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Trang chủ › Giải trí › Âm nhạc

 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Đằng sau mỗi thành công là điểm tựa gia đình
Thứ Sáu, 31/01/2014 14:36 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời gian giao hòa năm cũ qua đi đón năm mới tới. Chúng tôi đã tới thăm gia đình của Nhạc sĩ Nguyễn Văn
Chung, hòa vào không khí đầm ấm của đại gia đình với ba thế hệ. Ba của Chung là người gốc Hà Tây, Mẹ của Chung gốc Hải Phòng. Mặc
dầu sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, nói giọng Nam, nhưng chất Bắc truyền thống giữ ghìn nề nếp gia phong trong gia đình
Chung vẫn đậm đầy. 

Không chỉ sáng tác, chính tay Chung đã vẽ và dựng lên MV Nhật ký của Mẹ bằng tranh cát. Âm nhạc, ca từ và minh họa trong MV đã mang lại nhiều
cảm xúc cho người xem. Nhật ký của mẹ một lần nữa mang lại ngọn lửa ấm, ươm mầm tình yêu thương hiếu thảo của những người con dành cho
Mẹ.

Để ai cũng thấy được Mẹ trong đó... 

* Chung đã thực hiện video clip tranh cát minh hoạ cho bài hát Nhật ký của Mẹ ra sao? 

- Sau khi bài Nhật ký của mẹ được Hiền Thục thể hiện thành công, chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả, Chung liền nghĩ ngay đến việc phải
thực hiện MV cho bài hát này để cho sản phẩm được trọn vẹn hơn, từ đó mức độ lan toả và phủ sóng trên truyền hình, internet được rộng khắp
hơn...

Tuy nhiên suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được giải pháp nào thực sự phù hợp cho bài hát. Vì ngay từ đầu Chung mong muốn rằng bài hát này
là một bài hát có tầm bao quát lớn, là một bài hát thuộc về tất cả mọi người, bất cứ ai ở bất cứ đâu, bất kỳ thời gian nào, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng
sẽ nhìn thấy mình trong đó, nhìn thấy hình ảnh Mẹ của mình trong đó, cho nên nếu quay MV thì thế nào cũng bị giới hạn ở bối cảnh, trang phục và
diễn viên, rất khó để người xem tìm thấy mình trong đó. 

Khi trở thành cha, càng thấm thía hơn tình cảm công ơn Ba Mẹ

Trong một lần tham gia lễ hội Festival Hoa Đà Lạt, Chung tình cờ gặp gỡ và trò chuyện với Nghệ nhân Tranh Cát Trí Đức. Khi nhìn thấy anh ấy biểu
diễn, Chung biết rằng mình vừa tìm được giải pháp cho câu hỏi những ngày vừa qua cho mình, vì nghệ thuật tranh cát vừa bao quát, vừa dung dị,
vừa biến hoá đầy nghệ thuật và gắn liền với âm nhạc. Thế là Chung nhờ anh Trí Đức dạy vẽ tranh cát cơ bản trong hơn một tháng để nắm rõ hơn
những kỹ thuật phác thảo, sắp xếp và liên kết hình ảnh.

 Và sau đó, với sự giúp sức của anh Trí Đức, Chung đã hoàn thành được video clip đặc biệt này trong thời gian một tuần.

* Với Chung, có mối liên quan nào giữa âm nhạc và MV được dựng qua tranh cát? 

- Khi nhìn thấy các nghệ nhân biểu diễn tranh cát, Chung như bị mê hoặc. Bằng cách điều khiển những ngón tay một cách điêu luyện và khéo léo, họ
vẽ trên cát những hình ảnh rất đẹp và đầy cảm xúc.  

Thích 0 Chia sẻ

https://thethaovanhoa.vn/
https://thethaovanhoa.vn/giai-tri-684ct0.htm
https://thethaovanhoa.vn/am-nhac-297ct684.htm
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=
http://thethaovanhoa.vn/printer-20140102123302524.htm
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOHZtAsw7vTLAw?ceid=VN:vi&oc=3&hl=vi&gl=VN
https://thethaovanhoa.vn/
javascript:void:(0)
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthethaovanhoa.vn%2Fgiai-tri%2Fnhac-si-nguyen-van-chung-dang-sau-moi-thanh-cong-la-diem-tua-gia-dinh-n20140102123302524.htm&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=735359549969019


6/27/22, 10:10 PM Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Đằng sau mỗi thành công là điểm tựa gia đình | TTVH Online

https://thethaovanhoa.vn/giai-tri/nhac-si-nguyen-van-chung-dang-sau-moi-thanh-cong-la-diem-tua-gia-dinh-n20140102123302524.htm 2/5

Những hình ảnh hiện ra, rồi biến mất hoặc liên kết với những hình ảnh sau đó một cách kỳ ảo, làm cho ta cảm thấy như đang xem một cuốn phim
quay chậm vậy.

Thư của mẹ - Một câu chuyện cảm động 

Trong Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến tổ chức năm 2013, ở hạng mục Bài hát của năm, bài hát Nhật ký của mẹ sáng tác bởi Nhạc sĩ Nguyễn Văn
Chung lọt vào danh sách đề cử, đã mang lại niềm tự hào cùng động viên lớn lao không chỉ riêng cho nhạc sĩ mà còn cả gia đình của anh thêm niềm
tin vào con đường âm nhạc mà Chung quyết chí lựa chọn.  

Thời gian đầu, Chung không được ba mẹ ủng hộ khi thay vì nối nghiệp ba trở thành chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh ánh sáng sân khấu, hay
nghe lời mẹ làm một công việc liên quan đến kỹ thuật hay ổn định trong một cơ quan nhà nước. Vì vậy, có thời gian Chung rời gia đình với quyết tâm
đạt được tâm nguyện của mình, thuyết phục ba mẹ bằng những hiệu quả thực tế từ âm nhạc mang lại. Khi xa nhà, Chung mới thấu hiểu được tình
yêu thương mà gia đình và Mẹ dành cho. Đằng sau bài hát thứ hai Chung viết tặng Mẹ: Thư của Mẹ là một câu chuyện cảm động.

"Bài hát này đặc biệt ở chỗ là nó được phổ nhạc từ chính lá thư mà Mẹ đã viết cho Chung vào khoảng thời gian Chung gặp rất nhiều khó khăn và bế
tắc trong công việc, trong việc đưa ra những lựa chọn, những quyết định của mình".  

Từng lời, từng chữ trong bài hát chính xác là những gì Mẹ của Chung viết trong thư..."

Gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn...

* Mẹ và gia đình có ý nghĩa thế nào với Chung cũng như khơi nguồn cảm hứng sáng tác? 

- Từ khi Ba Mẹ tin tưởng và ủng hộ con đường mà Chung theo đuổi, Chung cảm thấy mình được động viên và tiếp thêm sức mạnh để thoả sức làm
việc và sáng tạo, tâm lý không còn nặng nề như khoảng thời gian trước đây. Vì thế nguồn cảm xúc lại càng dào dạt và tự nhiên hơn.

* Thật ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ dù đã có gia đình riêng mà vẫn sống chung với bố mẹ?

- Thật ra thì khi mới cưới, Chung và vợ đã dọn ra một ngôi nhà nhỏ xinh để ở riêng, tiện bề chăm sóc cho nhau. Nhưng khi có em bé, và cũng do
tính chất công việc của Chung phải di chuyển nhiều, nên hai vợ chồng phải lại về ở chung với Ông Bà Nội của bé, để học hỏi thêm kinh nghiệm
chăm sóc bé, và cũng mang lại thêm tiếng cười cho Ông Bà. 

* Chung có khó khăn khi đứng giữa mối quan hệ "mẹ chồng, nàng dâu" không?  

- Thật may mắn là Chung chưa bao giờ phải đứng giữa áp lực về Mẹ chồng - nàng dâu, vì Mẹ của Chung là một người mẹ rất tâm lý và thông hiểu
cho con cái, còn vợ Chung lại là một người vợ đảm đang việc nhà, và rất khéo léo trong việc nói chuyện, cư xử với mọi người. Và cả hai người đều
yêu thương Chung, nên không ai muốn làm Chung phải buồn cả.

* Không khí gia đình Chung dù nhiều thế hệ, thành viên sống chung nhưng vẫn chan hoà ấm cúng vui tươi, điều này bắt nguồn từ đâu?

Có lẽ điều này bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Có lần Mẹ của Chung đã kể với Chung rằng: Ngày đầu tiên Mẹ đến nhà Ba của Chung để ra mắt,
điều làm Mẹ ấn tượng nhất chính là sự nề nếp và lễ phép của các người con trong gia đình, các anh em đều yêu thương và kính trên nhường dưới,
và cũng chính điều đó khiến Mẹ của Chung quyết định tiến đến với Ba Chung, vì Mẹ muốn những đứa con của mình cũng yêu thương nhau và lễ
phép với mọi người y như vậy.

Con, cha...và dạy dỗ 

* Vào thời gian cận Tết này, lịch sinh hoạt hàng ngày của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là?

Thức dậy lúc 9 giờ sáng, chơi với con đến trưa thì bắt đầu làm việc, những công việc trong phòng thu hoặc biên tập chương trình, album, hoặc trả
lời phỏng vấn, tham gia talkshow.  

Tối là khoảng thời gian cho bản thân và gia đình.

Những ngày Chung không đi đá banh với bạn bè thì chở vợ con đi vòng vòng ngắm cảnh ngoài đường. Và khi đêm về là thời gian Chung dành cho
việc sáng tác.
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Tự tay Chung chăm sóc con trai của mình

* Nhìn Chung ẵm cậu con trai lẫn nựng nịu dỗ con ăn, Chung mong muốn điều gì cho con và có khi nào muốn con đi theo âm nhạc như
cha? 

- Cũng như những người làm Cha Mẹ khác, Chung mong muốn rằng con sẽ luôn được khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, thông minh và hiếu thảo. Bên
cạnh đó, vợ chồng Chung sẽ cố gắng dành cho con một tuổi thơ vui vẻ nhất, tốt đẹp nhất.  

Ngoài ra, Chung còn hy vọng rằng mình sẽ có thể sớm tìm hiểu được năng lực của con trong một lĩnh vực đặc biệt nào đó để có thể rèn luyện và
khuyến khích con theo đuổi được điều mà con yêu thích.

* Chung sẽ dạy con điều gì qua kinh nghiệm từng làm con của mình? 

- Thật ra muốn dạy con thì trước hết mình phải tự dạy mình cách làm Cha Mẹ. Đôi khi mình áp đặt con những điều vô lý mà khi mình còn nhỏ, mình
cũng đã từng phạm phải, nhưng khi lớn lên mình lại quên mất. Muốn dạy con thành người như thế nào, thì chính mình phải là người như thế đó
trong cách cư xử hằng ngày với mọi người, với chính Cha Mẹ của mình, chứ không phải chỉ dạy bằng lời nói và roi vọt.

Đằng sau mỗi thành công là điểm tựa gia đình.

* Phải chăng những thành công của Chung bắt nguồn từ điểm tựa gia đình? Làm sao để cân bằng giữa cảm xúc nghệ sĩ, ưa thích một
mình khi sống giữa đại gia đình với vai trò là con trai trưởng? 

- Như Chung đã chia sẻ, tuy Chung sống giữa đại gia đình với vai trò là con trưởng, nhưng Ba Mẹ Chung đều rất ủng hộ công việc của con, và
những việc đối nội trong nhà, vợ Chung đã có thể lo chu toàn, để Chung dành toàn bộ tâm trí cho công việc yêu thích của mình.

* Nhìn lại chặng đường âm nhạc đã qua của mình, Chung thấy mình đã làm đc gì, chưa làm được gì? 

- Đối với Chung, chặng đường vừa qua chỉ là mới bắt đầu. Với cột mốc 10 năm vừa rồi, điều to lớn nhất Chung nhận được là sự yêu thương của các
anh chị em đồng nghiệp, phóng viên báo đài, và nhất là của khán giả, những người đã yêu mến nhạc của Nguyễn Văn Chung, Chung nhận ra được
khi tổ chức những liveshow của mình tại các trường đại học trong TP.HCM. Ngoài ra Chung còn được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm, không chỉ trong
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Gửi ý kiến

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ngọt ngào kỷ niệm 5 năm yêu
nhau

MC Thanh Mai phối đồ trẻ trung cuốn hút khi dạo phố
biển ở Mỹ

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu: Gia cảnh nghèo,
chưa từng yêu

sáng tác mà còn trong phong cách làm việc. Những điều đó sẽ bổ trợ tốt hơn cho Chung trong những quãng đường sắp tới. Chung còn rất nhiều ấp
ủ, nhiều mục tiêu phải đạt được trong tương lai lắm, nhưng chưa thể chia sẻ với mọi người khi chưa có đủ cơ sở vững chắc để thực hiện điều đó.

* Dự định của Chung về nghệ thuật trong năm 2014? 

- Trước mắt, Chung sẽ cho ra mắt tiếp phần hai của Cuốn tiểu thuyết buồn. Lần này Chung sẽ hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng mà trước giờ chưa
từng hát nhạc của Nguyễn Văn Chung. Đó là những ca sĩ nào thì Chung xin dành bất ngờ đến khán giả nhé.

* Cảm ơn Chung và chúc cho Chung đạt được mọi nguyện vọng và cùng gia đình hạnh phúc bình an trong năm mới.

An Vũ (thực hiện)

Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ cũng bị gạ tình

Xem thêm

TIN KHÁC

Trang chủ Bóng đá Việt

Anh Tây Ban Nha

Đức Italy

Champions League Tennis

Thể thao Thế giới sao

Văn hóa - Giải trí Xe & Cuộc sống

Diễn đàn Xã hội

Thế giới Video
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VIDEO: Ngắm tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu qua hành trình dậy thì siêu thành công  (27/06/2022 07:45 PM)

Mỹ nhân Jang Na Ra hạnh phúc lên xe hoa với hôn phu kém 6 tuổi   (27/06/2022 07:23 PM)

Chân dung Miss Universe Vietnam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu  (27/06/2022 05:00 PM)

Hòa Minzy tiết lộ ảnh đôi chân tím bầm khi 'đi lính'  (27/06/2022 04:26 PM)

Lệ Nam xin lỗi vì phát ngôn 'out top 10 Miss Universe vì là người song tính'  (27/06/2022 03:38 PM)
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