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B i c nh, thông tin, và câu h i th o lu n

LỜI TỰA
MEKONG 2030 là tuy ể n t ậ p 05 phim ng ắ n đ ượ c s ả n xu ấ t vào
năm 2020 b ở i Liên hoan phim Luang Prabang, nh ằ m hình
dung v ề t ươ ng lai con sông Mê Kông t ừ nh ữ ng góc nhìn văn
hóa khác nhau. L ấ y b ố i c ả nh vào năm 2030, m ụ c đích c ủ a
tuy ể n t ậ p phim là truy ề n c ả m h ứ ng đ ể khán gi ả có th ể ch ủ
đ ộ ng tham gia b ả o v ệ ngu ồ n s ố ng thi ế t y ế u này.

Cu ố n c ẩ m nang này đ ượ c thi ế t k ế nh ằ m khuy ế n khích các
cu ộ c th ả o lu ậ n chuyên sâu cho các l ớ p h ọ c, câu l ạ c b ộ , hay b ấ t
kì t ổ ch ứ c nào quan tâm đ ế n đi ệ n ả nh, các v ấ n đ ề xã h ộ i, môi
tr ườ ng, và khu v ự c sông Mê Kông. Nh ữ ng trang ti ế p theo s ẽ
cung c ấ p cho khán gi ả c ủ a MEKONG 2030 các câu h ỏ i v ề phim
cùng nh ữ ng ki ế n th ứ c căn b ả n v ề sông Mê Kông và các khu
v ự c lân c ậ n, đ ể b ạ n có th ể xem phim và hi ể u d ự án sâu s ắ c
h ơ n.
Đ ể có thêm t ư li ệ u b ổ sung và xem phim tài li ệ u ng ắ n v ề h ậ u
tr ườ ng làm phim, vui lòng truy c ậ p trang mekong.2030.org.

Hãy tham kh ả o ph ầ n THÔNG TIN và xem qua m ụ c CÁC PHIM
NG Ắ N L Ẻ và TUY Ể N T Ậ P TR Ọ N B Ộ trong t ậ p d ữ li ệ u này tr ướ c
khi th ưở ng th ứ c b ộ phim. Sau đó, hãy đ ọ c kĩ các câu h ỏ i và các
ho ạ t đ ộ ng trong m ụ c CÁC PHIM NG Ắ N L Ẻ và TUY Ể N T Ậ P TR Ọ N
BỘ.
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LỜI TỰA
Ở Trung Quốc, sông Mê Kông
được gọi là sông Lan Thương.

Hình ảnh lấy từ Shannon1 / CC BY-SA 4.0
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THÔNG TIN
Khái quát
Sông Mê Kông, một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất trên thế giới, đang
gặp khủng hoảng. Với sinh kế của hơn 60 triệu người phụ thuộc vào dòng sông
này, sự bảo vệ nguồn tài nguyên sông Mê Kông là việc tối quan trọng.
Tuy nhiên, công việc này đang gặp trở ngại ở nhiều phương diện từ cấp độ
doanh nghiệp, địa phương, tới chính phủ. Các khó khăn này bao gồm, nhưng
không giới hạn ở:
các dự án thủy điện
đánh bắt thuỷ sản quá mức
biến đổi khí hậu
phát triển không bền vững

Thông số

các hoạt động nông nghiệp mang tính
hủy hoại

1

Mê Kông là nơi đánh bắt thủy sản nội địa
lớn nhất và năng suất cao nhất thế giới.

7

Là con sông lớn thứ bảy ở Châu Á,

12
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và lớn thứ 12 trên thế giới.

THÔNG TIN
Các thông tin cơ bản
60 triệu người sống ở lưu vực sông Mekong
80% trong số đó phụ thuộc trực tiếp vào dòng sông vì các
vấn đề về thực phẩm và sinh kế của họ
Mỗi năm, sản lượng cá sông Mê Kông đạt tới
2,9 – 7,0 tỷ USD.
Con sông đi qua sáu quốc gia: Trung Quốc, Myanmar, Lào,
Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam

Tóm lược
"Con sông huyết mạch của Đông Nam Á này sẽ mất dần các chức năng cho
đến khi không thể tiếp tục nuôi sống lượng thủy sản đa dạng dồi dào và
hàng triệu người đang phụ thuộc vào nó."
ZEB HOGAN,
NHÀ NGHIÊN CỨU SINH VẬT HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NEVADA (2019)

“Hơn 60 triệu người sống ở lưu vực sông Mê Kông. Con số này bao gồm đa phần dân số Lào và
Campuchia, một phần ba trong số 65 triệu người Thái Lan, và một phần năm trong số 90 triệu người
Việt Nam. [ . . . ] Trên trung bình, một người dân nông thôn ở lưu vực sông Mê Kông kiếm sống bằng
cách đánh cá hoặc trồng lúa và các cây lương thực khác với thu nhập khoảng $800 mỗi năm.”
Bryan Eyler, Những ngày cuối của dòng Mê Kông hùng vĩ (2019)
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PHIM NG Ắ N

DÒNG SÔNG LINH HỒN - KULIKAR SOTHO (CAMPUCHIA)

Bối cảnh
“Dòng sông linh hồn” lấy bối cảnh (và được quay) ở trong và gần khu vực Tonle
Sap (Biển Hồ Campuchia), một hồ nước ngọt kết nối với sông Mê Kông. Đôi khi
được gọi là “trái tim sông Mê Kông”, biển hồ Tonle Sap thường chứa đầy nước
sông Mê Kông vào mùa mưa; vào mùa khô, dòng chảy chuyển hướng, và biển hồ
xả dần lượng nước tích trữ vào đồng bằng sông Cửu Long.

“[Vào mùa mưa] hàng năm, lũ đẩy nước
từ sông Mê Kông lên một phụ lưu ở
Phnom Penh, làm tăng lượng nước hồ
Tonle Sap lên gấp năm lần so với mùa
khô. [ . . . ] Tuy nhiên, dòng chảy tự nhiên
của sông Mê Kông và nhịp đập của hồ
Tonle Sap đang bị hao mòn [ . . . ] Vào
mùa mưa, khi lượng mưa thấp như hiện
tại, những hạn chế về lưu lượng nước
thượng nguồn càng làm suy yếu mạch
sông Mê Kông hơn nữa. Năm nay, đợt lũ
hàng năm của sông Mê Kông lại một lần
1
nữa chậm và ít hơn mức cần thiết.”

1

Kulikar Sotho

1

Eyler, Brian, Alan Basist, Courtney Wetherby, và Claude Williams. “Cuộc đấu tranh vì linh hồn sông Mê Kông.”
Bangkok Post. 31/07/2020.
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PHIM NG Ắ N

DÒNG SÔNG LINH HỒN - KULIKAR SOTHO (CAMPUCHIA)

Bối cảnh
Đạo diễn Kulikar Sotho hiểu được trực diện những vấn đề này khi quay “Dòng
sông linh hồn”. “Tôi nghe nói về sự ấm lên toàn cầu, biến đổi khí hậu và những
vấn đề tương tự,” cô nói với khán giả, “nhưng đó chỉ là nghe. Đến lúc đứng trên
trường quay, trên con sông, tôi mới nhận ra thực tế đó đang tiến gần ta đến mức
nào.”
Một phần lịch sử nặng nề…

Vật thể trong phim, “kho báu Angkor”, là thứ mà nhiều khán giả Đông Nam Á có
thể lập tức nhận ra đến từ quá khứ xa xôi của Campuchia, thời mà văn hóa
Khmer vẫn còn là trung tâm quyền lực trong khu vực và các thành phố thánh địa
hùng vĩ xung quanh Angkor vẫn còn là nơi thế giới không đâu sánh được.
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PHIM NG Ắ N

DÒNG SÔNG LINH HỒN - KULIKAR SOTHO (CAMPUCHIA)

Câu hỏi thảo luận
1) Đây là câu chuyện duy nhất trong 05 bộ
phim diễn ra gần như hoàn toàn trên mặt
nước, biến sông Mê Kông trở thành một
nhân vật trong phim. Bộ phim muốn người
xem nhìn nhận nhân vật này như thế nào?
2) Tại sao hai nhân vật chính (Sok - người
tìm thấy bảo vật, và Klang) lại không tin
nhau?
3) Tuy chỉ có rất ít thoại, nhưng Ladet (vợ
của Sok) vẫn là một nhân vật quan trọng.
Bạn nghĩ đạo diễn muốn khán giả hiểu sao
về vai trò của cô trong câu chuyện?
4) Cuộc sống của các nhân vật đã thay đổi
ra sao từ năm 2020 đến 2030?
5) Tại sao đạo diễn phim lại chọn một di vật
đá từ thời Angkor? Nếu như giữ nguyên
câu chuyện với một hiện vật khác nhỏ và
nhẹ hơn nhiều, ví dụ nếu hai nhân vật
tranh nhau một viên đá quý – bộ phim sẽ
thay đổi thế nào?
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PHIM NG Ắ N

DÒNG SÔNG LINH HỒN - KULIKAR SOTHO (CAMPUCHIA)

Câu hỏi thảo luận
6) Trong một phân đoạn, Klang nhiệt tình
ủng hộ sự phát triển đô thị (xây dựng cao
ốc, đường xá, và điện lưới); ông ta có ý gì?
Ông ta có tin rằng những thay đổi như vậy
sẽ cải thiện cuộc sống cho những người
trên thuyền không?
7) Trong một cảnh không lời, Klang tặng
quà cho các nhà sư trên chiếc thuyền đi
ngang. Bạn nghĩ sao về hành động này?
Nó có cho ta biết gì về các nhân vật không?
Và về tình trạng thế giới năm 2030? Hay nó
có ý nghĩa gì khác?
8) Tonle Sap (Biển Hồ) có vai trò quan trọng
thế nào? Các mối đe dọa của nó là gì ? Sức
khỏe của dòng sông ảnh hưởng đến
Campuchia như thế nào?
9) Bạn nghĩ câu chuyện này có thể có một
kết thúc có hậu không? Cái kết có hậu đó
sẽ thế nào?
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PHIM NG Ắ N

NGƯỜI ANH EM CHE - ANYSAY KEOLA (LÀO)

Bối cảnh
“Người anh em Che” lấy bối cảnh tại ngoại ô Viêng Chăn, thủ đô nước Lào tại 3
địa điểm: một làng chài, một biệt thự bị bỏ hoang đang xây dựng dở dang, và
ngay trên con sông Mê Kông. Câu chuyện xoay quanh tranh chấp giữa các anh
em về người mẹ của mình và việc kinh doanh loại máu quý hiếm của bà – được
dùng để chữa bệnh dịch đang bùng phát – cho các tập đoàn đa quốc gia. Một
điều đáng lưu ý là từ “mae” hay là “me” trong các tiếng Lào, Thái, Khmer, Miến
Điện (và cả Việt Nam) có nghĩa là “mẹ”. Nói cách khác, người dân Đông Nam Á
xem sông Mê Kông là “dòng sông mẹ”.

Nếu xem kỹ, bạn sẽ thấy một đoàn
tàu cao tốc ở cảnh mở đầu bộ phim;
đây là ám chỉ về tuyến đường sắt
đang được xây dựng tại Lào kết nối
biên giới Trung Quốc đến thủ đô
Viêng Chăn; theo kế hoạch, trục
đường này sẽ kéo dài suốt đến
Singapore, kết nối Lào với phần còn
lại của khu vực một cách chưa từng
có tiền lệ với những tác động lớn lao
mà giờ ta chỉ có thể hình dung.

Anysay Keola
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PHIM NG Ắ N

NGƯỜI ANH EM CHE - ANYSAY KEOLA (LÀO)

Bối cảnh
Bộ phim một vài lần đề cập đến Che Guevarra, đây cũng là biệt danh của nhân
vật chính Xe. Guevarra là nhà cách mạng theo chủ nghĩa Mác người Argentina và
là một lãnh đạo du kích, ông được mến mộ trong nhiều cộng đồng khắp thế giới,
kể cả ở Lào, bởi lý tưởng, sự nổi loạn, và sự cam kết với chủ nghĩa Mác của mình.

2030 hay là 2020?

Hoàn thành một vài tháng trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, “Người anh em
Che” cảm giác như một lời tiên tri cho khoảng thời gian sắp tới.

10
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PHIM NG Ắ N

NGƯỜI ANH EM CHE - ANYSAY KEOLA (LÀO)

Câu hỏi thảo luận
1) Đạo diễn Anysay Keola hay nhắc tới câu khẩu hiệu của Ủy hội sông Mê Kông,
“Đáp ứng nhu cầu, tìm sự cân bằng”. Bạn diễn giải câu nói này như thế nào trước
những thách thức đang đối mặt sông Mê Kông? Keola đã áp dụng lối suy nghĩ này
như thế nào trong “Người anh em Che”?
2) Bộ phim trích dẫn một câu nói của Che Guevarra hai lần “Hãy để thế giới thay
đổi mình, rồi mình sẽ thay đổi thế giới”. Câu nói này có ý nghĩa gì trong bối cảnh bộ
phim?
3) Tại hai thời điểm trong phim, hình ảnh Xe nhòe đi trong một vài giây. Đó cũng là
những lúc anh lấy tay chạm lên trán. Tại sao?
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PHIM NG Ắ N

NGƯỜI ANH EM CHE - ANYSAY KEOLA (LÀO)

Câu hỏi thảo luận
4) Bạn có đồng ý với anh trai của Xe? Với chị của Xe? Tại sao?
5) Bộ phim sử dụng phương pháp hồi tưởng một cách độc đáo – để trình bày hai
mặt khác nhau của một câu chuyện. Việc này có hiệu quả không? Nó khuyến
khích khán giả đồng cảm với Xe như thế nào?
6) Bạn nghĩ tại sao đạo diễn lại chọn quay đa phần những cảnh hành động trong
căn nhà đang xây dở?
7) Xe và anh trai tranh cãi về đạo lý của việc bán máu mẹ mình; Xe khẳng định điều
đó là sai trái, nhưng người anh trai nói rằng họ đang giúp người khác (và kiếm lợi
cho bản thân). Lập luận này có thể được áp dụng về sông Mê Kông ra sao?
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PHIM NG Ắ N

NHỮNG GIỌNG NÓI BỊ LÃNG QUÊN CỦA MÊ KÔNG- SAI NAW KHAM (MYANMAR)

Bối cảnh
“Những giọng nói bị lãng quên của Mê Kông” lấy bối cảnh tại cộng đồng người
Akha tại bang Shan hẻo lánh và nhiều biến động của Myanmar. Người Akha là
một dân tộc thiểu số cư ngụ tại vùng núi Thái Lan, Myanmar, Lào, và tỉnh Vân
Nam - Trung Quốc. Tôn giáo của họ, záŋ hoặc zahv, có mối liên kết bền chặt với
bản sắc dân tộc. Tín ngưỡng đóng vai trò quan trọng trong văn hóa người Akha
và được biểu hiện qua các nghi lễ, phục trang, và kiến trúc. Từ ngoài nhìn vào, tín
ngưỡng người Akha có vẻ khá linh hoạt. Trong bộ phim này ta có thể thấy sự pha
2
trộn giữa bộ záŋ truyền thống và bộ záŋ Cơ Đốc giáo, một sự kết hợp giữa trang
phục truyền thống và đương đại, các cách suy nghĩ về phát triển và tiến bộ, và
các khái niệm về lãnh đạo.

2

Tooker, Deborah E. "Các hệ thống bản sắc vùng cao nguyên Miến Điện: 'Tín ngưỡng', Akha Zan, và nhận định về
các quan niệm tích cực về bản sắc tôn giáo-dân tộc." Man, New Series, 27, no. 4 (1992): 799-819. Truy cập
04/08/2020. doi:10.2307/2804175.
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PHIM NG Ắ N

NHỮNG GIỌNG NÓI BỊ LÃNG QUÊN CỦA MÊ KÔNG- SAI NAW KHAM (MYANMAR)

Bối cảnh
Tất cả diễn viên trong “Những giọng nói
bị lãng quên của Mê Kông” đều là
nghiệp dư; họ chính là các thành viên
trong cộng đồng người Akha mà bộ
phim lấy bối cảnh, họ thậm chí còn
tham gia đóng góp ý tưởng cho kịch
bản.
Ai đang dẫn dắt ai?

Sai Naw Kham

Ở mức độ chi tiết hơn “Dòng sông
linh hồn”, câu chuyện trong
“Những giọng nói bị lãng quên của
Mê Kông” xoay quanh sự va chạm
giữa sự phát triển – đường xá, việc
làm, xóa đói giảm nghèo – với lối
sống và kiến thức truyền thống. Bộ
phim còn nêu bật lên sự tàn phá và
độc hại của ngành công nghiệp
khai thác vàng và đặt ra nghi vấn
liệu lợi ích kinh tế có xứng đáng với
những cái giá phải trả hay không.
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PHIM NG Ắ N

NHỮNG GIỌNG NÓI BỊ LÃNG QUÊN CỦA MÊ KÔNG- SAI NAW KHAM (MYANMAR)

Câu hỏi thảo luận
1) Cảm nhận của bạn về diễn xuất các diễn
viên trong phim thay đổi như thế nào khi
biết rằng họ không phải diễn viên chuyên
nghiệp?
2) Bạn nhận ra các mối mâu thuẫn nào
trong phim (ví dụ, “truyền thống và hiện
đại” hoặc “phát triển và giữ nguyên trạng”)?
Các mâu thuẫn này xuất hiện thế nào trong
bi kịch của bộ phim?
3) Bạn nghĩ tại sao phim được gọi là
“Những giọng nói bị lãng quên của Mê
Kông”? Giọng nói của ai đã bị lãng quên, và
các giọng nói đó quan trọng ra sao?
4) Nhân vật người bà phản ứng thế nào với
những thay đổi trong cộng đồng mình? Có
mối liên kết nào giữ việc người bà và con gà
mái nhịn ăn cho đến khi được tự do? Nếu
bạn thấy có, hãy giải thích.
5) Tại sao đạo diễn lại bắt đầu bộ phim với
khung cảnh thiên nhiên và âm thanh của
một đám tang? Ta có thể nhìn thấy gì trong
khung cảnh này?
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PHIM NG Ắ N

NHỮNG GIỌNG NÓI BỊ LÃNG QUÊN CỦA MÊ KÔNG- SAI NAW KHAM (MYANMAR)

Câu hỏi thảo luận
6) Xem kỹ cảnh Charlie nói chuyện với
Monica về người bà trước khi anh ta mời
Monica vào công ty làm việc. Hãy miêu tả
những điểm tương phản bạn thấy trong
cảnh này, từ trang phục đến ngôn ngữ họ
sử dụng.
7) Người bà kể về lời hứa với chồng mình
trước khi ông ta mất: cả hai sẽ được chôn
cùng nhau bên cạnh dòng sông, để “linh
hồn vẫn sống khi dòng sông vẫn còn
sống”. Tại sao đây lại là một nguyên do
quan trọng để bà phản đối mỏ khai thác
vàng? Một dòng sông vẫn sống nghĩa là
sao?
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PHIM NG Ắ N

ĐƯỜNG KẺ - ANOCHA SUWICHAKORNPONG (THÁI LAN)

Một dòng, trong “Đường kẻ”

Bối cảnh
Lấy bối cảnh hầu hết ở một nhà
triển lãm tại Bang-kok, “Đường
kẻ” trên nhiều phương diện là một
tác phẩm siêu hư cấu (metafiction), một câu chuyện bên
trong một câu chuyện khác. Cũng
như đạo diễn Anocha
Suwichakornpong, nhân vật người
nghệ sĩ trong phim đang thực
hiện một dự án điện ảnh nhằm lột
tả những suy tưởng phức tạp về
dòng sông Mê Kông.

Anocha Suwichakornpong

Câu chuyện về người nghệ sĩ thường nhấn
mạnh những phân cách (hay những đường kẻ)
giữa thế giới tự nhiên và lối suy nghĩ thực
nghiệm mà chúng ta dùng để che khuất đi
tầm quan trọng của thế giới đó.
Suwichakornpong nói rằng đa phần các thảo
luận về dòng sông thường xoay quanh đặc
tính thủy học, tốc độ dòng chảy, và lưu lượng
nước theo mùa của nó, nhưng lối suy nghĩ
khoa học về dòng sông như một vật thể như
vậy đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng.
Mặt khác, người nghệ sĩ trong phim trình bày
sông Mê Kông như một chủ thể phát ngôn từ
ngôi thứ nhất bằng tiếng Hoa trong khi những
hình ảnh siêu thực và kì lạ lướt qua.
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PHIM NG Ắ N

ĐƯỜNG KẺ - ANOCHA SUWICHAKORNPONG (THÁI LAN)

Bối cảnh
Bộ phim thể hiện những nhân vật con người đang mất kết nối với thế giới tự
nhiên một cách dai dẳng và trớ trêu, ngay cả khi họ đấu tranh để hiểu và diễn
đạt sự mất kết nối đó. “Đường kẻ” là một nỗ lực mang tính huyền ảo nhằm phá
vỡ sự phân ranh chủ thể con người/đối tượng tự nhiên trong tư duy hiện đại và là
lời nhắc nhở rằng các linh hồn có thể đang ở giữa chúng ta, ngay cả trong các
thiết bị nhà bếp hàng ngày.
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PHIM NG Ắ N

ĐƯỜNG KẺ - ANOCHA SUWICHAKORNPONG (THÁI LAN)

Câu hỏi thảo luận
1) Ở đầu phim, ta được xem một đoạn
video nghệ thuật về sông Mê Kông từ
Tarika, người nghệ sĩ có lẽ là nhân vật
chính trong “Đường kẻ”. Nhưng ta không
biết mình đang xem một video đến khi
nhìn thấy Tarika và kỹ thuật viên của triển
lãm xem đoạn video đó. Phản ứng ban đầu
của bạn về video đó như thế nào? Tại sao?
Bạn có nhận ra ngôn ngữ trong đó không?
2) Trong “Đường kẻ”, ta có thể thấy những
đường thẳng dọc chia cắt màn hình. Bạn
thấy những đường thẳng như vậy ở đâu
trong phim, và bạn nghĩ tại sao đạo diễn lại
gây chú ý về chúng theo cách này?
3) Trong một cảnh, Meena, Kim, và Teera
bàn luận về một thứ họ thấy trên máy tính
Kim. Bạn nghĩ họ đang nói về gì? Và
những câu nói của họ tiết lộ gì về dòng
sông hoặc mối quan hệ của họ với dòng
sông?
4) Việc phim ở trong phim có liên quan gì
đến thuyết vật linh?
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PHIM NG Ắ N

ĐƯỜNG KẺ - ANOCHA SUWICHAKORNPONG (THÁI LAN)

Câu hỏi thảo luận
5) Tarika nói với khách tham quan rằng dự
án của cô đề cập đến “bản thể học hướng
đối tượng và thuyết vật linh.” Bản thể học
hướng đối tượng là một học thuyết nói
rằng loài người không phải là trung tâm
vạn vật – rằng con người không có giá trị
hơn những hòn đá, cây cối, hay lò nướng
bánh mì. Khái niệm này liên quan như thế
nào với thuyết vật linh?
6) Đạo diễn Suwichakornpong lập luận
rằng các phương pháp khoa học dùng để
hiểu dòng sông (tốc độ dòng chảy, số
chủng loài, độ sâu theo thời gian) không
chỉ là cách duy nhất để nghĩ về sông Mê
Kông – các nền văn hóa vật linh truyền
thống có những phương pháp hoàn toàn
khác biệt để đánh giá sức khỏe dòng sông.
Đạo diễn đã truyền tải suy nghĩ này như
thế nào trong “Đường kẻ”?
7) Xuyên suốt bộ phim, một người vẽ bản
đồ xuất hiện dọc theo dòng sông, nhưng
ta không rõ vào khoảng thời gian nào – có
thể là quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương
lai. Những cảnh này có ý nghĩa gì? Nhân
vật này có mối quan hệ gì với phòng triển
lãm và dòng sông?
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PHIM NG Ắ N

GIÒNG SÔNG KHÔNG NHÌN THẤY – PHẠM NGỌC LÂN (VIỆT NAM)

Bối cảnh
Theo đạo diễn Phạm Ngọc Lân, “Giòng sông không nhìn thấy” dò xét những liên
kết ẩn dụ giữa dòng sông Mê Kông, thời gian, và giấc ngủ. Dòng sông, đạo diễn
nói, thường tượng trưng cho dòng chảy thời gian. Từ quan điểm này, các nhân
vật hành trình xuôi dòng và ngược dòng là những ẩn dụ cho việc đi lùi về quá
khứ và tiến tới tương lai.

Trong phim ngắn này, bà Nguyện đi ngược lên thượng lưu để đến thăm nơi bà
từng làm việc (một đập thủy điện cũ). Hành trình của bà có thể được hiểu là
quay ngược thời gian – tới một sự kiện trong quá khứ đã định hình cuộc sống
của bà, cũng như cách con đập thuỷ điện chắn ngang và chuyển hướng dòng
sông.
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PHIM NG Ắ N

GIÒNG SÔNG KHÔNG NHÌN THẤY – PHẠM NGỌC LÂN (VIỆT NAM)

Bối cảnh
Trong một câu chuyện khác, một cặp tình nhân trẻ - Thực và bạn gái cậu – đi
xuống hạ lưu (hay đi về tương lai), tìm cách chạy chữa một căn bệnh trong hiện
tại (mất ngủ). Ở đó, thầy đạo nói với Thực rằng, “điều tệ nhất của việc không thể
ngủ là không thể mơ.”

“Và không có giấc mơ nào,” đạo diễn nói với ta, “thì thật khó để quay trở lại quá
khứ hay nhìn thấy tương lai.” 3

3

Phạm Ngọc Lân, “Giòng Sông Không Nhìn Thấy I The Unseen River.” Phamngoclan.com. 27/08/2020.
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PHIM NG Ắ N

GIÒNG SÔNG KHÔNG NHÌN THẤY – PHẠM NGỌC LÂN (VIỆT NAM)

Câu hỏi thảo luận
1) Sư thầy khẳng định rằng, “giấc mơ là
cách duy nhất làm cho con người quay trở
lại quá khứ hay nhìn thấy tương lai.” Bà
Nguyện và chú tiểu mơ về những gì? Tại
sao việc mơ lại quan trọng với Thực?
2) Chủ đề bị khuất phục (đầu hàng) xuất
hiện trong phim ngắn. Ai bị khuất phục?
Bởi ai?
3) Bà Nguyện tặng người mình yêu một con
chó con trước khi họ chia tay 30 năm trước.
Tại thời điểm hội ngộ, người đàn ông tiết lộ
rằng con chó trong phim là hậu duệ của
con chó ngày xưa. Tại sao con chó trong
phim xuất hiện nhiều lần? Nó tượng trưng
cho thứ gì?
4) Nhiều năm trước, vào đúng ngày khánh
thành đập thủy điện, bà Nguyện hay tin
người mình yêu sắp rời nước đi du học. Có
sự liên quan gì ở đây?
5) Nhà sư trẻ khuyên Thực thử câu cá mà
không dùng lưỡi câu. Tại sao việc này có thể
giúp chữa bệnh mất ngủ của Thực?
Diễn viên phụ dễ thương
nhất?
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TUY Ể N T Ậ P TR Ọ N B Ộ
Bối cảnh
Tuyển tập phim ngắn đưa khán giả đi qua năm quốc gia khác nhau: Campuchia,
Lào, Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam. Các phim đều lấy bối cảnh năm 2030 và kết
hợp sông Mê Kông trong kịch bản, nhưng mỗi câu chuyện đều là độc nhất.
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TUY Ể N T Ậ P TR Ọ N B Ộ
Câu hỏi thảo luận
1) Các bộ phim đề cấp đến quá khứ và tương
lai như thế nào? Bạn nghĩ các đạo diễn
muốn nói gì thông qua hai khái niệm này?
Con sông Mê Kông có vai trò như thế nào
đến quá khứ và tương lai?
2) Tiền bạc đóng vai trò quan trọng trong ba
phim đầu: “Dòng sông linh hồn”, “Người anh
em Che”, và “Những giọng nói bị lãng quên
của Mê Kông.” Các nhân vật có quan niệm
và tranh luận như thế nào về tiền bạc? Tiền
có liên quan gì đến sông Mê Kông?
3) “Đường kẻ” là câu chuyện duy nhất diễn
ra trong khu vực đô thị. Điều này khiến bộ
phim khác biệt ra sao? Sự tương tác của các
nhân vật với con sông khác biệt với những
phim còn lại ra sao?
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TUY Ể N T Ậ P TR Ọ N B Ộ
Câu hỏi thảo luận
4) Hai cặp đôi trẻ tuổi trong “Dòng sông linh
hồn” và “Giòng sông không nhìn thấy” có
những vấn đề vô cùng khác nhau. Những
vấn đề này phản ánh văn hóa của họ và
cách họ nhìn nhận con sông như thế nào?
5) “Người anh em Che” và “Những giọng nói
bị lãng quên của Mê Kông” tập trung vào
các mối quan hệ gia đình. Có sự liên kết nào
giữa dòng sông và gia đình không? Chúng
ta có thể thể hiện liên kết đó như thế nào?
6) Các câu chuyện tiếp cận chủ đề tôn giáo
như thế nào? Các tín ngưỡng khác nhau
được thể hiện ra sao trong các phim này?
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