
Bộ ảnh Tết cổ truyền năm 
1920, đúng 100 năm trước 

của nhiếp ảnh gia nước 
ngoài 

Hình ảnh cái tết cổ truyền vào năm 1920, cách đây đúng 100 năm được một 
nhiếp ảnh gia người nước ngoài ghi lại. Các hình ảnh trải qua 100 năm đã 
được Đại Nam Phục Ảnh phục chế lại màu. Những hình ảnh đen trắng được 
phục chế với những sắc màu cơ bản, như được thổi một sức sống mới lạ và trở 
nên hấp dẫn hơn. 

Bộ ảnh được Đại Nam phục ảnh sưu tập tư liệu từ nhiều nguồn 

khác nhau và tiến hành phục chế trong suốt nhiều tháng, bắt 

nguồn từ đam mê tìm hiểu lịch sử kết hợp với đồ họa, giống như 

một món quà giúp người trẻ hiểu hơn về các giá trị truyền thống. 

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi lại thích nghĩ về quá khứ, về 

những gì đã qua. Tết là một cái cớ để sống chậm lại và suy 

ngẫm về những giá trị cũ. Thời gian lúc này như chậm lại để cho 

những dòng ký ức cứ bám quanh người đặc quánh, nghi ngút. 

Di sản của ông cha ta để lại không chỉ là những thứ xa xôi, cao 

siêu như giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc cần được đánh 

thức và bảo tồn mà còn là những khoảnh khắc, thói quen, con 

người đã gắn bó sâu đậm đến mức trở thành một phần của tiềm 

thức, không bao giờ thay đổi. 



 



Chia sẻ về cảm hứng phục chế bộ ảnh, anh Âu Minh (26 tuổi, 

Bình Dương), đại diện Đại Nam phục ảnh cho biết: “Hà Nội 

trong tôi là trung tâm văn hóa lịch sử lâu đời, nhiều tinh hoa 

đang được ấp ủ bên trong. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, tôi đã 

“vùi mình” suốt nhiều tháng để phục chế một bộ ảnh Tết, với 

mong muốn hòa chung vào niềm vui lớn. 

Tôi lục tìm những tư liệu về các hoạt động xoay quanh ngày Tết 

cổ truyền Hà thành trong khoảng thời gian từ 1920-1929 để mọi 

người cảm nhận rõ hơn hương vị Tết cách đây 100 năm diễn ra 

như thế nào… 

Đặc biệt, do hiện nay, nhiều người cứ hay than rằng Tết nay 

không còn vui nữa. Cá nhân tôi cho rằng, Tết truyền thống của 

dân tộc Việt Nam là một di sản đáng trân trọng và quý giá, 

không phải một sự dư thừa, hay một thứ cần dẹp bỏ như một số 

đề xuất gần đây. 

Chính vì vậy, tôi muốn thông qua bộ ảnh, có thể giúp mọi người 

phần nào hình dung được cha ông chúng ta thời xưa ăn Tết thế 

nào, mà cố gắng giữ gìn những giá trị xưa để Tết mỗi năm là 

một dịp đoàn viên, một dịp gợi nhớ về cội nguồn, để Tết vẫn là 

Tết tròn vị chứ không bị mai một”, Âu Minh bày tỏ. 

Mời các bạn cùng nhìn lại con người Việt Nam trong 
không khí tết của 100 năm trước qua những bức ảnh tư 
liệu quý hiếm… 
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