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Quốc tế

Linh Nga làm phim về đề tài đồng tính
nữ

Song Hye Kyo gây thương nhớ khi đăng ảnh
mặt không tỳ vết

Bộ phim tốt nghiệp "Quỳnh" của Linh Nga đã tạo ấn tượng khá mạnh,
không chỉ giúp chị đạt vị trí thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp khoa đạo diễn
ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội mà còn thu hút được sự chú ý của giới
chuyên môn bởi những ý tưởng mới lạ và táo bạo.

Nhiều khán giả trầm trồ
trước nhan sắc tuổi 38
của diễn viên "Trái tim
mùa thu".

Bạn gái cầu thủ Quang
Hải: 'Tôi bị nhiều fan của
người yêu soi mói'
50

 Chị có thể nói một chút về tác phẩm "Quỳnh"?

Ca sĩ từng giành giải Grammy qua đời vì ung thư
não

Lệ Quyên: 'Tôi và chồng
có nhiều sự khác biệt'

 Đó là một bộ phim ngắn đề cập trực tiếp tới vấn đề đồng tính luyến ái. Nhân
vật chính là Quỳnh, một cô gái sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc: Cha
nghiện rượu, cờ bạc, vũ phu, mẹ nhu nhược, yếu đuối. Khi người cha tàn bạo
quyết định sẽ bán cô để trả nợ cờ bạc, Quỳnh đã bỏ trốn.

Hồng Kim Bảo và vợ hoa hậu bền chặt nhờ nhẫn
nhịn nhau

99

Tô Hữu Bằng nấu ăn mừng Lâm Tâm Như 43 tuổi

Jennifer Phạm hội ngộ
chồng cũ Quang Dũng

Cô không ngờ rằng mình vừa thoát ra khỏi vũng lầy này đã lập tức rơi vào cái
bẫy khác. Quỳnh bị Hương lôi kéo vào con đường đồng tính và theo đó là một
chuỗi những đau đớn, tủi nhục và mất mát trước khi có thể tự đứng dậy làm lại
cuộc đời.

Theo chân sao
Ngân Anh: 'Nếu tôi mua
giải thì đã mua vương
miện'
112
Con gái lớn phổng phao
của Quang Minh  Hồng
Đào
20

Hồng Nhung đưa hai con du lịch Sri Lanka
Mẹ con ca sĩ cùng tìm hiểu thiên nhiên hoang dã,
tắm biển và vui chơi trong kỳ nghỉ.

Thời trang
H'Hen Niê  từ vẻ đẹp
gây tranh cãi đến
'Nhan sắc vượt thời
gian'

Diễn viên Linh Nga. Ảnh: Tiền
Phong.

Từ một cô gái tròn trịa,
đen nhẻm thời dậy thì,
Hoa hậu Hoàn vũ Việt
Nam dần hoàn thiện nhan
sắc và tỏa sáng trên đấu
trường quốc tế.

 Một bộ phim ngắn cần một điểm nhấn. Vậy đâu là điểm nhấn trong "Quỳnh"?
 Điểm nhấn trong Quỳnh cũng chính là đoạn cao trào của phim. Khi mẹ Quỳnh
tận mắt chứng kiến con gái mình quan hệ tình dục với một người con gái khác,
bà đã hoảng loạn và tìm đến cái chết. Tôi để hai sự kiện này xảy ra cùng một
thời điểm để làm nổi bật tính bi kịch. Một bên thì tìm đến cái chết, còn một bên
thì... hoan lạc.
 Dựa vào đâu chị xây dựng ý tưởng cho bộ phim này?

Người mẫu Kim Anh qua đời vì ung thư buồng
trứng
64

 Vài năm gần đây, tôi đi dự đám tang của một số bạn bè. Họ còn rất trẻ nhưng
đã bị lôi kéo vào những tình cảnh mà bản thân họ không hề mong muốn. Đây
chính là nguồn cảm xúc để tôi thực hiện bộ phim. Mặt khác hiện tượng đồng
tính ở Việt Nam không còn là điều xa lạ như nhiều người vẫn nghĩ nên tôi thấy
cần phải thực hiện một bộ phim về đề tài này.

Diễn viên Nhật Bản chụp ảnh bikini sau khi giảm
cân
Nhan sắc tuổi 43 của Hoa hậu Hà Kiều Anh
47

 Chị gặp những khó khăn gì khi thực hiện bộ phim này?
 Trong quá trình thực hiện bộ phim, tôi gặp hai khó khăn lớn. Thứ nhất đây là
một tác phẩm tốt nghiệp nên tôi bị giới hạn trong khoảng thời gian nhất định.
Thứ hai là việc tìm kiếm diễn viên cho vai Quỳnh. Tôi đã mất tới bốn tháng trời
từ khi bắt tay vào viết kịch bản và tìm diễn viên.

Phim
'Trạng Quỳnh'  thông điệp tích cực, tiếng
cười dân gian lạc điệu
55
Phim Tết nâng tầm nhân
vật quen thuộc, kết hợp
chất cổ trang và hài hiện
đại nhưng đa số tình
huống rời rạc, lối xử lý
lúng túng.

Tôi gặp hầu hết những diễn viên trẻ nhưng có lẽ do đây là một vấn đề nhạy cảm
nên họ đều từ chối. Có người đồng ý nhưng không thích hợp với vai diễn. Đúng
lúc tôi gần như tuyệt vọng thì Khánh Thi về nước. Tôi và Thi chơi với nhau từ
nhỏ, hơn nữa Thi tỏ ra rất nhiệt tình và làm giúp mình phim tốt nghiệp... Thế là
tìm được Quỳnh!
 Khánh Thi  vận động viên khiêu vũ thể thao của đội tuyển quốc gia  có nét gì
tương đồng với nhân vật của chị?

'The Dude In Me' gây cười với chuyện ông trùm
hóa học sinh
Mỹ Tâm tung cái kết mới cho 'Chị trợ lý của anh'

 Khánh Thi bên ngoài và Quỳnh trong phim hoàn toàn khác nhau. Khánh Thi trẻ
trung, sôi nổi, năng động và hiện đại còn Quỳnh lại là một cô gái có chiều sâu,
ăn mặc giản dị, khuôn mặt đẹp và buồn. Chính vì vậy tôi đã phải thay đổi toàn
bộ con người bên ngoài của Khánh Thi.

Sao nhí Duy Anh đóng chính phim cổ tích 'Cậu bé
nước Nam'

 Thế còn Hương  cô gái đã kéo Quỳnh vào bi kịch này thì sao?

Nhạc

 Ngay khi bắt tay vào viết kịch bản tôi đã nghĩ tới chị Lệ Hằng (diễn viên trong
phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải) nhưng không dám chắc là chị
ấy sẽ đồng ý. Ai ngờ khi đem kịch bản tới thì chị ấy nói "OK! Không vấn đề. Kịch
bản của em được đấy chứ!". Phải nói đó là một may mắn lớn đối với tôi.

Con trai 16 tuổi đệm guitar cho Bằng Kiều
hát
Ca sĩ cover nhạc phẩm
"Người đứng sau hạnh
phúc" với sự trợ giúp của
con trai cả  Beckam
Nguyễn.

 Đồng tính đối với điện ảnh thế giới vẫn là một trong những chủ đề nhạy cảm.
Riêng đối với điện ảnh Việt Nam thì nó gần như là một "vùng cấm". Chị nghĩ gì
khi mạo hiểm bắt tay thực hiện bộ phim này?

Kyo York, Khánh Loan đóng cảnh đám cưới ngày
Tết

 Tôi biết mình mạo hiểm. Làm phim về đồng tính có thể được chấp nhận nhưng
nguy cơ bị gạt bỏ hoàn toàn cũng rất cao. Hơn nữa đây lại là tác phẩm tốt
nghiệp của tôi. Mọi người vì thế đều tỏ ý lo sợ cho tôi, ngay cả Khánh Thi là một
người bạn cũ, người đã chấp nhận mạo hiểm cùng tôi cũng luôn nói "Tôi tin bà
nhưng vẫn sợ...".

Hari Won tập hát rõ tiếng Việt khi bị chồng chê
Quang Lê ngừng ra DVD vì liên tục lỗ vốn

Tuy nhiên, tôi có nói với mọi người rằng: "Mình làm bộ phim này không phải vì
điểm. Mình làm vì mình yêu và cần phải làm nó". Tôi nghĩ rằng đã là nghệ sĩ thì
trước tiên phải yêu tác phẩm của mình rồi sau đó hãy tính đến những điều
khác... Hơn nữa vấn đề tôi đề cập chính ở đây là về những con người bình
thường bị lôi kéo vào con đường đồng tính chứ không phân tích về hiện tượng
đồng tính.

39

Truyền hình
Ca sĩ sống sót sau tai nạn máy bay chinh
phục America's Got Talent
Kechi Okwuchi nhận nút
vàng từ giám khảo Simon
Cowell trong đêm thi
28/1.

 Chị muốn gửi gắm điều gì trong bộ phim "Quỳnh"?
 Tôi muốn đưa ra lời cảnh báo cho xã hội về những nguy cơ tiềm ẩn của đồng
tính. Mong muốn mỗi con người hãy tiếp tục đi lên, tiếp tục sống cho dù trong
quá khứ đã xảy ra bất cứ điều gì.

Phim '500 nhịp yêu' ngập tràn cảnh hôn
Diễn viên ‘Những nàng công chúa nổi tiếng’ mừng
phim mới thành công

Hãy lắng nghe lời tự sự cuối phim của nhân vật Quỳnh: "Những con đường xa
và khó cho một đời người. Ngày một khó hơn khi muốn thay đổi. Sống là bước
đi. Nhưng ai khẳng định sẽ không bao giờ khác. Mỗi thất bại là một lần lớn
khôn, nhưng sao những lỗi lầm ấy cứ ăn sâu vào tim, hòa vào máu, vào thời
gian, vào nỗi cô độc trên những con đường. Tôi đi!".

'Táo quân 2019' đả kích dân chơi biến tướng 'đi
bão'
129
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 Đang là diễn viên, lại tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn  vậy đâu sẽ là lĩnh
vực chị gắn bó lâu dài?

Phan Văn Đức mua ô tô tiền tỷ
tặng mẹ trước Tết Nguyên đán

 Đạo diễn là nghề tôi đã say mê và đeo đuổi trong suốt 6 năm học tại trường
Sân khấu Điện ảnh. Còn nghề diễn viên giống như cái nghiệp đã vận vào mình.
Vì vậy, trước mắt tôi sẽ tập trung vào các vai diễn và qua đó thu thập kinh
nghiệm cho công việc đạo diễn sau này.

Báo châu Á: Qatar xứng đáng
vào chung kết, UAE kết thúc
trong sự hổ thẹn
Bùi Tiến Dũng bị fan vây chặt
trong buổi ra mắt sách bóng
đá

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
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Diễn viên  đạo diễn Linh Nga
Linh Nga: 'Con người cần phải được đau khổ' (29/9)
Linh Nga: 'Cả đời chỉ cần một người yêu mình là đủ' (21/7)
Linh Nga không lý tưởng hóa tình yêu (19/6)
Linh Nga luôn học cách nhẫn nại với chính bản thân (7/1)
Linh Nga trở lại điện ảnh (30/9)
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Bạn có thể quan tâm

Nhan sắc 'gái
nhảy' Minh Thư
qua 26 năm

Linh Nga và hai
con gái đón
Halloween ở Mỹ

Biến đổi nhan sắc
của diễn viên Linh
Nga qua 30 năm

Cùng chuyên mục

Mẹ con Maya dạo chợ Tết, xin
chữ ‘thuận’ mong năm mới bình
an

Bạn gái cầu thủ Quang Hải: 'Tôi
bị nhiều fan của người yêu soi
mói'
50

Thanh Thúy chạy show trước ngày sinh
Trương Quỳnh Anh, Dương Cẩm Lynh, Ngọc Lan
diện váy cưới
Việt Hương, Hồ Văn Cường trao quà người nghèo
dịp Tết

Lệ Quyên: 'Tôi và chồng có nhiều
sự khác biệt'
99

Ngân Anh: 'Nếu tôi mua giải thì đã mua vương
miện'
112
Jennifer Phạm hội ngộ chồng cũ Quang Dũng
Con gái lớn phổng phao của Quang Minh  Hồng
Đào
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