives have been improved as the economy moves 
toward less reliance on agroforestry and fishery and more on 
industry, construction and services. The city is witnessing the 
strong growth of industrial parks, export processing zones and 
service centers.

Rapid urbanization however has its downside. The lack of 
comprehensive and holistic place-making gives Hanoi an 
anonymous urban character, highlighted by many skyscrapers, 
residential areas and other mushrooming structures, but in a 
disordered and muddled fashion, where each housing block 
faces a different direction, with different sizes, heights and 
styles. There may be a large land stock but many inefficient 
building projects are causing a waste of land and resources, 
while there is a lack of greenery, water surfaces, parks and 
public recreational places. Polluted environment, overwhelmed 
transport infrastructure and roads, constant congestion, 
flooding after any heavy rain, among other issues add to the 
problem.

Urbanization is indispensible, it is therefore important that 
we have control over the process to take development to the 
right direction. At the core of this process, we need a holistic 
and long-term approach to urban place-making, taking into 
consideration all aspects of economic settings, infrastructure, 
sociocultural values, geography, natural conditions and climate, 
if sustainable development goals are to be achieved. Economic 
growth must go hand in hand with improved living, healthy 
urban lifestyle, inhabitants’ satisfaction, minimal environmental 
impact and preservation of the unique beauty of the thousand-
year old capital city.

HOANG MANH NGUYEN
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1.  Cuộc sống ngay cạnh đường tàu ở quận Hoàn Kiếm
 Leben an der Eisenbahnstrecke, Hoan Kiem-Distrikt

 Life along the railway track, Hoan Kiem Distrikt 

 © Henning Hilbert 2014

2.  Đường tàu đi qua phố tại quận Hoàn Kiếm
 Bahnübergang im Hoan Kiem-Distrikt

 Railway crossing, Hoan Kiem District

 © Henning Hilbert 2014

1.

2.
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1.

2. 3. 4.
2.

1.-4.  Giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường vành đai 1, quận Đống Đa
 Abrißarbeiten im Zuge der Verlängerung der 1. Ringstraße, Dong Da-Distrikt

 Demolition works to prolong the first ring road, Dong Da District 
 

 © Michael Waibel 2013
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1.-4.  Thi công quốc lộ Thăng Long hướng đi về Hòa Lạc
 Bau der Thang Long-Schnellstraße Richtung Hoa Lac

 Construction of Thang Long Highway towards Hoa Lac

 © Michael Waibel 2010

1. 2. 3.

4.
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1.

1.  Khu vực chờ khách của xe xích-lô trên phố Trần Quang Khải, gần Khu phố cổ
 Warteplatz für Cyclofahrer an der Tran Quang Khai Straße am Rand der  

Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Waiting area for cyclo drivers at Tran Quang Khai Street at the edge of the 
Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Henning Hilbert 2014

2.

2.  Người đi xe đạp đeo khẩu trang
 Vermummte Radfahrerin

 Masked Cyclist

 © Henning Hilbert 2014
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1.-2.  Giao thông công cộng bằng xe buýt trên phố Kim Mã
 Öffentlicher Personennahverkehr mit dem Bus, Kim Ma-Straße,  

Ba Dinh-Distrikt

 Public transportation by bus, Kim Ma Street, Ba Dinh District

 © Henning Hilbert 2014

1.

2.
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1. Người đi xe máy chờ đèn giao thông, đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa
 Wartende Motorradfahrer, Ton Duc Thang Straße, Dong Da-Distrikt

 Waiting moto-cyclists, Ton Duc Thang Street, Dong Da District

 © Henning Hilbert 2014

1. 2.

3.

2. Người đi xe máy chờ đèn giao thông, đường Kim Mã, quận Ba Đình
 Wartende Motorradfahrer, Kim Ma Straße, Ba Dinh-Distrikt

 Waiting moto-cyclists, Kim Ma Street, Ba Dinh District

 © Henning Hilbert 2014

3.  Chăm sóc cây xanh dọc đường Quốc lộ Thăng Long
 Pflege der Grünanlagen an der Thang Long-Schnellstraße

 Taking care of the green spaces along Thang Long Highway

 © Henning Hilbert 2014
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LINH HỒN CỦA ĐẠI ĐÔ THỊ
DIE SEELE DER 
HAUPTSTADT 
THE SOUL OF THE 
CAPITAL CITY

Hà Nội cũng giống như giao thông ở đây: nhanh, luôn 
hướng về trước, di chuyển đồng thời theo khắp mọi hướng. 
Gương chiếu hậu không có nhiều tác dụng ở nơi đây vì đâu 
còn thời gian để nhìn về phía sau, dừng, chờ, đứng vào 
hàng. Hà Nội giống như cà phê Việt Nam: Lúc đầu chảy 
chậm, lững lờ từ chiếc cốc lọc, nhưng khi nhìn kỹ thì sẽ 
thấy có sự mạnh mẽ hơn ta tưởng, khiến ta như ngộp thở. 

Hà Nội lúc ngọt lúc đắng nhưng không bao giờ nhạt nhẽo. 
Thành phố này dường như đã quyết tâm hòa trộn truyền 
thống trong sự hài hòa âm dương. Búa liềm và gà trống. 
Điện thoại thông minh và nón lá. Thắp nhang và trang trí 
Nôen. Một nụ cười thân thiện và tiếng còi chói tai. Một 
trận cầu lông thư giãn ngay giữa phố đông. Những tấm 
biển quảng cáo giữa cánh đồng. Hồ Chí Minh và Burger 
King, Búa liềm và Gà rán Kentucky. Sự già cỗi và kiến thiết 
đồng thời. Sự độc đáo bị sao chép cả nghìn lần. Hương 
thơm và mùi hôi thối. Truyền thống và thay đổi. 

Người Hà Nội đang chuyển mình. Họ có chỉ số lạc quan 
cao như chiếc đồng hồ trên xe máy của mình. Họ muốn 
với tới trời sao ngay ngày hôm nay vì ngày mai luôn bất 
định. Sẽ là mạo muội nếu nói rằng tôi biết hay hiểu rõ Hà 
Nội. Có thể tôi sẽ không bao giờ hiểu hết, nhưng chính vì 
thế mà tôi luôn yêu nơi đây. Hà Nội vẫn luôn bí ẩn, khó 
hiểu cũng như mạng lưới dây điện nhằng nhịt trên các 
con phố của nó. Mọi thứ dường như hỗn độn nhưng cuối 
cùng đâu lại vào đấy. Thành phố này như ôm gọn lấy bạn, 
nuốt chửng bạn, sau đó nhả bạn ra và hỏi: Mi muốn gì ở 
ta? Đôi khi tôi cảm thấy như mình mới đang chỉ đi những 
bước đầu tiên khi tôi mới biết Hà Nội 6 năm trước, khi tôi 
bị lạc trong những con hẻm nhỏ hẹp ở khu phố cổ, được 
thấy và học được quá nhiều điều đến nỗi quên mất mình 
đang đi đâu.

ANEMI WICK

Die Stadt Hanoi ist wie ihr Verkehr: Sie will vorwärts, in 
alle Richtungen gleichzeitig. Rückspiegel finden kaum 
Verwendung - anhalten, zurückblicken, warten oder sich 
hinten anstellen will hier eigentlich niemand. Hanoi ist wie 
vietnamesischer Kaffee: Erst tropft er langsam, zögernd 
durch den Filter, und dann fährt er einem mit einer Wucht 
ein, dass es einem den Atem raubt. Manchmal ist er süß, 
und manchmal ein bisschen bitter, doch eines ist er nie: 
fade.

Hanoi scheint entschlossen, ihre Widersprüche in einer 
Sowohl-als-auch-Manier durcheinanderzuschütteln und 
zu einer Yin-und-Yang-Harmonie zu verschmelzen. 
Presslufthammer und Gockelgekrähe. Smartphones unter 
Strohhhüten. Räucherstäbchen und Weihnachtsschmuck. 
Freundliches Lächeln und ohrenbetäubendes Gehupe. Ein 
unbekümmertes Federball-Spiel mitten im Straßenverkehr. 
Riesige Werbetafeln in Reisfeldern. Ho Chi Minh und 
Burger King. Hammer und Sichel und Kentucky Fried 
Chicken. Aufsteigender Drache, abtauchende Schildkröte. 
Zerfall und Aufbau im Zeitraffer. Einzigartiges tausendfach 
kopiert. Duft und Gestank. Tradition und Wandel.

Hanoi ist unterwegs. Ihre Bewohner stapeln ihren 
Optimismus meterhoch hinten auf den Motorroller. Sie 
wollen heute nach den Sternen greifen, denn wer weiß 
schon, was morgen sein wird. Es wäre überheblich, zu 
behaupten, dass ich Hanoi komplett verstanden habe. 
Werde ich wahrscheinlich nie, aber so bleibt die Liebe 
aufregend. Hanoi ist etwa so undurchschaubar wie die 
Stromleitungen, die hier in wirren, wuchernden Geflechten 
über der Straße hängen. Nichts scheint zu funktionieren, 
und dann funktionierts dann doch irgendwie. Diese Stadt 
umarmt dich, verschlingt dich, und dann spuckt sie dich aus 
und fragt dich: Was willst du eigentlich von mir? Manchmal 
habe ich das Gefühl, immer noch ganz am Anfang zu 
stehen, wie vor sechs Jahren, als ich Hanoi zum ersten mal 
begegnete. Als ich mich im Labyrinth der engen Gassen in 
der Altstadt verlief, und auf dem Weg so viel entdeckte 
und erlebte, dass ich vergessen habe, wo ich eigentlich hin 
wollte.

ANEMI WICK

Hanoi is like its traffic, it moves fast, it moves forward, 
it moves in every direction at the same time. There is 
not much use of rear mirrors, there’s no time to look 
back, stop, wait, to stand in line. Hanoi is like Vietnamese 
coffee: First it drips slowly, hesitantly through the filter, 
but when you look closer it kicks in stronger than you 
would have imagined and takes your breath away. 
Sometimes it’s sweet, sometimes it’s bitter, but it’s never 
bland. 

The city seems determined to blend contradictions 
into a yin-yang harmony. Roosters and Jackhammers. 
Smartphones and conical hats. Incense sticks and 
Christmas decoration. A friendly smile and an ear-
piercing honk. A carefree game of badminton in the 
middle of a busy street. Billboards in rice fields. Ho Chi 
Minh and Burger King, Hammer and sickle and Kentucky 
Fried Chicken. Decay and construction in time lapse. 
Uniqueness copied a thousand times. Flavor and stench. 
Tradition and change. 

Hanoians are on the move. They stack their optimism 
meters high on the back of their motorbikes. They want 
to reach for the stars today, because tomorrow has 
always been uncertain. It would be presumptuous to say 
that I know or understand Hanoi completely. I probably 
never will, but that keeps the love alive. Hanoi remains 
mysterious, as inscrutable as those tangled power lines 
above its streets. Nothing seems to make sense, and then 
it all falls into place all the same. This city embraces you, 
swallows you, and then it spits you out and asks you: 
what do you want from me? Sometimes I feel like I am 
still at the very beginning, when I met Hanoi for the first 
time six years ago. When I got lost in the narrow alleys of 
the Old Quarter, and saw and learned so many things on 
the way that I forgot where I was headed.

ANEMI WICK

 © Astrid Schulz 2014 
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1. Chụp ảnh cưới trước Nhà hát lớn, quận Hoàn Kiếm
 Hochzeitsbilder auf den Stufen des Opernhauses bzw. des 

Stadttheaters, Hoan Kiem-Distrikt

 Wedding pictures on the steps of the Hanoi Opera House / 
 Municipal Theatre, Hoan Kiem District

      © Astrid Schulz 2014

2.  Đôi trai gái chụp ảnh cưới ở bãi giữa sông Hồng
 Fotosession eines Hochzeitspaars auf Rote-Flussinsel 

 Photo session of a wedding couple on Red River Island

 © Michael Waibel 2012

3.  Đôi trai gái chụp ảnh cưới bên bờ hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm
 Fotosession eines Hochzeitspaars am Hoan Kiem-See, Hoan-Kiem-Distrikt

 Photo session of a wedding couple along Hoan Kiem Lake, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2010

1.

2. 3.
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1. Ngày mưa trên Cầu Thê Húc, Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm
 Regnerischer Tag, Brücke der Aufgehenden Sonne, Hoan Kiem-See, Hoan Kiem-Distrikt

 Rainy day at the “Bridge of the Rising Sun”, Hoan Kiem Lake, Hoan Kiem District

© Astrid Schulz 2012

1.

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



245Linh Hồn Của Đại Đô Thị244. chương / chapter 6 Die Seele der Hauptstadt / The soul of the capital city

2. 3.

1.  Trưng bày ảnh dự thi ở vườn hoa gần Nhà hát lớn, quận Hoàn Kiếm
 Die Ergebnisse eines Fotowettbewerbs werden in einem Park in der 

Nähe des Stadttheaters ausgestellt, Hoan Kiem-Distrikt

 Photography Competition display by the park near the Hanoi Opera 
House, Hoan Kiem District

 © Astrid Schulz 2014

2.  Thưởng thức phút tĩnh lặng bên bờ ao một ngôi chùa nhỏ, quận Tây Hồ
 Die Menschen Hanois genießen die Ruhe an einem Teich in der Nähe 

einer kleinen Pagode im Tay Ho-Distrikt

 People enjoying the tranquility of a pond by a small pagoda, Tay Ho 
District

 © Astrid Schulz 2014

3.  Chờ để đón con ở nhà trẻ tại một ngõ ở quận Ba Đình
 Wartezeit bis zur Abholung seines Sohnes vom Kindergarten in einer 

Gasse im Ba Dinh-Distrikt

 Waiting to pick up his son from the kindergarden in an alley, Ba Dinh 
District 

 © Astrid Schulz 2014

1.

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



247Linh Hồn Của Đại Đô Thị246. chương / chapter 6 Die Seele der Hauptstadt / The soul of the capital city

1. 2.

3.

3. Ô Quan Chưởng từ thế kỷ 18, quận Hoàn Kiếm 

 Das Quan Chuong-Stadttor aus dem 18. Jahrhundert, Hoan Kiem-Distrikt

 The Quan Chuong City Gate from the 18th century, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2009 

1.-2.  Phố Hàng Bạc, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Hang Bac-Straße, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Hang Bac Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel (1.) 2013 (2.) 2014
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1.

2. 3.

1.-3.  Một số hình ảnh cầu Long Biên
 Verschiedene Ansichten der Long Bien-Brücke

 Various views of Long Bien Bridge

 © Michael Waibel 2014
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5.-8.  Miệng cống qua một số thời kỳ, khu vực gần Nhà thờ lớn, quận Hoàn Kiếm
 Kanaldeckel aus verschiedenen Zeiten, Hoan Kiem-Distrikt in der Nähe der Kathedrale St. Joseph

 Manholes from various periods, near the St Joseph’s Cathedral, Hoan Kiem District  

 © Michael Waibel 2014

7.

8.

2.

3.

1.-4.  Gạch lát qua một số thời kỳ
 Bodenfliessen aus verschiedenen Zeiten

 Tiles from from various periods

 © Michael Waibel 2014

1.

6.
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4.
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1.-4.  Tưởng nhớ nạn nhân ném bom thời chống Mỹ
 Erinnern an die Bombenangriffe während 
 des Vietnamkrieges

 Remembering the bombing attacks 
 during the American War 

 © Michael Waibel 2012 / 2014

1. 2.
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1.  Thanh niên đi patin tại Công viên Lê Nin, quận Ba Đình
 Jugendliche Skateboarder am Lenin Park, Ba Dinh-Distrikt

 Teenaged skateboarders at Lenin Park, Ba Dinh District

 © Astrid Schulz 2014

1.

BÀI THUYẾT TRÌNH ESSAY ESSAY
Đối với một người có ký ức bằng hình ảnh, Hà Nội luôn chứa đựng 
nhiều sự kích thích, nếu không muốn nói là thách thức. Toàn bộ 
khung cảnh phố phường của thành phố này đan dày những chi 
tiết, và những chi tiết này thường xuyên biến động, thậm chí 
từng ngày. Nói về chi tiết, dù ở tốc độ xe máy, xe đạp hay thậm 
chí đi bộ đều cho ta một sự thỏa mãn tràn trề về hình ảnh.

Sự sôi động của Hà Nội lan sang cả những yếu tố ‘trước đây’: 
một gian hàng mặt phố ‘trước đây’ từng là cửa hàng quần áo hay 
hiệu may nay đã biến đổi, gần như chỉ qua một đêm, thành một 
quán cà phê chuyên bán cà phê ‘chồn’, và sau đó chỉ 3-6 tháng 
đã biến thành chỗ cho dân ‘tự do’ thuê. Khi doanh nghiệp này 
đóng cửa một năm sau đó, cả tòa nhà sẽ bị phá dỡ, cải tạo lại 
thành nhà chung cư hay nhà riêng.

Những con đường dân sinh trong lòng nhiều khu dân cư mỗi 
ngày đều trải qua nhiều “mùa”, dường như tương ứng với 5 ‘món 
ăn’ được bán trên những con đường này - người bán bánh chưng 
lúc sáng lát sau đã biến thành người bán cháo gà, sau nữa lại 
được thế chỗ bởi người bán dứa, tiếp theo là người bán vịt và 
đến buổi tối là người bán phở - tất cả diễn ra trên cùng không 
gian 2 mét vỉa hè. 

Lang thang qua những con phố ngõ ngoằn nghèo như ma trận 
và vẫn đang đổi thay từng ngày do ai đó xây nhà không phép 
cũng như những lợi ích nội tại của sự đa dạng đời sống kinh 
tế-xã hội, là một trải nghiệm đầy huyền bí và nhiều khi cũng 
rất ly kỳ. Con ngõ nhỏ chỉ rộng 2 mét càng thu hẹp khi có một 
ngôi nhà nào đó xây lấn ra hay cơi nới, lấn chiếm ra đường đi 
hay trên cao, làm ban công che khuất gió trời, ánh sáng. Thoạt 
nhìn, con ngõ dường như là ngõ cụt, như khi đi đến hết đường 
thì đột nhiên lại thấy còn một chỗ rẽ nữa. Gần mấy ngôi nhà 
bình thường là một con ngõ hẹp dẫn tới một ngôi biệt thự lớn 
mang phong cách kiến trúc Art Deco, xung quanh có sân vườn; 
một bức tường gạch cổ bao quanh một mảnh vườn nhỏ trồng 
cây kim quất, đằng sau là một ngôi nhà hiện đại 4 tầng tỏ rõ vẻ 
sung túc. Vậy đó là một ngôi nhà khá cuốn hút, nhưng phải đi 
đường nào để đến gần quan sát đây?

Rồi còn có nhiều điều khiến ta dễ xao lãng hơn từ dòng người 
nườm nượp qua lại dọc tuyến đường sắt đô thị đang xây, trong 
lòng đang mơ đến ngày ta có thể đi trong toa tàu lướt trên cao 
cách mặt đường phía dưới 20 mét để ngắm nhìn thành phố này 
dưới một góc nhìn mới.

MONIQUE GROSS

Für Personen mit einem bildhaften Gedächtnis stellt Hanoi eine 
ständige Anregung wenn nicht sogar eine Herausforderung dar. 
Die Straßenansichten der Stadt sind vollgepackt mit einer Vielzahl 
von Details, welche sich häufig, oft sogar täglich, verändern. Diese 
Details wahrzunehmen, sei es vom Motorrad oder Fahrrad aus 
oder gar in Schrittgeschwindigkeit, verschafft visuelles Vergnügen.
 
Die große Dynamik Hanois erschließt sich auch durch den „Vorher-
Nachher-Effekt“: eine ehemalige Boutique oder eine Schneiderei, 
welche – beinahe über Nacht – in ein Café umfunktioniert wurden, 
das sich auf biologisch angebauten Wiesel-Kaffee spezialisiert 
hat. Keine drei bis sechs Monate später werden hier ebenfalls 
im Obergeschoss Räume an Selbständige vermietet. Schließt das 
Ladengeschäft nach einem Jahr, so wird das Gebäude umgebaut 
in eine Serviced Apartment-Wohnanlage oder in ein Privathaus.
 
Die Gassen vieler Nachbarschaften scheinen jeden Tag fünf 
„Jahreszeiten“ zu haben. Diese korrespondieren mit den fünf 
Mahlzeiten, welche hier im Tagesverlauf angeboten werden: 
die Person, die am Morgen Reiskuchen verkauft, ist allerdings 
nicht derselbe, welche später am Tag Hühnersuppe anbietet. 
Anschließend wird an gleicher Stelle Ananas verkauft. Am Abend 
werden dort Enten und Nudeln angepriesen. All dies passiert auf 
gerade einmal zwei Metern Straßenfläche.
 
Das Begehen des sich aufgrund von informellen An- 
und Neubauten ständig verändernden labyrinthartigen 
Gassengewirrs kann eine geheimnisvolle, manches Mal sogar 
auch eine aufregende Erfahrung sein. Eine zwei Meter breite 
Gasse verengt sich immer weiter, je nachdem in welche Richtung 
die Besitzer ihre Wohngebäude errichtet bzw. erweitert haben, 
teilweise ragen die Parzellen scheinbar unkontrolliert in die Gasse 
oder die oberen Etagen der Häuser wachsen nahezu zusammen, 
so dass eine tunnelartige Atmosphäre entsteht. Manchmal mutet 
eine Straße wie eine Sackgasse an, läuft man jedoch weiter bis 
ans deren Ende um dies zu überprüfen, erscheint plötzlich eine 
Weggabelung. In der Nähe einer Anreihung von unscheinbaren 
Wohngebäuden öffnet sich auf einmal ein schmaler Weg 
hin zu einer prächtigen Jugendstilvilla, welche von einem 
großen Garten umgeben ist. Oder es kann sein, dass eine alte 
Backsteinmauer ein kleines Beet mit Kumquatbäumen schützt, 
hinter der sich ein modernes vierstöckiges Gebäude verbirgt, 
das einer wohlhabenden Familie gehört. Dort drüben steht ein 
weiteres interessant aussehendes Gebäude, aber welche Gasse 
führt wohl dahin, um es näher betrachten zu können?
 
Visuelle Anregungen gibt es noch viel mehr, zum Beispiel wenn 
man Teil des Verkehrsstromes wird, der sich entlang der sich im 
Bau befindlichen Metro schlängelt. Nun kann man träumen von 
dem Tag, an dem man 20 Meter über der Straße in die Hochbahn 
steigen kann. Dies wird einem wieder ganz neue spannende 
Perspektiven über die Stadt ermöglichen. 

MONIQUE GROSS

For a person with a visual memory Hanoi is continuously 
stimulating, if not challenging. The entire street-level view of 
the city is crammed with details, which move and shift on a 
frequent, if not daily, basis. Taking in the details, whether at 
motorbike or bicycle or even walking speed, makes for a visually 
saturating pleasure.

The effervescent dynamism of Hanoi extends to the ‘previously’ 
factor: a street-level building space that was previously a 
clothing boutique or tailor has been transformed, nearly over 
night, into a cafe specializing in organic weasel coffee which 
three to six months later will evolve to also be renting spaces 
upstairs for freelancers. When that enterprise closes a year later 
the whole building will be gutted and remodelled into serviced 
apartments or a private house.

The inner streets of many neighbourhoods have five “seasons” 
each day, seemingly corresponding to the five ‘meals’ being sold 
- the rice cake seller in the morning is a different person who 
sells chicken soup later on, replaced after by a pineapple seller, 
followed by the duck and noodle seller later in the evening - all 
on the same two metres of walk way. 

Wandering through the serpentine residential alleys, whose 
labyrinth shifts over time thanks to informal building and the 
inherent benefits of socio-economic diversity, is mysterious 
and at times can be thrilling. A two metre wide alley narrows 
in correspondence to each house where the owner has built out 
or added on, encroaching into the walk way or above, over-
hanging into the air and light space. It may appear that the alley 
dead ends, but walking all the way down to check, suddenly it 
becomes possible to turn a corner. Near some ordinary houses 
a narrow passageway opens onto a gigantic Art Deco villa with 
surrounding gardens; an ancient brick wall protects a small plot 
of kumquat trees behind which stands a modern four storey 
house tricked out with the usual displays of affluence. An 
interesting-looking building is over there, but which alley must 
be taken to get a closer look?

And then more distraction in the staggering traffic along 
the lines of the under-construction metro, dreaming of the 
day when it will be possible to be gliding 20 metres above 
the road inside the elevated trains, taking in yet another 
perspective of the city.

MONIQUE GROSS
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1.-2.  Thiếu nữ trong trang phục áo dài trong lễ tốt nghiệp tại Văn Miếu, quận Đống Đa
 Junge Frauen in traditionellen Ao Dai-Kleidern während ihrer Abschlussfeier im 

Literaturtempel, Dong Da-Distrikt

 Young women in traditional Ao Dai (Vietnamese long dress) attending their graduation 
ceremony at the Temple of Literature, Dong Da District

 © Astrid Schulz 2012

1.

2.
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1.-2.  Khiêu vũ cùng người hâm mộ: tập thể dục lúc sáng sớm tại công viên Thống Nhất 
 (công viên Lê Nin trước đây) cạnh hồ Bảy Mẫu, quận Hai Bà Trưng
 Tanzen mit Fächern: Frühmorgendliche Sportaktivitäten im Thong Nhat-Park (Lenin-Park) 

am Bay Mau-See, Hai Ba Trung-Distrikt

 Dancing with fans: early morning activity at Thong Nhat park (Lenin park) next to 
 Bay Mau lake, Hai Ba Trung District  

 © Astrid Schulz 2014

1.

2.
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1. 2. 3.

4.

7.

5.

8.

6.

9.

1.-9.  Tập thể dục lúc sáng sớm tại công viên Thống Nhất 
 (công viên Lê Nin trước đây), quận Hai Bà Trưng
 Frühmorgendliche Sportaktivitäten im Thong Nhat-Park 

(Lenin-Park) am Bay Mau-See, Hai Ba Trung-Distrikt

 Early morning activities at Thong Nhat park (Lenin park), 
Hai Ba Trung District: people are dancing for enjoyment 
and keeping fit through morning exercises

 © Astrid Schulz 2014

10. Công viên Thống Nhất: Chàng trai trẻ Vương Tấn Thạch 
tập luyện môn parkour, một môn thể thao toàn diện bao 
gồm các hoạt động di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình.

 Thong Nhat-Park: Der Teenager Vuong Tan Thach übt 
Parkour, eine ganzheitliche Sportart, bei der man eine 
Strecke abläuft und Hindernisse auf unterschiedlichste Art 
überwindet. 

 Thong Nhat park: The teenager Vuong Tan Thach is prac-
ticing parkour, a holistic training discipline that involves 
navigating around by moving across, through, over and 
under any given environment.

 © Astrid Schulz 2014

10.

© all rights reserved - do not reproduce anything without the permission of the editor



263Linh Hồn Của Đại Đô Thị262. chương / chapter 6 Die Seele der Hauptstadt / The soul of the capital city

1.-2. Khiêu vũ cổ điển lúc 7h sáng tại Công viên Thống Nhất (công viên Lê Nin trước đây), 
quận Hai Bà Trưng

 Klassische Tänze um 7 Uhr morgens im Thong Nhat-Park (Lenin-Park) am Bay Mau-See, 
 Hai Ba Trung-Distrikt

 Ballroom dancing at 7 am at Thong Nhat park (Lenin park), Hai Ba Trung District

 © Astrid Schulz 2014

2.

1.
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1.

2.

1.  Các thành viên một nhóm nhạc tại sân trường đại học, quận Hai Bà Trưng
 Mitglieder einer Musikgruppe, Universitätscampus, Hai Ba Trung-Distrikt

 Members of a music group at a university campus, Hai Ba Trung District

 © Astrid Schulz 2014

2.  Một nhóm nhạc tại sân trường đại học ở quận Hai Bà Trưng tập dượt cho buổi biểu diễn 
hiphop sắp tới

 Eine Musikgruppe übt für eine anstehende Hip Hop-Aufführung, Universitätscampus,  
Hai Ba Trung-Distrikt

 A music group at a university campus in Hai Ba Trung district is practicing for their 
upcoming hip hop performance

 © Astrid Schulz 2014
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1.  Câu cá bằng cần tre lúc sáng sớm bên Hồ Tây, quận Tây Hồ
 Fischersteg aus Bambus: frühmorgens am Westsee, Tay Ho-Distrikt

 Bamboo fishing pier, early morning by the West Lake, Tay Ho District

      © Astrid Schulz 2013

1.
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1. 2.

3. Phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội
 Eine der schönsten Alleen Hanois, Phan Dinh Phung-Straße, Ba Dinh-Distrikt

 One of the most beautiful avenues of Hanoi, Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District

 © Michael Waibel 2013 

1.  Đài tưởng niệm chiến tranh, Vườn hoa Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm
 Vuon Hoa Hang Dau-Park mit Kriegsdenkmal, Hoan Kiem-Distrikt

 Vuon HoA Hang Dau park with war memorial, Hoan Kiem District

 © Michael Waibel 2014

2. Tượng Pasteur, Vườn Hoa Pasteur, quận Hai Bà Trưng
 Pasteur-Park mit Pasteur-Skulptur, Hai Ba Trung-Distrikt

 Pasteur garden square with Pasteur-sculpture, Hai Ba Trung District 

 © Michael Waibel 2014

3.
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1.

1.  Nghề làm bia mộ tại phố Hàng Mắm, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Ein Steinmetz bei der Arbeit in der Hang Mam, der Grabstein-Gasse, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Stonemason at work at Hang Mam, the street for tombstones, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Astrid Schulz 2012

2.

2.  Trang điểm cành lá giả trên cọc tre trúc trên phố Hàng Vải, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Bambusstangen werden mit künstlichen Blättern dekoriert, Hang Vai-Gasse, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Bamboo poles being embellished with artificial leaves, Hang Vai Street, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Astrid Schulz 2012
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1. 2.

1.  Thợ làm việc tại phố Hàng Thiếc, phố kim khí thuộc Khu phố cổ quận Hoàn Kiếm
 Arbeiten in der Hang Thiec-Gasse in der Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Working at Hang Thiec, the metal street in the Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Astrid Schulz 2012

2.  Hai phụ nữ chơi súc sắc trên phố Lãn Ông, phố chuyên buôn bán thuốc nam, thuốc bắc, trà ở khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Zwei Frauen spielen Ludo in der Lan Ong-Straße in der Altstadt, berühmt für traditionelle Medizin, Kräuter und Tee, Hoan Kiem-Distrikt

 Two women playing Ludo at Lan Ong Street, the street in the Ancient Quarter where traditional medicine, herbs and tea is sold, 
 Hoan Kiem District

 © Astrid Schulz 2012

3.  Kinh doanh nhíp ô tô, xe tải, Khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm
 Verkauf von Schwerlastfedern für PKWs und LKWs, Altstadt, Hoan Kiem-Distrikt

 Selling heavy-duty springs for cars and lorries, Ancient Quarter, Hoan Kiem District

 © Astrid Schulz 2012

3.
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1.-2.  Nữ nông dân vùng ngoại ô phía bắc Hà Nội
 Bauersfrauen in der nördlichen Umgebung Hanois

 Farmer women in the northern surroundings of Hanoi

 © Michael Waibel 2014

1. 2.
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1.-4.  Ấn tượng làng nghề thủ công ở vùng ngoại ô phía tây Hà Nội
 Impressionen aus einem Handwerksdorf in der westlichen Umgebung von Hanoi

 Impressions from a handicraft village in the western surroundings of Hanoi

 © Michael Waibel 2014

1.

2. 3.

4.1.
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1.  Lúc nửa đêm tại chợ hoa Quảng Bá: người bán hàng vẫn thức chờ người mua, phố Âu Cơ, 
quận Tây Hồ

 Um Mitternacht auf dem Quang Ba-Großmarkt: Eine Blumenverkäuferin warted auf ihre 
Kunden, Au Co-Straße, Tay Ho-Distrikt

 Midnight at the Quang Ba wholesale flower market: a seller at her stall is waiting for 
customers, Au Co Street, Tay Ho District  

 © Astrid Schulz 2014

2.  Chuẩn bị lên xe máy: người mua, người bán tại chợ hoa Quảng Bá, phố Âu Cơ, quận Tây Hồ
 Vorbereiten für den Transport auf dem Motorrad: Kundin und Verkäufer auf dem Quang 

Ba-Großmarkt, Au Co-Straße, Tay Ho-Distrikt

 Getting ready for transport on the motorbike: customer and seller at the Quang Ba 

wholesale flower market, Au Co Street, Tay Ho District

 © Astrid Schulz 2014

1.

2.
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1. 2.

1.-3.  Hoa đóng vai trò quan trọng trong nét văn hóa Hà Nội
 Blumen spielen in der Kultur von Hanoi eine wichtige Rolle

 Flowers play an important role in the culture of Hanoi

 © Le Duc Kim 2014 

3.
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BÀI THUYẾT TRÌNH ESSAY ESSAY
Khác với Sài gòn một thành phố trẻ, Hà nội là thành phố có 
một lịch sử hình thành và phát triển rất lâu đời. Đối với tôi 
Hà nội giống như một cơ thể sống, rất đẹp nhưng cũng luôn 
phải thay hình đổi dạng qua suốt hành trình biến thiên của 
thời cuộc. Hà nội là nơi mà ở đó các lớp thời gian, các lớp 
lịch sử cứ xuất hiện rồi chồng đè lên nhau tựa như những 
lớp địa tầng của thời gian. Nhìn vào những dấu hiệu đứt 
gãy, những âm hưởng còn sót lại của một Hà nội xưa pha 
trộn cùng với các biểu tượng, hình ảnh của thời đại mới 
khiến tôi có cảm giác như đang lần đọc các lớp lịch sử của 
đô thị. Vì vậy tôi nghĩ Hà nội giống như một bảo tàng sống 
nơi lưu trữ đầy đủ cả ký ức của quá khứ và nhịp sống của 
hiện tại đang đổi thay từng ngày từng giờ. Chính từ quan 
niệm về cách tiếp cận đó, các dự án nghệ thuật của tôi cứ 
dần hình thành. Như một người mắc duyên nợ với thành 
phố này, tôi luôn cố gắng đi tìm sự giải mã các mối liên kết 
mong manh giữa những tín hiệu thị giác còn sót lại của quá 
khứ còn in dấu trên mặt tiền của các ngôi nhà với những 
thứ ngồn ngộn cứ xuất hiện rồi lại vụt biến mất trong vòng 
xoáy chuyển động không ngừng nghỉ của một xã hội tiêu 
dùng hiện đại ngày hôm nay. Mỗi dự án là một lần tôi phải 
tìm ra được một chất liệu, một ngôn ngữ hay một cách tiếp 
cận mới để đủ tải được những ý tưởng mà tôi muốn thể 
hiện. Có lúc là chất liệu lụa, có lúc là nhiếp ảnh, có lúc là sắp 
đặt, video thậm chí tạo ra một ngôn ngữ tạo hình mới với 
cái tên phù điêu ảnh. Mỗi một dự án nghệ thuật là một lần 
tôi đặt ra câu hỏi cho chính tôi cũng như cho chính người 
xem về giá trị của Hà nội, giá trị của những không gian văn 
hoá, không gian sống mà chúng ta đã từng có cũng như 
đang cố gắng dựng xây ngày hôm nay, liệu sẽ trở nên thế 
nào trong tương lai sắp tới.

NGUYEN THE SON

Im Gegensatz zu dem jüngeren Saigon ist Hanoi eine Stadt 
mit einer sehr alten und überaus etablierten Geschichte. 
Für mich ist Hanoi wie ein lebendiger Körper, der schön 
ist, aber dessen Aussehen durch die unterschiedlichsten 
Zeiten überformt wurde. Hanoi ist, wo Schichten von 
Zeit und Geschichte kommen und gehen wie eine Abfolge 
geologischer Schichten. Wenn ich mir die Brüche und 
Überreste des alten Hanois vermischt mit den Symbolen 
und Bildern des modernen Zeitalters anschaue, kommt 
es mir vor, als würde ich mich durch die historischen 
Schichten der Metropole wühlen. Aus diesem Grund stelle 
ich mir die Stadt Hanoi als ein lebendiges Museum vor, 
welches einerseits ein komplettes Archiv vergangener 
Erinnerungen verkörpert, aber andererseits auch die 
sprudelnden und wechselnden Rhythmen des modernen 
Lebens vereint. Dieses Gedankengebäude und dieser 
Ansatz bilden die Basis für meine künstlerischen Projekte. 
Als wäre ich ein Schuldner dieser Stadt, suche und 
entziffere ich unermüdlich die Zusammenhänge zwischen 
den verbliebenen visuellen Zeichen der Vergangenheit, 
dauerhaft eingebrannt in Formen und Strukturen, und 
Dingen, die alle auf einmal erscheinen und dann plötzlich 
wieder verschwinden in der unermüdlichen Konsumspirale 
der heutigen Gesellschaft. Jedes Projekt dient für mich 
als einen Chance, eine neue Substanz, eine neue Sprache 
oder einen neuen Ansatz zu identifizieren, welche mir 
ermöglichen, dieses Spannungsfeld aufzuzeigen. Dies kann 
mittels Seide sein, durch Installationskunst oder Videos 
geschehen, oder sogar mittles einer neuen visuellen 
Sprache, welche ich als Fotoskulptur bezeichne. Jedes 
Kunstprojekt wirft Fragen an mich und das Publikum auf 
über die Wertewelten der Stadt Hanoi. Was waren etwa 
die Qualitäten und Maßstäbe für Kultur- und Wohnräume, 
die wir in der Vergangenheit hatten, was sind die 
entsprechenden Werte heute, und wie werden sie sich in 
Zukunft verändern?

NGUYEN THE SON

Unlike the younger Saigon, Hanoi is a city with a very 
old and established history. For me, Hanoi is like a living 
body, which is beautiful but whose form is shaped by the 
variability of the times. Hanoi is where layers of era and 
history, comings and goings, cascade like the geological 
stratum of time. Looking at the signs of fracture and 
remnants of an old Hanoi mixed with symbols and images 
of the modern age makes me feel like I’m excavating 
through historic layers of the metropolis. So I think of 
Hanoi as a living museum that embodies the complete 
archive of past memories and assimilates the flowing and 
changing rhythms of contemporary life. This very concept 
and approach forms the background of my artistic projects. 
As if a debtor to this city, I tirelessly seek out and decipher 
the tenuous linkages between the remaining visual signs 
of the past etched upon the façades of the structures and 
things that that arrive all at once, then all of a sudden 
disappear in the relentless spiraling circle of today’s 
consumption society. Every project comes to me as a way 
to find new material, language or approach that is capable 
of delivering what I want to demonstrate. It can be silk, 
photography, installation art, videos or even a new visual 
language I call photographic sculpture. Each artistic project 
raises a question to me and the audience about Hanoi’s 
values, the values of cultural and living spaces that we 
used to have and are trying to build today, and what they 
will become in the future.

NGUYEN THE SON

1. Trích dẫn từ triển lãm “Nhà mặt phố”
 Auszug aus Ausstellung “Housing facing the Street”

 Excerpt from exhibition “Housing facing the Street”

 © Nguyễn Thế Sơn 2012
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2. 3.

1.-3.  Hà Nội những ngày Tết nguyên đán
 Hanoi während des Tet-Neujahrfestes

 Hanoi during the time of Tet New Year

 © Le Duc Kim 2014 

1.
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1. 2.

1.-3.  Đèn trang hoàng đường phố kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954
 Dekorative Straßenbeleuchtung anläßlich der Feierlichkeiten im Kontext des 

Abzugs der französischen Kolonialherren aus Hanoi am 10. Oktober 1954

 Decorative street illuminations for the celebration of Hanoi’s liberation from the 
French on 10 October 1954

 © Michael Waibel 2014 

3.
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2. 3.

1.-3.  Biểu diễn ánh sáng, ca nhạc của các nghệ sỹ Lichtpiraten 
 (“Hải tặc ánh sáng”) Béclin nhân chuyến thăm chính thức của ông 

Klaus Wowereit, thị trưởng Berlin Wowereit, đến Zone 9 vào 
 tháng 10/2013

 Lichtprojektionen und Musikaufführung durch die Berliner Künstler Lichtpiraten anläßlich des Besuchs des 
 Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, Zone 9, im Oktober 2013

 Light projection and music performance by Berlin-based artists Lichtpiraten (“Light Pirates”) on the occasion of the official visit by 
 Klaus Wowereit, mayor of Berlin Wowereit at Zone 9, October 2013

 © Hoang Duc Thinh 2013
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NHÓM TÁC GIẢ 
THE AUTHORS
BIÊN TẬP VIÊN   

MICHAEL WAIBEL

Michael Waibel, Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý, là nghiên cứu viên chính và trưởng 

nhóm dự án tại Khoa Địa lý Đại học Hamburg, CHLB Đức. Lần đầu tiên đến Hà Nội 

vào năm 1996, ông đã ngay lập tức nhận thấy sức hút của thành phố và kể từ đó 

cho đến nay, ông đã có tới 60 chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội. Năm 2001, ông 

hoàn thành luận án tiến sĩ chuyên ngành phát triển đô thị tại Đại học Goettingen, 

CHLB Đức. Năm 2002, với chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên trong đời, ông bắt 

đầu ghi nhận lại những thay đổi về không gian và tiến trình phát triển đô thị của 

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Các nghiên cứu của ông tập trung vào các chủ đề như đô thị hóa, các chính sách 

giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu, các chính sách về công trình sử dụng năng 

lượng hiệu quả, tiết kiệm, những nếp sống chú trọng đến bảo vệ môi trường, các 

thói quen và hành vi của tầng lớp trung lưu đô thị, cũng như tăng trưởng xanh và 

quản lý đô thị xanh. Các khu vực nghiên cứu chính của ông gồm có Việt Nam và 

Trung Quốc. Ông là Tổng Biên tập của tạp chí Địa Lý Thái Bình Dương chuyên về 

bình duyệt chuyên đề, kiêm Tổng Biên tập của loạt sách Diễn Đàn Thái Bình Dương.

Từ năm 2008 đến năm 2013, ông là Điều phối viên cho hợp phần “Nhà ở thích ứng 

khí hậu và các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả ở Việt Nam” trong 

khuôn khổ dự án “Nghiên cứu sự phát triển bền vững của các siêu đô thị trong 

tương lai” do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức tài trợ thực hiện.

Sản phẩm của dự án là các ấn bản Sổ tay Nhà ở xanh (2011) và Sổ tay Các sản 

phẩm và Dịch vụ xanh (2013). Trong thời gian soạn thảo và phổ biến các cuốn sổ 

tay này, Michael Waibel đã tiếp cận nhiều bên liên quan của trung ương và địa 

phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm tăng cường vai trò làm chủ, 

thúc đẩy sự phối hợp liên ngành. Trong giai đoạn 2007-2009, với vai trò chuyên 

gia tư vấn ngắn hạn, ông thay mặt cho chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị 

do Liên minh Châu Âu tài trợ (chương trình UEPP-VN) tham gia một số hoạt động 

giảng dạy tại Khoa Quy hoạch đô thị, trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. 

Sau đó, ông giữ vai trò điều phối viên khoa học cho nhiều hội thảo, hội nghị của 

Viện Goethe tại Hà Nội về các chủ đề Tăng trưởng xanh (2013), Nhà ở xanh (2012), 

Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững (2010). Năm 2013, ông tham gia 

giảng dạy tại một số trường đại học Việt Nam với sự hỗ trợ của Tổ chức Trao đổi 

Hàn lâm CHLB Đức DAAD. Cũng trong năm này, Michael Waibel biên tập và cho 

xuất bản một loạt ấn phẩm về tình hình phát triển đô thị ở TP. HCM trong những 

năm gần đây. Loạt ấn phẩm này có sự đóng góp ý kiến khoa học và biên soạn của 

nhiều tác giả thuộc nhiều chuyên ngành, do nhà xuất bản Regiospectra tại Berlin 

xuất bản với gần 100 bức ảnh minh họa, chủ yếu là ảnh đen trắng. Đối với Michael 

Waibel, đây là bước khởi đầu để phản ánh một cách trực quan hơn quá trình phát 

triển đô thị gần đây của Việt Nam. Sau đó, ông tiếp tục xuất bản một ấn phẩm dày 

300 trang “Đại đô thị TP. Hồ Chí Minh” cùng tác giả Henning Hilbert vào đầu năm 

2014. Ấn phẩm này ra đời với sự hợp tác của Viện Goethe Việt Nam và tài trợ của 

nhiều doanh nghiệp, và đã nhận được nhiều ý kiến tích cực. Ngoài ra, ấn phẩm còn 

nhận được sự hoan nghênh của Đại học Kiến trúc TP. HCM, Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn quốc gia, Sở Xây dựng TP. HCM, Phân viện Quy hoạch Nông thôn 

Thành thị miền Nam và trường Đại học Việt Đức. Chính vì thế, một tác phẩm thứ 

hai đã được lên kế hoạch cho ra đời ngay sau đó, lần này với mục tiêu phác thảo 

quá trình phát triển đô thị của thủ đô Hà Nội. Kết quả tổng thể của các hoạt động 

này chính là cuốn sách trên tay độc giả.

Để tìm hiểu thêm thông tin về ấn phẩm và hồ sơ dự án, mời truy cập địa chỉ web: 

www.michael-waibel.de

NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP ẢNH VÀ 
BÀI VIẾT
ASTRID SCHULZ

Astrid là nhiếp ảnh gia tự do sống tại Luân Đôn chuyên chụp ảnh chân dung, tư 

liệu. Các dự án cá nhân của chị có thiên hướng nhiếp ảnh mỹ thuật và từ năm 

2001, chị đã tham gia các triển lãm quốc tế. Việt Nam là một trong những địa 

điểm ưa thích của Astrid tại Đông Nam Á. Năm 2013, chị hoàn thành một đợt trại 

sáng tác kéo dài 2 tháng tại Huế, miền Trung Việt Nam và cũng tham gia triển 

lãm tại một gallery ở khu “Zone 9” Hà Nội. Hoạt động nhiếp ảnh tại TP. HCM, 

Huế, Hà Nội khiến chị gần gũi hơn với văn hóa, con người Việt Nam, và chị hy 

vọng được trở lại đây thực hiện một dự án khác.

Email: info@astridschulz.com          

Web: www.astridschulz.com 

PHILIPPE LÊ

Philippe Lê là kiến trúc sư người Pari, Pháp. Sau khi học tập tại Pari và Houston, 

Texas, anh tham gia phục chế một số viện bảo tàng ở Pari cũng như các công 

trình sân bay, nhà máy, trung tâm hưu trí. Anh mở doanh nghiệp riêng năm 

2000, chuyên về thiết kế các công trình triển lãm, phòng thí nghiệm, nhà văn 

phòng, viện bảo tàng cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Pháp cũng như các công 

trình nhà ở tư nhân và căn hộ. Từ năm 2007, anh làm phó giám đốc kỹ thuật 

phụ trách thiết kế, xây dựng viện bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi. Hiện anh sống 

và làm việc ở cả Hà Nội và Abu Dhabi, tham gia thiết kế một số dự án tư nhân, 

thương mại, và đang thực hiện một nghiên cứu phân tích về bối cảnh đô thị phi 

chính quy của Hà Nội và khả năng ứng dụng trong thiết kế đô thị tương lai. 

Web: www.ple-architecture.eu

HENNING HILBERT

Henning Hilbert theo học ngành Đức ngữ và Nghệ thuật sân khấu tại các đại 

học ở Muynich và Berlin. Sau khi tốt nghiệp năm 1997, anh chuyển sang sinh 

sống  và làm việc ở Đông Nam Á. Sau vài năm giảng dạy tiếng Đức tại Đại học 

Kasetsart, Bangkok, năm 2000, theo chương trình của DAAD, anh chuyển đến 

TP. HCM và giảng dạy tiếng Đức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong 

5 năm, đồng thời cũng chịu trách nhiệm quảng bá về giáo dục đại học Đức cho 

các học sinh, sinh viên Việt Nam muốn theo học tại Đức. Tiếp đó, anh sang Seoul 

công tác chuyên môn trong 1 năm và quay lại TP. HCM vào năm 2007. Anh là cán 

bộ điều phối chương trình tại Đại học Việt-Đức kể từ khi trường được thành lập. 

Trong khuôn khổ ấn phẩm này, anh rất vui có cơ hội được khám phá một số địa 

điểm tại Hà Nội mà anh chưa từng đến. Anh rất phấn khích với sự đa dạng của 

các khu vực, từ khu phố cổ đến những khu đô thị mới, những ngõ hẻm chật chội 

đến những khu dân cư hiện đại ở khu vực ven thành phố.

Email: henning.hilbert@gmail.com

VŨ ĐỨC THỊNH

Sinh năm 1987. Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa 2010 và hiện đang học tiếp Thạc 

sỹ tại ĐH Xây dựng ngành Môi trường. Nhiếp ảnh đến với anh bất chợt và 

cuốn hút, gợi niềm đam mê trong anh. Vì không có nhiều thời gian cho nó, 

nên anh thường chụp sau giờ hành chính trên các mái nhà cao tầng ở Hà 

Nội. Những ánh đèn làm Thủ đô thêm tuyệt đẹp và lung linh hơn. Anh 

hi vọng mọi người sẽ thích ngắm những bức ảnh anh chụp.                         

Email: vu_hoang_vu_ngoc_vu@yahoo.com
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ĐỖ PHÚ HƯNG

Đỗ Phú Hưng, Tiến sĩ Quy hoạch đô thị, là giảng viên và chủ nhiệm Khoa Quy 

hoạch của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi 

Ông đã tốt nghiệp cử nhân kiến trúc. Ông đã đạt học vị tiến sỹ với luận văn 

mang tên “Phương pháp tiếp cận với sự tham gia của người dân trong quá trình 

quy hoạch đô thị”. Ông cũng tham dự các khóa học về “Quy hoạch hành động” 

ở Rotterdam và “Thành phố bền vững Châu Á” tại Bắc Kinh.      

Email: hungdophu@yahoo.com

CONSTANZE ARNOLD

Constanze Arnold, sống tại Leipzig, là nhà báo ghi hình tự do và chủ yếu làm các 

phim doanh nghiệp và phim sự kiện. Trong những năm qua, chị đã tham gia biên 

tập phim tại một cơ quan thông tấn trong nước và một số hãng phim. Hiện chị 

đang theo học khóa Thạc sỹ truyền thông, báo chí. Năm 2014, chị sang làm việc 

tại Việt Nam trong 5 tháng tại Phòng Văn hóa, Viện Goethe Hà Nội, đồng thời 

cũng tới các vùng khác trong nước và một số nước Đông Nam Á khác.     

Email: arnold.constanze@gmail.com

SYLVIA KÖLLNER

Sylvia Köllner hiện đang học Khóa Quản trị Xuất bản & Phát hành sách tại 

Leipzig, Đức. Chị sống tại Hà Nội từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015. Trong thời 

gian đó, chị tham gia một chương trình dịch vụ tình nguyện quốc tế do Ủy ban 

UNESCO Đức điều phối và được Bộ Ngoại giao Đức cấp kinh phí có tên gọi là 

Kulturweit và làm việc tại Viện Goethe Hà Nội cho Phòng Văn hóa. Trong mấy 

năm qua, Sylvia đã đi đến nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Á và khắp Việt Nam.     

Email: sylvia.koellner@googlemail.com

PETRA RAYMOND

TS. Petra Raymond hiện là giám đốc, phụ trách các chương trình văn hóa của 

Viện Goethe Philipin tại Manila. Trước khi tốt nghiệp tiến sỹ văn chương Đức, 

Đại học Friedrich-Alexander, Erlangen-Nürnberg, Đức, bà từng nghiên cứu ngôn 

ngữ, văn hóa, lịch sử Đức tại Đại học Wilhelms ở Westfalen, Münster, Đức. Petra 

Raymond công tác tại Viện Goethe từ năm 1993. Từ năm 1996-2000, bà là 

Trưởng phòng ngôn ngữ, Viện Goethe Syria (Damascus). Từ năm 2000-2004, bà 

làm Giám đốc Viện Goethe Gana (Accra). Từ năm 2004 -2008, bà làm Giám đốc 

Viện Goethe Pakitxtan (Karachi). Đến năm 2008, bà giữ chức vụ giám đốc Viện 

Goethe Bôtxnia (Hécxơgôvina, Sarajevo và Hécxơgôvina) cho đến năm 2012.   

Email: Petra.Raymond@goethe.de

LEIGH ANN CHOW

Leigh Ann từ New York đến Việt Nam, hiện làm việc tại Ban Nghiên cứu & Đầu 

tư, TP. Hồ Chí Minh. Chị sinh tại Việt Nam và hiện trở lại đây để tìm hiểu thêm 

về những di sản nơi sinh thành. Leigh Ann đã đi nhiều nơi trên khắp Việt Nam 

và khu vực Đông Nam Á. Chị rất thích trải nghiệm sức sống và sự phát triển của 

thành phố này.                                   Email: leighann.chow@gmail.com

NGUYỄN QUỲNH LIÊN

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tình yêu của chị dành cho Hà nội tự nhiên tựa như hơi 

thở. Hiện tại chị là giảng viên marketing tại Đại học FPT, Hà Nội, Việt Nam. Nhiếp 

ảnh là sở thích lâu năm của chị. Chị luôn muốn ghi lại những khoảnh khắc và giữ 

chúng sống động.           Email: nguyenquynhlien912@gmail.com

LÊ ĐỨC KIM

Lê Đức Kim năm nay 45 tuổi. Năm lên 10, anh đã có niềm say mê mãnh liệt với 

chụp ảnh. Kim đã tham dự khóa học hướng nghiệp về chụp ảnh năm 16 tuổi, 

nhưng sau đó do hoàn cảnh gia đình nên anh không thể tiếp tục niềm đam mê 

trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được. Tuy nhiên chụp ảnh vẫn luôn là 

niềm đam mê cháy bỏng của anh. Năm 2008 cơ hội cho niềm đam mê của anh 

được khơi dậy khi Kim bắt đầu làm việc cho Dự án Y tế của tổ chức GIZ. Qua các 

chuyến công tác từ Hà Nội đi các tỉnh anh ấy đã có nhiều cơ hội để chụp và lưu 

lại những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống.             

Email: gtzkim@gmail.com

CLAAS DÖRNTE

Claas Dörnte là Hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Albert Einstein, Laatzen, 

Đức. Ông từng theo học ngành địa lý, ngôn ngữ Đức, văn học Đức tại Đại học 

Georg August, Göttingen, Đức. Từ năm 2003, ông đã đến Hà Nội nhiều lần, và 

năm 2004 là sinh viên trong chương trình học bổng trao đổi sinh viên do DAAD 

tài trợ. Khi làm luận văn, ông thực hiện một nghiên cứu về sự phổ biến của các 

lối sống trong quá trình xuất hiện của tầng lớp trung lưu mới ở những khu đô thị 

mới Hà Nội, và đã thực hiện một số bài giảng tại Hà Nội, Berlin và Göttingen về 

chủ đề này.           Email: claas.doernte@gmx.de

CRISTINA NUALART

Cristina Nualart xuất thân từ Tây Âu nhưng làm việc tại 3 lục địa khác nhau và 

cho đến giờ chị tự nhận trong mình đã có sự pha trộn đa văn hóa. Chị là nhà hoạt 

động nghệ thuật và chuyên gia giáo dục, hiện sống tại Việt Nam và giảng dạy 

tại Trung tâm Truyền thông Thiết kế Nam Sài Gòn, ĐH RMIT (2010-2014); tham 

gia viết bài cho tạp chí Thế giới và một số báo khác. Chị có thói quen tích trữ rất 

nhiều ảnh đủ thể loại về những kỳ quan bắt gặp ở bất kỳ đâu và không nỡ xóa. 

Chị hiện đang theo học lấy bằng tiến sỹ.     Web: www.cristinanualart.com 

PAULETTE CHHEAV

Paulette Chheav học khoa Ngoại ngữ, Đại học Paris-X-Nanterre. Với niềm đam 

mê du lịch, nhiếp ảnh, năm 2007, chị đến Châu Á và hiện đang sinh sống, làm 

việc tại TP.HCM. Chứng kiến sự chuyển biến của thành phố này trong mấy năm 

qua, chị rất thích đi dạo, chụp ảnh văn hóa đô thị và các khoảnh khắc đời thường 

của Việt Nam.                       Email: paulene79@hotmail.com

MẠC BẢO KHÁNH

Mạc Bảo Khánh là một người đam mê nhiếp ảnh quê Đà Nẵng. Anh hiện đang làm 

một dự án ảnh về Việt Nam. Anh cũng đang theo học ngành Quan hệ quốc tế, Học 

viện Ngoại giao.              Email: macbaokhanh3012@gmail.com

HOÀNG ĐỨC THỊNH (RIAREBRAND)

Là nhiếp ảnh gia, nhà tư vấn sáng tạo, thiết kế đồ họa & trang web tại Hà Nội. 

Anh bắt đầu làm thiết kế đồ họa từ 10 năm trước với nhiều dự án của Viện 

Goethe, Quỹ Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Đức, Đại Sứ 

quán Đan Mạch, GIZ, KfW, gmp, MTV Exit... và nhiều doanh nghiệp trong nước 

khác. Nhiếp ảnh ban đầu chỉ là sở thích của anh khi rảnh rỗi. Nhưng càng về 

sau, những thách thức của mảng phóng sự ảnh nảy sinh một niềm đam mê mới 

muốn trở thành nhiếp ảnh chuyên nghiệp mảng phóng sự và văn hóa. Hiện anh 

là Giám đốc Studio chi nhánh Hà Nội, phụ trách hơn 100 nhiếp ảnh gia cho một 

dự án trang web thương mại điện tử của Tập đoàn Vingroup.   

Email: thinhgraphic2001@gmail.com

ALF KELLER

Alf Keller là họa sỹ người Đức đã sinh sống ở Hà Nội được 5 năm nay. Ông từng 

theo học Đại học nghệ thuật Städelschule” tại Frankfurt-Main. Sau khi làm nghề 

nghiên cứu tiếp thị một số năm, ông chuyển tới Xênêgan sinh sống và làm nghề 

họa sỹ trong gần 20 năm. Ông đã có một số triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm 

ở Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Xênêgan, Dimbabuê.           

Email: koke@alf-keller.com

CHRISTIAN OSTER

Christian Oster sinh năm 1957, từng theo học ngành Chính trị học, Lịch sử, Giáo 

dục tại Freiburg. Ông làm nghề nhà báo từ năm 1985. Năm 2002, ông mở nhà 

hàng riêng tại khu tường thành tu viện cổ ở khu Hắc Lâm. Cuối năm 2004, ông 

chuyển đến Hà Nội sinh sống và tham gia với tư cách cố vấn khi Viện Goethe 

khai trương nhà hàng riêng của Viện. Vợ ông người Việt tên Đặng Thị Hồng Hạnh. 

Hai người có một con gái. Với công ty riêng tên gọi HanoiKultour và khẩu hiệu 

“Hin und weg” (tạm dịch: “Nơi đây nơi kia”), ông không chỉ tìm kiếm những “góc 

khuất nhỏ” cho các yếu nhân như Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier hay 

Josef Ackermann, mà còn muốn đi tìm những nơi xa lánh các khu du lịch ồn ào.               

Email: christian.oster@gmail.com 

KATRIN BRÖMME

TS. Katrin Brömme là nhà nghiên cứu kiêm giảng viên của Viện Kỹ thuật môi 

trường và Sinh thái (EE+E, www.rub.de/ecology), Đại học Bochum (RUB) từ năm 

1998. Năm 2005, bà làm điều phối viên dự án nghiên cứu “Khai thác mỏ và môi 

trường tại Việt Nam”, chương trình giữa Hiệp hội nghiên cứu Khai thác mỏ và Môi 

trường (RAME, www.rame.vn) và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt 

Nam (VINACOMIN, www.vinacomin.vn). Dự án này (2005-2015) được Bộ Giáo 

dục Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tài trợ. Bà có chuyên ngành đào tạo xây 

dựng, chuyên về quy hoạch, quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, 

quản lý tổng hợp tài nguyên nước.    Email: katrin.broemme@gmx.de

HOÀNG MẠNH NGUYÊN

TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, sinh năm 1971, hiện là Viện trưởng Viện Kiến trúc 

Nhiệt đới, Đại học Kiến trúc Hà Nội (ITA-HAU). Anh tốt nghiệp đại học kiến trúc 

năm 1992 và sau đó làm giảng viên tại Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1998. Năm 

2002, anh tốt nghiệp bằng Tiến sỹ chuyên ngành kiến trúc. Năm 2004, anh là 

giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Kỹ thuật Béclin, Đức. Năm 2008, anh thành lập 

VIEALIFE - một nhóm tư vấn thiết kế kiến trúc về thích ứng khí hậu và hiệu quả 

năng lượng (www.viealife.com). Năm 2010, anh được bổ nhiệm làm Viện trưởng 

Viện Kiến trúc Nhiệt đới và năm 2011, anh khởi động trung tâm Tư vấn Tiết kiệm 

Năng lượng, trực thuộc viện.    Email: hmnguyen68@gmail.com

ANEMI WICK

Anemi Wick đến từ Thụy Sỹ và đã có mặt tại Việt Nam và Đông Nam Á từ đầu 

năm 2009. Chị là nhà báo, nhà văn, tác giả, nhà làm phim, biên tập viên, cố vấn 

truyền thông, phiên dịch viên game video, hướng dẫn viên du lịch, họa sỹ biếm 

họa, sinh viên, giáo viên, chuyên gia, người mới vào nghề. Sở thích của chị là đi 

ngao du, du ngoạn khắp nơi. Chị từng theo học ngành Sư phạm, Xã hội học, Báo 

chí, Truyền thông đa phương tiện.               Email: a.wick@sunrise.ch 

NGUYỄN THẾ SƠN

Nguyễn Thế Sơn sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp khoa Tiếng Trung- 

Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 2000, anh tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, 

Đại học Mỹ thuật Hà Nội, sau đó anh ở lại giảng dạy từ năm 2002-2008. Năm 

2008 anh theo học Cao học tại Học Viện Mỹ thuật TW, Bắc Kinh, Trung Quốc 

và tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật năm 2012. 

Sau đó anh giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Nguyễn Thế Sơn đã có nhiều 

triển lãm cá nhân và nhóm. Triển lãm mới nhất của anh là triển lãm sắp đặt ảnh 

“8m2” trong Dự án “Hành trình Việt Nam xanh“ tại Bảo tàng Mỹ thuật Đại học 

Mỹ thuật Việt Nam (2014), “VINATREE” tại Espace Triartis, Paris (2014), triển lãm 

Nhiếp ảnh đương đại Đông Nam Á tại Seoul, Hàn Quốc, Jakarta, Indonesia (2014), 

“VINATREE” tại “Hà Nội: Lạc lối và tìm thấy” tại Viện Goethe Hà Nội (2014). Triển 

lãm “Nhà Tây biến hình” tại Không gian nghệ thuật Manzi, Hà Nội (2013). Triển 

lãm “Nhà Mặt Phố” - dự án “nhiếp ảnh phù điêu” tại Viện Goethe Hà nội (2012). 

Triển lãm tranh “Tầm cao mới” tại Art Vietnam Gallery (2009).            

Web: http://nguyentheson.com/

STEPHANIE GEERTMAN

Stephanie Geertman đã sống và làm việc tại Hà Nội hơn 10 năm nay. Chị làm 

công tác nghiên cứu cho một số trường đại học  Châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời 

tư vấn cho nhiều tổ chức NGO và doanh nghiệp. Chị có bằng TS. chuyên ngành 

Kiến trúc-Quy hoạch đô thị, Đại học Eindhoven, Hà Lan (2007) chuyên đề toàn 

cầu hóa và đổi mới văn hóa nhà ở đô thị tại Hà Nội. Chị tiếp tục hợp tác với Đại 

học Neuchâtel Thụy Sỹ nghiên cứu sự thay đổi văn hóa đô thị của Hà Nội trong 

một nghiên cứu về toàn cầu hóa hình thái đô thị (2009-2010). Hiện Stephanie 

đang cộng tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (INRS) Montreal, Canađa, 

trong một chương trình nghiên cứu bậc trên cao học về lối sống (có ảnh hưởng 

của nước ngoài) của giới trẻ và phát triển không gian công cộng tại Hà Nội (2013-

2015). Nghiên cứu mới nhất của chị có trọng tâm là vai trò văn hóa-xã hội, chính 

trị của hiện tượng ‘kiến trúc vi mô’ tự phát trong quan trọng phát triển đô thị của 

Hà Nội.             Email: geertman.stephanie@gmail.com

MONIQUE GROSS

Monique Gross là người gốc Los Angeles. Chị chuyên nghiên cứu lịch sử nghệ 

thuật San Francisco và có bằng bằng Thạc sỹ khoa Công nghệ thông tin tại Iowa 

trước khi chuyển đến Pari, Pháp để hoạt động trong ngành nghệ thuật. Chị hiện 

đang sinh sống tại Hà Nội cùng chồng và hai con trai và làm bình luận viên và 

thư ký tòa soạn tự do trong khi tiếp tục nghiên cứu về nền văn hóa, quá trình đô 

thị hóa và phát triển tại đây. Ngoài ra, chị cũng tích cực tham gia vào các hoạt 

động khuếch trương nền nghệ thuật của thành phố năng động này.  

Email: moniquegross07@gmail.com

CLAIRE DRISCOLL

Claire Driscoll là nhà thiết kế và giảng viên người Anh hiện đang sống và làm 

việc tại Hà Nội. Kinh nghiệm thiết kế in lưới, minh họa, trang phục cho phái 

mạnh cho chị nhiều chất liệu để hiểu và vun đắp niềm đam mê với công việc 

sáng tạo.

Từ năm 2003, Claire bắt đầu kết hợp làm việc sáng tạo nghệ thuật, thiết kế, 

giảng dạy vào nhiều lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, dệt, thiết kế, minh họa, mỹ 

thuật, chế tạo. Năm 2013, cô đồng sáng lập cơ sở sáng tạo lồng ghép giữa nghệ 

thuật và thiết kế tên gọi là Work Room Four tại Hà Nội và hiện đang thực hiện 

một loạt dự án trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Các tác phẩm minh họa của 

Claire lấy những trật tự, hỗn độn, hình thái, chức năng mà chị quan sát được làm 

nền tảng, sau đó kết hợp với các ý tưởng để hình thành nên những sản phẩm làm 

thủ công hay trên vi tính.                      Email: clairedriscoll@gmail.com

DAVID FROGIER DE PONLEVOY

David Frogier de Ponlevoy là nhà báo, giảng viên báo chí, tư vấn PR và tác giả. 

Ông có bằng Thạc sỹ chính trị học và đã viết hai cuốn sách về cuộc sống, văn 

hóa thường nhật đương đại Việt Nam: “Việt Nam 151” - gồm 151 chuyện ngắn kèm

151 bức ảnh, và “Fettnäpfchenführer Vietnam” - gồm những điều ‘nên’ và ‘không 

nên’ làm tại Việt Nam. Ông sinh sống tại Hà Nội từ năm 2006 đến 2014, và trong 

thời gian này công việc chính của ông là làm giảng viên báo chí, tư vấn cho 

các tổ chức đến từ Đức và làm hướng dẫn viên du lịch cho chương trình “Hanoi 

Kultour”. Sau khi trở lại Đức vào năm 2014, ông làm việc cho hãng xuất bản 

“Profilwerkstatt” tại Darmstadt.                 Email: mail@frogier.com
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MICHAEL WAIBEL

Michael Waibel, holds a PhD in geography, and is a senior researcher and project 

leader at the Department of Geography of the University of Hamburg, Germany. 

He is also editor-in-chief of the peer-reviewed journal PACIFIC GEOGRAPHIES 

and of the book series PAZIFIK FORUM. In 1996 he went to Hanoi for the first 

time and was immediately charmed by the city; since then he has made over 60 

trips to Vietnam. In 2001 he completed his PhD in Urban Development in Hanoi 

at the University of Goettingen, Germany. A year later he bought his first digital 

camera and began extensively documenting new urban development and spatial 

changes both in Hanoi and Ho Chi Minh City. His research interests focus on 

urbanism, climate change mitigation policies, energy-efficient housing policies, 

pro-environmental lifestyles, urban middle class behaviour, as well as urban 

(green) governance and green growth in Vietnam and China. 

From 2008-20013 he was coordinator of the work package “Climate Adapted 

Housing and Energy-Efficient Buildings in Vietnam,” a research project funded 

through the “Research for the Sustainable Development of Megacities of 

Tomorrow” programme implemented by the German Ministry of Education and 

Research (BMBF), resulting in the publications “Handbook for Green Housing” 

(2011) and “Handbook for Green Products and Services” (2013). During the 

process of development and dissemination of these handbooks he made a point 

of integrating various stakeholders from the local and national government, 

corporate sector and civil society, to increase ownership and to promote cross-

sector cooperation. From 2007-2009 he was a consultant for the Urban Planning 

Faculty of Ho Chi Minh University of Architecture on behalf of the EU funded 

Urban Environmental Planning Programme (UEPP-VN). Further he was scientific 

coordinator of numerous conferences on behalf of Goethe Institut Vietnam on 

topics such as climate change and sustainable urban development (2010), green 

housing (2012), green growth (2013), and in 2014 about creativity and urban 

development. In 2013, supported by the German Academic Exchange Service DAAD, 

he lectured at several universities in Vietnam. Also in 2013, Michael published an 

edited volume about the recent urban development of Ho Chi Minh City with 

scientific and narrative contributions from authors of various backgrounds. This 

book, published by Regiospectra publishing house in Berlin, was illustrated with 

about 100 photos (most of them in black and white). For Michael, this was the 

starting point to reflect over another – more visual – way to illustrate Vietnam’s 

recent urban development. As a consequence he published in early 2014, together 

with Henning Hilbert and in cooperation with Goethe-Institut Vietnam, and with 

sponsorship support from many companies, the 300 page coffee table book 

“TP. Hồ Chí Minh MEGA City.” Having received enthusiastic feedback for this 

publication a second coffee table book was envisaged immediately afterwards. 

This time the aim would be to illustrate the urban development of Vietnam’s 

capital city, Hanoi. The comprehensive result of this effort you are holding in 

your hands right now. 

More information on his publication and project record can be found at his 

website: www.michael-waibel.de

CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS 
AND ESSAYISTS

ASTRID SCHULZ

Astrid is a London based freelance photographer, who specializes in portraiture 

and documentary photography. Her personal projects lean towards fine art 

photography and she has exhibited internationally since 2001. Vietnam is one of 

Astrid’s favorite places in South-East Asia. In 2013 she completed a  two month 

artist residency in Hue, Central Vietnam and also exhibited in a gallery in what 

was known as ‘Zone 9’ in Hanoi. Working photographically in HCM City, Hue and 

Hanoi has brought the culture and the people of Vietnam close to her heart and 

she hopes to return for another project.

Email: info@astridschulz.com          Web: www.astridschulz.com

PHILIPPE LÊ

Philippe Lê is an architect from Paris, France. After studying in Paris and Houston, 

Texas he worked on the renovation of several museums in Paris as well as 

airports, factories and retirement centers. He opened his own practice in 2000 for 

which he designed exhibition spaces, laboratories, offices and a museum for the 

French Natural History Museum as well as private houses and apartments. Since 

2007 he is deputy technical director for the design and construction of the Louvre 

museum in Abu Dhabi. Currently based in Hanoi and Abu Dhabi, he has designed 

several private and commercial projects and is working on a study analyzing the 

informal urban fabric of Hanoi and how it can be used for future urban design.

Web: www.ple-architecture.eu

HENNING HILBERT

Henning Hilbert studied German Language and Dramatics at universities in Munich 

and Berlin. After his graduation in 1997 he moved to South East Asia and worked 

as a German language lecturer at Kasetsart University in Bangkok. In 2000 he 

moved to Ho Chi Minh City and worked there as a DAAD lecturer teaching German 

at the University of Social Sciences and Humanities for five years where he was 

also in charge of DAAD higher education marketing for Vietnamese who wanted 

to study in Germany. After a one year professional stay in Seoul he returned to 

Vietnam in 2007 and began teaching at Goethe Institute Hanoi. Later he joined 

the Vietnamese German University (VGU) in Ho Chi Minh City shortly before its 

opening and continues to work there as a program coordinator focusing mainly on 

the language centre and academic affairs. Henning was co-editor and contributed 

photographs to the “TP. Hồ Chí Minh MEGA City” book published in 2014. For this 

publication he enjoyed the opportunity to discover several areas of Hanoi which 

he had previously never visited and was fascinated by the diversity of districts 

from the old quarter, to the narrow, ever-unfolding alleyways, to the vast modern 

living areas already constructed on the outskirts of the city.  

Email: henning.hilbert@gmail.com

VU DUC THINH

I’m Vu Duc Thinh, born 1987. I graduated from the Polytechnic in 2010 and am 

studying for PhD at the Civil Engineering University, majoring environment 

management. Photography came to me unexpectedly, engagingly and 

passionately. Not being able to spend as much time for photography as I want to, 

I often take photos in after-hours time from above high-rise buildings in Hanoi. 

The lights make the capital city more beautiful and sparkling. I hope you enjoy 

my photos. I’m pleased and thankful for the cooperation.   

Email: vu_hoang_vu_ngoc_vu@yahoo.com

DO PHU HUNG

Do Phu Hung, is a Professor and Dean of the Faculty of Urban Planning at the 

Ho Chi Minh City University of Architecture.  He earned his PhD from that 
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same university and wrote his thesis the public participation in urban planning 

processes. He attended further courses on “Action Planning” in Rotterdam and 

“Sustainable Cities in Asia” in Beijing. This inclined his perspective toward social 

issues from a bottom-up approach in terms of social praxis. 

Email: hungdophu@yahoo.com 

CONSTANZE ARNOLD

Constanze Arnold is a freelance video journalist living in Leipzig, Germany. Her 

background is as a video editor at a national news agency and also producing 

corporate and event films for  various film production companies. Currently she 

is studying for her master’s degree in communications and media science. In 

2014 she spent 5 months in Vietnam working at the Cultural Dept. of the Goethe-

Institut Hanoi, and travelling throughout the country and Southeast Asia.     

E-Mail: arnold.constanze@gmail.com

SYLVIA KÖLLNER

Sylvia Köllner is studying bookselling and publishing management in Leipzig, 

Germany. From September 2014 till February 2015 she lived in Hanoi. During that 

time she worked at the Goethe-Institut Hanoi for the culture department  through 

kulturweit , an international voluntary service program coordinated by the 

German Commission for UNESCO with funding provided by the German Ministry 

for Foreign Affairs. Sylvia has also spent time travelling throughout Vietnam and 

Southeast Asia.          E-Mail: sylvia.koellner@googlemail.com 

PETRA RAYMOND

Dr. Petra Raymond is the current director and head of cultural programs at the 

Goethe-Institut Philippinen in Manila. Before she received her PhD in German 

literature from the Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg in 

Germany, she studied German language, literature and sciences of history at 

the Westfälische Wilhelms-Universität in Münster in Germany.  In 1993 Petra 

Raymond began working for the Goethe-Institut: from 1996 to 2000 she was head 

of the language department at the Goethe-Institut Syrien in Damascus, Syria; in 

2000 she became director of the Goethe-Institut Ghana in Accra, Ghana where 

she stayed until 2004; from 2004 until 2008 she was director of the Goethe-

Institut Pakistan in Karachi, Pakistan; in 2008 she became the director of the 

Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

until 2012.                      Email: Petra.Raymond@goethe.de

LEIGH ANN CHOW

Leigh Ann relocated to Vietnam from New York City and works within research 

and investment management in HCMC. She was born in Vietnam and returned to 

learn more about her heritage. Leigh Ann has traveled extensively throughout 

Vietnam and within Southeast Asia. She enjoys experiencing the energy and 

evolution of the city.                           Email: leighann.chow@gmail.com

NGUYEN QUYNH LIEN

Born and grew up in Hanoi, Lien’s love for Hanoi is as natural as breathing. 

Currently she works as a marketing lecturer at FPT University Hanoi, Vietnam. 

Taking photos is her long-term hobby. She likes to record the moments and keep 

them alive.            Email: nguyenquynhlien912@gmail.com

LE DUC KIM

Le Duc Kim is 45 years old. His passion for photography was apparent early in life 

(10 years old) and when he was 16 he attended a professional training course in 

photography. But family responsibilities shifted his decision to pursue practicing 

as a photographer and since 2008 Kim works as a driver at GIZ Office Hanoi. 

Photography remains his greatest hobby and interest. Fortunately his job is such 

that he often travels from Hanoi to the provinces allowing him to practice his 

passion and capture the beautiful moments of life.   

Email: gtzkim@gmail.com

CLAAS DÖRNTE

Claas Dörnte is the Elementary School Principal at Albert Einstein School in 

Laatzen, Germany. He studied geography, German language and literature at 

Georg August University in Göttingen, Germany. Since 2003 he has visited Hanoi 

many times and in 2004 was a foreign exchange scholarship student funded by 

the German Academic Exchange Service (DAAD). For his final thesis he undertook 

research to study the polarization of lifestyles in the course of newly emerging 

middle classes in the new urban areas of Hanoi and has given several lectures in 

Hanoi, Berlin and Göttingen on this topic.          Email: claas.doernte@gmx.de

PAULETTE CHHEAV

Paulette Chheav studied Foreign Languages at the University of Paris-X-Nanterre. 

Passionate about travel and photography, she moved to Asia  in 2007 and 

currently lives and works in HCMC. Observing and witnessing the transformation 

of the city in the past few years, she enjoys driving around and photographing 

urban culture and every moment of Vietnamese life.  

Email: paulene79@hotmail.com

CRISTINA NUALART

Cristina Nualart hails from Western Europe, but she has worked on three 

continents, and is no longer sure what part of her cultural make-up comes from 

where. She is an art practitioner and education professional who lived in Vietnam, 

where she taught in the Saigon South Centre of Communication and Design, RMIT 

University (2010-2014); and wrote articles on art for Word Vietnam magazine and 

other publications. She has the bad habit of accumulating lots of photographs of 

all kind of visual marvels seen anywhere, which then become hard to delete, due 

to fondness. She is currently working on a PhD. 

Web: www.cristinanualart.com 

MAC BAO KHANH

Mac Bao Khanh is an enthusiastic photographer from Danang City and is studying 

International Relations at the Diplomatic Academy of Vietnam. The subject of his 

photographs is always Vietnam.             Email: macbaokhanh3012@gmail.com

HOANG DUC THINH (AKA RIAREBRAND)

Thinh is a photographer, creative consultant, graphic and web designer in Hanoi. 

He started his career as a graphic designer 10 years ago with many projects 

for Goethe-Institut, Japan Foundation, British Council, German Embassy, Danish 

Embassy, GIZ, KfW, WHO, USAid, GMP, MTVexit... as well as many other local 

companies. Although photography initially began as a hobby, lately and slowly, 

the challenge of working as a reporter led to a new passion and he is dedicating 

his time to develop as a professional action photographer. Currently Thinh is 

a Studio Director leading over 100 photographers, for the Hanoi branch of a 

Vingroup Corporation e-commerce website.   

Email: thinhgraphic2001@gmail.com

ALF KELLER

Alf Keller is a German artist who has lived in Hanoi for the past five years. He 

studied at  the college of art “Städelschule” in Frankfurt-Main, Germany. After 

working for some years as a marketing researcher, he moved to Senegal were 

he lived and worked as an artist for nearly twenty years. He had solo and group 

exhibitions in Germany, France, Switzerland, Senegal and Zimbabwe.    

Email: koke@alf-keller.com

CHRISTIAN OSTER

Christian Oster, born in 1957, studied Political Science, History and Education in 

Freiburg, Germany. He has been working as a journalist since 1985. In 2002 he 

opened his own restaurant between old monastery walls in the Black Forest. In 

late 2004 he moved to Hanoi to be involved as a consultant when the restaurant 

at the Goethe-Institut was being established and stayed for good. He is married to 

Dang Thi Hong Hanh and has a daughter. With his company HanoiKultour, under 

the slogan “Hin und weg” (literally: “There and away”), he searches not only for 

“little escapes” for Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier or Josef Ackermann, 

but also for off the beaten tourist track destinations.  

Email: christian.oster@gmail.com 

KATRIN BRÖMME

Dr.-Ing. Katrin Brömme was a researcher and lecturer at the Institute for 

Environmental Engineering and Ecology (EE+E, www.rub.de/ecology), University 

of Bochum (RUB) until 1998. In 2005 she began managing the joint research 

project “Mining and Environment in Vietnam” between the Research Association 

Mining and Environment (RAME, www.rame.vn) and Vietnam National Coal – 

Mineral Industries Holding Corporation Limited (VINACOMIN, www.vinacomin.vn). 

The project (2005-2015) is funded by the German Federal Ministry of Education 

and Research (BMBF). She has a background in civil engineering with a focus on 

environmental planning and management, environmental impact assessment, and 

integrated water resources management.    

Email: katrin.broemme@gmx.de 

HOANG MANH NGUYEN

Hoang Manh Nguyen, PhD in architecture, born in 1971, is currently the General 

Director of the Institute of Tropical Architecture at Hanoi Architectural University 

(ITA-HAU). He graduated as architect in 1992 and became a lecturer at the Hanoi 

University of Architecture in 1998. In 2002, he got his PhD in architecture. In 

2004, he was visiting lecturer at the Technical University of Berlin, Germany. 

In 2008, he founded VIEALIFE - Architectural and art design consultancy group 

on climate adaptation and energy efficiency. (www.viealife.com). In 2010 he 

became the General Director of the Institute of Tropical Architecture and in 2011 

he founded an Energy Saving Consultancy center affiliated to it.  

Email: hmnguyen68@gmail.com

ANEMI WICK

Anemi Wick from Switzerland has travelled around Vietnam and Southeast 

Asia since early 2009. She has been a journalist, writer, book author, video 

maker, editor, media consultant, video game translator, tour guide, cartoonist, 

student, teacher, expert and beginner, and she likes to get lost and to move in all 

directions. She studied Teaching, Sociology, Journalism and Multimedia. 

Email: a.wick@sunrise.ch 

NGUYEN THE SON 

Born in Hanoi in 1978. Son graduated from the Chinese Department of Hanoi 

Foreign Language University in 2000. In 2002 he graduated from the Fine Arts 

Department of Hanoi Fine Arts University where he worked from 2002-2008. 

In 2008 he undertook a Masters course at the Central Academy of Fine Arts, 

Beijing, China and graduated with a Major in Fine Arts Photography in 2012. 

Since 2012 he has been working as lecturer at Vietnam Fine Arts University. Son 

had several solo and group exhibitions, the most recent being the “8m2 project” 

photo- installation in “Green journey for Vietnam” exhibition at Museum of 

Vietnam Fine Arts University (2014), the “VINATREE” series at Espace Triartis, 

Paris (2014), the “House facing the street” (Karaoke series) in “Asian-Korea 

Contemporary Media Art Exhibition”, Jakarta, Indonesia (2014), the “VINATREE” 

series in “Hanoi: Lost and Found” exhibition at Goethe Institute, Hanoi (2014) and 

the “Nhà Tây Transforms” exhibition at Manzi Art Space, Hanoi (2013). “House 

Facing the Street” Photo-relievo exhibition at Goethe Institut, Hanoi (2012), “New 

Higher Level” painting exhibition at Art Vietnam Gallery, Hanoi (2009).  

Website: http://nguyentheson.com/

STEPHANIE GEERTMAN

Stephanie Geertman has worked and lived in Hanoi for more than a decade.  She 

is an academic researcher for several European and North American universities, 

and also a consultant for the non-profit and commercial sector. She received her 

doctorate degree from the University Eindhoven, the Netherlands, department of 

Architecture and Urban planning (2007) in which she studied globalization and 

the transformation of the housing culture in Hanoi. Affiliated with the University 

of Neuchâtel Switzerland, she continued studying Hanoi’s changing urban culture 

through a study on the globalization of urban form (2009-2010). At present 

Stephanie is affiliated with the Institute National de la Recherche Scientifique 

(INRS) Montreal, Canada, as a post-doctoral fellow she studies how youths are 

developing (foreign influenced) practices and negotiate for public space in Hanoi 

(2013-2015). Her latest research focuses on the socio-cultural and political role 

of the ongoing manifestation of spontaneous ‘micro structures’ in Hanoi’s urban 

development.             Email: geertman.stephanie@gmail.com

MONIQUE GROSS

Monique Gross is from Los Angeles. She studied art history in San Francisco and 

earned a Master’s degree in Information Science in Iowa before moving to Paris, 

France to work in the cultural sector. Currently she lives with her husband and 

two sons in Hanoi where she works as a freelance narrator and copy editor to 

feed her boundless curiosity about culture, urbanization and development. She 

also moonlights promoting the arts of this effervescent city.              

Email: moniquegross07@gmail.com

CLAIRE DRISCOLL

Claire Driscoll is an English designer and educator based in Hanoi. A background 

in screen-printing, illustration and menswear design provides the material for her 

understanding and enthusiasm for creative work.

Since 2003 Claire has worked combining art, design and teaching across many 

aspects of creative industry; textiles, design, illustration, fine art and manufacture. 

In 2013 she co-founded the collaborative art and design space Work Room Four 

in Hanoi and works now on a variety of projects encompassing many artistic 

disciplines. Claire’s illustration work is based in order, disorder, form and function 

she observes and then categorises her thoughts working by hand and digitally.

Email: clairedriscoll@gmail.com

DAVID FROGIER DE PONLEVOY

David Frogier de Ponlevoy is a journalist, media trainer, PR consultant and 

author. He holds a Master degree in political science and has written two books 

on life and daily culture in contemporary Vietnam: “151 Vietnam” which couples 

151 small stories with 151 pictures, and “Fettnäpfchenführer Vietnam”, which deals 

with Do’s and Don’ts in Vietnam. He lived in Hanoi from 2006 to 2014 and during 

this time mainly worked as a trainer for Vietnamese journalists, a consultant for 

German organizations and as a tour guide for “Hanoi Kultour”. Since his return to 

Germany in 2014, he works for the corporate publishing agency “Profilwerkstatt” 

in Darmstadt.                     Email: mail@frogier.com 
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MEGA CITY
 TP. Hồ Chí Minh 

Times Publishing House

Excerpt from greeting of the Director of Goethe Institute Vietnam, Dr. Almuth Meyer-Zollitsch 
Welcome to Ho Chi Minh City, the vibrant economic metropolis and biggest city of Vietnam, which recently emerged as 
the country’s first mega city. Now, Ho Chi Minh City stands head to head with other mega cities such as New Dehli, São 
Paulo or Mexico City. Ho Chi Minh City is rapidly changing against the backdrop of globalization, but has preserved an 
almost rural character in many of its small alleys. For many people, the mega city is a place of hope for a better future, a 
small share of new welfare. Can these dreams be fulfilled if the number of inhabitants continues to rise by millions and 
climate change is flooding entire city districts? 

This book invites the reader on a journey through the familiar and lesser-known aspects of this fascinating city to witness 
its vibrancy and dynamism. Allow yourself to be taken by endless stream of traffic, which while chaotic, barrels forward, 
just like the city of Ho Chi Minh itself. 

Trích dẫn lời chào, TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện Trưởng Viện Goethe Việt Nam 
Chào mừng các bạn đến với TP. Hồ Chí Minh, thủ đô kinh tế sôi động nhất và thành phố lớn nhất Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh 
đã trở thành đại đô thị đầu tiên của Việt Nam và do đó có thể sánh cùng các đại đô thị khác như New Delhi, São Paulo và 
thành phố Mexiko-City. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, TP. Hồ Chí Minh đã thay đổi một cách nhanh chóng - tuy nhiên, ở 
rất nhiều nơi, nhiều hẻm nhỏ, đời sống vẫn còn giữ nguyên nếp sống làng quê. Đối với rất nhiều người, đại đô thị là miền đất 
hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống mới sung túc. Nhưng liệu những giấc mơ này có thể được thực hiện khi số 
dân của thành phố tăng lên một vài triệu và biến đổi khí hậu đã làm cho một phần thành phố thường xuyên ngập trong nước? 

Cuốn sách này muốn mời bạn cùng lướt qua những phần đã biết và chưa biết của thành phố hấp dẫn này và muốn để bạn 
cùng cảm nhận sức sống mãnh liệt và năng động của nó. Bạn hãy cùng tham gia vào dòng chảy không ngừng của giao thông, 
có đôi chút lộn xộn nhưng luôn tiến lên phía trước của TP. Hồ Chí Minh.

Waibel, M. & H. Hilbert (eds.) (2015)  

TP. Hồ Chí Minh: MEGA City Photo Book  

Second Edition - Fine Art Publishing House  

Vietnam  

204 pages 
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