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Nhiếp ảnh gia Trần Bích là người đam mê chụp ảnh 
sen, nhưng bị cuốn hút bởi mái tóc dài của cô Hoàng 
Thị Lan nên đã từ Sài Gòn ra Thái Bình chụp bộ ảnh 
về mái tóc đặc biệt này. 
 
Tác giả thừa nhận có chịu ảnh hưởng từ nhiếp ảnh 
gia Phạm Văn Mùi (1907 - 1992), nhưng bộ ảnh của 
ông ra đời xuất phát từ tình yêu vẻ đẹp mềm mại, cổ 
điển bộc lộ qua mái tóc dài người phụ nữ Việt Nam. 
Nhiếp ảnh gia Trần Bích được biết như một người chỉ 
thích chụp ảnh sen và không gì khác ngoài sen. Ông 
từng xác lập kỷ lục triển lãm và chụp sen nhiều nhất 
Việt Nam. 
 

   
 
Trong lần trò chuyện, người bạn giới thiệu ông về một người phụ nữ cũng từng xác lập kỷ lục Việt Nam: cô 
Hoàng Thị Lan, quê Thái Bình - người phụ nữ sở hữu mái tóc dài 2.4m - được ghi nhận có mái tóc dài và 
thẳng nhất Việt Nam. 
 
Trần Bích kể tuy toàn tâm toàn ý chụp sen, nhưng ông bị thu hút bởi vẻ đẹp của mái tóc dài của cô Hoàng Thị 
Lan nên đã tìm về Thái Bình để chụp bộ ảnh. “Trước đây ông Phạm Văn Mùi từng chụp bộ ảnh tóc dài quá nổi 
tiếng. Chính vẻ đẹp cổ điển được thể hiện qua mái tóc dài của người phụ nữ Việt Nam làm tôi muốn ghi lại 
những hình ảnh này”. 
 
Bộ ảnh của ông Phạm Văn Mùi khơi gợi cảm hứng cho nhiếp ảnh gia Trần Bích chụp bộ ảnh mái tóc của cô 
Hoàng Thị Lan. Tuy nhiên, Trần Bích cũng khiêm tốn nói về bức ảnh của mình: “Thật ra chụp ảnh về người 
không phải là sở trường của tôi lắm. Tôi chụp vì thích và  muốn chia sẻ với mọi người về vẻ đẹp bộ tóc dài của 
cô Lan thôi!”. 
 



   
 
 
Trong khi đó, bộ ảnh tóc dài của nhiếp ảnh gia Phạm Văn Mùi được chụp vào thập niên 1960 của thế kỷ 
trước. Người mẫu trong bộ ảnh là chị em bà Nguyễn Tú Loan, Nguyễn Tú Quỳnh, vốn là bạn của bà Phạm 
Vân Loan - con gái của nhiếp ảnh gia Phạm Văn Mùi và là vợ của TS sử học Nguyễn Nhã. Bà Phạm Vân Loan 
với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng là con em chú bác ruột, là dòng dõi của Phạm Thận Duật (1825 - 
1885), một đại thần nổi tiếng thời Nguyễn. Trong lúc chơi cùng bà Phạm Vân Loan, chị em bà Nguyễn Tú 
Loan, Nguyễn Tú Quỳnh được ông Phạm Văn Mùi đề nghị chụp bộ ảnh mái tóc dài - bộ ảnh nổi tiếng của ông. 
Và dưới đây là những bức ảnh tóc dài nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Phạm Văn Mùi 
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