
THÔNG BÁO

Chiếu phim XUÂN HẠ THU ĐÔNG…

Đánh dấu sự trở lại của chương trình chiếu phim sau một thời gian tạm nghỉ, vào 17 giờ 30 phút chiều 

thứ Sáu, ngày 16/04/2010, Chi đoàn cán bộ tổ chức trình chiếu bộ phim XUÂN HẠ THU ĐÔNG… (tên 

tiếng Anh: Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, đạo diễn: Kim Ki-Duk) để phục vụ đoàn viên chi 

đoàn cán bộ, các thầy cô và sinh viên trong trường.

Thời gian: 17 giờ 30’ chiều thứ Sáu, ngày 16/04/2010

Địa điểm: Giảng đường 12 – Đại học Dược Hà Nội

Nội dung: Chiếu phim XUÂN HẠ THU ĐÔNG…

Về bộ phim XUÂN HẠ THU ĐÔNG…

XUÂN HẠ THU ĐÔNG… là câu chuyện mang đầy tính triết lý Phật giáo diễn ra trong không gian xung 

quanh một cái am nhỏ nằm giữa mặt hồ phẳng lặng trong lòng trũng của núi rừng xanh mướt, quanh 

năm cô tịch, cách li với thế giới hiện đại bên ngoài. Đây là chốn tu thiền của một vị sư già và một chú 

tiểu nhỏ được vị sư nhận về nuôi khi mới sinh ra. Cuộc đời của chú tiểu luân chuyển theo bốn mùa, từ

khi còn là một cậu bé học bài học đầu tiên về sự mất mát, hối hận, trải qua thời thanh niên với những 

cám dỗ, tình yêu, dục vọng, đến khi trưởng thành đối mặt với hận thù, tội lỗi trong tâm hồn, và cuối cùng 

là người đàn ông trung niên quay trở lại chốn cũ để tu tâm, ăn năn, tìm lại sự yên tĩnh trong lòng. 

Tuy chỉ là câu chuyện về cuộc đời của một chú tiểu nhưng bộ phim nói rộng hơn cho cuộc sống của mỗi

kiếp người với những điều thiện, ác, cám dỗ, dục vọng, tội lỗi, trả giá, hối hận, đúng, sai... tất cả những 

thứ mà mỗi người sẽ đối mặt trong vòng luôn hồi của cuộc đời. 

*** Lần đầu tiên khán giả được thưởng thức phim trên màn ảnh kích thước cực lớn, gần 300 inches.

** Buổi chiếu mở cửa tự do và phi lợi nhuận.

* Chương trình chiếu phim được sự cho phép của Ban giám hiệu.

- CHI ĐOÀN CÁN BỘ -
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