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WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ảnh VNPC (Viet Nam
Photography Club) sẽ tổ chức triển lãm ảnh thường niên lần thứ 3 và
ảnh vừa đoạt giải của học viên, vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 1,
2 Tháng Mười Hai, 2018, từ 10 giờ 30 sáng đến 5:00 giờ chiều, tại
phòng hội nhật báo Người Việt, 14771 Moran St, Westminster, CA
92683.

Ông An Nguyễn, trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết có 60 ảnh triển
lãm kỳ này của các hội viên, gồm nhiều thể loại ảnh màu và đen
trắng, với hai khổ ảnh 12×18 và 20×30, in ấn trên giấy ảnh đẹp và
đóng khung thật trang nhã, phần lớn là tác phẩm của hội viên đã qua
các kỳ thi lên cấp, và một số tác phẩm đoạt giải nhiếp ảnh quốc tế.
“Ngoài ra còn có triển lãm ảnh đoạt giải trong kỳ thi ảnh của học viên
mới, vừa được chấm công khai tại trụ sở của hội vào hôm ngày 11
Tháng Mười Một vừa qua. Xin mời công chúng và giới yêu thích nhiếp
ảnh đến xem, nhận xét để giúp chúng tôi tiến bộ hơn trên con đường
nhiếp ảnh nghệ thuật, và nhất là thấy sự khác lạ từ cách nhìn, đến
phong cách, và kỹ thuật thể hiện trong một tác phẩm ảnh nghệ thuật,
được trình làng trong hai ngày triển lãm,” ông An nói.

Quang cảnh buổi chấm thi ảnh nghệ thuật của Hội Ảnh VN Photgraphy
Club tại trụ sở của hội. (Hình ban tổ chức cung cấp)
Ông Minh Nguyễn, hội trưởng hội ảnh VNPC, cho biết: “Với sự trao
chuốt tác phẩm và tuyển chọn công khai của ba vị giám khảo, với

nhiều tước vị nhiếp ảnh cao quý như: Đào Tiến Đạt, EFIAPd1, EPSA,
ESVAPA, EVAPA; ông Phạm Hải Nam, EFIAP, chủ tịch Hội Ảnh Quốc Tế
Sunrise, USA; ông Nguyễn Trường Thọ, EFIAP, chủ tịch Hội Ảnh Quốc
Tế PSO, USA, hy vọng người xem sẽ được thưởng lãm những tác phẩm
đầu tay của các học viên vừa đoạt giải trong kỳ thi vừa qua tại hội, với
những phần thưởng cao quý trao đến tác giả.”
“Hội Ảnh VNPC được thành lập với mục đích giúp các bạn yêu nhiếp
ảnh, chụp ảnh nghệ thuật, và đi vào dòng chính của nhiếp ảnh thế
giới, do đó hội tổ chức 3 khóa học hàng năm, mỗi khóa kéo dài 3
tháng, học theo từng chủ đề, theo từng phần, từ sơ cấp, đến các lớp
cao hơn. Trong hội ảnh có một phần ba hội viên là nữ. Các chị cũng
hoạt động mạnh không thua gì các anh. Có những bạn trong hội ảnh
đã từng dự thi và đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế với huy
chương cao quý,” ông Minh Nguyễn cho biết thêm.
Ông Minh giải thích: “Bước vào dòng chính của nhiếp ảnh thế giới là
các bạn ảnh sẽ tham gia và chụp ảnh theo phong cách hiện đại, mà tất
cả các hội ảnh trên thế giới đang theo đuổi. Nói khác hơn là chụp theo
cách mà nhiếp ảnh thế giới đang đặt ra, thế giới đang nhìn và chụp.”
Ông hào hứng kể thêm: “Trong năm 2018, với sự khích lệ của hội, có
bốn học viên mới tham gia các cuộc thi ảnh quốc tế, đã thành công
ngay với một người có huy chương và các ảnh còn lại được „accept‟
(ảnh được treo) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong năm 2019 hy vọng số bạn ảnh
trong hội dự các kỳ thi quốc tế sẽ đông hơn với kết quả khả quan
hơn.”
Ông Paul Nguyễn, người phụ trách sắp xếp các chuyến đi chụp thực
hành ngoài trời, cho biết: “Để chụp được một bức ảnh, đôi khi phải
thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, đến địa điểm chụp chờ trời sáng trong
sương giá lạnh, để bấm được tấm ảnh đầu tiên trong ngày. Nhưng
niềm đam mê và thành quả mang lại từ bức ảnh đó là niềm khích lệ
rất lớn cho bạn ảnh, ngoài ra còn chi phí đi lại cho một chuyến đi chụp
ảnh, cũng là một thử thách lớn. Có khi chụp rất nhiều, khi về chọn lựa
được vài ảnh ưng ý cũng khó.”
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“Nói như thế để thấy rằng chụp được một bức ảnh đã khó, khi bức ảnh
đó dự thi được giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế lại càng khó hơn, với
hàng ngàn bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới gởi về, thì phải nói không
có gì đáng mừng hơn khi đem lại vinh dự cho hội nhiếp ảnh mình đang
sinh hoạt và quốc gia mình đang sinh sống,” ông Paul Nguyễn nhấn
mạnh.
Thay mặt Hội Ảnh VNPC, ông hội trưởng Minh Nguyễn gởi lời mời đến
tất cả các hội ảnh bạn, các bạn ảnh, những người yêu thích nhiếp ảnh,
các học viên cùng đồng hương đến dự hai ngày triển lãm, đó là niềm
khích lệ lớn với các hội viên trong hội, cũng là dịp trao đổi học hỏi được
nhiều hơn.
Buổi triển lãm sẽ có nhạc và thức ăn nhẹ. Mọi chi tiết xin liên lạc điện
thoại: 714-200-5412.

