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Người máy Ultraman, mèo Hello Kitty và những nhân vật biểu trưng và hoạt hình 
khác của Nhật Bản sẽ đến Việt Nam trong một triển lãm có tên gọi “Nhật Bản: 
Vương quốc của những nhân vật biểu trưng và hoạt hình” do Trung tâm Giao lưu 
Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tại ba thành phố Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí 
Minh. 
 
Trong những năm gần đây, nền tiểu văn hóa truyện tranh và phim hoạt hình tại Nhật 
Bản đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới. Để 
tìm hiểu cặn kẽ về trào lưu này, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ 
chức một triển lãm về các nhân vật biểu trưng và hoạt hình được xem là cội rễ của nền 
tiểu văn hóa này của Nhật Bản. 
 
Trước khi mỗi chúng ta có thể nhận thức ra được thì các nhân vật này đã trở thành một 
phần trong đời sống thường nhật của chúng ta. Các nhân vật này xuất hiện khắp nơi, ở 
các vật dụng của người lớn hay trẻ nhỏ, dù ở những không gian riêng tư hay không gian 
công cộng. Ví dụ như, các nhân vật hoạt hình được in trên sổ tiết kiệm ngân hàng hoặc 
trên thẻ đi tàu điện và sự xuất hiện thường xuyên của các nhân vật biểu trưng tại các bốt 
cảnh sát. Nền tiểu văn hóa này đã thấm sâu vào cuộc sống hằng ngày của người dân 
Nhật Bản ở mức độ không ai có thể tiên đoán được. 
 
Triển lãm sẽ giúp khách quan phần nào trả lời các câu hỏi: Vậy các nhân vật này là gì? 
Tại sao chúng lại trở nên quá phổ biến như vậy? Những nhân vật này phản ánh một xã 
hội như thế nào và sự ảnh hưởng của chúng lên xã hội đó như thế nào? Và câu hỏi cuối 
cùng là nền tiểu văn hóa của các nhân vật này sẽ đi đến đâu trong tương lai? 
 
Khách tham quan sẽ được ngắm nhìn các nhân vật nổi danh như Astro Boy, Ultraman, 
Hello Kitty, Doraemon, Gundam, Evagelion, Pokemon, Haruhi Suzumura, Sentokun, 
Hikoyan và Namisuke v.v.. được trưng bày tại triển lãm dưới hình thức tượng, hình nộm, 
ảnh và trình chiếu video. 
 
Qua triển lãm lần này, chúng tôi hy vọng rằng khách tham sẽ có một cái nhìn đầy đủ về 
bối cảnh lịch sử và văn hóa ẩn chứa trong sự yêu chuộng mà người dân Nhật Bản dành 
cho các nhân vật biểu trưng và hoạt hình cũng như về tương lại của các nhân vật đó 
trong xã hội Nhật Bản đương đại. 
 
Triển lãm mở cửa tự do tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ Thứ Năm ngày 6 cho đến 
Chủ Nhật ngày 23 tháng 10, sau đó triển lãm sẽ đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, Huế từ thứ 
Tư ngày 2 đến Chủ Nhật ngày 13 tháng 11, cuối cùng là Bảo tàng thành phố Hồ Chí 
Minh tại Tp. Hồ Chí Minh từ thứ Sáu 25 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2011. 
 
 

 
 
 

Triển lãm 
“NHẬT BẢN: Vương quốc của những nhân vật biểu 

trưng và hoạt hình”  
 



 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 
 
Ms. Nhã (098-293-9314) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138) /  
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT:  04-3944-7419    www.jpf.org.vn 
 
 
Nhật Bản: Vương quốc của những nhân vật biểu trưng và hoạt hình 

 
■ Thông tin triển lãm                                                         

 
Tổ chức: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
Đồng tổ chức: Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế 
 Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thừa Thiên Huế 
 Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Tài trợ: Canon Việt Nam 
 Công ty cổ phần thương mại điện máy Việt Long 
Hỗ trợ: 
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 
                                                                                      
Hà Nội                                                                  
Khai mạc: 18:00  thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2011 
Thời gian:  Thứ Năm ngày 6 –  Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2011  
  (Mở cửa cả vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ) 
  [Giờ mở cửa] 08:30 – 18:00 
Địa điểm:   Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
  42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
                                                                                      
Huế                                                                  
Khai mạc: 17:00  Thứ Ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 
Thời gian:  Thứ Tư ngày 2 – Chủ Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011 
  (Mở cửa cả vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ) 
  [Giờ mở cửa] 08:00 – 18:00 
Địa điểm:  Bảo thàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế 
  7 Lê Lợi, Thành phố Huế 
                                                                                      
Thành phố Hồ Chí Minh                                                                   
Khai mạc: 18:00  Thứ Năm ngày 24 tháng 11 năm 2011 
Thời gian:  Thứ Sáu ngày 25 tháng 11 – Chủ Nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011 
  (Mở cửa cả vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ) 
  [Giờ mở cửa] 07:30 – 17:00 
Địa điểm:  Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh 
  92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 



 
 

 
■ Một số tác phẩm trưng bày                                              
Lưu ý: 
Để phục vụ cho việc đăng tin, mời quý vị liên hệ với chúng tôi để có phiên bản rõ hơn. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 


