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Moving Reels: Đối thoại xã hội giữa Việt Nam và Ấn Độ cố gắng thiết lập một cuộc đối 
thoại xuyên châu Á thông qua phương tiện phim ảnh thử nghiệm đầy tính phê bình xã hội. 
Mục đích của quá trình đối thoại này nhằm xây dựng tình đoàn kết dựa trên tinh thần trao 
đổi ý tưởng lẫn nhau. Những giai đoạn lịch sử thuộc địa, được chuyển hoá thành tinh 
thần lạc quan trong công cuộc xây dựng đất nước và gây tác động lên những tiến trình đô 
thị hoá, công nghiệp hoá, và toàn cầu hoá sau này, đã tạo tiền đề chung cho các bối cảnh 
văn hoá, xã hội, và đời sống ở châu Á; điều này khiến cho việc nghiên cứu tìm hiểu về 
châu Á tại châu Á thông qua những quy chiếu vùng miền ngày càng trở nên cấp thiết. Và 
điện ảnh thì cung cấp cho chúng ta ngôn ngữ để tiến hành đánh giá và suy tưởng lại về 
những ý tưởng và niềm tin, thông qua đó giúp chúng ta thể hiện và chia sẻ cảm xúc, trải 
nghiệm, và tri thức. 

Điện ảnh tạo chiều kích cho chúng ta xem xét cách các thể hiện thị giác có thể khơi mở 
tính đa dạng trong những điểm nhìn chủ quan, trí tưởng tượng, và mối quan hệ của công 
dân với xã hội. Trọng tâm của tôi trong chương trình là bề dày gần năm thập kỷ của điện 
ảnh tài liệu độc lập ở Ấn Độ, một hình thức văn hoá sống động với gốc rễ từ tinh thần 
phản kháng cũng như thể hiện nghệ thuật. Khởi đầu của nó vào giữa những năm 1970 
đánh dấu một phút giây lịch sử khi những người dân thường cầm máy quay lên và, với 
tinh thần công dân hiện đại, quay lại những hình ảnh và câu chuyện vượt lên giới hạn của 
những kiểu hình điện ảnh được nhà nước cho phép. Tầm ảnh hưởng của giây phút này 
cũng được thể hiện qua nội dung của những thước phim ban đầu. Nó đặt nền tảng cho 
một trào lưu phim tài liệu thăng hoa và được sử dụng bởi nhiều cộng đồng khác nhau: 
các nhà vận động quyền, các nhóm nữ quyền, các nghệ sĩ, giới sinh viên, những người 
làm công tác xã hội, các nhà giáo dục, giới nhà báo -  những người đã tìm thấy ngôn ngữ 
thể hiện và tiếng nói của mình qua điện ảnh. Chỉ với một chiếc máy ghi hình và khát vọng 
được lên tiếng, một thế hệ nhà làm phim đã ghi lại câu chuyện về sự áp bức ở nông thôn 
cũng như thành thị, cuộc đấu tranh của phụ nữ, phân biệt giai cấp trong xã hội, những 
cuộc di cư, sự phát triển đô thị, quyền đất đai, và những cuộc đấu tranh trong đời sống cá 
nhân khác. Vượt lên những hạn chế của phim ảnh ngoài rạp, trong cuộc du hành trên 
khắp đất nước của mình, các nhà làm phim này đã xây dựng khán giá cũng như kiến tạo 
các không gian công chiếu và luồng lưu thông giúp tăng tính hiện diện của mình. 

Bàn về điện ảnh tài liệu, chúng ta phải nói đến những giá trị trong chất liệu và cách nó 
khái niệm hoá một mối tương quan giữa nghệ thuật, con người, và thế giới. Cách chúng 
ta hiểu những thành tố đầy chất thể hiện và thuyết phục của nó giúp định hình mối quan 
hệ và các chúng ta hiểu về dạng thức của phim tài liệu. Bên cạnh việc thách thức tình 
“xác thực" của phim tài liệu, các tự sự trong phim còn nêu ra những truy vấn về tính 
tượng trưng và quyền lực. Những điểm nhìn phản biện trong phim giúp chúng ta nhìn 
nhận lại các tự sự và biểu trưng lịch sử như những thử nghiệm của nhà làm phim với kỹ 
thuật, chất liệu, và công nghệ.  Những lựa chọn và sắp xếp thị giác và âm thanh mời gọi 



chúng ta xem xét mối quan hệ của mỗi nhà làm phim không chỉ với những vấn đề con 
người mà còn với không gian, thời gian, và chính bản thân điện ảnh. Chương trình này sẽ 
công chiếu các bộ phim về phát triển đô thị, tính hiện đại, và sự đấu tranh về giới và 
khuyến khích những khả thể mới trong việc rà soát lại một liên quan của chúng ta với điện 
ảnh, trong lúc chúng ta đào sâu suy ngẫm về những phản hồi của bản thân tới sự phản 
biện, niềm vui sướng, phông phản chiếu, và sự chiêm nghiệm.  


