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Làng mốt

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

Tuần thời trang Paris
xáo trộn vì phong trào
biểu tình 'Áo vàng'

Nữ diễn viên gắn bó với mái tóc dài nữ tính nhưng cũng có lúc cô cạo trọc vì buồn bực trong tình
yêu.

Nhiều hãng mốt phải thay
đổi giờ diễn vì lo sợ bạo
lực có thể xảy ra ở Pháp.

Linh Nga: 'Tôi không để tâm tìm người đàn ông khác sau ly hôn' / Diễn viên Linh Nga làm phim ngắn hành động về
Vovinam

Cuộc sống không biết ngày mai của mẫu 9x ung
thư buồng trứng
21
Mai Phương Thúy diễn catwalk sau 4 năm rời
showbiz
Đại gia Singapore mặc váy giống Hồ Ngọc Hà

Bộ sưu tập
Vợ chồng Quốc
Nghiệp làm mẫu thời
trang
Gia đình nghệ sĩ xiếc
cùng nhiều sao Việt diễn
xuất trong bộ ảnh thời
trang Tết của Vũ Ngọc và
Son.

Dàn mỹ nhân Việt trình diễn váy dạ hội
22
Người mẫu lộ ngực trên sàn diễn London Fashion
Week
Đỗ Mạnh Cường gợi ý các cách phối đồ nhiều họa
tiết

raovat.vnexpress.net

Linh Nga (trái) tên đầy đủ là Nguyễn Linh Nga, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô là con út của nhạc sĩ
Nguyễn Duy Quang và ca sĩ nhạc thính phòng Lê Thị Bích Thủy. Lúc còn nhỏ, cô đã bộc lộ năng
khiếu về múa.

180.000

Thương lượng

Thử thách đổi phong
cách trang điểm với
son bảng nhiều màu

Các kiểu áo thun phổ
biến, giới thiệu về
kiểu dáng áo thun

Làm đẹp
Cô gái bỏ công ty chứng khoán làm blogger
thời trang
Tam Mộc nổi tiếng trong
giới thời trang Trung
Quốc với phong cách cổ
điển.

Diễn viên Sam làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm
cao cấp Nhật Bản
Chăm sóc da nhạy cảm với mỹ phẩm Yuan từ Đài
Loan
Hàng nghìn người xếp hàng nhận 2.018 bộ mỹ
phẩm nổi tiếng xứ Hàn

Giới sao

Linh Nga từng là một trong ba học sinh ưu tú tham gia vở "Romeo và Juliet" của đoàn nghệ thuật múa Lyon, Pháp. Cô
được mời lưu diễn kịch múa xuyên Việt lúc đi học. Bức ảnh được chụp năm 1992, khi Linh Nga (trái) tròn 10 tuổi.

Sola Aoi mang song thai
Diễn viên Nhật Bản mang
bầu được hơn sáu tháng.

Thủy Tiên  Công Vinh sánh đôi trên thảm đỏ
Mẹ chồng tặng sổ đỏ mừng một năm ngày cưới
Lâm Khánh Chi
20
Nhan sắc nóng bỏng của siêu mẫu Bar Refaeli

Phim
Quang Trung: 'Tôi sợ bị chê lạm dụng vai
đồng tính, giả gái'
Diễn viên phim "Chị trợ lý
của em" chuẩn bị kỹ khi
vào vai LGBT vì sợ diễn
lố sẽ tạo hình ảnh xấu
cho người đồng tính,
chuyển giới.
Cảnh phim 'Aquaman' trước và sau xử lý kỹ xảo
Phim tài liệu về Michael Jackson bị chỉ trích vì chi
tiết ấu dâm
'Mary Poppins Returns'  phim âm nhạc rộn rã về
phép màu giữa đời thực

Nhạc
Phương Thanh, Lam Trường song ca loạt hit
Làn Sóng Xanh
Cặp ca sĩ thể hiện lại loạt
ca khúc đình đám của
mình trong lễ trao giải tối
11/1, TP HCM

Vẻ trong trẻo của em gái ca sĩ Phương Linh trong
MV
Lệ Quyên ngại ngùng khi chồng hôn trước đám
đông
Hòa nhạc giao hưởng ngoài trời dành cho các gia
đình

Trong ảnh là khoảnh khắc đẹp của Linh Nga khi làm diễn viên múa ở độ tuổi 15 tuổi. Nữ diễn viên
cho biết đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.

Truyền hình
Công Lý: 'Không sợ bị chê khi đóng Bắc
Đẩu'
31
Nghệ sĩ Ưu tú chia sẻ
anh thoải mái đón nhận
mọi góp ý để hoàn thiện
vai diễn trong "Táo quân"
 series hài Tết Nguyên
đán.
Các gánh lô tô tranh tài trên sân khấu chuyên
nghiệp
'Táo quân 2019' lên sàn tập

150

Võ Hoàng Yến: 'Không hiểu sao bị Thanh Hằng
hủy kết bạn trên Facebook'
21

Linh Nga (trái) đi chơi biển khi 16 tuổi.

Cuối những năm 1990, cô nổi tiếng với loạt phim truyền hình Đốm lửa biên thùy, Đám cưới ở thiên đường... Cô bỏ nghề
múa để theo đuổi điện ảnh. Từ năm 1998 đến 2002, nhờ gương mặt đẹp, Linh Nga nhận được nhiều lời mời chụp hình thời
trang. Cô xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn và là người mẫu yêu thích của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng lúc bấy giờ như Ngô
Lịch, Quang Phùng, Trọng Thanh... Những bức ảnh này của Linh Nga được nhiếp ảnh gia Trọng Thanh thực hiện năm
2000.

Linh Nga trong phim "Đốm lửa biên thùy".

Linh Nga cho biết hồi trẻ, cô thường hay "làm tội" mái tóc dài mỗi khi giận dỗi người yêu. Năm 2005, trong một lần bực bội,
diễn viên cạo trọc đầu, khiến bạn trai "chết đứng".

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Linh Nga vướng ồn ào tình ái với một đại gia. Sau đó, cô vắng
bóng trong làng giải trí và sang Mỹ học tập, sinh sống.

Ở Mỹ, Linh Nga kết hôn với một Việt kiều nhưng ly hôn sau vài năm chung sống. Họ có hai con gái  Anna Linh và Mary
Linh.

Nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con gái, vừa đi học ở trường và làm phát thanh
viên cho một kênh truyền hình. Năm 2014, cô tốt nghiệp thạc sĩ về thiết kế âm thanh cho phim tại
Đại học Chapman.

Hiện Linh Nga sống ở Los Angeles, California, Mỹ. Cô vừa làm phát thanh viên, vừa điều hành
hãng phim riêng. Mới đây, Linh Nga hoàn thành phim hành động về võ cổ truyền Vovina có tên
What's The Good Of Being Good? và phát hành ở Mỹ. Cô là đạo diễn kiêm nhà sản xuất.

Ở tuổi 35, Linh Nga dành hầu hết thời gian cho công việc và các con. Nữ diễn viên không bận tâm về việc tìm kiếm một
người đàn ông làm chỗ dựa cuộc đời bởi cho rằng cuộc sống hiện tại đã đủ đầy.

Kiên Trinh
Tin liên quan:

Diễn viên Linh Nga hội ngộ vợ chồng Khánh Thi
Diễn viên Linh Nga trở lại ngôi chùa nhiều kỷ niệm
Diễn viên Linh Nga về Việt Nam làm phim
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Viên uống Alltimes Care Collagen...

Bộ drap mền trẻ em Sông Hồng...

750.000Đ
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Bộ 4 món ga gối Sleep Baby 
Water...

416.000Đ
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Ý kiến bạn đọc (21)

Độc giả chọn | Mới nhất

Chị này đẹp thật, trẻ lâu, nhưng có đôi mắt buồn quá!
linhan  08:33 16/05/2018

169 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

27 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

82 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

31 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

Đôi cửa sổ tâm hồn của Linh Nga nói lên chính cuộc đời của bạn ấy !
Tiến Thịnh  16:18 16/05/2018

Cô này đóng phim như tượng sáp
bob  08:22 16/05/2018

Đúng vậy. Mặt đẹp thôi nhưng diễn xuất thì...
thutrang  10:46 16/05/2018

@thutrang: Cả nhà tôi lại thích diễn xuất của cô ấy, nhất là mấy phim như Xuôi ngược đường trần,
Vùng cửa sóng, Mạnh hơn công lý. Quá đỉnh luôn!
6 Thích | Trả lời |

Phương Lê  21:12 20/05/2018

| Chia sẻ

Linh Nga giỏi, quá giỏi. Trải qua bao biến cố nhưng vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy. Chúc em luôn mạnh
khỏe, thành công và hạnh phúc với 2 cô công chúa nhỏ.
Võ Thanh Bình  09:52 16/05/2018

66 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

59 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

40 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

31 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

Thân hình bốc lửa, đôi mắt đượm buồn.. Đẹp.. :)
Jimmy Tèo  09:05 16/05/2018

Ước gì nhìn thấy 1 tấm hình của em để mặt mộc!
Batigol  08:19 16/05/2018

Yêu phải mấy em trẻ con hay giận dỗi xong cạo đầu thì bó tay rồi
MrT  09:05 16/05/2018

Bạn này mặt mộc cũng rất đẹp, mình học chung với bạn ấy 1 năm đại học, bạn ấy cũng rất giỏi khi học ở
trường.
27 Thích | Trả lời |

Ninh Bắc Trần  11:35 16/05/2018

| Chia sẻ

Chúc Linh Nga hạnh phúc bên các con. Hảy yêu mến Linh Nga cuộc đời cô này quá cay nhiệt. Khâm phục
bản linh của Linh Nga vui lắm khi biết Linh Nga bình yên hạnh phúc bên các con và gia đình.
xuanvuong55  13:54 16/05/2018

22 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

21 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

6 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

6 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

5 Thích | Trả lời |

| Chia sẻ

Cô này có bản lĩnh thật !
Người đưa tin  12:06 16/05/2018

Cô ấy đẹp quá, nhìn khí chất rất thanh tao.
Trần Thế Lương  21:19 16/05/2018

Linh Nga, anh yêu em
Meomuop  10:29 17/05/2018

Linh Nga có nét giống người mẫu Thủy Hương
nguoirangkhenh  10:03 17/05/2018
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Nhan sắc bạn gái hơn tuổi của
Brooklyn Beckham

Mai Phương Thúy diễn catwalk sau 4 năm rời
showbiz
Những kiểu tóc gây 'sốt' của Công Phượng
35

Hồng Nhung, Đỗ Mỹ Linh diện váy hở ngực trên
thảm đỏ
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