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ĐẦU XUÂN GẶP GỠ NHỮNG SỨ GIẢ VĂN HÓA 

 

Thời lượng: 29p32 
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Tác giả, nhóm thực hiện: Hải Huyền, Thanh Tâm, Hoài Thu,  

                                          Việt Phú, Sơn Tùng, Phương Hằng 

Chỉ đạo nội dung: Ban lãnh đạo VOV4 

________________________________ 

 

Nữ: Hải Huyền! 

Nam: và… , xin kính chào quý vị và các bạn!  

Nữ: Rất vui được gặp gỡ quý vị và các bạn trong không khí hương xuân 

đang căng tràn khắp lối! 

 

Nhạc vui nổi nền  

 

Nam: Quý vị và các bạn thân mến! Đất nước Việt Nam ta có 54 cộng đồng 

dân tộc anh em. Mỗi cộng đồng có một bản sắc riêng, độc đáo tạo nên nền văn 

hóa đa dạng nhưng thống nhất của dân tộc Việt Nam. Bằng tất cả niềm tự tôn và 

tự hào dân tộc, những người con trong cộng đồng dù ở bất cứ nơi đâu đều có ý 

thức giữ gìn, phát huy và truyền tải những di sản văn hóa quý báu của cha ông đến 

với bạn bè trong và ngoài nước, để rồi được đông đảo công chúng đón nhận, yêu 

mến gọi họ bằng một cái tên đầy trân quý: những sứ giả văn hóa cộng đồng.  

Nữ: Đó có khi chỉ là một điệu nhạc, một áng thơ, một nét vẽ, hay một chấm 

nhỏ hoa văn trên nếp áo… “những sứ giả văn hóa” của mảnh đất thân thương hình 

chữ S đã chuyên chở hồn dân tộc thiêng liêng đi khắp muôn nơi, góp phần làm 

nên tình đoàn kết, sự phong phú về bản sắc văn hóa các dân tộc trên thế giới.  

Nam: Dịp đầu xuân năm mới này, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những 

sứ giả văn hóa ấy để hiểu hơn hành trình đưa “hồn” dân tộc đi khắp muôn nơi, để 

thấy một Việt Nam với văn hóa đầy màu sắc và riêng có trên bản đồ thế giới. 

Đồng hành với chương trình là vị chuyên gia gắn bó cả đời với đồng bào 

dân tộc: TS Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. TS Sơn 

nguyên là Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai.  

TS Sơn: Xin chào quý thính giả! Rất vui được du xuân với quý vị trong một 

chủ đề mà tôi vô cùng thích thú! 

Nữ: Xin cảm TS Trần Hữu Sơn tham gia chương trình. Ngay sau đây, mời 

TS Trần Hữu Sơn, mời quý vị cùng phóng viên Thanh Tâm gặp gỡ vị sứ giả đầu 

tiên – người mang làng đi khắp thế gian!  

 

Mang làng đi khắp thế gian 

 

Nền âm thanh đường phố 
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Tới xưởng tranh nhỏ của họa sỹ Hoàng A Sáng trên đường Tô Hiệu (quận 

Hà Đông, Hà Nội), tôi như lạc vào vùng văn hóa Tày. 

Âm thanh náo nhiệt của phố xá ngoài kia dường như không chạm được vào 

“miền” của A Sáng. Mỗi bức tranh là mỗi mảnh ghép từ ký ức của anh về bản Pác 

Thay yêu dấu nơi núi rừng Trùng Khánh, Cao Bằng.  

Đây là bức tranh cây đa đầu làng, cây gạo cuối làng, con đường về bản ngập 

tràn ánh trăng. Bức tranh này là chợ phiên vùng cao với hình ảnh những chú ngựa 

thồ hàng xuống núi. Và đây nữa, trái lê, vườn chuối, bát nước chè xanh… Tất cả 

vào tranh của A Sáng một cách tự nhiên đến lạ. 

Băng: (Tôi luôn tự hào về dân tộc mình, về nơi sinh ra mình. Nó ăn sâu vào 

tiềm thức của mình, không muốn vẽ thì nó cũng tự đến) 

Giới thiệu với tôi về bức tranh đã nằm trên giá vẽ nhiều tháng trời, giờ mới 

được hoàn thiện, A Sáng bảo: Cứ vẽ rồi lại xóa, bởi anh chưa cảm thấy hài lòng 

Băng: Cuối cùng tôi cũng lờ mờ tìm ra được cách để đưa họa tiết thổ cẩm 

của người Tày vào tranh của mình. Không phải đơn thuần là mình vẽ một miếng 

thổ cẩm, mà mình lại cách điệu thành những cái cây. Mong muốn đưa thổ cẩm 

vào tranh là từ lâu lắm rồi. Tôi có đặt cho bức tranh này là: Cuối cùng chúng ta 

đã tìm được nhau. 

Một góc rừng với những thân cây được mặc áo thổ cẩm. Sắc chàm ấm áp, 

thân thương vẫn theo từng nét vẽ của người họa sĩ Tày. 

Yohana (tiếng Anh nền): Tôi cảm nhận được tình yêu đậm sâu của người 

họa sỹ này đối với ngôi làng, đối với quê hương. Xem tranh, tôi thấy yêu hơn văn 

hóa của người dân tộc thiểu số ở vùng núi Việt Nam. Tôi rất muốn một lần được 

thăm ngôi làng của người họa sĩ này. Tôi thấy anh ấy như một sứ giả văn hóa và 

nghệ thuật vậy) 

Chị Yohana - quốc tịch Indonexia, và nhiều người Nga, Hàn Quốc, 

Mianma, Mỹ...  đã yêu thích và mua tranh của A Sáng. 

Với họa sỹ Hoàng A Sáng, quê hương luôn là một miền thương nhớ vô bờ. 

A Sáng nói rằng anh chưa làm được gì nhiều, nhưng với công chúng yêu mến, anh 

đã đưa bản Pác Thay “xuống” phố, “vào” tranh và “đi” ra thế giới./. 

 

Nhạc cắt  

 

Nam: Thưa quý vị! Chúng ta vừa gặp gỡ vị sứ giả đầu tiên của chương trình 

– người đã đem đến cho những người yêu văn hóa Tày một góc tiếp cận mới mẻ 

qua những mảng màu, qua những nét vẽ đơn sơ. 

Nữ: Và Hải Huyền đang ngồi cạnh vị sứ giả ấy đây ạ: nhà văn, nhà báo, 

họa sỹ Hoàng A Sáng. Quý vị biết không, trước mắt tôi đây là một chàng trai 

người Tày vô cùng chất phác: đầu đội mũ nồi, vận bộ thổ cẩm màu chàm đen. 

Khác xa trong hình dung của tôi là vẻ lãng tử của các nghệ sỹ thường thấy dù anh 

đã sống và làm việc tại Hà Nội hơn hai chục năm. Đây là phong cách thường 

ngày của anh phải không, thưa họa sỹ Hoàng A Sáng? 
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Anh Sáng: Thực ra thì đấy là tôi luôn gìn giữ những cái gì thuộc về dân tộc 

của tôi. Đó cũng là một cách sống cũng rất là giản dị, một thói quen cũng không 

có ý gì là để tạo ra một phong cách gì cả. 

 

Nữ: Có phải vì thế mà trong những sáng tác của mình, kể cả làm thơ, viết 

văn hay vẽ tranh luôn có mạch nguồn, quê hương, những sắc màu văn hóa Tày cứ 

hiện lên một cách dung dị như một bản năng?  

 

Anh Sáng: Đúng rồi, tôi là họa sĩ không có nghĩa tôi cứ vẽ núi rừng, vẽ thổ 

cẩm, vẽ những nhân vật trong bức tranh của tôi phải là miền núi. Mà ở đây tôi có 

thể vẽ những đề tài khác, thế nhưng thẳm sâu bên trong nó vẫn hiện diện lên 

những nét cơ bản nhất của một người sinh ra và lớn lên ở miền núi. Tranh tôi có 

một sự yên bình, không dữ dội, màu sắc của tôi luôn nhẹ nhàng, êm thì đấy là 

những cái nếu các bạn lên miền núi các bạn cảm nhận được cái không khí đấy, 

những tinh thần đấy.  

 

Nữ: Có nghĩa là khi bước chân xuống núi rồi những cái gì là văn hóa của 

cha ông đã trở thành hành trang quý! Thưa TS Trần Hữu Sơn, là người gắn bó cả 

đời với đồng bào dân tộc thiểu số hẳn TS cũng gặp gỡ nhiều những con người 

nặng lòng với quê hương, với văn hóa dân tộc như anh Hoàng A Sáng? 

 

TS Sơn: Tôi có gặp rất nhiều. Có người vẽ kiểu bình lặng như anh Sáng, 

nhưng có người lại sử dụng gam màu của đồng bào để làm nổi bật lên. Và dù 

người ta không chú trọng đến di sản văn hóa truyền thống nhưng bao giờ di sản 

văn hóa truyền thống nó cũng đè nặng, nó cũng ảnh hưởng đến. Ngay các nhà văn 

ngôn ngữ người ta viết cũng thế.  

Nữ: Tức là sáng tạo dựa trên những cái vốn có của đồng bào phải không ạ? 

TS Sơn: Vâng.  

 

Nữ: Ông nghĩ sao khi có quan điểm cho rằng, đây là cách truyền thống 

“bước chân” vào xã hội hiện đại? Hòa nhập mà không hòa tan? 

 

TS Sơn: Truyền thống bước chân vào hiện đại thì có nhiều kiểu bước chân. 

Bước chân như anh họa sỹ A Sáng cũng là một bước chân rất là hay. Có người 

người ta bước chân bằng cách nguyên si. Nhưng có người người ta bước chân 

bằng cách lùi lại sau đó người ta lấy cái hồn của dân tộc mình, người ta cắm vào 

đấy, người ta lấy hồn dân tộc phả vào từng trang viết, từng bức tranh thì lúc đó lại 

khác. Mỗi một người tiếp cận khác nhau nhưng dù có phả trực tiếp hay là dù sâu 

lắng đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy cái hồn dân tộc luôn ở trong tác phẩm 

của đồng bào các dân tộc, các nghệ sỹ dân tộc. 

 

Nữ: Còn họa sỹ Hoàng A Sáng? Đây có phải là những điều anh đang nỗ 

lực để gìn giữ văn hóa Tày? 
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Anh Sáng: Đúng như TS Sơn vừa nói, mỗi người có một cách tiếp cận khác 

nhau. Bản thân tôi là người Tày chính gốc, thuần chủng từ bé đến lớn. Tôi tiếp 

cận văn hóa của tôi không phải từ ngoài vào mà tôi từ đó tôi bước ra. Vậy thì cứ 

đúng tôi thì là đúng văn hóa người Tày. 

Thực ra dân tộc nào cái tốt, cái xấu có cả thì mình mỗi ngày mình bớt đi, 

mình hạn chế nó đi. Còn có những gì đẹp nhất, cái gì hay nhất của người Tày thì 

mình phát huy.  

 

Quảng bá trên nền nhạc: Các bạn đang nghe chương trình: Đầu xuân 

gặp gỡ những sứ giả văn hóa – Chương trình có sự đồng hành của hai vị 

khách mời: TS Trần Hữu Sơn - Phó chủ tịch hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

và nhà báo, họa sỹ người Tày Hoàng A Sáng 

 

Nam: Vâng, những di sản của tổ tiên, những gì là đặc trưng của làng bản, 

của cộng đồng đều là “hành trang quý” của mỗi người con trong cộng đồng thiểu 

số khi bước chân xuống núi. Và bằng cách rất riêng, những “sứ giả” của nhiều dân 

tộc đã đưa các giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng tỏa đi muôn phương, để lại 

niềm cảm mến cho những ai một lần được đắm mình trong đó. 

 

Nữ: Và bạn nghĩ sao khi các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam được thổi 

“một làn gió mới” bằng cách kết hợp với âm nhạc đương đại? Đó là hướng đi táo 

bạo của chàng ca sỹ, nhạc sỹ trẻ Ngô Hồng Quang – ThS chuyên ngành sáng tác 

âm nhạc đương đại tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Lan.  

 

Hồn dân tộc đi khắp muôn nơi 

 

Quang thổi đàn môi + hát Gọi em 

 

Nữ: Bạn đang nghe những thanh âm của chiếc đàn môi người Mông 

Nam: Bạn đang nghe một làn điệu dân ca Mông do một chàng trai không 

phải người Mông thể hiện. 

 

Quang hát + thổi đàn môi 

 

Nữ: Xin chào Ngô Hồng Quang! Nếu không tận mắt nhìn Quang biểu diễn 

tại phòng thu của Đài TNVN thì tôi cứ nghĩ bài hát “Gọi em” và độc tấu đàn môi 

vừa rồi là do một chàng trai Mông thể hiện đấy. Quang có thể chia sẻ một chút về 

bài hát này? 

 

Quang: Bài “Gọi em” là một bài của dân tộc Mông. Nó rất là dài. Nhưng 

Quang đã chắt lọc những đoạn mà nam, nữ hát với nhau, đối với Quang là hay 

nhất và phần lời dễ nghe nhất để biến nó là bài “Gọi em”. Mình thấy người Mông 
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đứng ở trên núi, họ đối đáp nhau, ới cho nhau thì qua những địa hình hiểm trở nó 

tạo ra những ê cô rất hay. Âm nhạc nó cũng nhẩy lên nhẩy xuống như hình núi 

non. Thực ra lời là lời của người Mông, giai điệu là giai điệu của người Mông. Tất 

cả phần hòa âm phối khí đằng sau đấy là mình làm.  

 

Nữ: Rồi Ngô Hồng Quang học tiếng như thế nào để có thể hát như người 

Mông hát vậy? 

 

Quang: Hoàn toàn nghe trên băng đĩa để phân tích ra cách phát âm của họ 

như thế nào. Cách luyến nhảy lên, nhảy xuống như thế nào. Sau đó mình tập theo. 

Khoảng 10 ngày là hát được bài đấy. Sau đấy Quang đi điền dã Hà Giang thì có 

hát cho người Mông ở làng Lùng Tám, Hà Giang. Họ vỗ tay rào rào. Họ nói là họ 

hiểu hết những gì Quang hát và họ rất là thích.  

 

Nữ: Còn đàn môi, hẳn Quang phải nghiên cứu rất kỹ mới có thể chơi điệu 

nghệ và có cách biến tấu đàn môi độc đáo như vậy? 

 

Quang: Vì đàn môi của người Mông mình rất là thích. Ngoài ra có những 

nhạc cụ lạ kèn lá, đàn nhị Mông… nhiều thứ lắm. Đàn môi Quang tiếp cận trước 

khi nghiên cứu về âm nhạc dân tộc thiểu số. Đàn môi là một cái cầu nối.  

 

Đổi giọng vui, nhẹ nhàng trên nền nhạc 

Sinh năm 1983 tại Hại Dương, Ngô Hồng Quang thừa hưởng gien nghệ 

thuật từ ông nội của mình – một người chơi đàn nhị có tiếng trong gánh hát 

chèo tỉnh nhà. Năm 2014, Quang theo học Học viện Âm nhạc quốc gia Việt 

Nam, rồi trở thành giảng viên. Tiếp đó, anh theo học bộ môn sáng tác âm nhạc 

đương đại tại học viện hoàng gia Den Haag, sau khi thi đỗ và giành được học 

bổng toàn phần của chính phủ Hà Lan. Từ năm 2016 đến nay, Ngô Hồng 

Quang luôn được coi là nghệ sĩ dân tộc độc lập và là sứ giả của văn hóa âm 

nhạc của Việt Nam với chặng đường trình diễn trên 40 quốc gia trên thế giới.  

 

Quang: Rất thích âm nhạc dân tộc thiểu số, đặc biệt là âm nhạc người 

Mông. Những quãng nhảy nó rất là cổ nhưng nghe thực sự nó rất hiện đại thì đấy 

là một sự cuốn hút đặc biệt với âm nhạc của họ. Mình muốn đưa những cái mà 

đang còn ra thế giới bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, mình rất thích sự 

chân thành của người Mông. Đối với Quang, ngoài việc nghe nhạc của họ ra còn 

có một cái quan trọng hơn là tiếp cận với họ để mình hiểu đời sống của họ nó như 

thế nào hơn là về âm nhạc. Hiểu cách sống, hiểu cách họ ứng xử với thiên nhiên 

và con người thì mình thích cái cách đó.  

Nữ: Vâng, giờ thì tôi hiểu tại sao âm nhạc dân tộc lại đi vào trong các tác 

phẩm của Quang một cách tự nhiên như thế. Phải thật yêu, thật hiểu từng loại 

nhạc cụ và am hiểu đời sống, cách sống của chủ thể loại hình văn hóa này Quang 

mới có một lối đi riêng với âm nhạc dân tộc. 
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Bài hát gọi em Mới nền 

Nam: Chúng ta đang nghe một trích đoạn trong bản phối mới bài hát “Gọi 

em” do Ngô Hồng Quang hát, chơi đàn môi trong lễ hội countdown 2018, tại 

TP.HCM. Và đặc biệt phần trình diễn này có sự hòa tấu của beatboxer Bảo Trung 

và vũ công Joel Hanna khi anh đệm nhạc bằng những gót giày với những điệu 

múa khỏe khoắn.  

 

Bản phối Gọi em 

 

Nữ: Vâng, một sự bùng nổ đầy mới lạ cho làn điệu dân ca Mông và đàn môi 

phải không thưa quý vị! Nghe những giai điệu này không biết là cảm nhận của 

anh Sáng như thế nào? 

 

Anh Sáng: Tôi bị hút theo âm nhạc của bạn đấy, giai điệu của bạn ấy, tiết 

tấu của bạn đấy, và cách bạn ấy tiếp cận cái âm thanh của người miền núi để 

chuyển vào âm nhạc hiện đại. Bạn ấy dùng cây đàn môi của người Mông, kết hợp 

đọc beatbox tạo ra một sân khấu âm nhạc cực kỳ mạnh thì tôi thấy cái đấy chưa 

thấy bao giờ. Với người Mông, người Tày đặc biệt là văn hóa vùng cao, vùng 

Đông bắc âm nhạc của họ không mạnh như vậy. Âm nhạc của họ cứ rí rách, nhỏ 

nhỏ như suối chảy thôi, da diết… như đàn môi người Mông thổi nguyên bản rất là 

da diết, rất là buồn nhưng khi bạn ấy đưa vào kết hợp với cách đọc beatbox rất 

hiện đại của một bạn nữa thì trở thành một thứ âm nhạc bùng nổ.  

Nữ: Không biết người Mông đón nhận bản phối mới này như thế nào? Mời 

quý vị cùng nghe chia sẻ của bạn trẻ Lầu Nhất Nguyên, người Mông ở Bảo Lâm, 

Cao Bằng. Nguyên là cựu sinh viên của trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt 

Bắc, chuyên ngành thanh nhạc. 

Nguyên: Em đến với âm nhạc của anh Quang qua MV “Gọi em”. Nó có rất 

nhiều từ ngữ cổ. Em cho một bà cụ rất giỏi về dân ca Mông nghe rồi bà bảo:“Ôi 

giống gần như 100%, rất là hay”. Trong khi em là người trẻ em lại không nghe 

được hết vì nó có rất nhiều từ ngữ cổ. Em đã thích âm nhạc của anh Quang rất là 

nhiều. Anh có phá cách một chút nhưng không làm mất đi giá trị của nó. Em xúc 

động cộng với tự hào dân tộc khi nghe anh Quang hát. 

 

Quang: Tất cả đàn nhạc cụ dân tộc thiểu số phần lớn là Quang tự học và tự 

tạo cho nó một cái lối chơi riêng và một đời sống khác một chút. Có nghĩa là sáng 

tác những tác phẩm mới, lấy chất liệu từ âm nhạc dân gian cho những nhạc cụ đó. 

Thì mình nghĩ là mình đã tạo cho nó một cuộc sống khác. Cuộc sống nó phong 

phú hơn. Tôi sẽ hát một đoạn… 

..hát…  

Đấy mình lấy những kỹ thuật … (Quang dẫn giải bằng hát tiếng Mông)… 

Đấy là cách nhẩy của người Tây Bắc. Người Mông, người Lô Lô họ cũng hát kiểu 

đấy. Chủ yếu là người Mông. Và khi mọi người nghe phần hòa âm phối khí thì nó 

sẽ ra một không gian rừng núi rất rộng, rất dễ chịu. 
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Đổi giọng vui, nhẹ nhàng trên nền nhạc 

Với sự dấn thân và sáng tạo, lần lượt những dự án âm nhạc ra đời được 

những người yêu nhạc trong nước và quốc tế đón nhận nồng nhiệt như: “Song 

hành”, “Hanoi Duo”, “Nam Nhi”... Ở đó, phần lớn là các tác phẩm với giai 

điệu âm nhạc dân gian Việt Nam như chèo, xẩm, quan họ, dân ca Huế, Nam 

bộ, âm nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc… kết hợp 

ngũ tấu đàn dây, Jazz… đem đến cho bạn bè quốc tế một sự thưởng thức âm 

nhạc đầy mới lạ. Năm 2017 album Hà Nội Duo được bình chọn là 1 trong 100 

album hay nhất của năm trên thế giới; Tiếng vọng Jazz 2018 - một trong những 

giải thưởng danh giá của Đức đã đề cử Ngô Hồng Quang là 1 trong 10 nghệ sĩ 

quốc tế xuất sắc nhất… 

 

Quang: Xem những show của tôi diễn rồi họ rất là hứng thú. Họ cũng biết 

được chèo là kiểu như thế nào? Cải lương, xẩm, rồi những bài dân tộc thiểu số thì 

họ nghe. Chính vì hào hứng mà họ muốn biết Việt Nam bây giờ như thế nào. Và 

sau khi tìm hiểu thì thấy đất nước của mình rất là đẹp, phong cảnh tuyệt vời, đồ ăn 

ngon xong là đi du lịch. Đấy là một hình thức mà mình nghĩ là quảng bá cho đất 

nước rất là tốt.  

 

Nữ: Còn TS Trần Hữu Sơn, những cung bậc cảm xúc trong ông lúc này ra 

sao khi chất liệu âm nhạc dân tộc mà ông cả đời gắn bó, nghiên cứu (đàn tính, 

đàn môi, dân ca Mông…) vang xa ngoài ranh giới dải đất hình chữ S? 

 

TS Sơn: Thực sự tôi rất ngạc nhiên và cũng rất là mừng. Nhạc của bạn như 

sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa cách tân và đổi mới. Tất cả sự gặp 

gỡ đó nó làm lan tỏa, vỡ òa ra bản nhạc mới, được rất nhiều bạn trẻ ưa thích, 

nhưng người già cũng bảo không vẫn là nhạc của mình. Tất cả là mình đấy chứ.  

Nếu như nghe cái âm nhạc của bạn nhạc sĩ thì tôi thấy, ừ mình cũng yên tâm. Có 

thể nó mất đi những chi tiết này, nhưng toàn bộ cái không khí, toàn bộ cái hồn của 

âm nhạc đấy đã được bạn ấy thổi bùng lên thế là mình tự hào.  

Anh Sáng: Đúng như TS Sơn nói vẫn cứ âm hưởng của người Mông vùng 

cao thế thì đấy là một thành công. Và cái âm nhạc đấy được cộng hưởng, cũng 

như là mình gọi là hổ được mọc thêm cánh thì nó trở thành một thứ rất là hay. 

Như vậy mới là thành công, như vậy mới là bảo tồn. Theo quan điểm của tôi. Cái 

văn hóa đẹp của mình phải được hòa nhập vào thế giới. 

Nữ: Trong hành trình đưa văn hóa Việt Nam đi ra thế giới, Quang thấy 

mình có thể học tập gì ở các người trẻ trong cách thức tôn vinh bản sắc văn hóa 

cộng động của họ? 

Quang: Có hai hướng. Một là có những nghệ sĩ họ chơi nhạc cụ thật, họ 

chơi nhạc cụ của họ và họ chỉ chơi âm nhạc của họ thôi và họ mang đi khắp nơi 

trên thế giới. Và cách thứ hai là như Quang. Có nghĩa là vừa chơi cái thật của 

mình, những cái bản gốc, mộc mạc về âm nhạc truyền thống và bên cạnh đó thì 
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sáng tác những bài mới. Chơi những tác phẩm đấy kết hợp với ngôn ngữ văn hóa 

âm nhạc của nước ngoài khác trên thế giới. Đối với Quang, hai thứ đó kết hợp 

vào nhau thì nó trọn vẹn hơn, tốt hơn, hoàn hảo hơn. Còn cái kia nó mang tính 

hơi đóng khung, hơi bảo tồn. 

Một chút rất tò mò là sắp tới anh Quang sẽ kể những câu chuyện gì về bản 

sắc văn hóa dân tộc bằng âm nhạc với bạn bè thế giới? 

Tôi chuẩn bị ra album mới. Album này rất thú vị ở chỗ nó có sự kết nối văn 

hóa rất rõ rệt. Đó là sự kết nối văn hóa âm nhạc dân tộc Việt Nam với văn hóa âm 

nhạc dân tộc của Iran, một số bộ gõ của cerigan, Châu Phi. Tất cả nhạc cụ trong 

đó là nhạc cụ tôi đang chơi bây giờ. Đàn môi, đàn bầu, đàn chiêng dây, đàn tính, 

K’ny, hát. Chỉ có 2 bài là nhạc truyền thống thôi, còn lại 7 bài là tôi tự sáng tác. 

Nhưng lại sáng tác cho mấy nhạc cụ đấy thì nó có sự kết nối âm nhạc dân tộc của 

3 nước đấy là Cerigan, Rigan và Việt Nam.  

Nữ: Hy vọng sẽ sớm được nghe anh kể câu chuyện thú vị này! 

Thưa quý vị! với sự sáng tạo dựa trên tinh thần tôn trọng, giữ gìn giá trị cốt 

lõi, những giá trị văn hóa truyền thống đang được bảo tồn, phát huy và không trở 

nên “lạc nhịp” với sự phát triển của thời kỳ hội nhập. Có yếu tố hiện đại nhưng 

không làm mất đi nền tảng truyền thống cha ông. Đó là một điều đáng quý và 

đáng trân trọng mà những sứ giả văn hóa Việt Nam đang nỗ lực trên hành trình 

đưa văn hóa truyền thống đến gần công chúng. 

 

Bài hát Mưa rơi 

 

Nam: Quý vị và các bạn thân mến! Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc 

“mưa rơi”, một bài dân ca Xá qua phần thể hiện của nhạc sỹ Ngô Hồng Quang khi 

anh hát, kết hợp chơi đàn tính, đàn môi hòa tấu cùng các nhạc công chơi sáo 

Mông, tiêu, đàn đó và đệm beatbox.  

Bài hát Mưa rơi 

 

Quảng bá: Đầu xuân gặp gỡ những sứ giả văn hóa! 

 

Nhạc Tà ôi nổi nền 

Nam: Các bạn đang nghe một điệu nhạc Tà ôi. Tiếng nhạc du dương đưa 

chúng ta về mảnh đất A lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để gặp gỡ vị sứ giả của dân tộc 

Tà ôi – nghệ nhân Ma Thị Hợp – người đưa thổ cẩm Tà ôi đến các sàn diễn thời 

trang thế giới. Phóng sự của Hoài Thu: 

 
Thổ cẩm Tà ôi đến các sàn diễn thời trang thế giới 

 

Âm thanh buổi trình diễn thời trang tại Nga 

 

Đây là buổi trình diễn thời trang, giới thiệu bộ sưu tập mang tên “Bí ẩn 

chim Phượng” của nhà thiết kế Minh Hạnh tại Cung điện Nữ hoàng Nga Ekaterina 
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Đệ nhị, tại Quần thể bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno ở thủ đô Moscow, Liên Bang 

Nga. Hơn 70 mẫu thiết kế dựa trên chất liệu thổ cẩm của dân tộc Tà ôi và tơ lụa 

Việt Nam được ra mắt. 

Nền âm thanh buổi trình diễn 

Dưới ánh đèn vàng lung linh, mọi con mắt thích thú, đổ dồn vào người phụ 

nữ Tà ôi bên góc trái sàn diễn. Chị ngồi đó, vận thổ cẩm, chân duỗi thẳng hai bên 

làm giá đỡ cho chiếc khung cửi. Với 7 – 8 thanh tre sắp xếp trật tự, khung dệt 

được buộc bằng sợi dây thun rồi vòng quanh thắt lưng. Chị cúi gập người, tay 

thoăn thoắt thoi đưa. Những hoa văn chim trĩ, con dơi, xương cá, lá đoác… màu 

xanh, màu tím, màu vàng… rực lên giữa nền chỉ đỏ. Người phụ nữ đó là nghệ 

nhân Mai Thị Hợp, giám đốc HTX dệt zèng thổ cẩm A Lưới, Thừa Thiên Huế.  

Bà Camila Baidildina, Phó TGĐ Khu bảo tồn bảo tàng Tsaritsino, Nga hào 

hứng. 

Baidildina: Thật tuyệt vời, tuyệt vời vì ở đây chúng tôi nhìn thấy nét độc 

đáo của thủ công truyền thống, kết hợp với sự sáng tạo mang hơi thở hiện đại trên 

chất liệu tơ lụa, thổ cẩm. Đây là sự kết hợp tài năng và sáng tạo.  

Còn nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh lại nói về nghệ nhân Mai Thị Hợp 

một cách đầy trân trọng: 

Chị Hạnh: Chị thấy người phụ nữ này rất nhẹ nhàng, rất Huế, dịu dàng, 

đằm thắm, chân chất, sự tự trọng của người dân tộc và cái tình yêu của họ dành 

cho bản sắc nó quá lớn. Chính vì chị thấy con người của chị Hợp vậy nên chị 

quyết liệt luôn. 

Tiếng dệt thổ cẩm     

12 tuổi, Mai Thị Hợp đã tự tay dệt được những tấm zèng sắc màu với đầy 

đủ họa tiết chim muông và cả những vì sao. Giờ ở tuổi 60, chị vẫn giữ trọn niềm 

đam mê với thổ cẩm. Từ chỗ chỉ dệt phục vụ gia đình, Mai thị Hợp đã cùng với 

người bạn thân thành lập một tổ sản xuất, đến nay phát triển thành HTX dệt zèng 

A Lưới, tạo công ăn việc làm cho 50 lao động nữ với thu nhập từ 5 – 6 triệu 

đồng/tháng.  

Chị Hợp: Đi tham gia với cô Minh Hạnh tại Nhật Bản, tôi thấy rất mừng vì 

sản phẩm của mình có tiếng trên thị trường. 

Nhạc vui Tà ôi nổi nền 

Năm 2013, hoa văn dệt zèng đã có mặt trên trang phục của nhà thiết kế 

Minh Hạnh, được hoa hậu Ngọc Hân và một số người mẫn khác trình diễn trên 

các sân khấu lớn. Năm 2015, dệt zèng A Lưới đã có mặt tại sàn diễn thời trang 

ngày hội Kimono ở Nhật Bản. Năm 2016, chị Hợp cùng với chiếc khung cửi đơn 

sơ của mình có mặt tại Ngày văn hóa Việt Nam tại Pari. Từ những hoa văn truyền 

thống, HTX dệt zèng A Lưới đã cho ra đời nhiều sản phảm đa dạng như vải may 

mặc, quần áo, túi xách tay… được khách du lịch đến với A Lưới tìm mua nhiều 

nhất. 

Chị Hợp: Bản thân tôi rất cám ơn chị Minh Hạnh, dự án Trường Sơn Xanh 

đã giúp mình về kỹ năng, cách tổ chức của Hợp tác. Tổ chức Tuydi cũng đặt một 

số hàng hóa, giờ mình đang làm hàng cho họ. 
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Nhạc Tà ôi nổi nền 

Thổ cẩm thành tiền bạc, chu du tận xứ người, nhờ đó, cuộc sống của bà con 

thêm nhiều tiếng cười! 

Nhạc Tà ôi nổi 

 

Nữ: Vâng, thổ cẩm Tà ôi thành tiền bạc, rồi lại chu du đi khắp xứ người. 

Đây là tin vui không chỉ riêng bà con dân tộc Tà ôi, mà còn là niềm vui, niềm tự 

hào của người Việt Nam ta phải không thưa hai vị khách mời? 

 

TS Sơn: Cái đấy rất là đúng. Ngay ở trên Lào Cai, khi người Dao, người 

Mông người ta quên mất nghề thổ cẩm. Nhưng đùng một cái du lịch đổ vào và tất 

cả như không gian mạng nó ra thì người ta thấy à, cái gấu váy của ta thêu như thế 

sao nó giá trị thế, sao ông tây, bà tây thích thế. Tấm thổ cẩm đã được xuất khẩu, tổ 

chức Craft Link đưa đi 14 nước. Và đến bây giờ gần 30 nước. Thổ cẩm Tà Ôi 

cũng vậy thôi. Thổ cẩm của Tây Nguyên càng đẹp nữa thì chúng ta càng chắp 

cánh bay xa khi mà có một điều kiện thuận lợi. 

 

Nữ: Còn anh Sáng nghĩ sao ạ? 

 

Anh Sáng: Tôi nghĩ đấy là điều tất nhiên trong cuộc sống này. Ở quê tôi 

chẳng hạn bây giờ cũng đã bắt đầu hình thành những làng homestay, làng du lịch 

của người Tày. Và người ta làm du lịch rất là tốt, được các công ty các tổ chức, 

các cá nhân, kể cả chính quyền địa phương họ cũng đã bắt đầu đưa du lịch vào. 

Và tôi thấy làm như vậy là cực kỳ hay. Mình quảng bá được văn hóa của mình và 

quan trọng nhất là cải thiện rất rõ về đời sống của người Tày vùng Cao Bằng nhà 

tôi.  

Các dân tộc rất thông minh để đưa những văn hóa của mình, biến nó trở 

thành vật chất cụ thể rất là hay. 

 

Nữ: Là nhà nghiên cứu, đồng thời cũng là một nhà quản lý, theo TS Trần 

Hữu Sơn thì các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các nhà khoa học, doanh nghiệp 

có vai trò như thế nào để vốn quý của cha ông thành tài sản, vừa phục vụ đời 

sống người dân lại vừa bảo tồn, phát huy với những giá trị của nó? Đặc biệt là 

đối với những cá nhân tiên phong của cộng đồng như “sứ giả” Mai Thị Hợp? 

 

TS Sơn: Tôi thấy những cá nhân tiên phong đấy họ rất nổi tiếng, rất sáng 

tạo thế nhưng để cho họ chắp cánh bay xa được, muốn để cho di sản văn hóa dân 

tộc bừng tỉnh lên và từ di sản trở thành tài sản, trở thành một vốn văn hóa quan 

trọng thì nó đòi hỏi một cái quy trình. Quy trình đấy là một sự phối hợp chặt chẽ 

giữa bốn nhà: Trước hết đấy là cộng đồng, tức là người dân phải chủ động làm. 

Người ta phải yêu thích cái đó, người ta phải có trăn trở xóa đói giảm nghèo bằng 

những sản phẩm của dân tộc mình.  
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Thứ hai nữa, ở trong cộng đồng đó thì kho tàng di sản văn hóa đấy nó càng 

nổi bật như bây giờ chúng ta chủ trương là mỗi xã phường một sản phẩm thì đấy 

chính là đặc sản. Và từ đặc sản đấy muốn chưng cất lên thì phải có nhà đầu tư. 

Phải có các doanh nghiệp hỗ trợ vào. Và tiếp nữa phải có nhà khoa học định 

hướng chúng ta nên làm thế nào…. Cuối cùng để điều hành cái này chính là quản 

lý nhà nước. Quản lý nhà nước sẽ định hướng ra sao, làm cho di sản văn hóa đấy 

phát triển như thế nào. Và di sản văn hóa đấy đem lại lợi ích cho cộng đồng như 

thế nào.  

 

Nhạc vui 

 

Nữ: Thưa quý vị! Bản sắc dân tộc chính là sức sống nội sinh, là thẻ căn 

cước biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mỗi dân tộc trong quá trình 

giao lưu hội nhập. Toàn cầu hóa đang xóa nhòa những lằn ranh ngăn cách quốc 

gia, dân tộc và tạo điều kiện giao lưu văn hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Song, nó 

cũng đồng thời làm sản sinh nhu cầu bảo vệ những nét riêng có đặc biệt của mỗi 

nền văn hóa.  

Nam: Dân tộc Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Những sứ giả 

mà chúng tôi kể ra đây chỉ là một trong số rất rất nhiều cá thể trong hàng triệu 

người dân Việt Nam vẫn đang một lòng gìn giữ “vốn riêng” của dân tộc góp vào 

nét riêng trong gia sản văn hóa chung của thế giới. 

Nữ: Và chương trình “Đầu xuân gặp gỡ những sứ giả văn hóa” do Ban 

Dân tộc, Đài TNVN thực hiện xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn hai vị khách mời 

đã tham gia chương trình! Kính chúc quý vị một năm mới an khang và tràn đầy 

hạnh phúc! 

 

 
 

 


