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Chủ nhật, 22/3/2015, 7:59 am Hà Nội 250C , Nhiều mây, không mưa

TRANG CHỦ XÃ HỘI THẾ GIỚI KINH TẾ CÔNG NGHỆ ÔTÔ-XEMÁY VĂN HÓA THỂ THAO ĐỜI SỐNG

Lặng nhìn Hà Nội qua 300 trang sách ảnh
20/03/2015 - 13:31

Hanoi Capital City – một cuốn sách ảnh thật thú vị đã tái hiện và ôm ấp mọi góc nhìn
hình ảnh của thành phố với những di sản văn hóa, con người và kiến trúc phong phú
đặc trưng riêng có. Thật may làm sao khi bỗng nhiên Hà Nội hôm nay đang phải trải
qua một trận “đốn hạ” thay màu cây xanh, người ta vẫn có thể ngắm lại Hà Nội đáng
yêu qua những trang ảnh này.

Cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ của một thủ đô cổ kính 1000 năm tuổi đang hòa
nhập với dòng chảy đô thị hiện đại thế giới.Cuốn sách ảnh với sự đóng góp và hỗ trợ của
rất nhiều doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa, những cá nhân người Việt và nước ngoài,
đã chung tay để tái hiện lại những hình ảnh một thành phố bền vững, hòa nhập, cân bằng
và thú vị từ nơi này đến nơi khác. Bên cạnh một thủ đô Hà Nội đang chuyển mình mạnh
mẽ theo xu thế phát triển toàn cầu là một Hà Nội nguyên sơ của 36 phố phường với những
khu dân cư mang đậm kiến trúc Pháp, nhiều quảng trường và công viên nhỏ với các con
phố rợp bóng cây. Thú vị hơn nữa, người xem còn có thể bay lượn trên vòm trời thành phố
nhìn xuống những con phố, công viên, dòng sông.. mà đã từng tắm mát cả tuổi thơ.
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Nhưng không dừng lại chỉ những hoài niệm, theo dòng chảy thời đại một thành phố không
thể chỉ cứ ôm ấp quá khứ. Qua những góc nhìn toàn cảnh ở đây, cuốn sách cũng cho người
xem những lý giải đầy khoa học mà rất dung dị dễ hiểu về câu chuyện của một Hà Nội
hiện đại nên đi về đâu, đi thế nào.
 

Safari-Energiesparmodus
Hier klicken, um das Flash-Plug-In zu starten
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Làm thế nào để chuyển mình, gìn giữ những vùng lõi và xây dựng nên những vành đai
hiện đại văn minh. Minh chứng rất rõ như những góc ảnh ở quận mới Nam Từ Liêm, với
các tòa nhà văn phòng, cao ốc, bảo tàng đa phong cách. Như  lời ông Nguyễn Văn Dũng –
Giám đốc chi nhánh Audi Hà Nội -  trong lễ khai trương công trình kiến trúc của chi
nhánh Audi Việt Nam tại Mỹ Đình: Kiến trúc hiện đại thể hiện được sự hòa nhập cân bằng
giữa tự nhiên và kỹ thuật công nghệ mới chính là lời khẳng định chắc chắn nhất trong phát
triển đô thị bền vững. Công nghệ là để phục vụ cuộc sống và cuộc sống hiện sinh lại là
nguồn cảm hứng bất tận để sáng tạo nên công nghệ..
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Thật may, cùng với quyết định đốn hạ 6.700 cây xanh vừa qua tại Hà Nội, những hình ảnh
trong cuốn sách lại càng trở nên quý giá khi đã ghi lại được những hình ảnh và dấu ấn khó
có thể lấy lại của Hà Nội một thuở.
 

Đây cũng là một dấu mốc, một định hướng nhân văn và khoa học để nhìn vào, để khiến
một thành phố hiện đại như Hà Nội xác định được vị trí của mình trong dòng chảy toàn
cầu, bởi nếu không giữ gìn những di sản văn hóa và xác lập nên lối kiến trúc phong phú
đúng đắn của mình, Hà Nội sẽ ra sao?
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Góp chút tình yêu với vẻ đẹp của Hà Nội.. chia sẻ về việc tài trợ cho cuốn sách, ông
Laurent Genet – Tổng Giám đốc của Audi Việt Nam cho biết:  “việc các nhà nghiên cứu
Henning Hilbert và Michael Waibel cùng biên tập cho cuốn sách Hanoi Capital City cho
thấy sự cảm nhận chuyên nghiệp về đô thị hóa, qua đó phản ánh cái nhìn chân thực và
đồng cảm mạnh mẽ với việc bảo tồn các giá trị truyền thống ngàn năm tuổi của một thủ đô
đang giữ vị thế là đô thị hiện đại của Việt Nam”!
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Tags:  Hà Nội  Audi Việt Nam  sách ảnh  Hà Nội Capital City  36 phố phường

 
Một cuốn sách ảnh được làm từ tình yêu đáng xem hơn bao giờ hết, yêu hơn ngàn lần
những bức ảnh nghệ thuật đẹp đến khó hiểu của đám “NAG” đang ngày đêm hùng hục
chụp đi thi. Xin gửi đến Hanoi Capital City – Book một lời biết ơn chân thành từ những
đứa trẻ con Hà Nội mãi không muốn lớn!
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