
VN đẹp mê hồn

Trước đây Cao Kỳ Nhân làm việc tại 1 công ty kiến trúc của nước ngoài, nhưng kể từ lúc
cầmmáy ảnh trên tay anh đã nhận ra đây mới là đammê thực sự.

Andy Van

Được đi đây đi đó, chụp
lại những cảnh đẹp của
quê hương đất nước, tìm
hiểu văn hóa của từng
vùng miền đó là những
trải nghiệm tuyệt vời. Kể
từ đó, chàng trai trẻ đã
quyết định chọn nhiếp
ảnh là con đường mà
mình tiếp tục sẽ đi.
Việt Nam có nhiều cảnh

đẹp và văn hóa vô cùng phong phú. Nơi đâu cũng có vẻ đẹp rất riêng, rất đặc sắc. Là
người đam mê nhiếp ảnh nên khi chụp được một tác phẩm đẹp và được mọi người ghi
nhận là một niềm hạnh phúc vô cùng đối với Nhân.

Để chụp được một bức ảnh đẹp là không dễ dàng gì. Phải thức khuya, dậy sớm, lọ mọ cả
đêm hôm để đi chụp ảnh. Đôi khi để canh chờ khoảnh khắc đẹp Nhân phải nằm vùng
nơi đó trong 1 thời gian dài mới có thể chụp được 1 bức ảnh ưng ý.



Chia sẻ với phóng viên, Kỳ Nhân nói: “Đi chụp ảnh trước là để trải nghiệm, để ngắm
cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa của từng vùng miền. Và sau đó là muốn khoe với mọi người
rằng: Quê hương tôi đẹp tuyệt vời!"

Chùm ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao là những bức ảnh tinh túy nhất được Cao Kỳ Nhân
chọn lọc ra trong hàng trăm bức ảnh được chụp trải dài từ Bắc vào Nam trong gần 3
năm qua.

Mùa lúa chín ở Phong Nậm, Cao Bằng. Nơi đây có địa hình với núi non trùng điệp, có
thung lũng vàng ươm khi mùa lúa chín và con sông Quây Sơn xanh biếc chảy quanh ôm
các ngọn núi.



Tại Y Tý, Lào Cai khi mùa nước đổ về các ruộng bậc thang cũng là lúc những người nông
dân bắt đầu vào mùa lúa mới.

Khoảnh khắc sương bao phủ tuyệt đẹp trên những đồi chè Mộc Châu.



Tam Cốc, Ninh Bình luôn rực rỡ vào mùa lúa chín. Những ruộng lúa chín vàng trải dài
theo con sông Ngô Đồng .

Người nông dân đang chăn trâu tại 1 hồ nước ở Huế, tạo nên 1 vẻ đẹp như 1 bức tranh
quê đầy dung dị.



Mảng màu tương phản khi ngắm nhìn Làng chài Dốc Lết, Khánh Hòa từ trên cao

Sóng sương kỳ lạ và trải dài khắp núi đồi Gia Lai.



Rừng dừa nước nằm dưới cầu Cửa Đại, thuộc sông Thu Bồn, Hội An.



Mỗi năm từ tháng 4 đến tháng 8 là mùa biển đẹp nhất của Phú Yên, và cũng là mùa đánh
bắt cá cơm nơi đây. Những chiếc lưới khổng lồ tạo ra nhiều hình thù đẹp mắt khi chụp
ảnh từ trên cao.

Cây cô đơn nằm nổi bật trên 1 ruộng đất đỏ vừa mới được cày xới tại huyện Bác Ái,
Ninh Thuận



Sương phủ 1 cách huyền ảo trên những ngọn núi đồi hùng vĩ ở B'lao, Bảo Lộc, Lâm
Đồng.
Ruộng muối Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu có thể nói là 1 trong những ruộng muối đẹp
nhất Việt Nam.

Mây mờ che phủ tòa nhà cao nhất Việt Nam - Land Mark 81, thành phố Sài Gòn



Vương quốc gạch gốm Mang Thít của Vĩnh Long có thể nói là 1 di sản văn hóa độc đáo
của Vĩnh Long nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cánh đồng ngập vàng lúa chín tại Tà Pạ, An Giang luôn đẹp rực rỡ vào mỗi mùa lúa chín.
Lam Giang; ảnh: Cao Kỳ Nhân


