
	  

	  
	  

Phát hành sách ảnh về đại đô thị TPHCM  
 
Nguyễn Vinh  
Thứ Tư,  19/2/2014, 09:23 (GMT+7)  

(TBKTSG Online) TP. Hồ Chí Minh – Mega city, cuốn sách ảnh về đại đô thị TPHCM sẽ 
được Viện Goethe & Times Publishing house chính thức công bố vào tuần cuối tháng 2-
2014 tại TP.HCM. 

Đây là cuốn sách do hai nhà nghiên cứu người Đức Michael Waibel (Tiến sĩ, Khoa Địa lý, 
Đại học Hamburg) và Henning Hilbert (Đại học Việt Đức) phối hợp với 18 nhà nhiếp ảnh 
trong và ngoài nước thực hiện. 

Cuốn sách khổ lớn với hơn 300 bức ảnh, sơ đồ, lời giới thiệu và các chú thích bằng ba thứ 
tiếng Việt, Anh, Đức được sắp xếp theo một cấu trúc chặt chẽ, gồm 8 phần: Đại đô thị nhìn 
từ trên cao, Thay đổi qua thời gian, Nơi ở trong đại đô thị, Thủ Thiêm: giải tỏa & tầm nhìn, 
Làng trong đại đô thị, Dân cư trong đại đô thị, Giao thông trong đại đô thị, Linh hồn của 
đại đô thị. 

Đánh giá TPHCM như một đại đô thị (mega city) có thể sánh với các đại đô thị khác trên thế 

 

              Bìa sách ảnh TP.HCM - Mega city sắp ra mắt. 
 



giới như São Paulo, New Delhi hoặc Mexico City, hai nhà nghiên cứu người Đức thông qua 
công trình này, đã đưa ra bức tranh chung về một đại đô thị với nhiều đặc thù thú vị trong 
bối cảnh toàn cầu hóa. 

“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 lênmột vài triệu và biến đổi khí hậu đã làm cho một phần thành phố 
thường xuyên ngập trong nước?”, theo lời mở đầu. 

  

Giao thông lộn xộn, những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị mới, hẻm sâu, công viên cho 
đến đời sống sinh hoạt trong những gia đình giới bình dân, không gian công sở, xí nghiệp, 
các kiểu giải trí của thị dân Sài Gòn, không gian di sản và thực hành tâm linh... được mô tả 
trong TP. Hồ Chí Minh – Mega city một cách vừa toàn cảnh vừa rất chi tiết cho thấy câu 
chuyện được kể bằng ảnh không dừng lại ở sự phản ánh thuần túy, mà còn được chiếu rọi 
dưới cái nhìn nhân học đô thị để thấu đáo hơn về các giá trị tinh thần bên dưới sự phát triển. 

Hai nhà nghiên cứu Michael Waibel và Henning Hilbert sẽ có một cuộc nói chuyện về chủ 
đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Đại đô thị của Việt Nam và Thách thức của Phát triển đô thị 

 

Phà cập bến sông Sài Gòn, một bức ảnh của Henning Hilbert thực hiện năm 2013, in trong TP.HCM - Mega city. 



bền vững” tại Salon văn hóa Cà phê Thứ 7 (19B, Phạm Ngọc Thạch, Q1, TP.HCM) vào sáng 
23-2-2014 nhân dịp cuốn sách ảnh này được ra mắt độc giả Việt Nam. 
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