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Gặp lại giai nhân ảnh một thời: Linh Nga
Thích Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

Linh Nga từng là diễn viên nổi tiếng, giai nhân ảnh của nhiều nhiếp
ảnh gia. Đặc biệt, cô còn được biết đến với câu chuyện "người tình
của Thuyết buôn vua".

Trùng tên với Linh Nga múa  con gái cặp vợ chồng nghệ sĩ Vương
Linh  Đặng Hùng, Linh Nga diễn viên từng nổi tiếng một thời với nhan
sắc đài các, xinh đẹp như thiên sứ. Đặc biệt là các bộ phim nổi tiếng,
đoạt giải cao mà cô từng tham gia. Không chỉ vậy, Linh Nga còn làm
người mẫu ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia nổi danh Việt Nam như Ngô
Lịch, Quang Phùng, Trọng Thanh... Tuy nhiên, câu chuyện khiến Linh
Nga được biết đến nhiều nhất lại là chuyện tình đã qua với Thuyết
"buôn vua".

Linh Nga với vẻ đẹp đài các, từng là người mẫu ảnh cho rất nhiều nhiếp ảnh gia tên
tuổi tại VN

Sinh năm 1982 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống âm nhạc
và nghệ thuật với cha là nhạc sĩ, ca sĩ, mẹ là ca sĩ dòng nhạc thính
phòng, anh trai là biên đạo múa, ngay từ nhỏ, Linh Nga đã phát huy tài
năng ca hát và âm nhạc nổi bật. Năm 5 tuổi, cô lên sân khấu lần đầu tiên
trong một trích đoạn ảo thuật thôi miên của ảo thuật gia Thế Hiển đoàn
ca múa nhạc Nam Định.
Năm 1992, cô thi đỗ trường Cao đẳng Múa Việt Nam với số điểm thủ
khoa và theo học tại trường hơn 7 năm với một thành tích học tập cao.
Linh Nga từng đại diện cho một trong ba học sinh ưu tú nhất của nhà
trường tham gia trong vở kịch múa Romeo và Juliet của đoàn nghệ thuật
múa Lyon, Pháp và từng đi lưu diễn kịch múa xuyên Việt trong thời
gian này.

Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt diễn viên được yêu thích qua hàng loạt vai diễn để
lại nhiều dấu ấn

Năm 1998, Linh Nga nhận lời mời đóng phim truyền hình đầu tiên
Khoảng cách của đạo diễn Bạch Diệp và gây sự chú ý với khán giả nói
chung bởi gương mặt đẹp rất lạ cùng phong cách diễn chuyên nghiệp.
Cũng từ sự kiện này, cô chuyển hướng, bỏ nghề múa đã dày công khổ
luyện để bước chân vào điện ảnh và ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim
như: Khoảng cách, Đốm lửa biên thùy, Xuôi ngược đường trần, Mạnh
hơn công lý, Vùng cửa sóng, Đám cưới ở thiên đường...
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rạng rỡ, người mà cô yêu và đính hôn là
Thuyết "buôn vua" bị bắt và kết án 20 tù giam vì liên quan đến vụ án
Năm Cam. Từ đó, những cơn bão tố dư luận đã đổ lên số phận Linh
Nga. Linh Nga quyết định đi du học tại Mỹ. Sau đó, tên tuổi cô vắng
bóng trên các phương tiện truyền thông.
Được biết, hiện tại Linh Nga đã tốt nghiệp khóa học ngắn hạn về
Computer và American  English và thi đậu vào Cao học sản xuất phim
chuyên sâu về thiết kế âm thanh cho phim tại trường Đại Học Chapman
University (Hoa Kỳ). Hiện nay Linh Nga đang hoàn thành năm học cuối
cùng để tốt nghiệp khóa học chuyên sâu với tấm bằng Thạc sỹ về Thiết
kế âm thanh cho phim trong năm 2014. Bên cạnh đó, cô cũng làm Phát
thanh viên cho Đài truyền hình của người Việt tại Mỹ. Với giọng đọc
Hà Nội truyền cảm, chuẩn mực, Linh Nga đã trở thành một trong những
gương mặt phát thanh viên sáng giá nhất hiện nay tại Quận Cam, Mỹ.

Thời gian vừa qua, Linh Nga vắng bóng ở VN bởi cô đi Mỹ du học

Tâm sự về lý do quyết định rời Việt Nam để đi du học, Linh Nga cho
biết: "Lý do tôi quyết định đi học tại Mỹ xuất phát từ sự “tò mò” và
“ham muốn phiêu lưu”. Nói như đùa vậy nhưng lại là sự thực. Tôi chắc
rằng bất kỳ một sinh viên Điện ảnh nào ở Việt Nam nói riêng và trên thế
giới nói chung đều mong muốn được tiếp cận với điện ảnh Mỹ, vốn là
nền Điện ảnh lớn nhất và thành công nhất hiện nay. Tôi xem nhiều loại
phim, trong đó phần lớn là phim Mỹ. Tôi rất khâm phục những sáng tạo
và tính quyết liệt trong phương pháp làm phim của họ. Vì vậy, tôi đã
quyết định sang Mỹ du học khi có cơ hội".
Ở Mỹ, Linh Nga học được rất nhiều bài học, nhất là sự tự lập, tôn trọng
chính bản thân mình: "Giáo dục ở Mỹ không dùng phương pháp bắt
buộc hay nhồi nhét mang tính tập thể mà ngược lại ở Mỹ, bạn học là
cho bạn, kiến thức là kiến thức của bạn, vì vậy bạn thành công hay thất
bại tất cả là ở chính bạn".

Hiện tại, cô là một MC được yêu thích ở hải ngoại

Với những câu chuyện đã qua, Linh Nga tâm sự, ban đầu cô đã suy sụp
suốt 3 tháng trời, nhưng nhờ đó, người đẹp đã trở nên mạnh mẽ và
trưởng thành hơn:
''Trước kia, tôi dễ bị người khác làm tổn thương, nhưng giờ thì khác, tôi
sẵn sàng đi qua những nơi đáng sợ nhất mà không hề run rẩy. Với
những cú sốc, tôi không còn quá đau đớn, vật vã. Mọi thứ giờ đây đơn
giản hơn nhiều.
Sự cứng cáp ấy giúp tôi đứng vững trước sóng gió cuộc sống, nhưng
chính nó cũng lấy đi của tôi những cảm xúc chân thành. Tôi dường như
chai sạn, mất đi niềm say mê. Điều duy nhất làm tôi vui đó là âm nhạc.
Khi đắm mình vào âm nhạc, tôi quên đi tất cả''.
Hiện tại, Linh Nga đang điều hành một cửa hàng ăn nhỏ, đi làm phim và
thực hiện các hợp đồng quảng cáo hình. Cô vẫn xinh đẹp mặn mà như
trước. Linh Nga cho biết, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và cảm thấy
bình yên sau tất cả các sóng gió đi qua.

Linh Nga có giọng nói HN chuẩn, ấm áp nên được bà con hải ngoại yêu mến

Bên cạnh làm MC, cô còn dẫn một số chương trình giới thiệu các sản phẩm
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Tuy nhiên, niềm đam mê của người đẹp chính là phim ảnh

Diễn viên phim "Chị trợ lý
của em: "Chị Mỹ Tâm làm
việc rất quyết đoán"
Mẹ chồng tặng sổ đỏ mừng
một năm ngày cưới Lâm
Khánh Chi
Bi kịch người mẫu Hàn bị
cưỡng hiếp tập thể và kiến
nghị tử hình Suzy
Ngân Anh sexy chụp hình
bikini ở Miss
Intercontinental
Ninh Dương Lan Ngọc: Tậu
kim cương và nói không với
đàn ông kém tuổi
Người vợ thứ hai tài sắc
đảm đang, yêu chồng con
hết lòng của "Táo" Tự Long
Lâu lắm Phạm Hương mới
khoe hình ảnh chính diện
sau tin đồn sinh con và đây
là phản ứng của người hâm
mộ
Sau 'Quỳnh búp bê', Thanh
Hương 'Lan cave' lộ ảnh
phẫu thuật thẩm mỹ
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Người vợ thứ hai tài sắc
đảm đang, yêu chồng
con hết lòng của "Táo"
Tự Long
"Choáng" với nhan sắc
các đối thủ của Lê Âu
Ngân Anh khi thi "chui"
Miss Intercontinetal 2018
Linh Nga đang chuẩn bị hoàn thành khóa khọc cao học thiết kế âm thanh cho phim

Nửa năm kể từ ngày
tuyên bố ly hôn, diva
Hồng Nhung lần đầu xuất
hiện với trai Tây lạ mặt
Lâu lắm Phạm Hương mới
khoe hình ảnh chính diện
sau tin đồn sinh con và
đây là phản ứng của
người hâm mộ
Không phải Diễm My hay
Giáng My, đây mới là
"Người đàn bà đẹp" làm
điêu đứng showbiz Việt
suốt 25 năm qua
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Trải qua nhiều biến cố, Linh Nga vẫn đẹp mặn mà

Lấy chồng mà khổ thế
này thì lấy làm gì? 
đoạn clip gây "bão"
mạng sau 24 giờ chia sẻ
Giáng sinh ấm áp của cô
Ba hàng xóm

KỸ NĂNG SỐNG

Tâm sự về cuộc sống hiện tại, Linh Nga cho biết, cô cảm thấy hài lòng và bình yên sau
tất cả những sóng gió đã trải qua

Theo Gia Hân
Khampha.vn

6 mẹo dọn nhà giá 0
đồng dễ như trở bàn tay
cho team "vừa lười vừa
lộn xộn"
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Ca sĩ Vũ Hà lần đầu
công khai vợ lớn hơn 8
tuổi ở chốn đông người

Xúc động clip tình yêu
của người mẫu Lê
Thanh Thảo và bạn trai
1m26

Thúy Vinh "chuẩn men"
nhận giải "Bà mẹ của
năm"

Nong Poy khoe lưng
trần nuột nà trong
liveshow Lâm Chi
Khanh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC
My My, 21/01/2014 14:47
trieuhuyenmy@gmail.com

Tôi rất ngưỡng mọ tài năng , sắc đẹp và nghị lực phi thường của Linh Nga. Tôi mong chờ những kết
quả lớn mà Linh Nga sẽ mang về cho đất nước sau những năm tháng phấn đấu. Rất hâm mộ
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Yêu cầu bạn đọc viết tiếng Việt có dấu

Gửi thông tin

Nhập lại
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Tài xế vi phạm luật có thể bị tước bằng vĩnh viễn
GiadinhNet  Trước hàng loạt vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm
trọng vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết sẽ áp dụng nhiều biện
pháp cứng rắn trong thời gian tới. Lái...
Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo 'cày nát' 20 m dải phân...
Tài xế vụ "xe điên" gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử...
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Tôi đánh mất 'một nửa' của mình vì chưa có sự nghiệp
Em đến tuổi lập gia đình, để lâu nữa sẽ muộn, bố mẹ đã thúc giục cưới
một người con trai gần nhà.
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Diễn viên phim "Chị trợ lý của em: "Chị Mỹ Tâm làm
việc rất quyết đoán"
Quang Trung chia sẻ những cảm xúc khi làm việc cùng Mỹ Tâm trong
dự án phim vừa qua.
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Câu chuyện về mẹ của Hà Anh Tuấn gây bão mạng
Cái tên Hà Anh Tuấn luôn gắn liền với những ca khúc có ca từ sâu sắc
và giai điệu sâu lắng, đi vào trái tim người nghe ngay từ lần đầu tiên.
Phim ngắn “Chỉ cần mẹ vui”...

TIN NÓNG

2 thanh niên bị bắt đang
trên đường đi...

Cô giáo gửi thư mời họp phụ
huynh ghi...

Đâm vào xe CA đang
nghiệm hiện...
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Hết hôi chân, cách gì?
Ra mồ hôi là phản ứng bài tiết bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nếu
ra quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
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Hơn 800 trăm triệu một cây đỗ quyên cổ thụ
Chia sẻ với VnExpress, ông Minh chủ vựa cây cảnh ở Sapa (Lào Cai)
cho biết, vườn nhà ông có 100 cây đỗ quyên tuổi đời từ 5 đến 300 năm.
Hiện khoảng 40 cây đã được các...
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Lấy chồng mà khổ thế này thì lấy làm gì? - đoạn clip
gây "bão" mạng sau 24 giờ chia sẻ
Không chỉ gây chú ý với lượt xem khủng, đoạn clip này còn trở thành
chủ đề tranh luận rôm rả trên nhiều diễn đàn.
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Động spa bị đột kích ở Sài Gòn dùng lồng sắt, dây
xích để 'tạo cảm giác mạnh'
Chủ cơ sở massage bố trí một phòng tắm tập thể, phòng chiếu phim
khiêu dâm để kích thích, tạo hưng phấn cho khách.
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Bể cá được lồng ghép vào nội thất ngôi nhà: Xu
hướng trang trí thịnh hành nhất hiện nay
Hình ảnh bể cá với những chú cá bơi lội tung tăng trong làn nước trong
xanh đang dần trở nên quen thuộc với mỗi ngôi nhà hiện đại. Điều đó
chứng tỏ rằng, đó đang là xu...
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Thịt bò vô cùng ngon và bổ dưỡng khi kết hợp với
những thực phẩm này
GiadinhNet  Thịt bò nhiều đạm là món ăn quen thuộc, dễ chế biến
thành những món ăn ngon nức mũi, hấp dẫn. Và nó sẽ bổ dưỡng, tốt
cho sức khỏe hơn khi kết hợp với những...

Bi kịch người mẫu Hàn bị cưỡng
hiếp tập thể và kiến nghị tử hình
Suzy

Bi kịch của hoa hậu nhí đình đám một
thời và nụ cười ngọt ngào của em vẫn
ám ảnh cả thế giới dù đã hơn 20 năm
trôi qua
Cô bé được báo chí trong và ngoài nước hứa hẹn sẽ là một người đẹp
nổi tiếng toàn thế giới trong tương lai. Thế nhưng, cuối cùng cô bé lại
trải qua cái kết vô cùng bi thương, khiến người dân cả nước Mỹ cảm
thấy vừa nuối tiếc vừa ám ảnh.

Người ấy là ai?: Chàng MC người Mỹ
đề nghị nữ chính hôn mình sau màn
lộ diện 'đau tim'
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