
Vào ngày 01 tháng 06, nội dung 『Học tiếng Nhật thông qua nghệ thuật cắm 

hoa Ikebana 2016』do Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - 

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức đã được giới thiệu tại trường Đại học  

Hải Phòng. Chương trình kéo dài cả ngày và đã thu hút được 40 người tham 

gia đến từ nhiều trường như Đại học, Đại học dân lập Hải Phòng, Cao đẳng 

Công nghiệp Hải Phòng. Chương trình thực sự đã rất thành công. 

Các bạn lần đầu trải nghiệm với Ikebana nên thoạt đầu có vẻ rất căng thẳng 

nhưng sau phần đố vui về Ikebana thì dần dần các bạn như hòa nhập vào thế 

giới bộ môn nghệ thuật này. 

Cô Nagai đã thử cắm với hai nhành hoa lay ơn và hoa sen tươi khiến mọi 

người đều mê mẩn trước vẻ đẹp của Ikebana. Tuy không em nào nói ra nhưng 

trong các em đã được dấy lên cảm xúc muốn sống như những loài hoa kia, thế 

nên các em đã thận trọng chăm chút cho tác phẩm của mình. 

 
Bắt đầu từ việc làm bình hoa nguyên sơ để làm sống lại những nét đặc 

trưng của giấy Nhật Bản, chúng tôi đưa ra chủ đề Hoa lá để các bạn trải 

nghiệm và các bạn có vẻ thỏa mãn với sản phẩm đã hoàn thành của mình.  

Ở phần đặt câu hỏi cho nghệ nhân Nagai, chúng tôi đã rất ngạc nhiên với 

một bạn sinh viên vốn rất e dè trong các giờ học bình thường nay lại rất 

tích cực đặt câu hỏi nghệ nhân về những điều bản thân mình muốn 

biết.Và khi chúng tôi thử hỏi "Các bạn có biết gì về Ikebana không ?" thì 

có nhiều bạn đã mạnh dạn nói một cách mạch lạc về những thông tin mà 

các bạn đã tìm hiểu được trên internet. Với tư cách là giáo viên, chúng tôi 

cảm thấy vô cùng hãnh diện. Ngoài ra, cũng có những bạn đã nêu suy 

nghĩ của bản thân mình về việc cả Việt Nam lẫn Nhật Bản đều rất yêu 

hoa nhưng cách biểu hiện không giống nhau là do sự khác biệt về nền 

văn hóa. 

Sinh viên của Đại học Hải Phòng cũng như học sinh, sinh viên các trường 

khác trên đất nước Việt Nam đã trở nên quen thuộc với nét văn hóa của giới 

trẻ Nhật Bản hiện đại được biểu hiện qua truyện tranh, phim hoạt hình. Tuy 

nhiên, cho đến thời điểm này thì hầu như chưa hề có dịp được tiếp xúc với 

nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản như bộ môn Ikebana. 

Từ nghệ nhân Nagai, không chỉ học được cách cắm hoa, mà còn học được 

tinh thần của bộ môn nghệ thuật này và có vẻ như là niềm ham học tiếng 

Nhật được đẩy lên cao hơn trong những bạn tham gia giờ học về Ikebana, 

điển hình là sinh viên trường Đại học Hải Phòng. 

Tuyến đường cao tốc được khai thông nên khoảng cách giữa Hà Nội và Hải 

Phòng chỉ mất 1 tiếng 30 phút di chuyển. Tuy nhiên, đối với các bạn sinh 

viên trường Đại học Hải Phòng thì Hà Nội lại là một nơi xa xôi. Nếu như 

các giờ học văn hóa được tổ chức ở Hà Nội cũng đến được với Hải Phòng 

như lần này thì các bạn học sinh, sinh viên sẽ có thể trực tiếp tiếp xúc với 

nền văn hóa Nhật Bản, sẽ cảm nhận sâu sắc một cách đầy nhiệt huyết hừng 

hực của tuổi trẻ. Và đó chính là động thái để tạo nên chiếc cầu nối giao lưu 

Việt Nam - Nhật Bản vô cùng chắc chắn trong tương lai. 

 

 

Trong giờ học văn hóa của Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản 

tại Việt Nam - Qũy giao lưu Quốc tế kéo dài 5 ngày từ 28 tháng 

05 đến 01 tháng 06 năm 2016 có giới thiệu nội dung 『Học tiếng 

Nhật thông qua nghệ thuật cắm hoa Ikebana 2016』. Tiếp nối năm 

trước, năm nay chương trình tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hợp tác 

của nghệ nhân Nagai Yuyou - cố vấn của hiệp hội cắm hoa trường 

phái Sougetsu.『Học tiếng Nhật thông qua nghệ thuật cắm hoa 

ikebana 2016』không chỉ được giới thiệu ở Hà Nội mà còn được 

đưa về Hải Phòng, và các bạn học sinh sinh viên đã có cơ hội trải 

nghiệm cắm hoa nghệ thuật tại trường đại học Hải Phòng. 

Bài viết 「Lớp học tiếng Nhật rạng ngời những nụ cười」 là của 

tác giả Matsubara Yukiko- giáo viên trường Đại học Hải Phòng 


