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Phim Ảnh

Linh Nga và "Mạnh hơn công lý"
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Toàn cảnh hôn lễ Ưng Hoàng
Phúc  Kim Cương: Ngọt ngào,
ấp ám tựa "câu chuyện cổ tích"
giữa đời thường
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YouTube

Tiểu thuyết gia Võ hiệp nổi tiếng
Kim Dung tạ thế, hưởng thọ 94
tuổi

119K

Phim Minh Lan Truyện
Chửi học viên là con lợn, có đủ
tư cách làm giáo viên?

Dương Mịch và Lưu Khải
Uy ly hôn
Hoa hậu Trái đất Phương
Khánh bị tố mua giải, vô

Giả làm xe ôm để cướp, hiếp cô
gái giữa đêm khuya

ơn
Mỹ nhân Hong Kong
Trương Bá Chi

Hàng loạt cơ quan nhà nước
chây ì "tiền nợ ăn nhậu"

Diễn viên Linh Nga
Nếu như đối với diễn viên Minh Tiệp vai Hoàng Tú, cảnh khó diễn đối với anh
là phải nhảy bổ vào người Thúy Quỳnh (Linh Nga đóng) để cưỡng bức thì
Linh Nga lại không cảm thấy khó diễn bằng những cảnh diễn tâm trạng.

Huỳnh Hiểu Minh và
Angelababy dính tin đồn
ly hôn?

Mạnh hơn công lý (Công ty Nghe nhìn Hà Nội sản xuất) đánh dấu sự trở lại của
cô diễn viên này sau 4 năm vắng bóng.

CLIP HOT
CLIP HOT: Nghệ sĩ Cải lương Thoại Miêu và
những giọt nước mắt ở Paris

Trong phim Nga đóng một lúc hai vai chị em sinh đôi với tính cách khác hẳn
nhau. Kim Tuyến là một vũ nữ, trải qua nhiều va đập trong cuộc sống, có cá tính
mạnh. Số phận của cô gặp nhiều oan trái do gia đình người yêu Hoàng Tú (Minh
Tiệp đóng) gây nên. Cô em Thúy Quỳnh lại là một cô gái trong sáng, giản dị, thơ
ngây trước cuộc đời. Nhưng hai cô đều có bản tính hướng thiện, đây cũng là một
trong những lý do để Linh Nga nhận vai diễn này.
Phải thể hiện hai nhân vật rất khác nhau như thế, Linh Nga thú nhận gặp nhiều
khó khăn. Cô phải "chịu" hóa trang liên tục cho hai nhân vật giữa cái nóng oi
bức của tháng 7 mà nhiều khi dẫn tới những tình huống khôi hài cho cả đoàn làm
phim. Khó khăn hơn là Linh Nga phải diễn xuất hành động, tính cách, chiều sâu
nội tâm thế nào cho ra "chất" hai nhân vật giống mà lại rất khác nhau này. Nga
nói, cả Kim Tuyến và Thúy Quỳnh đều có một chút gì đó giống với mình:
"Không hẳn là liên tưởng đến cuộc đời thực mà quan trọng hơn là mình thấy
đồng cảm với nhân vật ngay khi trao đổi lần đầu với đạo diễn".







Clip chân dài mặc hớ hênh ở Tuyệt tình cốc Đà
Lạt "gây sốt" cộng đồng mạng
Thu Trang, Tiến Luật cãi vã sau hậu trường vì "bà
ăn chả, ông ăn nem"?

TRAILER PHIM

Có lẽ nhờ sự đồng cảm với nhân vật mà Nga nói tới, nên hầu hết những cảnh
khóc trong phim, Linh Nga không cần phải nhờ đến kỹ thuật. Khi Kim Tuyến
cùng ông Việt kiều Tony Bùi rời Việt Nam sang Mỹ, bình thường phải khóc
trước đông người xem ồn ào sẽ rất khó. Nhưng lúc đó cô chợt nghĩ đến một lần
ra nước ngoài, cũng khung cảnh và tâm trạng như vậy, "thế là khóc".
Năm nay Linh Nga sẽ kết thúc 5 năm học có nhiều gián đoạn ở khoa đạo diễn
trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh với mong muốn sẽ được làm bộ phim mang
‘The Punisher’ 2
nhiều nét mới.

Tin Hot  Scandal

4 năm qua, Linh Nga tạm dừng đóng phim. Chẳng phải không có lời mời, chỉ là
"chưa thấy hợp", cũng không phải để tránh áp lực dư luận. Nga tâm sự: "Tôi
chưa bao giờ coi có áp lực của dư luận về mình để tránh. Có chăng chỉ là có
sóng ở trong lòng...".

Hoa Vinh đến nhà Tuấn
Hưng sau vụ chế lời tục
tĩu, fan nói "không xứng"

Chúng Vương Giá Đáo

Captain Marvel (trailer
mới)

Theo Truyền Hình
(Theo_ Dân trí )
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook
Thích 0

SHOWBIZ & SAO VIỆT
Tự Long hát hit Tuấn Hưng bằng tuồng, chèo,
cải lương

Theo dõi vietbao.vn trên facebook

Chia sẻ
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Hoà Minzy!
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Bất chấp lệnh cấm để hẹn



hò Kai, Jennie đẩy Black

Lộ ảnh Cường Đô La "bê tráp" qua ăn hỏi tại nhà

Pink vào sóng gió?

Đàm Thu Trang
Tự tạo scandal, bất chấp dư luận để nổi tiếng:
Chiêu trò dễ huỷ hoại hình ảnh vẫn được sao Việt
tin dùng

SAO CHÂU Á

9 scandal chấn động làng
giải trí Hoa ngữ năm 2018

VIDEO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Lần Đầu Làm Diễn Viên Đóng Thế Mà Bị Đập Tơi Tả

Thông tin mới nhất về
ban nhạc Indonesia bị
sóng thần "nuốt chửng"

Hậu quả của 6 vụ ngoại tình chấn động
showbiz châu Á: Người vẫn hạnh phúc trong

khi đang biểu diễn

phú quý, kẻ chịu họa sát thân

Người đẹp HH Pháp bức
10 năm qua, Song Hye
Kyo vẫn là nữ thần tại
Trung Quốc vì những lý

xúc vì bị phát cảnh lộ
ngực trần trên truyền
hình

Hoa Hậu

Lưu Thi Thi mang song
thai, Ngô Kỳ Long “mạnh
tay” chi hơn 22 tỷ mua

SAO HOLLYWOOD

Tìm kiếm ...

VÍ DỤ:

Vladimir Putin

Phương Nga thừa nhận

Cô giáo phải quỳ gối

việc bình chọn ảo tại Miss

Tết Nguyên đán 2018

Grand International 2018:

Tìm kiếm

Hương Giang idol
Châu Việt Cường

Tự truyện Hoàng Thùy Linh
Tính lãi suất kiểu mới

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

U23 Việt Nam

Táo Quân 2018

"Đó là cách thể hiện tình

Comment :Linh Nga và "Mạnh hơn công lý"

 Viết phản hồi

Ý kiến bạn đọc
"Thần tiên tỷ tỷ" Yoshi

Xem thêm 

TIN VĂN HÓA NỔI BẬT

Rinrada đọ dáng bên Hoa

Nhiều sao Hollywood có con khi thuê người
mang thai hộ

hậu Hương Giang: "Mỗi
người một vẻ, mười phân

Anh Phương Khánh: Trả vương miện
nếu Phúc Nguyễn có bằng chứng bỏ
10.. (07/01)

Á hậu Tú Anh chính thức
công khai bụng bầu sau
thời gian dài vướng tin

Rộ tin đồn Angelina Jolie muốn "cướp" David
Beckham

MC Minh Hà gây sốc vì gương mặt biến
dạng, cằm nhọn hoắt suýt không..
(19/12)

đồn đã mang thai con đầu
TIN VĂN HÓA MỚI NHẤT

Tỉnh lại sau cơn say, có ai tin mình đã
từng làm thế này? (09:47)
Hoa hậu chuyển giới
Hương Giang: Tôi từng

Selena Gomez tăng cân rõ rệt, mặt tròn xoe
sau 2 tháng điều trị tâm lý

sống thử, rất kinh khủng

Vẻ nóng bỏng của nữ diễn viên có cảnh
quay bị chê hớ hênh, lố lăng.. (09:45)

• • •

PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG

Tóc Hoa hậu châu Phi

Tin mới

cháy ngùn ngụt trong
giây phút đăng quang

Bí ẩn những bảo vật, di sản quốc gia (*): Bảo vật chùa
Phật Tích

Thế Giới Facebook

Chi Pu: 100 người nhận xét nhưng người ta chỉ
chú ý vào 10 người chê dở, sao không nhìn vào 90
người khen tôi hay

Xã Hội | 12/01/2019  09:53 AM

Pho tượng Phật A Di Đà là di vật có giá trị nhất
được lưu giữ từ thời Lý, chuẩn mực về điêu khắc

PHIM MỚI - PHIM HAY

• • • • •

tượng
Hà Nội: Lời cầu cứu của
cô gái bị bạn trai ngoại
quốc đánh đập, tung clip
"nóng" lên mạng

Egroup đem mô hình đã hỗ trợ 4.000 startup Hàn
Quốc, Trung Quốc lập Vườn ươm khởi nghiệp tại Việt

Buồn chửi, vui
chửi, tức giận

Nam

càng dễ chửi:

"Người phán xử" tập 14: Phan Hương có thai, hối
hận vì giết bạn trai

Công Nghệ | 12/01/2019  09:53 AM

Hậu duệ hot girl
Bella đã xuất

Tập đoàn giáo dục Egroup chính thức ra mắt

hiện: Quỵt 250

chuỗi Văn phòng chia sẻ kết hợp với Vườn ươm
khởi nghiệp mang tên Rehoboth Việt Nam. Đây là

12 Cung Hoàng Đạo

mô hình đã hỗ trợ 4.000 startup tại Trung Quốc

CLICK LÀ CƯỜI
Cách chống nắng có 102 của người đi đường
trong ngày hè

và Hàn Quốc thành công trên nhiều lĩnh vực.

Smartphone 5G của Samsung bị ngó lơ tại CES 2019
Công Nghệ | 12/01/2019  09:53 AM

3 con giáp tiền đầy túi
trong tháng 11/2018,
vận may đang đến tha
hồ mua xe xịn, có khi
sắm được cả nhà sang

Chiếc điện thoại thông minh nguyên mẫu 5G của
Samsung được trưng bày tại CES 2019 nhưng lại
không được chú ý tới.







Loạt ảnh “lầy lội” của hội những người hài hước
Top 3 con giáp may

Chúng ta ai cũng có một đứa bạn cùng bàn hiền

mắn, tiền tài sập sàn

cứ như sư tử Hà Đông

Hàng triệu người mất cơ hội mua nhà vì sốt giá

sau Tết nguyên đán
Tử vi tuổi Sửu năm

Nhà Đất | 12/01/2019  09:50 AM

2019: Nửa năm đầu

Theo báo cáo của CBRE Vietnam, phân khúc

gian nan nhưng tự lực
cánh sinh rồi cuối năm

bình dân chỉ còn chiếm 2% tổng nguồn cung căn

viên mãn

hộ tại TP.HCM. Điều này cũng kéo theo giấc mơ

4 con giáp được THẦN

sở hữu nhà, của đại bộ phận người thu nhập
thấp, đang ngày càng xa vời.

TÀI chiếu mệnh, TIỀN
BẠC dồi dào tha hồ tiêu
Tết trong tháng 1/2019

Cập nhật: Việt Nam đang đứng cuối cùng trong top 4
đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất Asian Cup 2019

Những con giáp sức
khoẻ suy giảm vì nhậu
nhẹt liên miên cuối năm

Công Nghệ | 12/01/2019  09:50 AM

3 con giáp TỐT SỐ hơn

Tại Asian Cup 2019, ngoài 12 đội nhất nhì ở mỗi

người, LỘC LÁ bủa vây

bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất

vào cuối tháng 12/2018

cũng sẽ lọt vào vòng 1/8. Sau trận thua Iraq, Việt
Nam chính thức tham gia cuộc cạnh tranh "vé
vớt" dành cho top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích
tốt nhất.

TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN
Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị

Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng

Xác minh video chủ tịch thị trấn

trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng

đá Việt Nam

vào nhà nghỉ với một phụ nữ

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị
trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng
xóm; Bé gái nằm trong túi xách
đặt trước cửa nhà dân; Vụ tai

Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng
đá Việt Nam; Bàng hoàng phát
hiện thi thể không nguyên vẹn
trên bờ biển; Bé gái sơ sinh bị

Xác minh video chủ tịch thị trấn
vào nhà nghỉ với một phụ nữ;
Hà Nội: Xe ôtô giường nằm bốc
cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì;

Sau ca hiến giác mạc của Hải

Hành động đẹp của 2 người Việt

Ấm lòng chuyến xe miễn phí ở

An, tăng mạnh số người đăng

‘"chạm đến trái tim"’ người Đài

1000 sinh viên về quê ăn tết

Sau trường hợp hiến giác mạc
của bé Hải An gây xúc động
mạnh với dư luận, rất nhiều
người đã đến Trung tâm điều

Hình ảnh 2 thanh niên được
cho là người Việt Nam ngồi
chung một ghế trên chuyến tàu
Tết đông đúc để nhường ghế

Sáng 8/2, tại trường Đại học
GTVT (Hà Nội) những sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn đã bắt
đầu hành trình về quê sum họp

Nóng trong tuần: Hai cựu tướng

Nóng trong tuần: Chạy quá tốc

Nóng trong tuần: PGS Bùi Hiền

công an bảo kê đánh bạc lãnh

độ, xe bồn chở xăng dìm chết 6

công bố phần mềm cải tiến tiếw

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh sẽ
kháng cáo; Bị sờ gáy vì giết khỉ,
ăn óc sống rồi livestream… là
những tin đáng chú ý nhất trong

Thiên tai hoành hành dữ dội;
Chạy quá tốc độ, xe bồn chở
xăng dìm chết 6 người trong
biển lửa; VinFast ra mắt bộ 3 ô

Xét xử Phan Văn Vĩnh và
cáo khác; PGS Bùi Hiền
bố phần mềm cải tiến
Việt;... là những thông tin
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