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NHÀ THƠ LAURA GARAVAGLIA:“VIỆT NAM LÀ GIẤC MƠ CỦA TÔI”

MAI KHANH (Thực hiện) Cơ duyên gặp Việt Nam và tình yêu Việt Nam của một nữ thi sĩ người Ý, đồng thời là
Chủ tịch Ngôi nhà thơ Como - nữ thi sĩ Laura Garavaglia đã dẫn đến dự án xuất bản thơ Việt Nam tại Ý và dự
định mời các nhà thơ Việt Nam tham dự Liên hoan thơ châu Âu hằng năm được tổ chức tại nước Ý.

Phóng viên (PV): Thưa nhà thơ, bà đã từng đến Việt Nam tham gia Liên hoan thơ quốc tế lần thứ ba (năm 2019 tại
Hà Nội), bà có thể chia sẻ với bạn đọc những cảm xúc và suy nghĩ sau chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại đất nước
Việt Nam?

Nhà thơ Laura Garavaglia (LG): Việt Nam là một giấc mơ của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Lúc đó tôi đang là sinh viên đại
học ở Milan và những thông tin về thực tế khủng khiếp của cuộc chiến tranh tại Việt Nam là lý do khiến chúng tôi ủng
hộ người Việt Nam chống lại sự xâm lược của nước ngoài. Năm 2019, khi tôi được mời tham dự liên hoan, đó là dịp
tôi thực hiện ước mơ được đến thăm đất nước Việt Nam. Trong trí tưởng tượng của tôi, Việt Nam là một đất nước
với thiên nhiên giàu có tươi đẹp và kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Một phần, những gì tôi nghĩ đã được xác
nhận qua chuyến thăm này. Tuy nhiên, tôi đã biết thêm đây là một đất nước giàu lịch sử và văn hóa, với dân số trẻ,
một đất nước hướng tới tương lai. Tôi bị cuốn hút bởi vũ điệu, âm nhạc, những màn trình diễn nghệ thuật tuyệt vời
mang đậm nét văn hóa và lịch sử của các bạn. Tôi bị mê hoặc bởi Vịnh Hạ Long, một trong những cảnh quan ấn
tượng nhất mà tôi từng thấy trên thế giới. Con người Việt Nam thật sự tốt bụng và thân thiện khiến tôi vô cùng tôn
trọng.

PV: Điều gì khiến bà đầu tư thời gian và công sức quý báu của mình dịch thơ Việt Nam để xuất bản hai tập thơ Việt
Nam tại Ý vào năm 2020?

LG: Rất tiếc là lâu nay ở Ý, văn học Việt Nam chưa được biết đến nhiều. Khi đến Việt Nam, tôi nghe các nhà thơ Việt
Nam đọc thơ và nhận ra sự đa dạng của giọng điệu và phong cách thơ của các bạn. Nghe ngôn ngữ của bạn giống
như được nghe một bài hát, hiểu ý nghĩa của bài thơ của bạn là hiểu tình cảm của bạn đối với thiên nhiên, tình yêu
đối với đất nước và truyền thống Việt Nam. Vì vậy, tôi đề nghị với ông Stefano Donno, Giám đốc NXB I Quaderni del
Bardo, dịch và xuất bản tuyển tập thơ Việt Nam “Sông núi trên vai” một món quà tuyệt vời tôi được tặng khi ở Hà Nội.
Được Stefano Donno nhiệt tình đồng ý, tôi đã nhờ người bạn thân của tôi, GS ngôn ngữ Anh tại Đại học Bergamo -
một dịch giả giỏi, dịch những bài thơ trong tuyển tập. Sau khi xuất bản cuốn sách thơ đầu tiên của Việt Nam vào mùa
Xuân 2020, tôi đề nghị Stefano Donno bắt đầu hợp tác sâu hơn với Hội Nhà văn Việt Nam và xuất bản tập thơ của nữ
nhà văn, nhà thơ, nhà báo Kiều Bích Hậu vào mùa hè 2020. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh cũng đã thực
hiện một video và gửi cho tôi một bức thư khiến tôi thật sự xúc động về những cảm nhận của ông về nước Ý. 

QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO

ỐNG KÍNH PHÊ BÌNH ⌂ VỀ TRANG CHỦ

TIN ĐỌC NHIỀU

NHÀ THƠ ĐẦU TIÊN

Cách hiểu các bài thơ Haiku của Basho trong sách
giáo khoa ngữ văn lớp 10

TRANG VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI: NGHỆ THUẬT
THUỘC VỀ NHÂN DÂN

Nghệ thuật thơ tứ tuyệt trong văn học Việt Nam

NHÀ VĂN KIM LÂN: CÂY BÚT ĐỘC ĐÁO VÀ XUẤT
SẮC VỀ NÔNG THÔN

Giới thiệu nhà thơ trẻ Nguyễn Đức Hạnh

Những câu chuyện về gác thi

THƠ NGUYỄN THANH VÂN

TỪ KHÓA

vn tỉnh thành tin tức Hoàng Sa hỗ trợ

hội doanh nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Thế Thảo

UBND TP chủ tịch

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

ĐIỆN THOẠI: (84-43) 9448134 - (84-43) 9449748 * FAX: (84-43) 8263777

Chân dung văn Văn học với đời sống Thời sự văn học nghệ thuật Chuyện văn chương Ống kính phê bình Tác phẩm và dư luận Từ đời vào văn

Tìm tòi thể nghiệm Tác phẩm chọn lọc Tin tức Nhà văn - Tác phẩm Quảng cáo chuyên trang

NHÀ THƠ LAURA GARAVAGLIA:“VIỆT NAM LÀ GIẤC MƠ CỦA... http://vanvn.net/ong-kinh-phe-binh/nha-tho-laura-garavaglia-“viet-nam-l...

1 di 3 29/11/2020, 15:16



Từ khóa

Chia sẻ & SHARE ' TWEET ( +1 ) SHARE * SHARE

PV: Bà có thể cho chúng tôi biết về lịch sử của Ngôi nhà thơ Como do bà sáng lập và Liên hoan thơ châu Âu (Europa
in versi)? Sự kiện này đã giành được những thành tựu gì trong những năm qua?

LG: Ngôi nhà thơ Como (La Casa della Poesia di Como - www.lacasadellapoesiadicomo.com) ra đời vào năm 2010,
là Hiệp hội văn hóa phi lợi nhuận. Mục đích của chúng tôi là truyền bá thơ Ý và thơ nước ngoài cho đông đảo bạn
đọc. Thơ là cầu nối giữa con người với nhau, là thông điệp hòa bình không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa,
giới tính. Trong 10 năm, chúng tôi đã tổ chức phổ biến thơ qua các sự kiện âm nhạc, ra mắt sách, hội thảo sáng tác,
biểu diễn, slam thơ, để liên kết thơ với các hình thức nghệ thuật khác nhau. 

Từ năm 2011, chúng tôi đã tổ chức Liên hoan thơ châu Âu “Europa in versi”, một sự kiện đã thu được thành công tốt
đẹp kể từ lần tổ chức đầu tiên. Trong chín lần tổ chức (ngoại trừ năm 2020 vì đại dịch Covid-19, sự kiện lần thứ 10 sẽ
được tổ chức trực tuyến), chúng tôi đã đón hơn 100 nhà thơ từ khắp nơi trên thế giới đến liên hoan thơ. 

Năm nay, trong thời gian diễn ra Liên hoan thơ (từ ngày 9 đến 11-10) sẽ có một buổi đọc thơ của những nhà thơ
tham gia. Chúng tôi cũng tạo kết nối cho sinh viên - học sinh tìm hiểu sâu thêm những tác phẩm tuyệt vời của các
khách mời, trò chuyện với các tác giả, hỏi về thông tin về đất nước, văn học, nghệ thuật của họ... Chúng tôi cũng tổ
chức cho các nhà thơ một chuyến tham quan thành phố Como xinh đẹp và trong khuôn khổ Liên hoan, chúng tôi còn
tổ chức lễ trao giải thưởng văn học “Europa in versi”.

Chúng tôi đã đạt nhiều thành tựu với các giải thưởng từ Ủy ban Văn hóa của châu Âu, từ Bộ Di sản Văn hóa Ý, từ
vùng Lombardia, thành phố của chúng tôi... Chúng tôi cũng hợp tác Học viện Khoa học, Nghệ thuật và Văn học châu
Âu ở Paris, Học viện văn học thế giới Miahi Eminescu ở Craiova (Romania) và bản thân tôi đã nhận được nhiều Giải
thưởng vì sự nghiệp truyền bá văn hóa thơ ca, với tư cách là Giám đốc Liên hoan. 

PV: Bà mong đợi điều gì ở Liên hoan thơ châu Âu năm nay? Ban tổ chức đã vượt qua những thử thách nào để sự
kiện tiếp tục diễn ra?

LG: Chúng tôi đang đưa tin về Liên hoan thơ trên các trang web, Facebook, Instagram và thông qua các tờ báo. Do
đây là một sự kiện trực tuyến, tôi nghĩ rằng nhiều người có thể xem liên hoan từ rất nhiều quốc gia. Và sau những
ngày diễn ra liên hoan, mọi người sẽ tiếp tục đón xem chương trình vì nội dung Liên hoan sẽ phát trên kênh YouTube
của Ngôi nhà thơ Como. Tôi hy vọng năm sau, nếu đại dịch này cuối cùng được kiểm soát, chúng ta có thể tổ chức
Liên hoan thơ châu Âu vào tháng 5-2021.
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HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84-43) 9448134 - (84-43) 9449748 * Fax: (84-43) 8263777

Email: vanvn.net@gmail.com

Chỉ đạo: Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Chịu trách nhiệm chính nội dung: Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Ban biên tập: Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà thơ Mai Nam Thắng, nhà văn Nguyễn Chu Nhạc

nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà văn Khuất Quang Thụy.

Giấy phép số 16/GP-TTĐT- Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin

Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/01/2017.

Hội Nhà văn VN giữ bản quyền nội dung trên website này.
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