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Ảnh: Ute Pelger © Viện Goethe Hà Nội

Ba cuốn sách ảnh đầy ấn tượng của Michael Waibel giới thiệu TP. Hồ Chí
Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.
820 Trang, 2.200 bức ảnh và rất nhiều bài viết – Ai đã cầm trên tay ba cuốn
sách ảnh của Michael Waibel về các đại đô thị của Việt Nam là Hà Nội, TP. Hồ
Chí Minh và Đà Nẵng sẽ không thấy có phút giây nào buồn chán. Các bức ảnh,
từ toàn cảnh đến chân dung của cư dân minh họa sự phát triển muôn mặt gần
đây nhất của đô thị. Bổ sung cho những ấn tượng thị giác là các bài viết của
cư dân cho thấy cái nhìn riêng biệt về cuộc sống tại các đại đô thị.
Các xuất bản phẩm này thể hiện tập trung kết quả nhiều năm nghiên cứu về
Việt Nam của tác giả, được Bộ Giáo dục và nghiên cứu khoa học Đức (BMBF)
hỗ trợ trong khuôn khổ sáng kiến „Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững của
các đại đô thị trong tương lai“ cũng như kết quả của nhiều hội thảo được tổ
chức hợp tác cùng Viện Goethe.
Chủ biên TS. Michael Waibel nghiên cứu, giảng dạy và làm trưởng các dự án
về phát triển đô thị của Viện địa lí của Trường Đại học Hamburg. Năm 2014,
ông đã cùng Henning Hilbert, giảng viên trường Đại học Việt – Đức (VGU) xuất
bản cuốn sách ảnh „TP. Hồ Chí Minh: MEGA City“ (Đại đô thị: TP. Hồ CHí Minh),
tiếp theo đó năm 2015 là cuốn “Hà Nội: CAPITAL City” (Hà Nội: Thành phố thủ
đô). Tháng 9 2015, cuốn sách này đã được trao giải thưởng „Bùi Xuân Phái – Vì
tình yêu Hà Nội“ ở hạng mục tác phẩm xuất sắc nhất. Với cuốn sách khổ lớn,
đầy ấn tượng „Đà Nẵng: COASTAL City“ (Đà Nẵng: Thành phố biển), bộ ba
cuốn sách ảnh về những đại đô thị của Việt Nam đã hoàn thành.

Chủ biên Michael Waibel và bà Almuth Meyer-Zollitsch, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam vui
mừng nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội ”. | Ảnh: Goethe-Institut

ÜBER DIE BÜCHER
TP. Hồ Chí Minh: MEGA City

Waibel, M. & H. Hilbert (eds.) (2014) TP. Hồ Chí Minh: MEGA City Photo Book.
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ISBN: 978-604-936-338-2 © Goethe-Institut Hanoi
TP. Hồ Chí Minh, thủ đô kinh tế sôi động nhất và thành phố lớn nhất cả nước
đã trở thành đại đô thị đầu tiên của Việt Nam. Thành phố sôi động này đã thay
đổi một cách chóng mặt cùng với quá trình toàn cầu hóa, 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?
Hà Nội: CAPITAL City

Hanoi Capital City

Waibel, M. (Hrsg.) (2015) Hà Nội: CAPITAL City. Sách ảnh / Fotobuch / Photo
Book. 1. Auflage. Fine Art Publishing House, Hanoi, Vietnam, 308 trang.
ISBN 978-604-78-1965-2
Hà Nội, Thăng Long-thành phố rồng bay lên-đã có hơn một ngàn năm tuổi. Ở
Hà Nội có thể tìm thấy dấu ấn về mọi giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt
Nam còn lưu lại. Hà Nội thể hiện rõ những đặc trưng của riêng mình. Điều này
mỗi khách thăm đều cảm nhận rõ khi so sánh với các thành phố lớn khác ở
Đông Nam Á với đường cao tốc nội đô và những khoảng bê tông xám nặng nề
thì Hà Nội làm ta ngạc nhiên với nhiều quảng trường và công viên nhỏ, các đại
lộ rợp bóng cây, những khu dân cư sống động và dòng xe máy bất tận. Về mặt
phát triển kinh tế và đô thị, Hà Nội đang đứng ở ngã ba đường. Làm thế nào để
một thành phố hiện đại như Hà Nội xác định được vị trí của mình trong dòng
chảy toàn cầu nếu không giữ gìn những di sản văn hóa và kiến trúc phong phú
của mình?
Đà Nẵng: COASTAL City

Đà Nẵng: COASTAL City

Waibel, M. (ed.) (2016) Đà Nẵng: COASTAL City. Sách ảnh / Fotobuch / Photo
Book. 1st edition. Book series PAZIFIK FORUM of the Association of Pacific
Studies; Volume 16, Fine Art Publishing House, Hanoi / Vietnam, 304 trang.
ISBN 978-604-78-4045-8
Ai đến Đà Nẵng bằng máy bay sẽ ngay lập tức bị bờ biển dài, uốn lượn của nơi
này cuốn hút: Một bãi cát trắng trải dài dường như vô tận ôm lấy biển xanh
thẫm trên đó lác đác những con tàu cá nhiều màu sắc. Sau một vòng lượn,
máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế mới và lúc này đập vào mắt ta là hình
ảnh của một thành phố hiện đại với tòa nhà hành chính cao chọc trời với những
cơ sở thể thao rộng rãi, đường phố rộng thênh thang và rất nhiều cầu bắc qua
3sông
von nối
4 liền hai phần của thành phố. Thành công của Đà Nẵng có thể nhìn
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hoạch thành phố kiểu mẫu tạo điều kiện để phát triển năng động với một hệ
thống hạ tầng bền vững mang lại chất lượng cuộc sống cao cho cư dân. Hỗ trợ
cho việc bùng nổ du lịch còn có cố đô Huế cận kề với khu lăng mộ vua chúa và
công viên trù phú và thành phố thương mại Hội An, có vẻ còn giữ nguyên sự cổ
kính sẽ là một điểm nhấn tiếp theo. So sánh cấu trúc đô thị giữa Hội An, Huế và
Đà Nẵng cho ta thấy sự phát triển của lịch sử nhiều trăm năm cho đến hiện tại.
Có thể mua cuốn sách tại các hiệu sách của Việt Nam và qua mạng của
Amazon.
Cuốn sách được xuất bản dưới sự tài trợ của

và kết hợp với
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