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VUI StUdIo
3C tong dUy tan

06.11.2017 | 10:00 – 18:00
& 08.11.2017 | 10:00 – 18:00
Lớp học thu âm thực địa và thiết kế âm thanh
Sensory Ethnography Lab - Ernst Karel

Field recording and sound design workshop -
Ernst Karel

Hall
Goethe-InstItut hanoI
56-60 nGuyen thaI hoc

07.11.2017 | 19:00
Gặp gỡ phim và trò chuyện thực hành với nhà làm 
phim Ngô Ngọc Đức
sneak Preview: meet and talk filmmaking with 
filmmaker Duc Ngo Ngoc

08.11.2017 | 19:00 
TRI VÀ KHẢ TRI | SENSE AND SENSIBILITY

Buổi chiếu một: Tuyển chọn phim ngắn và trò 
chuyện với Birgit Glombitza

Liên hoan phim ngắn quốc tế Hamburg

First screening: short film selection and talk with 
Birgit Glombitza

Hamburg International Short Film Festival

09.11.2017 | 9:30 – 16:30
Hội thảo: Thời gian, Không gian và Xung Động trong 
Điện ảnh Đông Nam á (ngày 1)

Mạng lưới Nghiên cứu Điện ảnh Đông Nam Á

Symposium: Space, time and the visceral in Southeast 
Asian Cinema (1st day) 

Southeast Asian Cinemas Research Network

09.11.2017 | 19:00 
THỜI GIAN NGẮN NGỦI | TIME IS SHORT

Buổi chiếu hai: Tuyển chọn phim ngắn và trò chuyện 
với Birgit Glombitza

Liên hoan phim ngắn quốc tế Hamburg

Second screening: short film selection and talk with 
Birgit Glombitza

Hamburg International Short Film Festival

10.11.2017 | 9:30 – 16:30
Hội thảo: Thời gian, Không gian và Xung Động trong 
Điện ảnh Đông Nam á (ngày 2)

Mạng lưới Nghiên cứu Điện ảnh Đông Nam Á

Symposium: Space, time and the visceral in Southeast 
Asian Cinema (2nd day) 

Southeast Asian Cinemas Research Network

10.11.2017 | 17:00 

VŨ TRỤ VÀ TÔI | THE UNIVERSE AND ME i

Buổi chiếu ba: Tuyển chọn phim ngắn và trò chuyện 
với Birgit Glombitza

Liên hoan phim ngắn quốc tế Hamburg

Third screening: short film selection and talk with 
Birgit Glombitza

Hamburg International Short Film Festival

10.11.2017 | 19:00 

KHAI MẠC LIÊN HOAN | 
oPening eVent
tHen & now 1
Chiếu phim và trò chuyện với các nhà làm phim

Screening and Q&A with filmmakers 

NHữNG MùA Hè HươNG KHáC | DIFFERENT SUMMERRORS 

SươNG LặN | DROwING DEw

NắNG BằNG PHẳNG | FLAT SUNLIGHT

11.11.2017 | 10:00
PORTRAIT 1 | CHâN DUNG 1 

Chiếu phim và thảo luận với các nhà làm phim

Screening and Q&A with filmmakers

NHÀ TRọ vIỆN NHI | HOSPITAL APARTMENT

NHữNG MóN QUÀ | THE GIFTS

11.11.2017 | 17:00
PORTRAIT 2 | CHâN DUNG 2 

Chiếu phim và thảo luận với các nhà làm phim

Screening and Q&A with filmmakers

CầU TRượT CON RùA | THE TURTLE SLIDE

23 THáNG 3 | MARCH 23RD 

11.11.2017 | 20:00
CÔNG CHIếU LầN ĐầU TẠI CHâU Á

Chiếu phim và thảo luận với nhà làm
phim Síu Phạm

asia Premiere

Screening and Q&A with filmmaker Siu Pham

CON ĐườNG LÊN NúI | ON THE ENDLESS ROAD

12.11.2017 | 10:00
PORTRAIT 3 | CHâN DUNG 3 

Chiếu phim và thảo luận với các nhà làm phim

Screening and Q&A with filmmakers

DÀNH TặNG ôNG ĐIềU | DEDICATED TO GRANDPA DIEU

Gã Cô ĐộC | THE LONER 

BếP NHÀ HươNG GấU | HUONG GAU’S KITCHEN

12.11.2017 | 18:00
tHen & now 2 
Chiếu phim của đạo diễn Philip Widmann | 
Screening of Philip Widmann’s film

DAS GESTELL | CáI KHUNG

12.11.2017 | 19:00
tHen & now 3
DocLab Party: A Special Event

Buổi tiệc DocLab: Một sự kiện đặc biệt



Hanoi DocLab và viện Goethe Hà Nội vô cùng tự 
hào được giới thiệu đến khán giả chương trình 
Hanoi DocFest 2017 - phiên bản thứ năm của 
liên hoan phim hằng năm duy nhất ở việt Nam 
dành riêng cho phim tài liệu sáng tạo và phim thể 
nghiệm độc lập.

Tại Liên hoan phim Hanoi DocFest, chúng tôi 
tin vào điện ảnh với tiếng nói cá nhân và muốn 
mang lại cho người xem những tác phẩm độc lập 
mới của điện ảnh việt Nam cũng như của điện 
ảnh khu vực và quốc tế, những tác phẩm mà ở 
đó chúng tôi nhìn thấy một sức sáng tạo dồi dào, 
một khả năng điện ảnh rộng mở, một cách thức 
tiếp cận mới, độc đáo, cho không chỉ những đề 
tài gần gũi mà cả những vấn đề xã hội rộng hơn.

Liên hoan phim năm nay có một sự thay đổi đặc 
biệt: chương trình kéo dài cả một tuần thay vì 
tập trung vào ba ngày cuối tuần như mọi năm 
nhằm mở ra thêm các không gian điện ảnh cũng 
như trình diện một góc nhìn toàn cảnh hơn cho 
người xem.

Kết hợp với Mạng lưới Nghiên cứu Điện Ảnh Đông 
Nam á, chúng tôi hân hạnh được đồng tổ chức 
chương trình hội thảo hai ngày mang tên “Không 
gian, thời gian và những xung động trong điện ảnh 
Đông Nam á” với sự có mặt của những nhà làm 
phim, những khách mời chuyên gia như Philippa 
Lovatt, Gaik Khoo, Jasmine Trice, Mariam Lam, 
Hitomi Hasegawa, Sow-Yee Au, Davide Cazzaro, 
Merv Espina, Thaiddhi, cùng nhiều gương mặt của 
điện ảnh việt Nam như Síu Phạm, Trương Minh 
Quý, Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Trinh Thi, Trần 
Duy Hưng, Trần Trung Hiếu...và cùng với Birgit 
Glombitza, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan 
phim ngắn quốc tế Hamburg, chúng ta sẽ có ba 
buổi giới thiệu về những thực hành thẩm mĩ và 
chủ đề đương đại trong các liên hoan phim ngắn 
quốc tế. Ngoài ra, chương trình năm nay còn 
bao gồm một lớp học 2 ngày về thu âm thực địa 
cùng với Ernst Karel, chuyên gia âm thanh đến từ 
Sensory Ethnography Lab của đại học Harvard, 
một cơ hội không thể bỏ qua cho những ai đang 
muốn tìm hiểu về thực hành âm thanh sáng tạo.

Ba ngày cuối tuần, 10, 11 và 12 tháng 11, sẽ được 
dành riêng cho chương trình chiếu phim tuyển 
chọn theo hai chủ đề: “Khi đó và bây giờ” và 
“Chân dung”. Tại phòng chiếu phim, người xem 
sẽ bước vào hành trình trải dài qua nhiều vùng 
đất của việt Nam, cao nguyên Gia Lai với “Sương 
lặn” của Trương Quế Chi và Đỗ văn Hoàng, sông 
nước Mê Kông với phim “Nắng bằng phẳng” của 
Lena Bui, phố Khâm Thiên của Hà Nội trong phim 
“23 tháng 3” của Phạm Thị Hảo…và gặp gỡ nhiều 
thân phận con người: một người phiên dịch cho 
Uỷ ban nhập cư của Liên Hợp Quốc vào thập niên 
60, một tù nhân trở lại gia đình sau 18 năm trong 
tù, những gia đình Bắc Trung Nam cùng sống với 
nhau ở một nhà trọ gần viện Nhi… họ là những 
mảnh ghép mà chúng tôi tin, ở một chừng mực 
nào đó, sẽ kể cho người xem câu chuyện về một 
việt Nam mà chúng ta đang sống và từng ngày 
chứng kiến những biến động của nó.

Xin hẹn gặp mọi người tại Hanoi DocFest 2017, để 
cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng các nhà làm phim 
trong, ngoài nước, và tham gia vào thời khắc hội 
tụ đầy ý nghĩa này của điện ảnh độc lập!

Hanoi DocLab and Goethe-Institut Hanoi are 
proud to present our 5th edition of Hanoi DocFest 
- vietnam’s only annual festival dedicated 
to independent creative documentaries, 
experimental and hybrid films.

At Hanoi DocFest, we believe in a cinema of 
individual voices, and each year we bring to the 
audience independent works from vietnam, as 
well as ones from around the globe - works in 
which we see powerful potential of creativity 
and of a vast and generous cinema.

This year’s festival has an important structural 
change: the program will last for a week and 
happen in many places in the city, to give the 
audience a broader perspective of what’s 
happening in the independent film scene. At 
DocFest 2017, you will find films that contemplate 
the many aspects of the social and the personal, 
manifested not only in informational route 
but also in unique formal approaches. we 
are honored to be jointly organizing a 2-day 
symposium dedicated to cinema of the region, 
titled “Time, Space, and the visceral in Southeast 
Asian Cinema”, with the Southeast Asian Cinemas 
Research Network, with speakers including 
Philippa Lovatt, Gaik Khoo, Jasmine Trice, 
Mariam Lam, Hitomi Hasegawa, Sow-Yee Au, 
Davide Cazzaro, Merv Espina, Thaiddhi; on the 
vietnamese side, we welcome Síu Phạm, Trương 
Minh Quý, Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Trinh Thi, 
Trần Duy Hưng, Trần Trung Hiếu. we will also 
have the pleasure to welcome Birgit Glombitza, 
the art director of Hamburg International Short 
Film Festival, who will introduce us to the 
contemporary aesthetics and current trends 
of the short films at different international 
festivals through three screening programs 
and presentations. Furthermore, our schedule 
includes an intensive 3-day field recording and 
sound design workshop at our festival, led by 
Ernst Karel, a sound engineering specialist from 
Harvard University’s Sensory Ethnography Lab 
(Sel).

During the weekend, we have two main screening 
programs: “Then and Now” and “Portrait”. Here, 
the audience will travel through the different 
landscapes of vietnam, the Gia Lai region with 
Drowing Dew by Trương Quế Chi và Đỗ văn 
Hoàng, the Mekong area with “Flat Sunlight” by 
Lena Bui, the street of Khâm Thiên in “March 
23” by Phạm Thị Hảo…to meet an ex-freelance 
interpreter at the UN High Commissioner for 
Refugees in the mid-1960s, a man who came 
home after spending 18 years in prison, and 
families from the North, the South, and Middle 
vietnam who live together in an apartment near 
the vietnam National Children’s Hospital, and 
many more. They are the stories that we believe, 
to a certain extent, will tell a story of a vietnam 
in which we are living and witnessing its many 
changes.

In closing, we hope to see you at Hanoi DocFest 
2017, to talk and share with the filmmakers your 
vision of the world, and participating in this 
meaningful moment of vietnamese independent 
cinema.

Hanoi Doc FeST

Liên Hoan Phim 
Tài Liệu và Thể Nghiệm
DOCUMENTARY & EXPERIMENTAL FILM FESTIvAL

Hanoi DocLaB

Hanoi Doclab là một trung tâm nhỏ dành cho 
những ý tưởng lớn trong lĩnh vực phim tài liệu 
và nghệ thuật video. Đặt tại viện Goethe Hà Nội, 
Doclab ra đời vào năm 2009 với mong mỏi tham 
gia vào quá trình dung dưỡng một thế hệ mới 
các nhà làm phim tài liệu trẻ độc lập và nghệ sĩ 
video, đồng thời phát triển một cộng đồng khán 
giả địa phương.

Hoạt động của DOCLAB bao gồm các khóa đào 
tạo về làm phim và nhiếp ảnh cơ bản và nâng 
cao, các buổi chiếu phim thường kỳ mở cửa rộng 
rãi cho cộng đồng, phòng lab dựng phim, và thư 
viện video. Phim do Doclab sản xuất thường 
xuyên tham dự các liên hoan phim địa phương, 
khu vực và quốc tế.

Located in Hanoi at the Goethe-Institut, Doclab 
is center for documentary and experimental 
films and video art. It was created in 2009 to 
help cultivate a new generation of vietnamese 
independent filmmakers and media artists 
while encouraging the development of a local 
audience.

The activities in Doclab include basic and 
advanced film production and editing workshops, 
weekly public screenings and discussion, hosting 
visiting filmmakers and video artists, an editing 
lab and video library accessible to the public. 
Doclab filmmakers regularly participate in local, 
regional and international film festivals.

Program 1 HambUrg

Program 2 HambUrg

Program 3 HambUrg

Programm 1 doClab

Programm 2 doClab

“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.

„Time is Short“ is the title of  the second program. 
A collection of films where the spectator’s 
views, the artistry of the camera-eye and the 
film itself are presented as illusion machines. 
These are short films where cinema confronts 
itself and with its own phantasies. we talk 
about illogical synchronicities and impossible 
rotation equipment, flying cities that were built 
through faulty 3D-printer and about tricks with 
gravity. we come across shellfish which settle 
overcrowded landscapes with an ethnographic 
perspective, we meet topside-turned skies and a 
cineastic kinetics which only exist in short films.

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.

In her program Sense and Sensibility Birgit 
Glombitza walks us through an international 
choice of filmic experiments which deconstruct 
narration, production or even the film picture 
itself with self-reflecting skepticism. These 
productions mostly by European filmmakers 
were successful at the film festivals from 
Rotterdam, Hamburg, Oberhausen to Tampere. 
They won prices or turned out be coin a new 
way of making short films. However, there is a 
considerable level of Eurocentrism.

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.

In the third program, „The Universe and Me“, 
German film and video artists discuss national 
and sociocultural sensitivities. In “Alienation” 
which received many awards teenagers talk 
about tricks to undermine media-pedagogic 
rules or to avoid curfews set by their parents. 
They come across as animated pimpled monsters 
or YouTube-make-up-princesses, who are 
preoccupied with their own and the other sex 
behind giggling and posing. In “The Bear” and 
“Satanic Jungle” we feel the unease about our 
own culture, the left-liberal saturation of a small 
family and deep rooted paternalism of a nation. 
The video artist Björn Melhus presents in his 
travesties (“I´m not the Enemy”) traumatized 
post-war soldiers who quote from American war 
and hero films. In “Symbolic Threat” the street art 
duo Wermke/Leinkauf turn Brooklyn Bridge into 
a state of political emergency.

CHươNG TRìNH CHÂN DUNG

Trong chương trình chiếu phim “Chân dung” năm 
nay, Hanoi DocFest muốn mời người xem khám 
phá những câu chuyện của rất nhiều cá nhân đến 
từ nhiều hoàn cảnh khác nhau: một gia đình ở 
phố Khâm Thiên chờ con đi tù 18 năm về, một 
ông cụ yêu dịch thuật và ngày đêm dịch sách, 
hay những gia đình từ quê lên để chữa chạy bệnh 
tật cho con nhỏ… Mỗi một bộ phim trong chương 
trình này đều tập trung khắc họa những nhân vật 
này, lắng nghe câu chuyện của họ, để kể một câu 
chuyện lớn hơn về xã hội việt Nam thời nay.  

Portrait Program

In the program “Portrait”, Hanoi DocFest would 
like to invite the audience to meet individuals 
who come from many different backgrounds and 
get to know their stories: a family in Kham Thien 
Street waiting for their son to come home from 
prison after 18 years, an old man who is in love 
with language, a guitarist who feels alone in the 
world, or families who come to the city in hope of 
curing their children’s illnesses. Each of the film 
focuses on portraying these characters, listening 
to their stories; together, they tell a bigger story 
of contemporary vietnam.

CHươNG TRìNH “THEN & NOw”

Đối tượng chính của chương trình “Then & Now” 
là mối quan hệ của quá khứ và hiện tại, và cái 
cách mà sự thay đổi trong thế giới mới tạo ra khả 
năng so sánh giữa hai ý niệm về thời gian này.  

then & now Program

The “Then & Now” program is interested in the 
relationship between past and present, and how 
the changes in a new world create the possibility 
for comparison between the two concepts.

SiêU Nụ Cười SuPer Smile

Đạo diễn / Director: Effie wu | 4:48 | 2007 | Đức / Germany
Không có thoại / No dialogue

Is Effie Wu a good fairy or an evil witch? Neither nor. She is the charming hostess who welcomes you 

into her home and before you can even bat an eye, she‘s got you hypnotized and trapped with her „Super 

Smile“. You willingly float along as she moves from room to room performing her chores: there is no 

escape.  And the moment when it is too late to do anything about it anyway, you realize suddenly that 

you have become part of Effie Wu. A delightful proposition.

Effie wu là nàng tiên tốt bụng hay mụ phù thủy độc ác? Cả hai đều không phải. Cô là nữ chủ nhân duyên 
dáng sẵn lòng đón tiếp bạn đến chơi nhà và chỉ trong chớp mắt, „Siêu Nụ Cười“ của cô ấy đã kịp thôi miên, 
bỏ bùa bạn. Bạn tự nguyện lẽo đẽo bám gót cô ấy từ phòng này sang phòng khác, quan sát cô ấy làm những 
việc vặt vãnh mà vẫn „Chẳng thể dứt ra nổi!“. Cứ vậy cho đến khi quá muộn để kịp trở tay, bạn chợt nhận 
ra mình đã biến thành một phần của  Effie wu từ lúc nào không hay.

iN ấN Cổ điểN vINTAGE PRINT

Đạo diễn / Director: Siegfried A. Fruhauf | 13’ | 2015 | áo / Austria
Không có thoại / No dialogue

A media triptych in time as an ecstatic epistemological trip: A photographic landscape starts to move in 

the rhythm of the chirping of the crickets; jumps forth and back, undergoes mutations, initiated partly by 

the cinematic and partly by the digital medium.

Sự tương tác giữa ba phương tiện truyền thông Nhiếp Ảnh-Phim-Kỹ Thuật Số theo thời gian đã tạo ra một 
hành trình nhận thức đầy mê hoặc: một bức ảnh phong cảnh chuyển động tới lui trên nền tiếng dế kêu râm 
ran và hoán đổi sắc thái liên tục, được tạo ra một phần bởi phương tiện điện ảnh, một phần bởi phương 
tiện số. 

TậN CùNg điềU ấy là Nơi đây into all that iS here

Đạo diễn / Director: Laure Prouvost | 9:42 | 2015 | Anh / Great Britain
Tiếng Anh, phụ đề tiếng việt / English with vietnamese subtitles
Giới hạn tuổi/Age restriction: 18+ / trên 18 tuổi

“Into All That Is Here” explores the notion of lust after times of darkness. The artist focuses on digging into 

the subconscious of this character, deep into his fantasies, as an insect or bird is attracted to the pollen 

of a flower and when there by the flower indulge it’s with pleasure. The video depicts a warm and slimy 

atmosphere and a sensation of relief after long search of darkness, giving the impression to the visitor 

that they have just penetrated a slimy, sweaty flower, till the images burn and disappear.

“Tận cùng điều ấy là nơi đây” nghiên cứu quan niệm về dục tính sau những khoảng thời gian u tối. Bộ phim 
tập trung khai phá tiềm thức của nhân vật, cũng như đi sâu vào những huyễn tưởng. Bầu không khí vừa 
nồng nàn vừa nhớp nhúa được diễn giải, cùng cảm giác nhẹ nhõm sau một chặng đường dài kiếm tìm bóng 
tối, đem lại ấn tượng rằng du khách chỉ còn cách đằm mình vào một bông hoa ngọt ngào, nhớp nhúa cho 
đến khi những hình ảnh này cháy rụi và biến mất.

Xa VạN dặM a million mileS away

Đạo diễn / Director: Jennifer Reeder | 27:20 | 2014 | Mỹ / USA
Tiếng Anh, phụ đề tiếng việt / English with vietnamese subtitles
Giới hạn tuổi/Age restriction: 18+ / trên 18 tuổi

An adult woman (the conductor) on the edge of failing and a pack of teenage girls (the choir) simultaneously 

experience a supernatural version of coming-of-age. The transformation is equal parts tense and tender. It 

unravels patiently to the infectious beat of an 80s era heavy metal anthem rearranged as a lamentation.

Một phụ nữ (cô giáo thanh nhạc) xế chiều và nhóm các thiếu nữ (đội hợp xướng) cùng trải nghiệm phiên 
bản cực chín chắn về tuổi mới lớn. Sự biến đổi này là những phần ngang nhau của căng thẳng và dịu dàng. 
Nó tháo gỡ từng chút một bài thánh ca được soạn lại như tiếng kêu than trong điệu nhạc bắt tai của một 
đĩa nhạc thu âm từ thập niên 80.

Sao băNg meteor

Đạo diễn / Director: Christoph Girardet | 15’ | 2011 | Đức / Germany
Tiếng Anh, phụ đề tiếng việt / English with vietnamese subtitles

Embracing elements of feature films, fairy-tale moments gone astray, and vintage science fiction motifs, 

“Meteor” takes its viewers along on a voyage from the children’s room to outer space.

ôm vào mình những yếu tố của phim truyện, khoảnh khắc cổ tich bị thất lạc, và các mô-típ hư cấu khoa 
học cổ điển, „Sao băng“ đưa người xem bước vào chuyến đi bắt đầu từ căn phòng của những đứa trẻ đến 
không gian bên ngoài.

KhôNg gì ThoáT Nổi NhữNg bóNg Ma NOT EvEN NOTHING CAN BE FREE OF GHOSTS

Đạo diễn / Director: Rainer Kohlberger | 11’ | 2016 | áo, Đức / Austria,Germany
Không thoại / No dialogue

With a frame rate of 30 images per second, the constantly changing lines and the extreme contrasts 

of light and dark which escalate towards a stroboscopic lightning storm shower down on the receiving 

retinas. Sensory inputs cause illusions of movements and make us perceive objects which aren’t there. 

Optical illusions put the viewer beyond physical and mental limitations and let them fall into blazing 

corridors of light and through space and time.

với tỉ lệ 30 hình/s, những đường thẳng liên tục thay đổi và sự đối lập cực đoan giữa ánh sáng và bóng tối 
đẩy lên thành cơn bão chớp lóe trút xuống võng mạc bắt hình. Đầu vào của giác quan gây ra ảo giác của 
chuyển động và làm ta lĩnh hội các vật thể không ở đó. Ảo ảnh thị giác đưa người xem vượt thoát những 
giới hạn vật chất lẫn tinh thần, để họ rơi vào lớp lớp hành lang ánh sáng chói gắt và xuyên qua không 
gian và thời gian.

giữ Người XeM HOLDING THE vIEwER

Đạo diễn / Director: Tony Hill | 1:20 | 1993 | Anh / Great Britain
Không thoại / No dialogue

A cinematic roller coaster ride at the hands of a performer who is literally holding the viewer on the end of 

a pole. Swoop above his head on a rooftop then fall to his feet. Watch him strain to lift you up and swing 

you round. Balance precariously above his head as he hurries to get back before the magic wears off.

Một chuyến tàu lượn xi-nê trên đôi tay người trình diễn. Thật vậy, anh ta giữ lấy khán giả ở đầu kia trục 
thép. Nhào lên đầu anh ta khi trên mái nhà rồi rơi tõm xuống chân anh ta. Xem anh ta căng mình nhấc 
bổng bạn lên hoặc quay tròn bạn. Giữ thăng bằng chốc lát trên đầu khi anh ta vội vã quay lại trước lúc 
cạn kiệt phép thuật.

Phi TrườNg Mô-Tô motodrom

Đạo diễn / Director: Jörg wagner | 19’ | 2006 | Đức / Germany
Không thoại / No dialogue

The world of the hellriders in their wooden barrel: men and motorbikes, speed and stunts, gasoline and 

adrenaline. A dying fairground attraction, portrayed in a thrilling homage with 5000 rounds per minute.

Thế giới của những tay lái tử thần trong chiếc thùng gỗ của họ: đàn ông và xe máy, tốc độ và nhào lộn, xăng 
và hoóc môn adrenaline. Một nét hấp dẫn của hội chợ đang dần biến mất, được miêu tả sinh động bằng 
lòng ngưỡng mộ cảm động dành cho 5000 vòng quay/ 1 phút.

dự áN Não bộ ly TâM THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT

Đạo diễn / Director: Till Nowack | 6:35 | 2011 | Đức / Germany
Tiếng Anh, phụ đề tiếng việt / English with vietnamese subtitles

Since the 1970’s scientists are conducting experiments with bizarre amusement rides to study their 

effects on the human brain. Appropriating the aesthetics of a television documentary the shortfilm takes 

a tongue-in-Cheek look at mankids search for happiness and freedom.

Từ thập niên 70, các nhà khoa học tiến hành đánh giá những thí nghiệm với trò đu quay kì lạ để nghiên cứu 
tác động của chúng lên não bộ người. Tiếp cận thẩm mỹ của tài liệu truyền hình, bộ phim mang cái nhìn 
mỉa mai dành cho sự tìm kiếm niềm vui và tự do của con người.

23 TháNg 3 march 23rd

Đạo diễn / Director: Phạm Thị Hảo | 43’ | 2017 | vietnam
Tiếng việt, phụ đề tiếng Anh / vietnamese language with English subtitles

This is a story about a family on Kham Thien Street, Hanoi. They have been waiting for their son to be 
shortly out of prison. 18 years away from the family and the normal life has created gaps in a person’s 
life that are hardly fulfilled.

Đây là câu chuyện của một gia đình ở Khâm Thiên-Hà Nội đang chờ đợi người con trai sắp mãn hạn tù trở 
về. Khoảng thời gian 18 năm bị xa cách cuộc sống bình thường và những người thân đã hình thành nên 
những lỗ hổng không thể lấp đầy trong cuộc đời một con người…

gã Cô độC the loner

Đạo diễn / Director: Hoàng việt Đức | 11’ | 2017 | vietnam
Tiếng việt/Anh, phụ đề tiếng Anh và tiếng việt/ vietnamese, English with English and vietnamese subtitles

The Loner is a documentary film about an angle of a guitarist’s life - Thanh Da Nang. He has a special 

aptitude and passion for music, to the extent that he is willing to sacrifice his family life for music. The 

journey of this film is also a story of a middle-aged man lost and struggling with this life.

“Gã cô độc” là bộ phim tài liệu ngắn về một góc cuộc sống của nghệ sĩ guitar cô độc Thành Đà Nẵng. Anh 
có một năng khiếu và niềm say mê đặc biệt dành cho âm nhạc, tới mức hy sinh hạnh phúc gia đình. Hành 
trình phim còn là những tâm sự, về cách mà một người đàn ông trung niên lạc lõng giữa cuộc đời, xoay xở 
với cuộc sống thường nhật.

dàNh TặNg ôNg điềU dedicated to grandPa dieu

Đạo diễn / Director: Nguyễn Hiền Anh | 25’ | 2016 | vietnam
Tiếng việt/Anh/Pháp, phụ đề tiếng Anh/việt I vietnamese/English/French with English and 
vietnamese subtitles

This documentary depicts the everyday simple life of an elderly person in busy Hanoi city, 

Mr. Dieu, who used to work as a freelance interpreter at the UN High Commissioner for 

Refugees in the mid-1960s. He leads a simple life in a modest house with a blue wooden door 

on a small corner of a busy street.

Bộ phim tài liệu mô tả cuộc sống hằng ngày bình lặng của ông Điều - người từng làm phiên 
dịch tự do ở Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong những năm 1960 - trong khung cảnh 
thành phố Hà Nội bận rộn.

CẦU TrưỢT CoN rùa the turtle Slide

Đạo diễn / Director: Chu Kim Đức | 35’ | 2016 | vietnam
Tiếng việt/Anh, phụ đề tiếng Anh/việt / vietnamese and English with English and vietnamese 
subtitles

“The Turtle Slide” is a 35-minutes documentary film about Judith Hansen’s journey to fulfill 

her dream of building slides in Hanoi - a vibrant capital but seriously lacking playground 

for children.

“Cầu trượt con rùa” là bộ phim tài liệu 35 phút về hành trình của Judith Hansen, người đi 
khoả lấp giấc mơ của bà xây dựng những chiếc cầu trượt ở Hà Nội - một thủ đô náo nhiệt 
nhưng thiếu trầm trọng các khu vui chơi dành cho trẻ em.

NhữNg MóN QUà the giftS

Đạo diễn / Director: Nguyễn Thị Thanh Huyền | 38’ | 2017 | vietnam
Tiếng việt, phụ đề tiếng Anh / vietnamese with English subtitles

Many people come to Inner Space, a non-profit center that helps people enrich their inner 

lives, to find ways to cope with the hurt that they are having. The film listens to the people 

and their stories.

Có nhiều người trong xã hội tìm đến trung tâm Inner Space với mục đích tìm phương thuốc 
chữa lành những tổn thương tâm hồn. Mỗi người trong số họ đều đang trải qua những biến 
cố, thăng trầm trong cuộc sống. Bộ phim là những lời chia sẻ chân thành của những người 
trong cuộc.

bẾP Nhà hươNg gấU HUONG GAU’S KITCHEN

Đạo diễn / Director: Trần Thị Huyền Trang | 34’ | 2017 | vietnam
Tiếng việt, Phụ đề: tiếng Anh / vietnamese with English subtitles

The film depicts the life of a young graduate who made the decision to come back to her 

hometown to start a business instead of staying in the city. With her passion for baking, she 

decided to work as an online baker.

Bộ phim tập trung tái hiện về hình ảnh một cô gái trẻ sau khi tốt nghiệp đại học, chọn cuộc 
sống về quê để lập nghiệp. Cô gái có đam mê làm bánh, gắn bó với công việc làm bánh online 
ở căn xưởng nấu rượu của bố mẹ cô.

Nhà TrỌ ViỆN Nhi children hoSPital aPartment

Đạo diễn / Director: Nguyễn Thanh vân | 50’ | 2017 | vietnam
Tiếng việt, phụ đề tiếng Anh / vietnamese with English subtitles

A group of people coming from different regions of Vietnam live in the same slumpdog to 

cure their children’s illnesses. Their life is a struggle between a lack of material, physical 

health and emotional pressure. The film depicts a life of those who relentlessly fight against 

sickness.

Một tập thể những con người nghèo khổ đến từ nhiều vùng miền cùng ở trọ trong một khu 
ổ chuột để chữa bệnh cho con. Cuộc sống là cuộc tranh đấu vật lộn giữa thiếu thốn vật chất, 
bệnh tật thể xác, áp lực tinh thần. Bộ phim ghi lại bức tranh cuộc sống của những con người 
không ngừng đấu tranh trước bệnh tật.

SươNg lặN drowning dew

Đạo diễn / Director: Đỗ văn Hoàng, Trương Quế Chi | 13’ | 2017 | vietnam
Không có thoại/ No dialog

“Drowning Dew” (2017) is a critical yet poetically fictional depiction of rapid changes of 

environment, landscape, human habits and society in Central Highlands of Vietnam. The 

film series contain 6 mini pieces that are loosely based on Jrai myth of posthumous 

metamorphosis.

“Sương lặn” (2017) là một sự phản ánh mang tính chất vấn nhưng cũng hư cấu một cách nên 
thơ về những thay đổi nhanh chóng của môi trường, cảnh quan, các thói quen sống của con 
người và xã hội ở Tây Nguyên, việt Nam. Chuỗi phim này bao gồm 6 phim nhỏ, dựa trên 
những thần thoại của Jrai về sự hoá thân sau khi chết.

NhữNg Mùa hÈ hươNg KháC different SummerrorS

Đạo diễn / Director: Nguyễn Hải Yến | 21’ | 2017 | vietnam
Tiếng việt, phụ đề tiếng Anh / vietnamese with English subtitles

In the midsummer of a tropical country, people are taking their siesta and dreaming of time, 
nothing but the tranquility of time.

Một giấc giữa hè ở xứ nóng, đã nhiều lần họ mơ về thời gian, không gì khác ngoài sự thanh 
bình của thời gian.

NẮNg bẰNg PhẲNg flat Sunlight

Đạo diễn / Director: Lena Bui | 48’ | 2017 | vietnam
Tiếng việt, phụ đề tiếng Anh / vietnamese with English subtitles

Giang visits her aunt Muoi in Tien Giang for the summer to give her mother personal space 
and time to sort things out. Through her perspective, we discover a sense of the slow and 
drawn-out rhythm of life in the rural South of vietnam.

Khi mẹ có thay đổi trong cuộc sống riêng, Giang tạm thời về ở nhà cô Mười nghỉ ngơi trong 
mấy tháng hè. Dưới góc nhìn của Giang, bộ phim mang đến cảm nhận về một nhịp sống nhẹ 
nhàng của vùng nông thôn miền Nam.

Cái KhUNg daS geStell

Đạo diễn / Director: Phillip widmann | 30’ | 2017 | Đức/ Germany
Tiếng Đức, phụ đề tiếng việt và tiếng Anh / German with vietnamese and English subtitles

A Japanese philosopher writes a letter to a famous German colleague. He asks the German to 
advise the Japanese people how to deal with the permeation of modern life by technology. 
More than 50 years later, the same issues are being discussed among academics and aspiring 
engineers.

Một triết gia người Nhật viết thư cho đồng nghiệp nổi tiếng người Đức của mình. ông hỏi 
người bạn Đức này về lời khuyên dành cho người Nhật về cách đối xử với sự tràn lan của 
công nghệ trong đời sống hiện đại. Hơn 50 năm sau, vấn đề y chang vẫn đang được thảo luận 
trong giới trí thức và các kĩ sư.

CoN đườNg TrêN NÚi on the endleSS road

Đạo diễn / Director: Síu Phạm | 89’ | 2016 | Switzerland / vietnam / Italy
Tiếng việt, tiếng Pháp và tiếng Anh, với phụ đề tiếng việt và tiếng Anh |
vietnamese, French, English with vietnamese and English subtitles

On the highlands of Northern vietnam, an old white-man travels on his wretched motorbike, 
makes friends with a young well-off local couple who has a flying cam. when the old man 
loses everything, he comes back to the grandmother’s house of his new local friend, but the 
couple leaves and let him with the old woman and her niece, a vietnamese school-girl, 10 
years-old.

Trên cao nguyên miền Bắc việt Nam, một người đàn ông già da trắng đi du lịch trên chiếc xe 
máy tàn tạ, kết bạn với một đôi tình nhân trẻ giàu có với một chiếc fly-cam. Khi người đàn 
ông già mất hết tất cả mọi thứ, ông ta quay lại nhà bà của người bạn mới, nhưng cặp tình nhân 
đã rời đi và để ông ta lại với bà lão già với cháu gái 10 tuổi của bà ấy.

ChUyỆN Nhà home StorieS
Đạo diễn / Director: Matthias Müller, Dirk Schäfer | 6’ | 1990 | Đức / Germany
Không thoại / No dialogue

A visitation of reappearing figures from a Hollywood melodrama. A choreography of glances and gestures. 

“Oh Lana Turner, we love you get up.” (Frank O’Hara).

Chuyến viếng thăm loạt hình ảnh từ một bộ phim mê-lô Hollywood điển hình.  Một nghệ thuật bố trí những 
ngoái nhìn và cử chỉ. “ôi Lana Turner, thương nào cô thức dậy đi” (Frank O’Hara).

hàNh TiNh ir ir Planet

Đạo diễn / Director: Hirofumi Nakamoto | 10:17 | 2013 | Nhật Bản /Japan
Không thoại / No dialogue

A man catches crabs which live in a Japanese river. He releases them in his hotel room in the dark. A large 

number of nocturnal crabs are spread around and they move freely around the room; on the bed, on the 

desk, on the carpet. Infrared camera to observe them quietly, but for them, it has nothing to do. Because 

they are the ruler of this world.

Một người bắt những con cua sống ở một con sông Nhật Bản. Anh ta thả chúng vào phòng khách sạn của 
mình trong đêm. Nhiều con tràn ra và bò khắp phòng; trên giường, trong tủ, lên thảm. Máy quay hồng ngoại 
quan sát chúng lặng lẽ, nhưng với chúng, chẳng hề gì. Bởi vì chúng là chủ của thế giới này.

Sự VậT thing

Đạo diễn / Director: Anouk De Clercq | 18’ | 2013 | Bỉ / Belgium 
Tiếng Anh, phụ đề tiếng việt / English with vietnamese subtitles

An architect talks about the city he has built. Gradually, we realize that the city is imaginary. His account 

is an attempt to give his ideas a fixed shape. This, in a nutshell, is the story of “Thing”.

Một kiến trúc sư kể về thành phố anh ta đã xây dựng. Dần dần, chúng ta nhận ra rằng thành phố đó là 
tưởng tượng. Mô tả của anh ta là một nỗ lực áp ý tưởng bản thân cho một diện mạo cố định. Ngắn gọn, đây 
là câu chuyện về “Sự vật”.

Xa láNh alienation

Đạo diễn / Director: Laura Lehmus | 6:14 | 2014 | Đức / Germany 
Tiếng Đức, phụ đề tiếng việt / German with vietnamese subtitles

An animated short film about puberty, based on real life interviews with teenagers.

Một phim hoạt họa ngắn về tuổi dậy thì, dựa trên những cuộc phỏng vấn các cô cậu thanh thiếu niên đời 
thực.

gấU BäR

Đạo diễn / Director: Pascal Flörks | 8:14 | 2014 | Đức / Germany 
Tiếng Đức, phụ đề tiếng việt / German with vietnamese subtitles

My grandpa’s past was always very present. It would break through in something he’d say or do, but he’d 

never talk about it. Only now, by revisiting his life and personality as I knew him, do I feel the weight of 

his inheritance.

Quá khứ của ông tôi luôn hiện hữu. Nó rò rỉ trong đôi điều ông nói và làm, nhưng ông chưa bao giờ nói về 
nó. Chỉ lúc này, bằng việc thăm lại cuộc đời và cá tính ông như tôi hằng biết, tôi mới thực sự cảm thấy sức 
nặng từ di sản của ông.

KhU rừNg Xa TăNg DAS SATANISCHE DICkICHT EINS

Đạo diễn / Director: Willy Hans | 29:30 | 2014 | Đức / Germany 
Tiếng Đức, phụ đề tiếng việt / German with vietnamese subtitles

Caro swims. Mama sings. Papa loses his mind and Niki kills a chicken. The first episode of the Dickicht-

Series.

Caro bơi. Mẹ hát. Bố mất trí và Niki thịt gà. Chương đầu tiên trong chùm phim “Bụi rậm”.

Tôi KhôNg Phải Kẻ địCh I’M NOT THE ENEMY

Đạo diễn / Director: Bjørn Melhus | 12:50 | 2011 | Đức / Germany 
Tiếng Anh, phụ đề tiếng việt / English with vietnamese subtitles

Is it possible to ever come back from war? For those who have tasted it, returning home doesn’t signal 

peace but a self-destructive assault of the mind.

việc quay trở về từ chiến tranh là có thể? với những người đã từng nếm trải điều này, về nhà không có 
nghĩa là hòa bình mà là cuộc đột kích dủy diệt bản thân của tâm trí.

Mối đe dỌa biểU TưỢNg SYMBOLIC THREATS

Đạo diễn / Director: Mischa Leinkauf, Matthias Wermke | 15’ | 2014 | Đức / Germany 
Tiếng Anh, phụ đề tiếng việt / English with vietnamese subtitles

On the night of the 21st of July 2014, Matthias Wermke and Mischa Leinkauf take down the US flags on 

top of the Brooklyn Bridge in New York City and fold them in the prescribed orderly fashion. In their place 

they hoist two ›White American flags‹. Poetry or threat? An act of surrender or perhaps art? These were 

the theories that New York puzzled over last summer.

Đêm ngày 21 tháng 7 năm 2014, Matthias wermke và Mischa Leinkauf tháo những lá cờ Hoa Kì trên đỉnh 
cầu Brooklyn ở New York xuống và gấp chúng theo đúng kiểu cách qui định. Họ thay vào đó hai „Lá cờ 
Hoa kì Trắng“. Thơ ca hay đe dọa? Một hành động đầu hàng hay có lẽ là nghệ thuật? Đây là những lí thuyết 
New York lúng túng suốt một mùa hè
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