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Birgit Glombitza, giám đốc nghệ thuật của “Liên hoan phim ngắn quốc tế Hamburg” sẽ giới thiệu tới khán giả 
những chùm phim ngắn phong phú và đa dạng, được chia thành ba buổi chiếu. Các chùm phim thể hiện nhiều 
khía cạnh rất đặc sắc của hoạt động làm phim thử nghiệm. 

Trong chương trình chiếu phim thứ nhất mang tên “Tri và Khả tri” của mình, bà sẽ đưa dẫn chúng ta thưởng 
ngoạn một lựa chọn quốc tế hướng tới sự thử nghiệm phim ảnh mà giải hủy tự sự, hoạt động sản tạo hoặc 
thậm chí bản thân hình ảnh phim bằng chủ nghĩa hoài nghi phản thân. Những cuộc thử nghiệm hầu hết đến 
từ các nhà làm phim Châu Âu này đều gặt hái thành công tại các liên hoan phim Rotterdam, Hamburg, 
Oberhausen rồi Tampere. Chúng chiến thắng các giải thưởng danh giá hoặc khơi mở con đường mới của làm 
phim ngắn. Tuy nhiên, ở một phương diện nhất định, các bộ phim dễ được hình dung là có biểu hiện chủ 
nghĩa vị Châu Âu. 

“Thời gian ngắn ngủi” là nhan đề của chương trình chiếu phim thứ hai. Điều khán giả có dịp xem ngắm qua 
tuyển lựa này là tài nghệ của con mắt - máy quay và bản thân bộ phim được trình hiện trong tư cách các cỗ 
máy ảo giác. Các bộ phim ngắn sử dụng máy quay đối diện với chính nó và với những huyễn tưởng của bản 
thân. Câu chuyện hình ảnh mở ra gồm sự đồng bộ phi lí và thiết bị quay vòng bất khả, những thành phố bay 
được xây dựng bằng kĩ thuật 3D đứt đoạn và về sự tí toáy với trọng lực. Chúng ta đi cùng tôm cua định cư ở 
những vùng đất đông nghịt với lối phối cảnh mang màu sắc dân tộc học. Chúng ta gặp gỡ những khoảng trời 
đảo lộn và một động lực học của đam mê điện ảnh chỉ thấy ở phim ngắn. 

Trong chương trình chiếu phim thứ ba, “Vũ trụ và Tôi”, các nghệ sĩ video và phim suy ngẫm về tính nhạy cảm 
dân tộc và văn hóa-xã hội. Trong “Xa lánh” – bộ phim nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh – các cô cậu trẻ 
tuổi chuyện trò về những mẹo mực hòng phá luật lệ giáo dục – truyền thông hoặc tránh được loạt giới 

nghiêm của bố mẹ dựng lên. Họ hiện diện như những quái vật hoạt họa mụn nhọt hoặc các công chúa trang 
điểm trên Youtube. Họ bị ám ảnh bởi giới tính của mình và người khác đằng sau điệu cười khúc khích và kiểu 
tỏ vẻ màu mè. Trong “Gấu” và “Khu rừng Xa Tăng”, ta thấy nỗi khó khăn trước văn hóa của chính chúng ta, 
tình trạng bão hòa tự do – cánh tả của một gia đình nhỏ và chế độ gia trưởng ăn sâu bén rễ của một quốc gia. 

Nghệ sĩ video Björn Melhus trình hiện theo lối giễu nhại (“Tôi không phải kẻ địch”) những người lính hậu 

chiến bị sang chấn tâm lí. Họ trích dẫn chiến tranh Mỹ và các phim anh hùng. Ở “Mối đe dọa biểu tượng” bộ 
đôi nghệ sĩ đường phố Wermke/Leinkauf biến cây cầu Brooklyn thành biểu tượng của bạo động chính trị.  

Birgit Glombitza sinh tại Münster (tiểu bang Nordrhein - Westfalen), từng học đại học 

ngành Triết tại Münster, tiếp đó là Đức Ngữ, Lịch Sử Nghệ Thuật kết hợp Nghiên Cứu 

Sân Khấu, Phim và Truyền Hình tại Frankfurt am Main. Bà là một nhà văn tự do, kiêm 
giảng viên và giám tuyển. Nhiều bài báo của bà thuộc lĩnh vực Phim, Sân Khấu và 
Truyền Thông đã được đăng. Năm 2010, bà đảm nhận vị trí Giám Đốc Nghệ Thuật của 
Liên Hoan Phim Ngắn Quốc Tế Hamburg. 


