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STT ẢNH BÌA TÊN PHIM NĂM ĐẠO DIỄN NỘI DUNG 

1 

 

The Godfather  

(Bố già) 
1972 

Francis Ford 

Coppola 

The Godfather là một bộ phim hình sự sản xuất năm 

1972 dựa theo tiểu thuyết best seller cùng tên của nhà 

văn Mario Puzo và d Francis Ford Coppola đạo diễn. 

Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý 

Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955. Bộ 

phim có dàn diễn viên nổi tiếng gồm Marlon Brando, 

Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton và James 

Caan. Đây được xem là một trong những bộ phim có 

dàn diễn viên hùng hậu nhất trong lịch sử điện ảnh 

Hoa Kỳ. The Godfather được bình chọn là bộ phim 

xếp thứ 2 trong Danh sách 100 phim hay nhất mọi thời 

đại của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ. 
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The Wizard of Oz  

(Phù thủy xứ OZ) 
1939 

Victor 

Fleming 

Nhân vật chính trong phim là cô gái mồ côi Dorothy Gale 

không bằng lòng với cuộc sống buồn chán, nơi có người 

láng giềng khó tính cứ ăn hiếp con chó của cô. Dorothy mơ 

có ngày được đi trên cầu vồng đến một thế giới khác và 

mong ước này bất ngờ trở thành hiện thực, khi một cơn lốc 

cuốn cô và con chó nhỏ Toto đến Con đường gạch vàng dẫn 

tới vương quốc đầy màu sắc Oz nằm bên ngoài cầu vồng, 

nơi có các nhân vật thần tiên. Dù xúc phạm mụ phù thủy ác 

phương Tây nhưng Dorothy được bảo vệ trước sự uất hận 

của mụ phù thủy già bởi đôi hài ngọc ruby cô mang theo ở 

chân. Thế rồi, theo đề nghị của Glinda - Phù thủy tốt 

phương Bắc, Dorothy tiếp tục đi trên con đường gạch vàng 

đến thành phố Ngọc lục bảo, vương quốc của phù thủy xứ 

Oz đầy quyền năng, người duy nhất có thể giúp cô trở về 

quê nhà Kansas. 
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Citizen Kane  

(Công dân Kane) 
1941 

Orson 

Welles 

Citizen Kane là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo 

diễn Orson Welles. Citizen Kane kể về cuộc đời của 

nhân vật giả tưởng Charles Foster Kane, ông trùm báo 

chí Mỹ giàu có nhất thế giới. Với số tiền thừa kế từ 

cha mẹ, Kane đã dựng nên một đế chế báo chí hùng 

mạnh. Tuy nhiên, ông lại không may mắn trong cuộc 

sống hôn nhân và về sau qua đời trong cảnh cô đơn. 

“Rosebud” (nụ hồng) - từ cuối cùng mà Kane thốt ra 

trước khi ra đi - đã khiến một phóng viên trẻ tò mò đi 

tìm hiểu ý nghĩa của nó. 
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The Shawshank 

Redemption  

(Nhà tù Shawshank) 

1994 
Frank 

Darabont 

Không nhiều bộ phim thể hiện được sự khải thắng của 

ý chí con người mãnh liệt và đẹp đẽ như Nhà tù 

Shawshank. Morgan Freeman và Tim Robbins đã có 

những vai diễn tuyệt vời trong tác phẩm điện ảnh từng 

dành được tới 7 đề cử giải Oscar, dựa trên một truyện 

ngắn hấp dẫn của Stephen King. “Red” Redding 

(Morgan Freeman) người đang chịu án chung thân 

trong nhà tù Shawshank ở tiểu ban Maine và Andy 

Dufresne (Tim Robbins) một chủ ngân hang bị kết án 

oan tội giết người. Tình bạn tù đã đem lại cho cả hai 

những hy vọng về sự đổi thay cho cả cuộc đời ngồi tù. 

Và điều ngạc nhiên nhất mà Andy mang đến, đã được 

dành cho những giây phút cuối cùng. 
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Pulp Fiction  

(Chuyện tào lao) 
1994 

Quentin 

Tarantino 

Những câu chuyện tưởng chừng tầm phào về 2 gã 

găng tơ trên đường thực hiện mệnh lệnh của ông chủ 

với 1 võ sĩ quyền anh giết chết người phải chạy trốn có 

vẻ không liên quan nhưng khi ghép lại người xem sẽ 

có 1 bức tranh tổng thể, đặc trưng cho phong cách của 

đạo diễn Quentin Tarantino: đậm chất bạo lực, máu 

me. Nếu đã từng xem qua một vài phim của Quentin 

Tarantino, bạn sẽ thấy các góc máy trong phim tả thực, 

hình ảnh không chau chuốt nhiều. Những cảnh bạo 

lực: bắn giết, máu me…đều rất thực và không hề dùng 

kĩ xảo để làm giảm bớt (cũng tương tự như các cảnh 

chiến đấu trong Kill Bill). Bên cạnh đó các cảnh dùng 

ma túy (tiêm chích, hút hít) trong Pulp Fiction cũng 

được quay cận cảnh. Nước phim cũng có vẻ cũ kĩ chứ 

không bóng bẩy, mịn và sắc nét như nhiều phim khác. 

Đó là thủ pháp thường thấy trong các phim của 

Quentin Tarantino. 
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Casablanca 1942 
Michael 

Curtiz 

Casablanca là câu chuyện tình tay ba ngọt ngào xen 

lẫn cay đắng xảy ra tại Bắc Phi trong thời khắc bom 

đạn của Thế chiến II. Nhân vật trung tâm của phim là 

Rick Blaine, một chủ quán bar ở Casablanca, trong 

một lần chạy trốn cảnh sát, vô tình Rick đã gặp lại Ilsa, 

người tình cũ của anh ở Paris. Họ đã từng cùng dự 

định chạy đến Casablanca, nhưng rồi phút chót Ilsa 

không đến điểm hẹn. Và giờ đây Ilsa đã có chồng và 

chồng của cô là một lãnh tụ kháng chiến chống phát 

xít người Tiệp Khắc Laszlo, đối tượng bị truy lùng gắt 

gao của Đức. Hai vợ chồng Ilsa tìm mọi cách để có 

được giấy thông hành sang Mỹ. Và Risk lại là người 

có hai tấm giấy thông hành đó, bị giằng xé giữa tình 

yêu và đạo đức, anh sẽ chọn con đường nào? 

Casablanca được nhiều tạp chí bình chọn là phim tình 

cảm vĩ đại nhất mọi thời, trở thành một chuẩn mực của 

phim tình cảm Hollywood và được coi là một trong 

những bộ phim xuất sắc của điện ảnh thế giới. 
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The Godfather: Part II  

(Bố già. Phần 2) 
1974 

Francis Ford 

Coppola 

The Godfather II là phần tiếp theo của tác phẩm nổi 

tiếng Bố già sản xuất năm 1972. Trong phần thứ hai 

này sẽ có hai câu chuyện, hai tuyến nhân vật, hai tuyến 

thời gian song hành nhau. Một là câu chuyện về gia 

đình mafia Corleone tiếp tục khi Michael lên làm ông 

trùm và âm mưu mở rộng địa bàn sang Las Vegas lẫn 

Cuba, xen lẫn với những hồi ức về Bố già khi mới đặt 

chân đến New York... Bố già phần II được đánh giá là 

phần tiếp theo thành công nhất trong lịch sử điện ảnh, 

nhiều người cho rằng bộ phim hay tương đương, thậm 

chí là hay hơn phần đầu. Cùng với phần đầu tiên, Bố 

già II được coi là một trong những bộ phim hay nhất 

mọi thời đại. 
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E.T. The Extra-

Terrestrial  

(E.T. người ngoài hành 

tinh) 

 

 

 

 

1982 
Steven 

Spielberg 

Cuộc sống của một gia đình gồm bốn mẹ con bị xáo 

trộn bởi sự xuất hiện của một người ngoài hành tinh 

ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu bé ET hòa nhập vào cuộc 

sống của hành tinh xanh nhưng vẫn không nguôi nỗi 

nhớ nhà. 
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2001: A Space 

Odyssey (Chuyến du 

hành không gian 2001) 

1968 
Stanley 

Kubrick 

Bắt đầu phim là trong thời kỳ nguyên thủy, nơi những 

bầy vượn người tổ tiên bắt đầu biết dùng vũ khí để giết 

mồi. Và phần lớn bộ phim là cuộc du hành vào không 

gian của đội phi hành gia của Bowler Keir Dullea đến 

thám hiểm sao Mộc. Sau đó chiếc máy tính HAL 900 

của phi thuyền với một trí thông minh nhân tạo cao đã 

làm phản. Vượt qua khó khăn, người sống sót duy nhất 

trong chuyến hành trình tới sao Mộc tiến tới bước tiến 

hóa tiếp theo của loài người... 
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Schindler's List  

( Bản danh sách của 

Schindler) 

1993 
Steven 

Spielberg 

Bộ phim nói về hành động cứu hàng nghìn người Do 

Thái tại Ba Lan trong Đại chiến thế giới II đã được 

nhận các giải Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA và 

Grammy dành cho Phim xuất sắc. Viện điện ảnh Mỹ 

xếp "Schindler's List" ở vị trí thứ 9 trong danh sách 

những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Tháng 9/1939, 

không tuyên chiến, phát xít Đức tấn công nước láng 

giềng Ba Lan, mở màn cuộc chiến tranh thế giới lần 

thứ hai. Quân đội Ba Lan bị đánh bại sau một tháng 

giao chiến. Sau khi chiếm đóng Ba Lan, quân Đức dồn 

tất cả người Do Thái tại nước này vào các trại tập 

trung ở Krakow. Trong không khí hoảng loạn thời 

chiến tranh, không ít doanh nhân lại tìm thấy cơ hội 

làm ăn. Một trong số đó là Oskar Schindler, một doanh 

nhân người Đức gốc Tiệp Khắc. Ông tới Ba Lan với ý 

định ban đầu là thành lập một nhà máy để tận dụng 

nguồn lao động nô lệ của hàng triệu người Do Thái 

trong các trại tập trung ở Krakow. Bằng những khoản 

tiền hậu hĩnh và những món quà đắt giá, Schindler đã 

tạo được mối quan hệ tốt với những quan chức hàng 

đầu của Đức tại Krakow. Thậm chí ông còn được kết 

nạp vào đảng Quốc xã và trở thành bạn thân của Julian 

Scherner, người đứng đầu lực lượng cảnh sát và SS 

(mật vụ) của lực lượng chiếm đóng. Với những lợi thế 

đó, Schindler nhanh chóng được cấp giấy phép thành 

lập một nhà máy sản xuất đồ nấu bếp cho quân đội. 

Nhưng đến lúc xây dựng xong nhà máy thì Schindler 

chẳng còn tiền để mua máy móc, thiết bị. Thông qua 

một kế toán của đảng Quốc xã tên là Itzhak Stern, ông 

bí mật gặp một số doanh nhân gốc Do Thái để hợp tác 

làm ăn. Theo sáng kiến của Schindler thì họ sẽ cho 

ông vay tiền để sản xuất. Đổi lại, ông sẽ cung cấp cho 

họ một phần sản phẩm để bán ngoài chợ đen. Đây là 

một hành động mạo hiểm, vì chính quyền chiếm đóng 

cấm người Đức quan hệ làm ăn với người Do Thái. 
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Star Wars 4  

(Chiến tranh giữa các 

vì sao) 

1977 
Georges 

Lucas 

Luke Skywalker, một chàng trai trẻ gan dạ nhưng bốc 

đồng sống trên hành tinh Tatooine bụi bặm với cô và 

chú của anh, rất nóng lòng mong ước một cuộc sống 

thú vị của một người lính Rebel. Những người Rebel 

dẫn đầu là Công chúa Leia, đang chiến đấu chống lại 

thế lực xấu xa Empire đang muốn huỷ hoại các hành 

tinh có những người dân lương thiện, và Death Star, 

một vật giống như hành tinh do Grand Moff Tarkin và 

Darth Vader điều khiển.. 
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Back to the Future  

(Trở về tương lai) 

 

 

 

 

 

 

1985 
Robert 

Zemeckis 

Do rắc rối gây ra bởi cỗ máy thời gian của tiến sĩ lập 

dị Emmett, Marty trở về quá khứ 30 năm trước và gặp 

bố mẹ cậu khi đó còn rất trẻ. Sự xuất hiện của cậu 

khiến tất cả đảo lộn. Marty phải tìm mọi cách để đưa 

mọi việc trở lại bình thường và trở về hiện tại... 
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Forrest Gump 1994 
Robert 

Zemeckis 

Tom Hanks thực hiện một màn diễn xuất đáng kinh 

ngạc trong vai Forrest Gump, một người đàn ông mà 

sự ngây thơ đơn giản hiện thân cho một thế hệ. 

Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, đây là một bộ 

phim mang tới một thông điệp sâu sắc sau những tràng 

cười đầy duyên dáng. Câu thoại kinh điển "Cuộc đời 

giống như một hộp sô-cô-la, bạn sẽ không bao giờ biết 

lấy được vị nào" gắn liền với những năm tháng nhiều 

biến cố của Gump gắn với biến chuyển của lịch sử... 

Khi bộ phim được công chiếu năm 1994 nó đã đem lại 

một doanh thu kỷ lục 677 triệu USD. Ngoài doanh thu 

thương mại bộ phim còn thâu tóm rất nhiều giải 

thưởng, trong đó phải kể đến 4 giải Oscar cho: Phim 

hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất,Biên tập xuất sắc nhất 



 

 

và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất… 

 

14 

 

Gone With the Wind  

(Cuốn theo chiều gió) 
1939 

Victor 

Fleming 

Bộ phim lấy bối cảnh tại Georgia và Atlanta, miền 

Nam nước Mỹ cuối thế kỷ 19, ngay trước cuộc nội 

chiến. Nhân vật chính là Scarlett O'Hara, một tiểu thư 

xinh đẹp, quyến rũ và rất kiêu kỳ. Trong phim này, cô 

mang theo mối tình tuyệt vọng với Ashley Wilkes , 

nhưng để rồi sau nhiều biến cố, cô chợt nhận ra rằng 

người mà cô yêu không ai khác, chính là người chồng 

của cô - Rhett Butler. 
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To Kill a Mockingbird  

(Giết con chim nhại) 
1962 

Robert 

Mulligan 

bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển 

mang đậm yếu tố Gothic của nhà văn Mỹ Harper Lee. 

Bộ phim online này lấy bối cảnh ở thị trấn nhỏ 

Maycomb, Alabama trong những năm 1930. Trong 

phim, Atticus Finch, một luật sư da trắng, được chỉ 

định đứng ra bảo vệ Tom Robinson - một người đàn 

ông da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một người phụ nữ 

da trắng - Mayella Ewell. 
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Apocalypse Now 

(Ngày tận thế) 
1979 

Francis Ford 

Coppola 

Bộ phim tái hiện lại cuộc chiến tàn khốc của quân đội 

Mỹ tại Việt Nam cùng những nguyên nhân sâu xa đã 

khiến quân đội Mỹ gục ngã. Một đội trưởng trẻ người 

Mỹ được lệnh phải truy đuổi và giết một vị tướng của 

anh, người đang dần trở nên điên loạn. Vị tướng này 

giết hàng trăm dân lành vô tội, tiến quân đến vùng 

biên giới Việt-Campuchia và xây một lãnh thổ kỳ lạ 

cho riêng ông ở sâu trong rừng, nơi ông được những 

người Cam-bốt xung quanh tôn vinh... 
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Annie Hall 1977 
Woody 

Allen 

Bộ phim là câu chuyện tình của diễn viên hài Alvy 

Singer và một người phụ nữ nhí nhảnh tên Annie Hall. 

Alvy là một người đàn ông trung niên có cách nhìn 

cuộc sống vô cùng cực đoan. Annie tuy cũng không 

còn trẻ trung nhưng rất hồn nhiên, vô tư, và nhiều lúc 

rất trẻ con. Nhiều hành động của Annie trong phim 

dường như hơi lố bịch, vô duyên nhưng đáng yêu. Hai 

tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng rồi một 

ngày Alvy cũng đã phải thốt lên: "Anh không ngờ có 

ngày anh yêu một phụ nữ thích sử dụng những từ như 

la-de-da". Khán giả sẽ vẫn chảy nước mắt, nhưng đó là 

bởi một loạt những chi tiết hài hước, mới mẻ và sáng 

tạo trong bộ phim hd Sự Phúc Tạp Của Tình Yêu. 
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It's a Wonderful Life  

(Cuộc sống tươi đẹp) 
1946 Frank Capra 

Phim lấy bối cảnh tại 1 thị trấn hư cấu - Bedford Falls 

- sau Thế chiến II. Nhân vật nam chính trong phim 

online này là George Bailey (James Stewart), một 

người đàn ông có ý định tự sát vào đêm Giáng sinh, đã 

gặp thiên thần hộ mệnh Clarence Odbody (Henry 

Travers), người được phái xuống để giúp đỡ George 

những lúc anh cần. Phần lớn bộ phim xoay quanh cuộc 

sống trước đó của George qua sự thuật lại của Franklin 

và Joseph, thiên thần vô hình đang chuẩn bị cho 

Clarence thực hiện sứ mệnh cứu rỗi George. Qua đó 

khán giả có thể thấy tất cả những người có liên quan 

tới George và những thay đổi do anh đem đến cho 

cuộc đời. 
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Chinatown  

(Phố Tàu) 
1974 

Roman 

Polanski 

Chuyện xoay quanh gia đình Hollis Mulwray, một chủ 

đất giàu có ở California. Giả vờ là người vợ Evelyn 

của Hollis, một kẻ đồng mưu tên Ida Sessions nhờ 

thám tử tư J. J. Jake Gitters điều tra người chồng ngoại 

tình của mình. Trong quá trình điều tra, Jake phát hiện 

nhiều việc đáng sợ. Những bí mật dần dần được khám 

phá dưới nhiều tầng lớp che phủ, đồng thời phô bày ra 

trước mắt những mạng lưới tham nhũng và lừa gạt. 

Phim có nhiều kịch tính và các cảnh đánh đấm. Là một 

cựu cảnh sát ở Chinatown, Jake cố gắng tách cái xấu 

ra khỏi cái tốt và trừng phạt những kẻ phạm tội, minh 

oan cho những người ngay thẳng... 
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The Silence of the 

Lambs  

(Sự im lặng của bầy 

cừu) 

1991 
Jonathan 

Demme 

Clarice Starling là nhân viên tập sự của cục điều tra 

liên bang. Clarice được giao nhiệm vụ đầu tiên là thẩm 

vấn Hannibal Lecter - tên ăn thịt người hàng loạt có 

khả năng tâm lý hết sức đặc biệt, nhằm tìm ra tung tích 

tên sát thủ máu lạnh chuyên thiết kế những bộ trang 

phục từ da người Bill Buffalo vì hắn đã bắt cóc con gái 

1 thượng nghị sĩ. Liệu 1 sĩ quan mới vào nghề như 

Claire có hoàn thành được nhiệm vụ được giao? Kết 

cục của tên sát thủ Bill ra sao? Với những cảnh quay 

kinh dị nhưng rất chân thực The Silence of the Lambs 

đã khiến người xem phải “rợn tóc gáy”. Tuy nhiên sự 

mới mẻ của The Silence of the Lambs đã mang lại cho 

nó nhiều giải thưởng danh giá và nhiều nhận xét tích 

cực từ giới phê bình cho tới khán giả, điều mà rất ít 

phim kinh dị làm được 
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Lawrence of Arabia  

(Lawrence xứ Ả Rập) 
1962 David Lean 

Một sĩ quan Anh được cử tới Trung Đông trong Đại 

chiến thế giới lần thứ nhất để giúp người Ả rập chống 

lại người Thổ. Anh trở thành mắt xích quan trọng liên 

kết các bộ lạc Ả rập với nhau, tạo nên sức mạnh đánh 

bại quân Thổ. 
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Jaws  

(Hàm cá mập) 

 

 

 

 

 

1975 
Steven 

Spielberg 

Bộ phim là câu chuyện về cuộc chiến giữa cảnh sát 

trưởng Brody, nhà hải dương học Matt Hooper với con 

“quỷ biển” – cá mập khổng lồ ăn thịt người. "Jaws" 

cuốn hút người xem bởi những cảnh quay cận cảnh 

hàm răng nhọn sáng loáng của con quái vật trong cú 

táp bất ngờ được đạo diễn tài ba Steven Spielberg 

khéo léo cài vào, trên nền nhạc rùng rợn và ám ảnh! 
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The Sound of Music  

(Giai điệu hạnh phúc) 
1965 Robert Wise 

Bộ phim nhạc kịch Giai điệu hạnh phúc là một trong 

những bộ phim kinh điển được làm từ vở nhạc kịch 

cùng tên của Rodgers và Hammerstein. Bộ phim là bài 

ca về tự do, tình yêu và lòng dũng cảm của những con 

người dám vượt qua dãy An-pơ để tìm đến chân trời 

mới năm 1938... 
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Singin' in the Rain  

(Hát dưới mưa) 
1952 

Stanley 

Donen, 

Gene Kelly 

Một trong những vở nhạc kịch thành công nhất trong 

lịch sử, từng làm mưa làm gió Hollywood những năm 

1950. Khi ngành công nghiệp điện ảnh từ phim câm 

chuyển sang phim lồng tiếng, các nhà sản xuất và diễn 

viên phải tự thay đổi bản thân nếu không muốn bị đào 

thải... 
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The Breakfast Club  

(Hội điểm tâm) 
1985 Robert Wise 

Năm cô cậu tuổi teen với những rắc rối khác nhau, bị 

phạt cấm túc và cùng nhau trải qua ngày thứ bảy tại 

thư viện trường. Gặp nhau lúc 7h sáng, họ dường như 

quá khác biệt và không có gì để nói với nhau, chỉ 

muốn thời gian qua mau. Nhưng vào 4h chiều, họ đã 

trở thành những người bạn thân thiết sau khi trải lòng 

ra với nhau và nhận ra rằng họ thật sự không khác 

nhau nhiều như họ nghĩ. Với người ngoài họ vẫn là 

“con mọt sách” (Brian), “ vận động viên “ (Andy), 

“cái sọt rác” (Allison), “cô công chúa” (Claire) và “tên 

tội phạm” (Bender) nhưng trong mắt nhau họ luôn 

thuộc về “Hội Điểm Tâm”... 
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Blade Runner  

(Tội phạm người máy) 
1982 Ridley Scott 

Trong phim Tội Phạm Người Máy, Rick Deckard, một 

cảnh sát đã về hưu đang sống ở Los Angeles vào năm 

2019. Khi đó, thành phố này đã trở thành một trong 

những nơi tối tăm nhất trên Trái Đất, ô nhiễm trầm 

trọng, những cỗ máy bay lượn đầy trời. Người máy 

gần như giống hệt con người được chế tạo ra để phục 

vụ cho công cuộc khai thác, xâm lấn các hành tinh 

khác. Trong phim, Rick Deckard được sếp cũ của 

mình triệu tập, giao một nhiệm vụ phải tìm và diệt một 

nhóm 4 tên người máy nguy hiểm đã trốn thoát trở về 

trái đất và đang cố gắng ẩn náu đâu đó ở Los 

Angeles... 
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One Flew Over the 

Cuckoo's Nest  

(Bay trên tổ chim cúc 

cu) 

1975 
Milos 

Forman 

Bộ phim Bay Qua Tổ Chim Cúc Cu là câu chuyện về 

cuộc đấu tranh giữa khao khát tự do và nỗi sợ hãi của 

các bệnh nhân tại một trại điều dưỡng tâm thần. Câu 

chuyện xảy ra tại một bệnh viện tâm thần ở bang 

Oregon nước Mỹ. Trong phim, McMurphy - một tội 

phạm bị tình nghi có dấu hiệu tâm thần và được đưa 

vào bệnh viện để kiểm tra, giám định. Từ những kẻ thụ 

động, răm rắp làm theo lệnh của các nhân viên bệnh 

viện chẳng khác gì tù nhân, Mac đã thay đổi họ. Bộ 

phim sẽ có những khác so với đầu phim khi Mac bắt 

đầu khơi dậy ở họ lòng tự trọng, sự nhận thức về giá 

trị của một con người, họ đã biết cho nhau, hy sinh vì 

nhau và họ đã dám phản kháng để tự giải phóng khỏi 

sự áp đặt? 
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The Princess Bride  

(Cô dâu công chúa) 
1987 Rob Reiner 

Phim là câu chuyện cổ tích về nàng Buttercup và 

chàng nông dân Westley. Nàng Buttercup, giống như 

bao thiếu nữ mới lớn khác, tính tình đỏng đảnh thích 

hạnh hoẹ anh chàng nhà quê Westley chăn ngựa. Nói 

chung mỗi lần hạnh hoẹ được Westley này là nàng vui 

sướng vô cùng, nhưng tới một ngày kia, nàng chợt 

nhận ra là mình phải lòng chàng, và mỗi lần nàng hạnh 

hoẹ chàng thì chàng cũng sung sướng không kém. Tuy 

nhiên, chàng thì nghèo, không có tiền, mà không thể 

lãng mạn theo cách một mái nhà tranh hai trái tìm 

vàng được, nên quyết tâm ra đi tìm đường kiếm tiền để 

quay về cưới vợ. Trước khi đi chàng cố vớt vát dặn dò 

nàng hãy đợi anh về, rằng tình yêu đích thực thì không 

bao giờ chết. 
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The Empire Strikes 

Back  

(Đế chế phản công) 

1980 
Irvin 

Kershner 

Phá hủy được trạm vũ trụ Death Star, Luke trốn thoát 

cùng những người bạn đồng hành. Liên quân nổi dậy 

đóng quân tại Hoth, còn Luke và chú robot R2-D2 tìm 

đến hành tinh Dagobah để tìm thầy Jedi Yoda. Darth 

Vader cùng đội quân của Đế chế bắt đầu cuộc truy nã 

những kẻ nổi loạn. 
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Fargo 1996 
Joel and 

Ethan Coen 

Jerry Lundegaard là con rể và cũng là người môi giới 

bán hàng cho công ty kinh doanh ô tô của một triệu 

phú, người luôn coi anh là kẻ thất bại và từ chối cho 

anh vay tiền cho một dự án bãi đỗ xe mà anh thực sự 

đầu tư tâm sức nghiên cứu và rất cần tiền cho dự án 

này. Quá tuyệt vọng, Jerry đã thuê 2 tên côn đồ bắt cóc 

vợ mình với ý định đòi tiền chuộc ông bố vợ giàu có.  

 

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, trong quá 

trình bắt cóc, Grimsrud - một trong 2 kẻ bắt cóc đã 

giết một cảnh sát đi tuần và 2 nạn nhân tình cờ nhìn 

thấy viên cảnh sát bị giết. Liệu cảnh sát có bắt được 

tên sát nhân và tìm ra kẻ đứng đằng sau toàn bộ vụ 

việc? 
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American Beauty  

(Vẻ đẹp Mỹ) 
1999 

Sam 

Mendes 

American Beauty (Vẻ Đẹp Mỹ) là bộ phim tâm lý Mỹ 

xoay quanh một người đàn ông trung niên Lester 

Burnham do quá chán chường cuộc sống đã sa đà ma 

túy và luôn mơ tưởng đến Angela - cô bạn 16 tuổi của 

con gái mình sau một lần ngắm nhìn cô khiêu vũ tại 

trường học. Chính cô bé chỉ mới 16 tuổi này đã làm 

ông cảm thấy phải thay đổi cuộc sống của chính mình. 

Lester quyết định bỏ công việc béo bở hiện tại để làm 

việc trong một nhà hàng kinh doanh đồ ăn nhanh để 

sống lại cảm giác của những năm 20 tuổi... Cuộc sống 

thị trấn bình lặng, tưởng như buồn tẻ nhưng đầy sóng 

gió đã được thu gọn vào American Beauty một cách 

tài tình để người xem nhận ra mặt trái của xã hội, tìm 

thấy niềm tin và khám phá ra những vẻ đẹp trên đời 

mà chúng ta đôi lúc quên lãng, không nhận ra được. 
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Ferris Bueller's Day 

Off  

(Kỳ nghỉ của Ferris 

Bueller) 

 

 

 

 

1986 
John 

Hughes 

Ferris là một đứa trẻ đường phố rành rọt mọi trò lừa 

lọc. Một ngày, cậu bé quyết định trốn học cùng với hai 

người bạn thân, Cameron và Sloane. Cameron thuyết 

phục bố cho mượn chiếc Ferrari để cả nhóm có thể 

ngao du khắp chốn. Thầy giám thị Ed Rooney biết mọi 

mánh khoé của Ferris và chỉ chờ cơ hội bắt tận tay day 

tận trán mọi trò láu cá của cậu bé. Nhưng mọi cố gắng 

của thầy giám thị đều vô ích khi trong mắt cha mẹ của 

Ferris, cậu là một ‘thiên thần’. 
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Dr. Strangelove or: 

How I Learned to Stop 

Worrying and Love the 

Bomb  

(Bác Sĩ Strangelove) 

1964 
Stanley 

Kubrick 

Nước Mĩ đang trong thời kì chiến tranh lạnh. Một 

ngày đẹp trời, viên tướng Jack D. Ripper (Sterling 

Hayden thủ vai) bỗng nảy ra ý định tấn công Liên Xô 

bằng bom nguyên tử. Lệnh tấn công được phát ra, và 

các máy bay B52 lập tức lên đường, trực chỉ Liên Xô. 

Sĩ quan Lionel Mandrake (Peter Sellers thủ vai) tìm 

mọi cách làm cho Jack D. Ripper nghĩ lại và thu hồi 

lệnh tấn công, nhưng đều thất bại. Cùng lúc đó, tại Lầu 

Năm Góc, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập nhằm 

ngăn chặn bằng mọi giá vụ tấn công. Họ được Đại sứ 

Liên Xô thông báo rằng, nếu như vụ tấn công xảy ra, 

cỗ máy Doomsday Machine của Liên Xô sẽ tự động 

kích hoạt, và trong vòng 10 tháng tới sẽ không còn bất 

kì sinh vật nào trên Trái Đất còn sống sót. Nỗi lo về 

ngày tận thế đến gần, và những nhân vật chóp bu của 

Mĩ tìm mọi cách ngăn chặn thảm hoạ cho toàn nhân 

loại...Đánh giá của các nhà phê bìnhDr. Strangelove 

luôn là một bộ phim được đánh giá rất cao ngay từ khi 

công chiếu. Nhạo báng chiến tranh lạnh và những vị 

lãnh đạo của hai nước lớn nhất thế giới là Liên Xô và 

Mỹ, Dr. Strangelove vẫn là bộ phim hài phê phán xuất 

sắc nhất từ trước tới nay. 
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When Harry Met Sally  

(Khi Harry gặp Sally) 
1989 Rob Reiner 

Tình yêu đối với nhiều người là cuộc kiếm tìm không mệt 

mỏi một nửa trọn vẹn của mình. When Harry Met Sally 

chính là câu chuyện như thế nhân vật chính của phim là 

Harry và Sally, định mệnh đã đưa họ gặp nhau trên 1 

chuyến tàu nhưng rồi cả hai lại xa cách nhau để hi vọng tìm 

được một mảnh ghép tốt hơn sau nhiều đổ vỡ họ lại gặp 

nhau liệu câu chuyện của Harry và Sally sẽ đi về đâu? Có 

thể nói When Harry Met Sally là câu chuyện tình chân thật 

không hề màu mè, các diễn viên đã sống cùng với nhân vật 

của mình, mang tới cho khán giả hi vọng rồi lại tước đi hi 

vọng mong manh ấy When Harry Met Sally khiến người 

xem hoang mang nhưng rồi chợt nhận ra đó là định mệnh, 

đó là tình yêu đích thực. Cốt truyện đơn giản không cầu kì 

nhưng When Harry Met Sally lại khiến ta suy nghĩ rất nhiều 

về giá trị của tình yêu. 
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The Shining  

(Ngôi nhà ma) 
1980 

Stanley 

Kubrick 

bộ phim ma rùng rợn nhất mọi thời đại. Jack Torrance 

(Jack Nicholson) tìm việc trông coi khách sạn 

Overlook, trên dãy núi Colorado và cả gia đình ông đã 

chuyển tới sống ở đây. Do nơi này bị đóng cửa trong 

suốt mùa đông, vì thế chỉ có gia đình của Jack 

Torrance sống ở đây trong một thời gian dài. 
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Fight Club  

(Sàn đấu sinh tử) 
1999 

David 

Fincher 

Một tay bán bảo hiểm ôtô thành đạt sống giữa cuộc 

sống xa hoa nơi thành phố bị mất ngủ triền miên. Gã 

tìm cách 'giải thoát' bằng việc giả bệnh và tham gia các 

hội chia sẻ giữa những bệnh nhân. 

'Phương thuốc' này bị phá đám bởi sự xuất hiện của ả 

lạ mặt Marla Singer. 

Câu chuyện đổi hưởng khi gã gặp tay buôn... xà phòng 

với tác phong bất cần Tyler Durden; người đặt ra cho 

gã hàng loạt câu hỏi hóc búa về những quy tắc sống 

trong xã hội lẫn ý niệm về sự tồn tại của một gã đàn 

ông... 
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Psycho 1960 
Alfred 

Hitchcock 

Phim Tâm Thần Hoảng Loạn kể về một người đàn ông 

bị chứng tâm thầm hoang tưởng có tên là Norman 

Bates. Xem phim bạn sẽ thấy hắn đã giết mẹ mình 

nhưng lại không chấp nhận được sự thật đó. Hắn đã 

dựng một cái nhà nghỉ và giết chết bất cứ cô gái nào 

đến nghỉ. Với các khán giả có thần kinh thép 



 

 

38 

 

Alien 1979 Ridley Scott 

Một phi hành đoàn 7 người trên con tàu vũ trụ 

Nostromo nhận được tín hiệu mà họ cho là cấp cứu từ 

một con tàu khác. Trái lại, đó lại là những tín hiệu 

cảnh báo của những con quỷ ăn thịt người đến từ hành 

tinh lạ. Không còn cơ hội để họ quay đầu trở lại, và 

từng người, từng người một dần bị chúng ăn thịt. 

"Alien" là sự kết hợp hoàn hảo hiệu ứng âm thanh và 

hình ảnh để làm nổi bật lên hình ảnh con tàu vũ trụ lẻ 

loi trong không gian với những mối nguy hiểm luôn 

rình rập... 
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Toy Story  

(Câu chuyện đồ chơi) 
1995 

John 

Lasseter 

Thế giới đồ chơi của cậu bé Andy bị xáo trộn khi có sự xuất 

hiện của cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear. Cảm thấy mình bị 

“thất sủng”, anh chàng cao bồi gỗ Woody xô xát với Buzz 

và cả hai bị rơi vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Câu 

chuyện nói về thế giới đồ chơi của cậu bé Andy (John 

Morris lồng tiếng) 6 tuổi với những cảm xúc, xung đột như 

thế giới của con người. Trong số món đồ chơi vô thiên lủng 

của Andy, anh chàng cao bồi gỗ Woody (Tom Hanks lồng 

tiếng) được yêu quý hơn cả trong một thời gian dài. Nhưng 

từ khi có sự xuất hiện của “cảnh sát vũ trụ” Buzz Lightyear 

(Tim Allen lồng tiếng), vị trí của Woody dường như thất 

thủ, anh chàng kiên quyết không cam chịu sự thay đổi này. 

Khi Andy đi vắng, cuộc sống của những món đồ chơi trở 

nên sôi động hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sự xô xát giữa 

Woody và Buzz Lightyear biến thành một cuộc chiến đấu 

thực sự đến nỗi Buzz vô tình bị rơi ra khỏi cửa sổ. Bị cộng 

đồng đồ chơi kết tội là đã giết Buzz vì ghen tuông, Woody 

phải rời khỏi nhà lên đường tìm kiếm anh bạn Buzz. Cả hai 

gặp đầy rẫy những rắc rối trên đường trở về nhà. Nguy 

hiểm nhất đối với cả Buzz và Woody là việc phải đối đầu 

với anh bạn hàng xóm Sid (Erik von Detten) tàn ác luôn tìm 

trò tiêu khiển bằng cách vặt tay chân của các món đồ chơi 

rồi lắp ráp lại như cũ.  
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The Matrix  

(Ma trận) 
1999 

Andy and 

Lana 

Wachowski 

The Matrix (MaTrận) là bộ phim khoa học giả tưởng 

về tương lai. Trong tương lai đó, Thomas, biệt danh 

Neo, là một hacker luôn có cảm giác khác thường về 

thế giới thực. Cho tới khi người đàn ông tự xưng là 

Morpheus tìm đến anh. Người đàn ông này nói cho 

anh biết, thế giới mà mọi người coi là thực chỉ là một 

chương trình giả lập để máy móc cai trị con người. Chỉ 

có một người có thể phá được Ma trận. Những người 

thật sống sót còn lại cuối cùng và những nhân viên Ma 

trận đều cùng đi tìm người đó. Và người đó chính là 

anh – Neo… 
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Titanic 1997 
James 

Cameron 

Rose Dewitt Bukater bị gia đình “ép duyên” với nhà 

quý tộc giàu có Cal Hockley. Cuộc đời của cô lẽ ra sẽ 

được sắp đặt theo kế hoạch nhưng mọi chuyện đã thay 

đổi khi cô bước chân lên con tàu Titanic. Chính nơi 

đây cô đã gặp được Jack Dawson, một họa sĩ trẻ thuộc 

tầng lớp bình dân. Cô gái quý tộc này đã từ bỏ tất cả 

để hòa nhập vào những điệu nhảy nhịp nhàng, những 

trò chơi đơn giản mà thú vị, những câu chuyện đời 

thường, tất cả những gì Rose chưa từng biết tới khi 

sống trong tầng lớp quý tộc. Thế nhưng một thảm họa 

đã xảy ra khiến mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo không 

còn đi theo kế hoạch, tàu Tinatic va phải một tảng 

băng trôi. Người ta nháo nhào tranh nhau một suất 

xuống thuyền cứu hộ, cướp nhau một cái áo phao. Lúc 

này Jack đang bị kẹt bên một đường ống dẫn nước vì 

vướng vào một vụ vu oan giá họa, người ta nghi ngờ 

anh ăn cắp một chuỗi trang sức quý giá… 
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Saving Private Ryan  

(Giải cứu binh nhì 

Ryan) 

1998 
Steven 

Spielberg 

Truyện phim dựa trên một sự kiện trong Thế Chiến 

Thứ II về những người lính Mỹ cố gắng cứu đồng đội 

của mình, một lính nhảy dù Binh Nhì Ryan, người 

đang kẹt giữa lòng địch. Giải cứu binh nhì Ryan là 

một bộ phim chiến tranh - hành động nổi tiếng của Mỹ 

do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện, phát hành vào 

năm 1998. Bộ phim là bản anh hùng ca về trong chiến 

trận của những người lĩnh quả cảm. Chiến thắng 4/11 

đề cử Oscar lần thứ 71, trong đó có tượng vàng cho 

"phù thủy màn ảnh" Steven Spielberg, Giải Cứu Binh 

Nhì Ryan sẽ không làm bất cứ khán giả nào thất vọng 
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Jurassic Park  

(Công viên kỷ Jura) 
1993 

Steven 

Spielberg 

Trên một hòn đảo bí mật ,công việc chế tạo lại khủng 

long đang được hoàn thành bởi những DNA còn lại 

trên những con muỗi cổ xưa. Trước khi mở công viên 

của mình, ông Hammond đã mời một nhóm khoa học 

đến để tham quan và giúp đỡ ông. Nhưng trong một 

đêm mưa bão, hệ thống bảo vệ bị sụp đổ, những con 

thú khổng lồ cổ xưa thoát ra ngoài... 
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The Big Lebowski  

(Bá tước Lebowski) 
1998 

Joel and 

Ethan Coen 

Bộ phim bắt đầu với lời giới thiệu ngắn về một nhân 

vật có tên Jeffrey Lebowski đang trong cửa hàng rau 

quả. Lebowski tự gọi mình là “bá tước”. Khi trở về 

căn hộ của mình ở Venice, California, Lebowski bị hai 

tên côn đồ dọa nạt. Chúng đến để đòi món tiền mà vợ 

của anh nợ một người đàn ông có tên Jackie Treehorn. 

Nhưng sau đó sự việc mới vỡ ra rằng chúng tìm nhầm 

người nhưng trùng tên. Jeffrey Lebowski quyết định đi 

tìm người trùng tên với mình để hiểu rõ ngọn ngành sự 

việc. 
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All about Eve  

(Tình yêu trong sáng) 
1950 

Joseph L. 

Mankiewicz 

 

Bộ phim miêu tả mặt phải mặt trái thế giới biểu diễn 

và cuộc sống sau hậu trường của sân khấu kịch 

Broadway, New York. Những nhân vật trong phim 

dựa theo truyện ngắn The whisdom of Eve của Marry 

Orr. 
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Good Will Hunting  

(Chàng Will tốt bụng) 
1997 

Gus Van 

Sant 

Câu chuyện kể về một cậu thanh niên tên là Will 

Hunting, 20 tuổi. Will là trẻ mồ côi, ham đọc sách, có 

trí nhớ tốt và là một thiên tài về toán học. Nhưng Will 

lớn lên trong một xó xỉn của thành phố Boston, đánh 

bạn với một đám thanh niên không có tương lai, suốt 

ngày chỉ biết cong lưng với công việc phụ hồ, vào 

quán bar rồi quậy phá và phạm tội. 

Will là nhân tài nhưng Will cũng chỉ là một đứa trẻ, 

một đứa trẻ với rất nhiều sợ sệt. Sợ phải đối diện với 

quá khứ lẫn tương lai; còn hiện tại trong mắt Will chỉ 

là một làn sương mù dày đặc. Nhưng bộ phim không 

hoàn toàn nói về Will, mà giải bày một chùm các mối 

quan hệ xung quanh Will. 
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Butch Cassidy and the 

Sundance Kid  

(Cao bồi phiêu lưu) 

1969 
George Roy 

Hill 

Một bộ phim cao bồi viễn Tây nước Mỹ đầy lôi cuốn 

về văn hoá, lịch sử và mỹ học - đó là những nhận xét 

danh giá cho bộ phim Cao bồi phiêu lưu khi được xếp 

vào trong 100 bộ phim vĩ đại nhất của lịch sử phim 

ảnh Mỹ do Viện Phim Ảnh Mỹ bình chọn. Truyện 

phim xảy ra xoay quanh bộ đôi ngoài vòng pháp luật, 

chuyên cướp bóc giữa vùng hoang mạc miền Tây, lên 

kế hoạch bỏ trốn sang Bolivia để đổi vận... Một hành 

trình hiểm nguy với những pha đấu súng, rượt đuổi 

trên lưng ngựa đậm chất cao bồi nhưng không kém 

phần hài hước... 
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Taxi Driver  

(Quái xế) 
1976 

Martin 

Scorsese 

Taxi Driver là câu chuyện về một cựu chiến binh trở 

về từ Việt Nam, Travis Bickle. Đơn độc và bị ám ảnh 

bởi cái chết cũng như những cảnh tưởng bạo lực trong 

chiến tranh, cuộc sống của ông ngày càng tồi tệ hơn. 

Travis đang ngập sâu trong những ám ảnh thì một 

người phụ nữ bất chợt gõ cửa cuộc đời ông. Và chính 

người phụ nữ này đã khơi dậy niềm sống trong ông. 

Ông bắt đầu tìm giết những kẻ ... xấu, những phần tử 

tội phạm. Taxi Driver được bình chọn là một trong 

những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Những nỗi ám 

ảnh, những khổ đau, dằn vặt in sâu trong cuộc sống 

con người được thể hiện độc đáo trong bộ phim. 

49 

 

Eternal Sunshine of the 

Spotless Mind  

(Ký ức tình yêu) 

2004 
Michel 

Gondry 

Clementine đã nhờ một chuyên gia tâm lý xóa bỏ mọi 

ký ức về Joel. Vô cùng đau khổ khi phát hiện được 

quyết định của người yêu mình, Joel cũng quyết định 

xóa sạch ký ức về Clementine. Thật không may, 

những kỷ niệm hạnh phúc cứ lần lượt hiện về trong 

quá trình xóa ký ức của Joel và chàng trai đáng thương 

phải làm gì để giữ lại những ký ức đẹp đang dần bị 

mất đi? 
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The Dark Knight  

(Kỵ sĩ bóng đêm) 
2008 

Christopher 

Nolan 

Sau bộ phim Người dơi khởi sự, bắt đầu câu chuyện 

truyền thuyết thời hiện đại về Người Dơi, đạo diễn 

Christoper Nolan lại tái hợp cùng Christian Bale trong 

siêu phẩm Kỵ sĩ bóng đêm. Tiếp tục những cuộc chiến 

ngăn chống tội phạm không ngừng nghĩ, Người dơi 

được sự giúp sức của Jim Gordon và Ủy viên công tố 

Harvey Dent, bộ ba này trở thành cơn ác mộng với 

bọn tội phạm. Nhưng chính họ lại trở thành con mồi 

của một kẻ cực kỳ nguy hiểm và tinh ranh, đứng đằng 

sau mọi tội ác kinh hoàng- đó là Joker- tên hề quái dị 

do nam diễn viên quá cố Heath Ledger thủ vai. 

Cuộc sống của những cư dân thành phố Gotham bị đảo 

lộn do hàng loạt vụ giết người xảy ra mà không tìm ra 

hung thủ. Kẻ đứng sau tất cả âm mưu đen tối này là 

Joker, kẻ được các băng đảng trong thành phố thuê để 

trừ khử Người Dơi. Bộ 3 Người dơi – Trung úy 

Gordon – Luật sư Harvey Dent vốn gắn bó với nhau 

chống lại các thế lực xấu nay bị chia rẽ. Mọi chuyện sẽ 

diễn tiến ra sao? Hãy cùng theo dõi The Dark Knight 

để có câu trả lời. 
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Sunset Boulevard  

(Đại lộ hoàng hôn) 
1950 Billy Wilder 

Sunset Boulevard vốn là một đại lộ gắn liền với lịch sử của 

Hollywood, trên đại lộ này hãng phim đầu tiên của thành 

phố đã được thành lập vào năm 1911. Ban đầu những người 

làm phim trong khu vực có cuộc sống khá giản dị, nhưng 

lợi nhuận nhảy vọt của các bộ phim vào thập niên 1920 đã 

giúp họ có mức lương rất cao và khu vực Sunset Boulevard 

dần trở thành một khu phố sáng trọng với nhiều tòa biệt thự 

xa hoa liên tục được xây dựng. Các ngôi sao điện ảnh sống 

ở đây luôn là tâm điểm chú ý của các tờ báo và tạp chí. 

Ngay từ thời trẻ, đạo diễn Billy Wilder đã rất quan tâm tới 

văn hóa Mỹ, đặc biệt là các tác phẩm điện ảnh và tới thập 

niên 1940 sau khi nhập cư ở đất nước này, ông đã tới sống 

tại Los Angeles. Ở đây ông phát hiện rằng nhiều ngôi sao 

phim câm vẫn đang sống trong những tòa biệt thự của họ 

tuy rằng danh tiếng và những bộ phim mới đã rời xa họ từ 

lâu. 
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North by Northwest  

(Bắc qua Tây Bắc) 
1959 

Alfred 

Hitchcock 

North by Northwest là bộ phim hài, hình sự của Alfred 

Hithcock. Trong phim, Cary Grant thủ vai một thương 

gia bị bọn mafia nhầm lẫn là nhân viên ngầm của FBI 

và bị chúng bắt cóc. Càng cố gắng thoát thân và tìm 

hiểu ngọn ngành thì anh càng lún sâu vào thế giới 

ngầm. Trên đường, anh quen một người đàn bà bí ẩn, 

người đôi khi giúp đỡ anh thoát hiểm, đôi khi lại đẩy 

anh vào bẫy. 
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Mary Poppins 1964 
Robert 

Stevenson 

Mary Poppins là  một cô xinh đẹp tính tình đôi lúc hơi 

bướng bỉnh, cáu kỉnh, có rất nhiều phép màu. Một 

hôm cô được cơn gió thổi đến trước cửa nhà Số Mười 

Bảy, hẻm Cây Anh Đào, và trở thành bảo mẫu của bốn 

đứa trẻ đáng yêu. Nhờ Mary Poppins, bọn trẻ có được 

những trải nghiệm kỳ thú mà có lẽ không đứa trẻ nào 

khác trên đời có được 
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Raging Bull  

(Bò đực nổi điên) 
1980 

Martin 

Scorsese 

Phim kể về anh chàng là vận động viên boxing Jake 

LaMotta, người có thể leo lên trên tột đỉnh cúa sự vinh 

quang hào nhoáng mà người ta luôn dành cho giới 

boxing. Nhưng cũng chính vì háo thắng quá nên nó hại 

anh. Anh đã tự làm mất đi bạn bè, gia đình mình. Mất 

đi tình cảm lâu nay của hai anh em anh, tình cảm ân ái 

nồng thắm với cô vợ trẻ đẹp của mình. Anh bắt đầu bị 

tuột dốc trong sự nghiệp đánh boxing của mình. Khi 

đó, anh tỉnh giấc và cố tình lấy lại tình cảm của người 

anh và người vợ... 
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The Lion King  

(Vua sư tử) 
1994 

Roger 

Allers, Rob 

Minkoff 

Hãy bắt đầu một chuyến phiêu lưu sắp thành người lớn 

rất đổi khác thường cùng Simba – một chú sư tử con 

nóng lòng muốn làm vua, tìm kiếm số phận của mình 

trong “Vòng Sinh Trưởng” vĩ đại. 

Từ những nhân vật vui nhộn Timon và Pumbaa đến 

cảnh mở đầu tuyệt mỹ khắc họa khắp cảnh sắc Châu 

Phi và những khoảnh khắc gây kinh hoàng khi Simba 

đặt chân lên hợp pháp của mình trên đỉnh Pride Rock, 

bạn sẽ thật thích thú bởi sự hấp dẫn của bộ phim cũng 

như không thể nào quên nhạc phim đoạt giải Oscar 

cùng câu chuyện không hề nhuốm màu thời gian. 
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Avatar 2009 
James 

Cameron 

Avatar là câu chuyện về người anh hùng “bất đắc dĩ” 

Jake Sully – một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến bị 

liệt nửa thân. Người anh em sinh đôi của anh được 

chọn để tham gia vào chương trình cấy gien với người 

ngoài hành tinh Na’vi nhằm tạo ra một giống loài mới 

có thể hít thở không khí tại hành tinh Pandora. Giống 

người mới này được gọi là Avatar. Sau khi anh của 

Jake bị giết, Jake được chọn để thay thế anh mình và 

đã trở thành một Avatar, Jake có nhiệm vụ đi tìm hiểu 

và nghiên cứu hành tinh Pandora. Những thông tin mà 

anh thu thập được rất có giá trị cho chiến dịch xâm 

chiếm hành tinh xanh thứ hai này của loài người. 

57 

 

The Lord of the Rings: 

The Return of the King 

(Chúa tể của những 

chiếc nhẫn: Sự trở lại 

của nhà vua) 

2003 
Peter 

Jackson 

Sauron huy động toàn lực cho trận chiến khốc liệt cuối 

cùng, tấn công vào Gondor – vùng đất huyết mạch của 

loài người. Gondor dưới sự lãnh đạo của vị vua nhu 

nhược trở nên quá mong manh và nguy ngập. Đó 

chính là lúc những người anh hùng phát huy hết khả 

năng của mình. Cùng với sự hỗ trợ của các chiến binh 

Rohan, lực lượng những hồn ma bị nguyền rủa trong 

khe núi, Aragorn đã thống lĩnh những người Gondor 

chống lại Sauron, anh đã thực hiện sứ mệnh mà số 

phận giao phó cho mình, Aragorn sinh ra để trở thành 

Vua của Gondor, anh đã chứng minh điều đó. Cùng 

lúc đó, Frodo và Sam tiếp tục dấn sâu vào vùng đất ma 

quỷ đầy hiểm nguy để thực thi sứ mạng của mình, sứ 

mạng tiêu hủy Chiếc Nhẫn Quyền Lực. Có thể nói Sự 

Trở Lại Của Nhà Vua Phim là phần có nội dung hấp 

dẫn cùng những màn chiến đấu cực hay, cực kỳ hoành 

tráng. "The Lord Of The Ring 3" không chỉ làm mê 

mẩn khán giả yêu phim mà còn chinh phục trái tim các 

nhà phê bình điện ảnh với 11 giải Oscar ‘2004 trong 

đó có Oscar Phim hay nhất và Oscar Đạo diễn xuất sắc 

nhất 
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Rocky (Tay đấm huyền 

thoại) 
1976 

John G. 

Avildsen 

Anh chàng vô công rồi nghề chẳng có tương lai Rocky 

Balboa bước lên võ đài và đánh bại cả đương kim vô 

địch quyền Anh. Số phận đã mỉm cười và trao vào tay 

anh một cú đấm đủ làm choáng váng đối thủ, và cả 

một trái tim nhiệt huyết dành cho môn thể thao này. 

Sylvester Stallone nổi tiếng thế giới với nhiều vai trò: 

diễn viên, biên kịch, đạo diễn và sản xuất từ sau khi 

xuất hiện trong bộ phim “Rocky”. Tác phẩm này từng 

đem về cho ông một tượng vàng Oscar năm 1976. 

Hình tượng võ sĩ quyền anh đấm bốc kiếm tiền Rocky 

Balboa ra đời và được ngòi bút của Sylvester nuôi 

dưỡng trong một thời gian dài. Vài nhà sản xuất đề 

nghị mua lại kịch bản đó và định cho một ngôi sao ăn 

khách nào đó vào vai. Nhưng Sylvester lại không đồng 

ý, ông muốn tự mình hóa thân vào nhân vật do anh 

thai nghén nhiều năm. Và sự kiên định của ông đã 

đúng! 
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Up  

(Vút bay) 
2009 

Pete Docter, 

Bob 

Peterson 

Từ những bộ óc sáng tạo táo bạo của hãng Pixar, 

chúng ta có cuộc phiêu lưu vút cao đầy vui nhộn, nơi 

mà bầu trời không còn là giới hạn nữa. 

Carl Fredricksen, một người bán bóng bay đã về hưu, 

nữa mộng mơ, nữa tinh quái, sẵn sang nắm lấy cơ hội 

cuối để được bay cao. Khi các nhà chức trách dồn ông 

vào Viện dưỡng lão cũng là lúc hàng ngàn bong bóng 

đã được cột vào nhà bay lên mang theo những ước mơ 

của vợ chồng Carl thời trẻ đến với Thác Thiên Đường. 

Khác với Carl, cậu bé Russell, một Nhà Thám Hiểm 

Nơi Hoang Dã 8 tuổi đầy hăm hở đã đến hiên trước 

nhà Carl vào đúng lúc ngôi nhà bay lên không trung. 

Và thế là bộ đôi không giống ai nhất thế giới đã vươn 

tới những tầm cao mới và gặp được những người bạn 

lì dị như dug- chú chó có vòng cổ đặc biệt nói được 

tiếng người và Kevin- một con chim cao 4 mét chỉ biết 

chạy không biết bay. Bị mắt kẹt giữa nơi hoang dã 

cùng với sự truy đuổi của một nhà du khảo độc ác- 



 

 

chuyên sưu tầm các loài thú quý hiếm và bọn chó mặt 

xệ, Carl nhận ra đôi khi cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất 

trong đời không phải là cuộc phiêu lưu mà ta cố công 

tìm kiếm. 
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Seven Samurai  

(7 võ sĩ đạo) 
1954 

Akira 

Kurosawa 

Câu chuyện xảy ra ở nước Nhật vào đầu thế kỷ 1586, 

giai đoạn mà nạn đói hành hoành, giặc giã nổi lên 

khắp nơi bởi thiên tai và sự bóc lột của tầng lớp phong 

kiến thống trị. Bị đe dọa liên miên bởi một băng cướp 

gồm 40 tên, một ngôi làng tổ chức cuộc họp toàn thể 

để quyết định xem nên chống lại hay phục tùng. Khi 

ấy lúa đang chín và mọi nông dân đều hiểu rằng bọn 

cướp sẽ tấn công khi họ hoàn tất việc thu hoạch mùa 

màng. Khi trưởng làng tuyên bố sẽ đánh trả bọn cướp, 

một vấn đề lại nảy sinh: Tìm đâu ra võ sĩ đạo để giúp 

đỡ dân làng? 
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Ngã ba Đồng Lộc 

 
2005 

Lưu Trọng 

Ninh 

Ngã ba Đồng Lộc là giao điểm của quốc lộ 15A và 

tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, 

huyện Can Lộc, là di tích lịch sử gắn liền với sự hy 

sinh của 10 nữ thanh niên xung phong trong cuộc 

chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam. Vì là 

điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh, cho nên 

quân đội Mỹ đã tập trung nhiều máy bay thả bom 

nhằm cắt đứt đường tiếp tế của đồng bào và nhân dân 

miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Nơi đây có một 

tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ 

giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom 

phá. Tiểu đội 4 gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 24. 

Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, như mọi ngày 10 cô 

ra làm nhiệm vụ. 16h30' trận bom thứ 15 trong ngày 

dội xuống Đồng Lộc, 1 quả bom rơi xuống ngay sát 

miệng hầm, nơi 10 cô đang tránh bom. Tất cả đã hy 

sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia 

đình. 
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Bao giờ cho đến Tháng 

mười 
2005 

Đặng Nhật 

Minh 

Phim Bao giờ cho đến tháng Mười được sản xuất năm 

1984 đã được coi như là một trong những bộ phim 

kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam. Ngày 15 tháng 9 

năm 2008, CNN đánh giá "Bao giờ cho đến tháng 

Mười" là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc mọi 

thời đại. Bao giờ cho đến tháng mười là một bộ phim 

mang nhiều bản sắc dân tộc khi lấy nhân vật chính là 

người phụ nữ, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã góp phần 

làm tăng vẻ đẹp thầm kín cao cả trong tâm hồn người 

phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ trở về nhà sau chuyến 

trong nổi đau khôn tả khi biết tin chồng đã hi sinh ở 

biên giới Tây Nam. Trên thuyền trở về, chị đã bị ngã 

xuống sông và được thầy giáo Khang cứu sống. Nuốt 

nối đau vào lòng, chị đã giấu chuyện chồng hi sinh với 

mọi người để mang lại niềm vui cho gia đình từ những 

bức thư nhơ người thầy giáo viết hộ. Đến khi bố chồng 

bệnh nặng bảo chị gọi con về gặp lần cuối thì lúc này 

tin người chồng mất đã không giấu được nữa... 
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Những người thợ xẻ 2005 Vương Đức 

Ngọc (Lê Vũ Long) là con trai lớn trong một gia đình 

thuần nông. Tốt nghiệp trung cấp, Ngọc được Bường- 

ông anh họ chuyên nghề đánh bả và bán thịt chó rủ lên 

rừng làm thợ xẻ gỗ. Cùng đi với hai anh em còn có 

Biên và Biền- hai đứa cháu gọi Ngọc bằng ông trẻ và 

cu Dĩnh- thằng con trai lớn của Bường- chuyên phục 

vụ cơm nước. Đến lâm trường Bình Minh họ được giới 

thiệu đến xẻ một cây chò chỉ lớn cho ông Thuyết (Vũ 

Đình Thân). Và nơi đây, mâu thuẫn luôn tiềm ẩn trong 

kíp thợ, những rắc rối lien tục đến khi Ngọc bị lưỡi 

cưa “xén” vào ngón chân, Dĩnh bị cây to đè chết, 

Bường bị thương nặng sau trận quyết chiến với gấu 

ngựa khổng lồ. Bộ phim khép lại với cảnh toán thợ 

(giờ chỉ còn bốn người) lầm lũ kéo nhau về quê. Sự 

hấp dẫn của phim được thể hiện khi khai thác thế 

mạnh của ngôn ngữ hình ảnh với tiết tấu nhanh, dồn 

dập, quá khứ và hiện tại đan xen rất ngọt qua phần 

dựng phim chứa đựng nhiều ý tưởng, nhiều chủ đề lớn 

nhỏ đan cài: Thiện và ác, luật nhân quả, tình yêu và 

những rung cảm đầu đời trong sáng… Một hiện thực 

vô cùng nghiệt ngã trong cuộc vất vả mưu sinh, trong 

những mánh lới lừa lọc, ma mãnh… của cánh thợ xẻ. 
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Bông sen 2005 
Amarlaskri - 

Trần Đắc 

Phim truyện “Bông Sen” do hãng phim truyện Việt 

Nam sản xuất, hãng phim Phương Nam phát hành. 



 

 

65 

 

Chốn quê 2001 
Nguyễn Sỹ 

Chung 

Những mong ước bình dị, nhưng lại bức thiết của 

người dân quê được thể hiện từ hình ảnh cấy hái, cày 

bừa, những sinh hoạt của họ ở chốn quê và những 

người phải bươn chải đi kiếm sống ở đất Hà Thành. 

Nông thôn và đời sống văn hóa, vật chất của người 

nông dân trong cơn lốc kinh tế thị trường là vấn đề mà 

bộ phim này đề cập. 
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Cỏ lau 2010 Vương Đức 

Lực tập kết ra Bắc để lại quê hương cha già và người 

vợ trẻ. Trong đêm mưa gió, có một xác chết dạt vào 

xóm Đồng Vôi. Thai, vợ của Lực cho rằng chính là 

chồng của mình đã hy sinh. Cô cùng với bố chồng vớt 

xác đem chôn. Cuộc sống xô đẩy khiến Thai phải lấy 

Quảng, một thợ ảnh tốt bụng. Thai đưa cả bố chồng cũ 

về sống với chồng mới. Miền Nam giải phóng, Lực trở 

về quê hương - cũng là chiến trường xưa – cùng đơn vị 

tìm hài cốt đồng đội. Lực gặp lại cha và vợ mình trong 

nhà Quảng. Quá khứ sống lại. Mỗi người trong câu 

chuyện đối mặt với những dằn vặt trong quá khứ và éo 

le của hiện tại. Được chuyển thể từ truyện ngắn nổi 

tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Minh Châu, Cỏ lau 

là câu chuyện đầy ám ảnh mang nhiều tính tâm linh có 

sức lôi cuốn mạnh mẽ, chạm đến cả những góc sâu kín 

nhất của tâm hồn con người… 
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Huyền thoại về người 

mẹ 
2010 Bạch Diệp 

Phim là câu chuyện xúc động về Hương, người nữ hộ 

sinh tại một bệnh viện phụ sản có chồng đi tập kết. Cô 

đã nhận nuôi ba đứa trẻ sơ sinh là con của những cán 

bộ kháng chiến, tình báo, bất chấp mọi nguy hiểm. 

Huyền thoại về người mẹ còn kể những câu chuyện 

đau xót về những hy sinh thầm lặng của những chiến 

sĩ cách mạng trong lòng địch. Ngày hòa bình, chồng 

của Hương không trở lại, anh đã hy sinh ngoài chiến 

trường. Mẹ già của Hương cũng không còn nữa. Đúng 

lúc ấy, những đứa con nuôi, niềm vui sống của Hương 

lại lần lượt ra đi về bên những người ruột thịt. Nghệ sĩ 

Trà Giang trong vai Hương với diễn xuất tuyệt vời làm 

người xem xúc động tận đáy lòng 
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Rừng đen 2010 Vương Đức 

Rừng đen là câu chuyện bạo liệt, dữ dội và đầy bi kịch 

xung quanh các quan hệ gia đình phức tạp, những cuộc 

tình đầy bản năng và cả mối liên quan thần bí giữa con 

người với rừng già bí ẩn, đặt giữa bối cảnh hoang dã 

đáng sợ. Hoạt trở về nhà sau hai năm đi tù thay cho 

người cha “lâm tặc”, anh bắt gặp người chị dâu ngoại 

tình, anh biết cha và anh trai đang đi vào Thác Đen, 

một khu rừng thiêng, để đốn gỗ, và Hoạt đi theo, dấn 

thân vào chốn hiểm nguy. Tại đó, anh đã gặp và yêu 

Vân, cô gái trẻ hừng hực sức sống. Tình yêu của họ sẽ 

ra sao khi Vân chính là người mà cha của Hoạt muốn 

lấy làm vợ, và nữa là họ đang sống giữa một không 

gian lạ lùng, đầy tính tâm linh… Phim gây ấn tượng 

với những hiệu quả thị giác mạnh mẽ đáng kinh ngạc 

với các thể hiện rất hiện đại cùng một cốt chuyện vô 

cùng hấp dẫn… 
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Chị Dậu 2010 
Phạm Văn 

Khoa 

Chuyển thể từ cuốn ti ểu thuyết hiện thực phê phán rất 

nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố Tắt đèn, phim Chị 

Dậu là những hình ảnh cuộc sống cùng khổ của người 

nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, phải chịu 

tầng tầng lớp lớp áp bức bóc lột, gia đình tan nát vì 

sưu cao thuế nặng. Chị Dậu (Lê Vân) tất tả chạy 

ngược chạy xuôi trong cảnh khốn cùng để lo kiếm tiền 

đóng thuế thân cho người chồng đau yếu. Chị phải bán 

tất cả những gì còn lại trong nhà, và dứt ruột bán nốt 

đứa con gái của mình cho nhà địa chủ Nghị Quế, 

nhưng vẫn không được yên, cho đến lúc không thể 

chịu đựng được nữa, chị phải vùng dậy. Sự nổi loạn ấy 

đã dẫn cuộc đời chị sang một hướng khác, nhưng vẫn 

không kém phần tăm tối… 
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Chị Nhung 2010 

Nguyễn Đức 

Hinh - Đặng 

Nhật Minh 

Được sản xuất năm 1970, hai năm sau cuộc tổng tấn 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Chị Nhung là bộ phi m 

truyện đầu tiên phản ánh cuộc chiến đấu khốc liệt diễn 

ra tại thành phố Sài Gòn. Từ một cô bé nông thôn mồ 

côi đi ở đợ, Nhung đã sớm tham gia cách mạng và trở 

thành chiến sĩ giao liên nơi chiến trường ác liệt của 

cuộc chiến Tết Mậu Thân. Cô đã nhận nhiệm vụ cực 

kỳ nguy hiểm là một mình tiêu diệt những chiếc xe 

tăng hỏa lực mạnh của địch để quân giải phóng tiến 

vào. Hành trình thi hành nhiệm vụ của Nhung đầy ly 

kỳ, hồi hộp qua đó nổi bật lên phẩm chất mưu trí, dũng 

cảm của người nữ chiến sĩ trẻ. Với vai Nhung, cả hai 

diễn viên Kim Dung (Nhung lúc nhỏ) và Ái Vân 

(Nhung đã lớn) đều giành được sự yêu mến nồng nhiệt 

của khán giả. Đây cũng là vai diễn đưa Ái Vân trở 

thành “thần tượng” một thời trước khi trở thành một 

ngôi sao ca nhạc 
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Chị Tư Hậu 
2010 

 

Phạm Kỳ 

Nam 

Được giải Bạc LHP Quốc tế Moskva 1963, Bông Sen 

Vàng LHP Việt Nam 1973, được trình chiếu liên tục 

tại nhiều quốc gia trên thế giới trong các liên hoan 

phim, tuần phim, chương trình trao đổi văn hóa… từ 

khi ra đời tới nay, Chị Tư Hậu đã trở thành một tác 

phẩm mẫu mực, kinh điển của điện ảnh Việt Nam với 

những sáng tạo nổi bật về ngôn ngữ điện ảnh trên nền 

một câu chuyện xúc động. Trong một trận càn của giặc 

Pháp, chị Tư Hậu bị cưỡng hiếp. Nỗi đau khiến chị 

suýt tự tử nếu không có tiếng khóc xé lòng của đứa 

con nhỏ khát sữa. Từ đó, cuộc đời của chị chồng lấp, 

xen kẽ những đau khổ, bất hạnh khi chồng hy sinh, 

con bị giặc bắt, và sự trưởng thành, cứng rắn để trở 

thành một nữ chiến sĩ cách mạng…  

Trà Giang đã vào vai chị Tư Hậu một cách xuất sắc, 

mở đường cho một sự nghiệp diễn viên rạng rỡ của chị 

về sau này. 
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Con chim vành khuyên 2010 
Nguyễn Văn 

Thông 

Con chim vành khuyên đã làm say đắm nhiều thế hệ 

người xem phim và cũng là một trong những bộ phim 

Việt Nam đầu tiên gây được sự chú ý của giới điện 

ảnh quốc tế. 

Câu chuyện trong phim diễn ra vào thời kháng chiến 

chống Pháp. Bé Nga nhí nhảnh hồn nhiên sống cùng 

cha ở một làng nhỏ ven sông, cùng cha đưa đón và che 

giấu các cán bộ, chiến sĩ. Một ngày kia, bọn mật thám 

Pháp đã phát hiện ra chuyện này, chúng tra tấn người 

cha bé Nga, bắt bé phải nhảy dây để đặt bẫy những cán 

bộ kháng chiến đang ở bên kia sông… 

Bé Nga trong sáng bên cạnh con chim vành khuyên 

đáng yêu đã trở thành một hình tượng đẹp của điện 

ảnh Việt Nam. Phim Con chim vành khuyên đã được 

trao giải đặc biệt dành cho phim ngắn của Ban Giám 

khảo LHP Karlovy Vary năm 1962 và giải Bông Sen 

Vàng tại LHP Việt Nam lần II, 1973. 
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Em bé Hà Nội 2010 Hải Ninh 

Được quay giữa bối cảnh thực là Hà Nội ngay sau những trận bom 

B52 rải thảm, phim Em bé Hà Nội là câu chuyện xúc động và tràn 

đầy tình người về đời sống Thủ đô những năm chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ. Truyện phim đi theo hành trình sơ tán và tìm bố của 

hai chị em Ngọc Hà, Thùy Dương sau khi mẹ của hai em đã hy sinh, 

ngôi nhà ở Khâm Thiên cũng đã tan nát sau trận bom B52. Trên 

đường đi tìm bố, Ngọc Hà chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh và 

hai chị em cũng đã gặp những con người nồng hậu. Diễn viên Lan 

Hương trong vai Ngọc Hà đã trở thành một “hiện tượng” đương thời, 

ánh mắt ngây thơ của Ngọc Hà sẽ mãi còn ám ảnh nhiều người xem 

phim khi nghĩ về những số phận trẻ thơ đáng thương giữa khói lửa 

chiến tranh 
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Làng Vũ Đại ngày ấy 2010 
Phạm Văn 

Khoa 

Được chuyển thể từ 3 truyện ngắn nổi tiếng của nhà 

văn Nam Cao – Sống mòn, Chí Phèo, Lão Hạc, phim 

Làng Vũ Đại ngày ấy dựng lên bức tranh chân thực về 

nông thôn Việt Nam thời Pháp thuộc với những con 

người cùng khổ và cuộc sống túng quẫn đầy bế tắc. 

Giáo Thứ thất nghiệp trở về quê giữa cảnh bần hàn của 

một gia đình nheo nhóc, chứng kiến những mảnh đời 

bất hạnh quanh mình như Chí Phèo hung hãn, Thị Nở 

dở hơi, lão Hạc cùng cực bên cạnh những kẻ cường 

hào độc ác như Bá Kiến. Xung đột gay gắt giữa Chí 

Phèo và Bá Kiến, số phận bất hạnh của lão Hạc, mối 

tình kỳ lạ giữa Chí Phèo và Thị Nở sẽ ra sao? Giáo 

Thứ liệu có tìm thấy chút ánh sáng nào trong đời? Các 

nhà làm phim đã kể một câu chuyện với những tình 

tiết đan xen lẫn nhau vô cùng khéo léo và hấp dẫn 

khiến mỗi người xem như đang sống cùng các nhân 

vật, cảm thấy họ ở ngay xung quanh mình. Các diễn 

viên chính Bùi Cường (Chí Phèo), Đức Lưu (Thị Nở), 

Kim Lân (Lão Hạc), Nguyễn Hữu Mười (giáo Thứ) đã 

có những vai diễn để đời và Làng Vũ Đại ngày ấy luôn 

nằm trong số những bộ phim được yêu thích nhất của 

điện ảnh Việt Nam. 



 

 

75 

 

Vĩ tuyến 17 

ngày và đêm 
  

Là một thành tựu lớn của điện ảnh Việt Nam đương thời, Vĩ tuyến 17 

ngày và đêm hấp dẫn không chỉ ở câu chuyện về những đối đầu và 

những lựa chọn khắc nghiệt của người dân hai bờ sông Bến Hải khi 

đất nước bị chia cắt, mà còn ở cách thức dàn dựng bộ phim với những 

cảnh được quay ngay tại vùng giới tuyến đầy nguy hiểm, nhưng đó lại 

chính là nơi các nghệ sĩ ở gần nhất với các “nguyên mẫu” trong phim. 

Dịu (Trà Giang) có chồng đi tập kết ra Bắc, ở nhà, chị vừa phải lo 

chăm sóc gia đình chuẩn bị cho ngày sinh con, vừa đảm nhiệm công 

tác bí mật lãnh đạo nhân dân trong vùng chống sự đàn áp khủng bố dã 

man của địch. Những bắt bớ, giam cầm, tra tấn của địch cùng những 

dụ dỗ ngon ngọt của tên ác ôn Trần Sùng (Lâm Tới) không khiến Dịu 

và bà con lùi bước. Cuộc sống ngày và đêm ở vĩ tuyến 17 đầy bi tráng 

và hào hùng. Hai nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam - Trà Giang 

và Lâm Tới – đã có những vai diễn xuất sắc trong tác phẩm điện ảnh 

Việt Nam có quy mô lớn nhất cho tới khi đó. Với vai Dịu, Trà Giang 

đã nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP 

Quốc tế Moskva năm 1973. Gần 40 năm đã qua, Vĩ tuyến 17 ngày và 

đêm vẫn làm rung động trái tim người yêu điện ảnh không chỉ ở Việt 

Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. 
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Đêm hội Long Trì 2010 Hải Ninh 

Một thành công của điện ảnh Việt Nam với dòng phim 

dã sử, cổ trang, Đêm hội Long Trì quy tụ một dàn diễn 

viên xuất sắc, những bối cảnh công phu trên nền một 

câu chuyện vốn đã được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng 

mô tả đầy lôi cuốn về những âm mưu chốn cung đình. 

Tuyên phi Đặng Thị Huệ (Lê Vân đóng) được chúa 

Trịnh Sâm (Thế Anh) sủng ái đã tìm mọi cách thâu 

tóm quyền lực và dung túng cho em mình là Đặng Lân 

(Hoàng Thắng) làm càn. Trong đêm hội Long Trì, ái 

nữ của Trịnh Sâm là quận chúa Quỳnh Hoa (Thu Hà) 

chưa kịp bén duyên với chàng văn nhân tài hoa Bảo 

Kim (Vũ Đình Thân) thì đã lọt vào con mắt độc ác của 

Đặng Lân… 
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Hoàng Hoa Thám - 

Thủ lĩnh áo nâu 
2010 

Trần 

Phương 

Bộ phim lịch sử bi tráng này kể về cuộc khởi nghĩa 

oanh liệt của người “thủ lĩnh áo nâu” Hoàng Hoa 

Thám, tức Đề Thám, nơi núi rừng Yên Thế. Bất chấp 

sự đàn áp đẫm máu của thực dân Pháp, nghĩa quân 

Yên Thế vẫn giành nhiều chiến thắng, gây được thanh 

thế lớn, khiến quân Pháp thất điên bát đảo, Đề Thám 

lại như hùm thêm vuốt khi có bà vợ ba – bà Ba Cẩn – 

như một quân sư sáng suốt, cương nghị. Cuộc khởi 

nghĩa ngày càng được mở rộng, viễn cảnh về một 

nước Nam tự do lớn dần lên, cũng là lúc những rạn nứt 

trong nội bộ nghĩa quân xuất hiện, lúc bà Ba Cẩn nhận 

ra những âm mưu nguy hiểm đằng sau lời đề nghị hòa 

hoãn của người Pháp. Rồi cũng tới lúc quân Pháp trở 

mặt và nghĩa quân Yên Thế đã quyết liều mình trong 

một kế hoạch tuyệt mật nhằm thay đổi cục diện chiến 

trường…Hai nghệ sĩ lớn của điện ảnh Việt Nam là 

Đoàn Dũng (vai Đề Thám) và Trà Giang (vai bà Ba 

Cẩn) đã có những vai diễn xuất sắc trong bộ phim này, 

phác họa được khí phách và cả những tình cảm riêng 

tư của những bậc anh hùng. 

78 

 

Biệt động Sài Gòn 2010 Long Vân 

Là một bộ phim về các chiến sĩ biệt động giữa thành 

phố Sài Gòn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, 

một thành tựu lớn của điện ảnh Việt Nam những năm 

’80 cả về nghệ thuật dàn dựng, diễn xuất và thu hút 

khán giả - từng là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử 

điện ảnh Việt Nam và luôn được yêu thích suốt hơn 20 

năm qua. Dưới vỏ bọc là cặp tình nhân, sau đó là vợ 

chồng, cùng điều hành Hãng sơn Đông Á, Tư Chung 

và Ngọc Mai cùng các đồng đội của mình đã liên tục 

lập chiến công làm điên đảo cả lực lượng quân đội, 

cảnh sát lẫn tình báo Mỹ-Ngụy. Xen giữa những cuộc 

đối đầu nảy lửa là câu chuyện cảm động quanh mối 

tình của Tư Chung với Huyền Trang, tình yêu của 

Ngọc Mai cho Tư Chung, của Ngọc Lan với Sáu 

Tâm… 
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Bài ca ra trận 2010 Trần Đắc 

Một truyện phim đẹp, như một bài thơ, giữa bối cảnh 

là chiến trường ác liệt. Phim Bài ca ra trận cũng là một 

bài ca về lòng yêu nước, về lý tưởng của những người 

trẻ tuổi. Nam (Dũng Nhi đóng), một chiến sĩ trẻ, bị 

thương nặng trong một trận đánh và được chuyển về 

hậu phương nhưng đã tìm mọi cách để trở lại mặt trận. 

Trên con đường chiến đấu của Nam, những hồi ức tươi 

trẻ về cả một thế hệ hăng say lên đường chiến đấu hiện 

lên và xuất hiện những con người đã bỏ lại sau lưng 

những đam mê tuổi trẻ để lên đường ra tiền tuyến… 

Bài ca ra trận đã sử dụng nhiều thủ pháp điện ảnh lần 

đầu tiên xuất hiện trong phim Việt Nam tới khi đó để 

kể một câu chuyện chiến tranh theo một cách khác 

thường, độc đáo và rất thơ. 
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Thị xã trong tầm tay 2010 
Đặng Nhật 

Minh 

Tác phẩm điện ảnh làm nên tên tuổi đạo diễn Đặng 

Nhật Minh, mở đường cho những sáng tạo độc đáo của 

ông trong những bộ phim nổi tiếng sau này. Thị xã 

trong tầm tay kể câu chuyện buồn man mác giữa bối 

cảnh khốc liệt, bằng một ngôn ngữ điện ảnh mới mẻ, 

giàu chất thơ. Ra đời năm 1983, Thị xã trong tầm tay 

đã nhanh chóng chinh phục cả giới phê bình và khán 

giả đông đảo. Phim được trao giải thưởng cao quý 

Bông Sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần VI. 

Với phim này, hai diễn viên Tất Bình và Quế Hằng đã 

có khởi đầu tốt đẹp cho một sự nghiệp diễn xuất nổi 

bật và lâu dài sau này 
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Trở về 2010 
Đặng Nhật 

Minh 

Một tác phẩm điện ảnh có “số phận” khá đặc biệt của 

đạo diễn tên tuổi Đặng Nhật Minh: được đánh giá rất 

cao của giới phê bình và khán giả đồng cảm, nhưng lại 

ít được biết đến do ra đời vào giai đoạn thoái trào của 

nền điện ảnh nói chung. Nay, lần đầu tiên, Trở về xuất 

hiện trở lại trên đĩa DVD và chắc chắn sẽ có một chỗ 

đứng xứng đáng trong bộ sưu tập những tác phẩm xuất 

sắc của điện ảnh Việt Nam. Phim là hình ảnh thu nhỏ 

của xã hội Việt Nam lúc bắt đầu thời mở cửa với 

những mâu thuẫn, những mối quan hệ bị chi phối bởi 

sức mạnh đồng tiền. Người xem sẽ lặng lẽ theo dõi số 

phận của Loan (Thu Hiền) xem cô sẽ chọn con đường 

nào giữa một bên là người chồng tiêu biểu cho một 

mẫu “người hùng thời mở cửa” và một bên là những 

tình cảm cô trò trong sáng, hồn nhiên, và có cả một 

người đàn ông luôn yêu cô với sự ngưỡng mộ… 
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Hà Nội mùa đông năm 

1946 
1983 

Đặng Nhật 

Minh 

Bộ phim nói về những ngày đầu cả dân tộc bước vào 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó, hình 

ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lên với tấm lòng nhân 

từ, mong muốn đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc 

cho Nhân dân. Để bộ phim ấy công chiếu, đạo diễn 

phải mất rất nhiều thời gian, công sức, có lúc tưởng 

chừng phải bỏ cuộc. 
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Lọ lem hè phố 2010 Lê Hoàng 

Chàng ca sĩ nổi tiếng là Khang Dũng (Quang Dũng) đã 

yêu và sẵn sàng ngỏ lời cầu hôn với cô diễn viên Hạnh 

(Minh Thư). Chuyện tình của họ lẽ ra đã có cái kết thật 

đẹp nếu như Hạnh không quá bận đóng phim… và cô 

gái nhảy giả dạng con nhà lành Hoa (Mỹ Duyên) 

không xuất hiện. Câu chuyện rẽ sang một hướng khác 

khi Khang Dũng coi Hoa như một “Nàng Thơ” mới 

của mình và dần đem lòng yêu cô. Hai thế giới đối lập 

dần hiện ra khi Hạnh đi sâu thâm nhập thực tế vũ 

trường giúp vai diễn của mình, và Hoa muốn phục 

thiện bên người đàn ông lý tưởng… 
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Mùa len trâu 2010 

Nguyễn Võ 

Nghiêm 

Minh 

Một tác phẩm điện ảnh tuyệt đẹp về đời sống miền 

Tây Nam Bộ. Mùa len trâu dựa trên câu chuyện của 

nhà văn Sơn Nam về những người làm nghề “len trâu” 

đưa trâu đi tìm vùng đất sống khi mùa lũ đến. Đời 

sống của những người len trâu có thể coi là một xã hội 

thu nhỏ với đủ những cay đắng, nghiệt ngã và cũng 

không thiếu lòng nhân hậu ấm áp. Hành trình của Kìm, 

nhân vật chính trong phim, cũng chính là quá trình 

trưởng thành của một đời người, khi người xem chứng 

kiến Kìm từ một cậu trai nhà quê mới lớn, qua từng 

chuyến len trâu đã trở nên mạnh mẽ, vâm váp. 
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Trăng nơi đáy giếng 2010 
Nguyễn 

Vinh Sơn 

Trăng nơi đáy giếng là câu chuyện buồn về một người 

phụ nữ hết lòng vì chồng, yêu chồng như một sự tôn 

thờ nhưng cuối cùng vẫn để hạnh phúc vuột khỏi tầm 

tay. Hạnh, một cô giáo, là người yêu chồng theo đúng 

nghĩa “nâng khăn sửa áo”, chăm chút từ đôi đũa, 

miếng ăn, từng ngụm trà sen. Vì không thể có con, 

Hạnh đã nghĩ tới việc tìm người đàn bà khác cho 

chồng. Những bi kịch bắt đầu từ đó. Đạo diễn Nguyễn 

Vinh Sơn đã có một bộ phim xuất sắc từ câu chuyện 

nhiều tầng nghĩa của nhà văn Trần Thùy Mai về những 

lựa chọn hạnh phúc khác thường.  
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Sao Tháng tám 1977 Trần Đắc 

Khắc họa cuộc kháng chiến lừng lẫy trong lịch sử, cho 

đến hôm nay, sau 36 năm “Sao Tháng Tám”(cố Đạo 

diễn – NSND Trần Đắc) vẫn giữ trong mình hơi thở 

thời đại cách mạng tháng Tám hào hùng. Bộ phim 

xứng đáng mang sứ mệnh ghi dấu lịch sử dân tộc bằng 

điện ảnh. 
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Thời xa vắng 2010 
Hồ Quang 

Minh 

Chuyện phim Thời xa vắng bắt đầu khi cậu bé Sài 12 

tuổi được bố mẹ cưới cho một cô vợ tên là Tuyết, 18 

tuổi. Một đứa trẻ con làm sao có ý thức gì về một cuộc 

hôn nhân sắp đặt. Khi lớn lên, tình yêu đầu đời của Sài 

là Hương. Nhưng họ không dễ gì đến với nhau khi 

đằng sau Sài là một gánh nặng và xung quanh hai 

người là những định kiến xã hội còn nặng nề hơn… 

Thời xa vắng là câu chuyện buồn man mác về một thời 

không quá xa, khi cuộc sống, tình yêu mỗi người luôn 

phải chịu sự ràng buộc từ những sợi dây vô hình 

nhưng lại thắt rất chặt. 
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Cánh đồng hoang 2010 Hồng Sến 

Cánh đồng hoang là bài ca tuyệt đẹp về lòng dũng cảm 

của con người trong chiến tranh. Với những khuôn 

hình đầy sức biểu cảm cùng ngôn ngữ điện ảnh độc 

đáo và một kịch bản hấp dẫn, bộ phim đã chinh phục 

khán giả khắp thế giới. Nhiều thế hệ người xem phim 

đã say mê theo dõi câu chuyện về vợ chồng Ba Đô 

cùng đứa con nhỏ trên cánh đồng mênh mông mùa 

nước nổi ngày ngày đối đầu với cuộc săn lùng ráo riết 

của những chiếc trực thăng Mỹ… 
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Hòn đất 2010 Hồng Sến 

Hòn Đất là tác phẩm điện ảnh được đạo diễn Hồng 

Sến thực hiện năm 1983, chuyển thể từ tiểu thuyết 

cùng tên của nhà văn Anh Đức. Phim mô tả cuộc chiến 

ác liệt đầu năm 1961 giữa một bên là những du kích 

Hòn Đất (Kiên Giang) chỉ với vũ khí thô sơ và bên kia 

là đội quân Sài Gòn cùng các cố vấn Mỹ. Trong cuộc 

đối đầu một mất một còn, những chiến sĩ Hòn Đất đã 

dũng cảm vượt khó để đánh bại mọi âm mưu của kẻ 

thù dưới sự ủng hộ của bà con nông dân. Dàn diễn 

viên trong phim thời đó lưu lại dấu ấn với diễn xuất 

mộc mạc trên màn ảnh. Đại diện cho tuyến nhân vật 

chính diện là chị Sứ – nữ du kích dũng cảm, kiên 

cường, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ quê 

hương. Và đại diện cho tuyến nhân vật phản diện là 

Trung úy Xăm do diễn viên Lý Huỳnh thủ vai. Khả 

năng lột tả cái ác, sự đê tiện của nhân vật khiến ông 

giành được Bông Sen Bạc cho hạng mục “Nam diễn 

viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim Việt Nam lần 

thứ sáu (1983). 
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Mùa nước nổi 2010 Hồng Sến 
Thêm một câu chuyện cảm động về cuộc chiến đấu 
quyết liệt của các chiến sĩ mặt trận giải phóng miền Nam 
trên những cánh đồng mênh mông giữa mùa nước nổi.  
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Tướng về hưu 2010 
Nguyễn 

Khắc Lộc 

Một vị tướng rời quân ngũ trở về với gia đình và hoàn 

toàn lạc lõng trong một đời sống đang thay đổi với 

những giá trị bị đảo lộn hàng ngày. Câu chuyện trong 

gia đình ông Thuấn (Mạnh Linh đóng) dường như rất 

phổ biến trong xã hội Việt Nam lúc giao thời, khi đồng 

tiền len lỏi và chi phối trong mọi mối quan hệ. Ông 

Thuấn như người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình 

trước cô con dâu sắc sảo, người con trai nhu nhược và 

một bà vợ lẩn thẩn. Phim dựa trên truyện ngắn cùng 

tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là câu chuyện đau 

xót về những tình cảm gia đình đã mất đi trong cơn lốc 

của "thời mở cửa". 
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Ký ức Điện Biên 2010 
Đỗ Minh 

Tuấn 

Câu chuyện phim quay quanh một cuộc giải tù binh từ 

chiến trường Điện Biên Phủ về hậu cứ. Bạo, một chiến 

sĩ vệ quốc đoàn được giao nhiệm vụ dẫn giải Bernard, 

một hàng binh Pháp. Đồng hành cùng họ là cô y tá 

xinh đẹp Mây. Rất nhiều biến cố đã xảy ra trên hành 

trình của bộ ba này khi họ chứng kiến không khí hừng 

hực ra trận của những đoàn quân và dân công, khi 

Bernard dần có tình cảm đặc biệt với Mây… Nhiều 

năm sau, những người trong cuộc gặp lại nhau, người 

còn người mất, họ cùng nhau nhớ lại những ký ức vừa 

dữ dội vừa đẹp đẽ về Điện Biên Phủ… 
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Vợ chồng A Phủ 2010 Mai Lộc 

Phim nói về nhân vật Mỵ, một cô gái dân tộc Mèo 

xinh đẹp, bị bắt về làm vợ lẽ của A Sử, con trai của 

Thống lý Pá Tra trong vùng. Cuộc sống của Mỵ không 

khác gì nô lệ trong gia đình chồng, cho tới ngày cô gặp 

A Phủ, người cùng cảnh ngộ, và họ đã tìm ra con 

đường sống cho mình... 

Với cốt truyện hấp dẫn, cảm động, phim Vợ chồng A 

Phủ còn lôi cuốn người xem bằng hình ảnh đẹp của 

miền Tây Bắc, với phần âm nhạc xuất sắc của nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Thương cùng bài hát nổi tiếng Bài ca trên 

núi qua giọng hát tuyệt vời của nghệ sĩ Kiều Hưng. 
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Truyện cổ tích tuổi 17 1988 Xuân Sơn 

Truyện cổ tích cho tuổi mười bảy là một bộ phim tâm 

lý dành cho lứa tuổi mới lớn của đạo diễn Xuân Sơn. 

Đây cũng là tác phẩm đầu tay của nhà biên kịch Trịnh 

Thanh Nhã, ra mắt lần đầu năm 1988. 
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Mẹ vắng nhà 2010 
Nguyễn 

Khánh Dư 

Là một trong những bộ phim thiếu nhi được yêu thích 

nhất của điện ảnh Việt Nam, Mẹ vắng nhà là một câu 

chuyện đẹp, đầy chất thơ giữa bối cảnh chiến tranh 

khốc liệt. Ngoài giải thưởng Bông Sen Vàng tại LHP 

Việt Nam phim còn giành được sự ghi nhận tầm quốc 

tế khi được trao giải Lọ Hoa Pha Lê lại LHP Karlovy 

Vary (Tiệp Khắc). Người mẹ (Ngọc Thu đóng) là một 

chiến sĩ du kích, thường xuyên phải xa nhà trong 

những trận công đồn, những đứa con ở nhà, đứa lớn 

bảo đứa bé, tự chúng tạo dựng một cuộc sống, một thế 

giới tuổi thơ hết sức thú vị với những trò chơi hồn 

nhiên, những niềm vui nhỏ bé. Đã hơn 30 năm từ ngày 

ra đời, Mẹ vắng nhà vẫn là một mẫu mực về phim 

thiếu nhi, nay lần đầu tiên được phát hành trên đĩa 

DVD, sẽ là một món quà cho những khán giả đã lớn 

lên cùng bộ phim, cũng như những bài học đáng yêu 

dành cho những đứa trẻ của ngày hôm nay… 
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Hà Nội mùa chim làm 

tổ 
2010 Đức Hoàn 

Hà Nội mùa chim làm tổ là câu chuyện vừa đẹp vừa 

man mác buồn về Hà Nội và những người Hà Nội ở 

một thời còn nhiều gian khó. Nguyệt (Như Quỳnh 

đóng) có mối tình đẹp với Khánh (Trần Vân) và họ 

đang cùng mơ về ngày đẹp nhất trong đời mình thì 

những xung đột tưởng như nhỏ nhặt trong cuộc sống 

giữa cha mẹ của họ, giữa chính họ, đã đẩy họ dần xa 

nhau… Với lối dẫn dắt nhẹ nhàng mà rất thấm, lối kể 

chuyện đầy nữ tính của đạo diễn Đức Hoàn, người 

xem sẽ lây cái buồn man mác của một mối tình dang 

dở trong khi cùng sống lại không khí của một thời. 
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Cuộc chiến đấu vẫn 

còn tiếp diễn 
2011 

Nguyễn 

Khắc Lợi 

Được sản xuất năm 1966, trong giai đoạn khởi đầu của 

nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, Cuộc chiến đấu 

vẫn còn tiếp diễn là bộ phim phản gián, hành động với 

câu chuyện ly kỳ về cuộc đối đầu giữa những chiến sĩ 

an ninh dũng cảm và những tên gián điệp được cài lại 

miền Bắc sau Hiệp định Genève. Với một dàn diễn 

viên xuất sắc bậc nhất của điện ảnh Việt Nam cùng 

quá trình dàn dựng công phu, Cuộc chiến đấu vẫn còn 

tiếp diễn đã trở thành một hiện tượng điện ảnh đương 

thời và được yêu thích mãi về sau này. Lần đầu tiên bộ 

phim nổi tiếng của những năm ’60 này xuất hiện trở 

lại trên đĩa DVD sẽ đem lại cho người xem ngày trước 

một kỷ vật điện ảnh giá trị, và khán giả ngày hôm nay 

sẽ được sống lại không khí một thời của miền Bắc 

những ngày sau khi hòa bình lập lại hơn nửa thế kỷ 

trước. 
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Đứa con và người lính 2011 Châu Huế 

Một câu chuyện đầy éo le và cảm động về tình cảm gia 

đình trong chiến tranh, Đứa con và người lính cũng 

nằm trong số những bộ phim gây xúc động nhất của 

điện ảnh Việt Nam. Người con xung phong vào chiến 

trường vừa với khao khát tham gia cuộc chiến tranh 

giải phóng đất nước vừa có mong mỏi gặp lại người 

cha xa cách đã lâu. 

Nhưng chiến trường không phải là nơi dễ dàng cho 

những cuộc đoàn tụ… Lần đầu đến với điện ảnh, nam 

diễn viên Quốc Khánh đã kịp có một vai diễn để đời 

bên cạnh các diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam 

như Thế Anh, Mạnh Linh, Thùy Liên. 
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Cao nguyên F101 2011 
Lê Hoàng 

Hoa 

Sau năm 1975, đất nước đã thống nhất, nhưng tiếng 

súng vẫn chưa im…Ở Tây Nguyên, những dư đảng 

Fulro (lực lượng bù nhìn của Mỹ ngụy còn lại đòi tự 

trị cao nguyên...) tiếp tục là nỗi kinh hoàng của người 

dân và là ung nhọt của xã hội mới. Cuộc đấu tranh 

chống Fulro là một trận tuyến vừa công khai vừa âm 

thầm, ở đó có những cuộc đối đầu nảy lửa nhưng cũng 

có những chiến dịch quân báo bí mật. Bộ phim hành 

động Cao nguyên F-101 kể lại một chiến dịch như thế, 

khi những chiến sĩ công an xâm nhập vào nội bộ 

Fulro, phân hóa chúng và dần đưa chúng ra khỏi rừng 

sâu… Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết – ký sự rất 

nổi tiếng lúc đương thời, dưới bàn tay dàn dựng của 

đạo diễn tên tuổi Lê Hoàng Hoa (Ván bài lật ngửa) 

cùng dàn diễn viên hàng đầu khi đó, Cao nguyên F-

101, hiện tượng điện ảnh một thời, nay lần đầu tiên 

được phát hành trên bản DVD. 
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Giải phóng Sài Gòn 2011 Long Vân 

Bộ phim truyện sử thi hoành tráng và cũng đầy xúc 

động này kể lại những dấu mốc chính của Chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước.Trong một câu chuyện 

lớn – là cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, có những 

câu chuyện nhỏ - đó là số phận của từng con người 

tham gia vào biến động lịch sử lớn của đất nước. Ngày 

trở về, bên cạnh niềm hạnh phúc tràn ngập có thể là 

nỗi đau vô cùng… 
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Đừng đốt 2011 
Đặng Nhật 

Minh 

Dựa trên cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” và hành 

trình để cuốn nhật ký ấy về với gia đình chị Trâm sau 

35 năm, phim ĐỪNG ĐỐT kể câu chuyện cảm động 

về những ngày Đặng Thùy Trâm ở chiến trường, sự hy 

sinh bi tráng của chị và số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký 

chị để lại. Phim được dàn dựng công phu dưới bàn tay 

của đạo diễn tài năng Đặng Nhật Minh cùng các nghệ 

sĩ đến từ nhiều quốc gia. ĐỪNG ĐỐT đã gây xúc 

động cho khán giả thế giới và đã vinh dự nhận giải 

thưởng Phim được khán giả yêu thích nhất tại Liên 

hoan phim Quốc tế Fukuoka (Nhật Bản) năm 2009. 

Trong nước, phim đoạt cả hai giải thưởng danh giá 

nhất dành cho phim truyện: Bông Sen Vàng và Cánh 

Diều Vàng. 
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Chuyện của Pao 2012 
Ngô Quang 

Hải 

Chuyện của Pao (Giải Cánh Diều vàng của Hội 

ĐAVN 2006, Giải đặc biệt tại LHP Châu Á- TBD 

2006, Giải Bông Sen Bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 

15) một bộ phim có những cảnh quay đẹp và buồn nhẹ 

nhàng với những uẩn khúc mà mỗi nhân vật đều có 

một bí mật riêng mình. Pao – cô gái miền núi hồn 

nhiên luôn thắc mắc về những gì xãy ra trong gia đình 

mình: sao “mẹ già” bỗng mất tích bên dòng suối, sao 

mẹ đẻ lại không ở cùng hai chị em Pao? Đi tìm nguồn 

cơn câu chuyện cũng là hành trình mà Pao lần giở 

được những bí mật mà các bà mẹ của cô cũng như 

chính cô luôn chôn giấu… 
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Hà Nội 12 ngày đêm 2012 
Bùi Đình 

Hạc 

Hà Nội 12 ngày đêm (Kịch bản phim truyện xuất sắc 

nhất Hội ĐAVN 2002) với nội dung kể lại cuộc chiến 

tranh cam go, anh dũng của quân – dân Hà Nội trong 

chiến dịch Linebacker II từ 18-30/12/1972 hay còn gọi 

là trận “Điện Biên Phủ trên không” khi B-52 liên tục 

nhã bom và tập kích đánh phá thủ đô và các tỉnh lân 

cận. 
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Vào Nam ra Bắc 2012 
Phi Tiến 

Sơn 

Chuyện kể về cuộc hội ngộ bất ngờ giữa một người 

lính năm xưa và người vũ nữ. Câu chuyện lôi kéo 

người xem trở về những năm tháng kháng chiến ác liệt 

ở miền Bắc. Rời Hà Nội để vào Nam chiến đấu, 

Quang- trắng trẻo, thư sinh và trong sáng như bao 

chàng trai khác thời chống Mỹ- bỗng nhụt chí khi các 

đồng đội từng trải kể về sự ác liệt của chiến tranh, nỗi 

ám ảnh rồi đây sẽ chết thảm trên chiến trường mà chưa 

biết tí gì về mùi đàn bà và sự thật trước mắt hiển hiện 

khi trên đường hành quân nhiều đồng đội cùng trang 

lứa đã phải nằm xuống bởi bom đạn. Thế là Quang 

quyết định đào ngũ trong đêm tối lẫn trốn vào ruộng 

khoai mì chờ tàu trở ngược ra Bắc và gặp bé Nụ.Để 

che dấu sự thật, Quang đã vẽ ra một bức tranh tuyệt 

vời về chính mình khi đang thi hành nhiệm vụ cấp trên 

giao phó. Nhiều ngày trôi qua, Bé Nụ với sự ngây thơ 

luôn tin tưởng, ngưỡng mộ Quang cùng hình ảnh anh 

bộ đội đã khiến Quang phân vân…vào Nam hay ra 

Bắc. Cuốc cùng thì bé Nụ cũng phát hiện ra Quang nói 

dối, trước sự thất vọng của bé Nụ, trong khoảnh khắc – 

khi đoàn tàu lao qua,Quang đã lựa chọn vào Nam 
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Thiên mệnh anh hùng 2013 Victor Vũ 

Phim Thiên Mệnh Anh Hùng là phim hành động – võ 

hiệp, lấy cảm hứng từ các nhân vật và một phần câu 

chuyện trong tiểu thuyết Bức Huyết Thư của nhà văn 

Bùi Anh Tấn. Trên nền bối cảnh là nước Việt trong 

giai đoạn loạn lạc của thời hậu Lê, một câu chuyện 

đầy chất anh hùng – hiệp khách được dựng lên xung 

quanh vụ thảm án Lệ Chi Viên khiến Nguyễn Trãi bị 

tru di tam tộc được đan xen giữa các nhân vật hư cấu 

và các nhân vật trong lịch sử. - một hình mẫu phổ biến 

của dòng tiểu thuyết võ hiệp. 
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Cánh đồng bất tận 2013 

Nguyễn 

Phan Quang 

Bình 

Bộ phim Cánh Đồng Bất Tận với thông điệp là con 

người cần phải yêu và tha thứ cho nhau kể về ông Võ 

(Dustin Nguyễn) - một nông dân sống bằng nghề chăn 

vịt chạy đồng.Ông tình cờ gặp cô gái xinh đẹp (Tăng 

Thanh Hà)- cô gái làm xiêu lòng trái tim vốn cằn cỗi 

của ông. Cả hai nên vợ nên chồng và có với nhau 2 

đứa con: Nương (Lan Ngọc), Điền (Thanh Hòa). 
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Mùa gió chướng 2013 Hồng Sến 

Là phim đầu tay của đạo diễn Hồng Sến, phim dựa 

theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà văn Nguyễn 

Quang Sáng là cuốn tiểu thuyến nổi tiếng đương thời 

mô tả tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân 

miền Nam chống lại sự đàn áp, ý đồ dời dân lập ấp của 

kẻ địch. Cuộc đấu tranh đó đã trải qua biết bao gian 

nan, thử thách, biết bao hy sinh mất mát. Phim được 

lồng tính sử thi hoành tráng chen lẫn với nét lãng mạn 

trữ tình giữa những cánh đồng mênh mông nước và 

tình yêu lứa đôi thời bấy giờ 
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Hải nguyệt   

Bộ phim là câu chuyện về bản lĩnh, nghị lực phi 

thường quyết tâm gìn giữ truyền thống văn hoá của gia 

đình cô gái nhỏ Hải Nguyệt. 
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Ai xuôi vạn lý 2013 Lê Hoàng 

" Ai xuôi Vạn Lý" là bộ phim về đề tài thời hậu chiến 

của đạo diễn Lê Hoàng, phim được thực hiện năm 

1996 do Hãng phim Giải Phóng sản xuất. Đây là một 

trong những bộ phim điện ảnh được đánh giá là thành 

công nhất của Lê Hoàng và là một trong những bộ 

phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam trong thời 

kỳ đổi mới. 
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Huyền thoại bất tử 2013 Lưu Huỳnh 

Huyền Thoại Bất Tử kể về một thanh niên trẻ tuổi 

muốn đưa hài cốt của mẹ về yên nghỉ tại Mỹ, bên cạnh 

người cha quá cố của anh. Hành trình của thanh niên 

này nghe có vẻ đơn giản, nhưng sự thật lại diễn ra rất 

nhiều bất trắc… Chàng thanh niên ấy là ai? 



 

 

111 

 

Mùi cỏ cháy 2013 
Nguyễn 

Hữu Mười 

Nhân vật chính trong phim là bốn sinh viên trường đại 

học Tổng hợp Hà Nội: Hoàng, Thành, Thăng, Long, 

theo lệnh tổng động viên lên đường nhập ngũ năm 

1971, được huấn luyện tốc hành và sau cùng đã tham 

gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị vào Mùa Hè Đỏ 

Lửa  năm 1972. Bộ phim được kể lại từ ký ức của 

Hoàng, khi ông thăm lại chiến trường xưa. 
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Long Thành cầm giả ca 2014 Đào Bá Sơn 

Bộ phim dựa theo ý tưởng từ bài thơ "Long Thành 

Cầm Giả Ca" của thi hào Nguyễn Du, được thực hiện 

nhân sự kiện kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - 

Hà Nội. 
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Charlie Chaplin 2013 
Charlie 

Chaplin 

Charlie Chaplin tên đầy đủ là Charles Spencer 

Chaplin, ông sinh ngày 16 tháng 4 năm 1889 tại Anh 

và mất ngày 25 tháng 12 năm1977 tại Thụy Sĩ. ông là 

một trong những nghệ sĩ kịch câm và diễn viên hài 

xuất sắc nhất mọi thời đại của thể loại phim câm. 
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Chị Năm khùng 2005 
Lại Văn 

Sinh 

Đó là câu chuyện cảm động về chị Đặng Thị Kim 

Hồng, một nữ anh hùng lao động, giàu lòng yêu nước 

và nặng tình yêu thương đồng đội, chị đã chiến thắng 

bệnh tật dành mọi tâm huyết cho việc đi tìm hài cốt và 

qui tập mộ liệt sĩ. 
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Sự nhọc nhằn của cát 2002 
Nguyễn 

Thước 

Một dải đất đầy gió, cát và nắng rất khắc nghiệt trải 

dài từ Quảng Bình đến Bình Thuận, vậy mà từ bao đời 

nay những người dân nơi đây với tấm lòng chịu 

thương, chịu khó và một tinh thần lao động cần cù, 

sáng tạo đã biến vùng đất khô cằn này thành những 

miền quê ấm no, hạnh phúc. 
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Thang đá ngược ngàn 2002 
Lê Hồng 

Chương 

Trong một lần đến bản Pha Đáy để tìm cha, Lương Thị 

Mùi đã gặp và cảm thông với những mảnh đời bé nhỏ 

thất học, cô đã tự nguyện ở lại làm cô giáo để dạy chữ 

cho bọn trẻ tại đây. Cô đã nêu một tấm gương sáng vì 

sự nghiệp giáo dục. 
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Điạ chấn Điện Biên 

Phủ 
2003 Trần Phi 

Phim nói về Điện Biên Phủ từ chiến thắng huy hoàng 

50 năm trước đến thành quả của ngày hôm nay. 
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Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai 1998 
Trần Văn 

Thủy 

Hai cựu chiến binh Mỹ trước đây đóng quân ở Mỹ Lai, 

một người trong họ khi về Mỹ trở thành tay chơi vĩ 

cầm. Trong một dịp trở lại Việt Nam, họ đến thăm lại 

Mỹ Lai chứng kiến những đổi thay của cuộc sống 

người dân nơi đây- nơi mà quân Mỹ đã tiến hành cuộc 

thảm sát dã man dân thường, gây phẫn nộ trên khắp 

thế giới. Mặc dù không tham gia vào cuộc thảm sát 

này nhưng họ đã đến và kéo một khúc nhạc vĩ cầm để 

tỏ lòng ân hận dưới chân tượng đài di tích Mỹ Lai. 
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Hoa cho thần chết 2003 
Đào Thanh 

Tùng 

Phim nói về hiểm họa ma túy đối với xã hội và gia 

đình, và cái giá phải trả cho những kẻ buôn bán, 

nghiện ngập thứ chất độc này. 
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Cầu sông Kwai và con 

đường tử thần 
2006 

Nguyễn 

Minh 

Bộ phim Cầu song Kwai và con đường tử thần với các 

chuyện kể nhẹ nhàng trên nền nhạc và hình ảnh hấp 

dẫn sẽ đưa người xem tới vùng Kanchanaburi của thái 

Lan, nơi xảy ra câu chuyện bi thương bên cây cầu 

sông Kwai hơn 60 năm trước, cùng gặp lại những câu 

chuyện lịch sử… 
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Kỳ quan Phong Nha 

động 
2010 Trọng Hòa 

Là di sản thiên nhiên thế giới, Phong Nha đã trở thành 

một tâm điểm thu hút du khách bốn phương đến với 

miền núi non heo hút với vẻ đẹp hoang sơ… 

Một cuộc hành trình vào trong long Phong Nha động 

giống như một chuyến thám hiểm vượt thời gian với 

đầy những bất ngờ đang chờ đợi, bí ẩn chờ được giải 

mã… 
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Campuchia không chỉ 

có Angkor 
2010 

Nguyễn 

Minh 

Nói đến đất nước Campuchia, người ta thường nghĩ 

ngay đến di sản văn hóa thế giới Angkor Wat và 

Angkor Thom. Ít ai biết rằng Campuchia không chỉ có 

Angkor, mà nơi đây còn có những đền đài kỳ vĩ khác 
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Chùa Hương và Nam 

thiên đệ nhất động 
2010 

Phương 

Nam 

Hương Tích là một động đẹp, trọng tâm của khu du 

lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh 

Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam. Động 

Hương Tích cách Hà Nội gần 70 km về phía Tây Nam. 
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Kỳ bí hồ Ba Bể 2010 Trọng Hòa 

Từ câu chuyện cổ tích về Pò Già Mải qua những câu 

chuyện đường rừng đầy hấp dẫn và quyến rũ mê hoặc 

về một cái hồ nằm giữa núi non trùng điệp, Hồ Ba Bể 

ở tỉnh Bắc Cạn không chỉ nổi danh như một kỳ quan 

thiên nhiên mà cò là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ 

thuật… 
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Bình Định và chuyện 

Hàn Mặc Tử 
2010 

Phương 

Nam 

Biển trời Bình Định chứa đựng nhiều câu chuyện bi 

tráng và đầy bí ẩn, những vần son của quá khứ xa 

xăm, những sự tích vô cùng oai hùng Tây Sơn. 

Nhưng Bình Định còn được biết đến qua những trang 

thơ của Hàn Mặc Tử, thi sĩ một đời vật vả trong những 

nỗi đau thể xác và tinh thần. 

Bộ phim du lịch Bình Định và câu chuyện Hàn Mặc 

Tử đưa khán giả tới miền đất của trời biển núi non và 

thơ, cùng nghe lại câu chuyện về chàng thi sĩ của gió, 

của trăng qua lời kể của chính những người Bình 

Định. 
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Sapa thị trấn trong mây 2010 
Phương 

Nam 

Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam với độ cao 1600 

mét so với mực nước biển, Sa Pa (Lào Cai) là thị trấn 

có khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan hùng vĩ và 

văn hóa bản địa đặc sắc. 
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Còn lại với thời gian 2010 
Lê Hồng 

Chương 

Bộ phim "Còn lại với thời gian" của đạo diễn, nghệ sỹ 

ưu tú Lê Hồng Chương nói về những người con miền 

Bắc vào Nam chiến đấu và hy sinh. Họ cứ âm thầm rời 

xa người thân, bạn bè, đồng đội, tài sản để lại là những 

dòng nhật ký, những lá thư toát lên vẻ đẹp bình dị 

nhưng anh hùng - vẻ đẹp này đã, sẽ sống mãi với thời 

gian. 
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Ngày cuối cùng của 

chiến tranh 
2009 

Phương 

Nam 

Ngày 30/4/1975, cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, 

non sông Việt Nam được nối liền một dải. Nhưng ít 

người biết rằng, vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã 

có hơn 5000 người lính quân Giải phóng ngã xuống, 

không kịp chứng kiến giây phút mà vì nó họ đã chiến 

đấu không nghỉ hơn 30 năm…Trong ngày trọng đại 

ấy, đã có 11 đứa trẻ ra đời ở Bệnh viện Từ Dũ, chúng 

trở thành những chứng nhân đặc biệt cho một thời 

khắc lịch sử. 30 năm sau chiến tranh, những con người 

ở hai bên chiên tuyến cùng nhau nhớ lại “ngày cuối 

cùng của chiến tranh”, và những người trẻ ra đời đúng 

ngày “định mệnh” ấy kể những câu chuyện khác, tất cả 

đều xoay quanh một trong những cuộc chiến tranh dài 

nhất, nổi tiếng nhất lịch sử thế giới hiện đại… 
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Sự sống của rừng Cúc 

Phương 
2010 

Phương 

Nam 

Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) 

là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng 

nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc, châu 

thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ thuộc ba tỉnh: Ninh 

Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vườn quốc gia này có hệ 

động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng 

mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ 

tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây 

cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam. 
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Những nẻo đường 

công lý 
2010 

Lại Văn 

Sinh 

Con đường quanh co và dường như dài vô tận với 

những nạn nhân chất độc da cam để đến được cái đích 

tưởng như đơn giản: Công lý. Những câu chuyện đầy 

cảm động về những con người chịu chung số phận, 

những câu chuyện tưởng như phủ phàng về nhân quả, 

những bi kịch suốt một đời người và niềm tin bất tận 

vào Công lý. Những nẽo đường công lý đưa người 

xem đến với những con người là nạn nhân của một tội 

ác chiến tranh tàn bạo, nay lên tiếng đòi những quyền 

chính đáng của mình… 
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Dòng sông thời gian 2010 
Lê Phương 

Nam 

Hơn 300 năm trước, nương theo dòng sông Bến Nghé, 

những dấu chân đầu tiên của người Việt Ngũ Quảng 

đã đặt lên vùng đất bùn lầy Phương Nam và họ đã 

cùng với các cộng đồng dân tộc khác tại đây tạo lập 

nên một Sài Gòn- Gia Định, thủ phủ phồn hoa đô hội 

của cả vùng đất Phương Nam ngày ấy. Với những đặc 

điểm địa- văn hóa của mình, dòng sông ấy cùng với 

thời gian đã tạo nên những tích cách, đặc điểm trong 

đời sống đa dạng của người Nam bộ, liên quan trực 

tiếp đến sự hình thành và phát triển của Sài Gòn- 

TPHCM ngày nay. 
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Cô bảy Phùng Há 1994 Lê Trác 

Phim tài liệu cuộc đời và những đóng góp nghệ thuật 

của nghệ sĩ Phùng Há trong suốt 70 năm gắn bó với 

nghề và hơn 80 năm với đời mà khán giả thường gọi là 

"cô Bảy". Bà là một nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của 

ngành nghệ thuật Hát Bội - một loại hình sân khấu 

tuồng cổ Việt Nam. Phim đoạt giải Bông Sen bạc liên 

hoan phim lần thứ 10 
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Sài Gòn tháng 5/1975 2010 
Phương 

Nam 

Sài Gòn tháng 5 /1975 ghi lại những dấu vết của một 

Sài Gòn chế độ cũ vừa sụp đổ, những cô gái điếm trên 

đường phố, những khu chợ trời, xóm bụi đời với 

những căn nhà không mái…cùng những câu chuyện 

đoàn viên cảm động của những bà má Sài Gòn với 

những đứa con bị buộc đi lính, hoặc lầm đường lạc lối 

nay trở về… 
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Thành phố lúc rạng 

đông 
2010 Hải Ninh 

Bộ phim tài liệu màu rất giá trị này được quay ngay 

sau ngày Sài Gòn giải phóng, non sông thống nhất, 

thành phố bước sang một trang sử mới. Những hình 

ảnh buồn đau của một xã hội cũ sẽ mãi lùi xa, Sài Gòn 

mới đầy sức sống tươi trẻ với những con người hăng 

say xây dựng một cuộc sống mới. 
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Trần Văn Khê - Người 

truyền lửa 
2010 

Phạm 

Hoàng Nam 

Phim giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của một 

trong số ít những học giả đại diện cho âm nhạc Việt 

Nam còn lại hiện nay- Giáo sư Trần Văn Khê- người 

có được tầm ảnh hưởng không chỉ giới hạn trong nước 

mà còn ảnh hưởng rất lớn đến Quốc tế. Những hoạt 

động nghiên cứu, giảng dạy và kho tài liệu của ông đã 

đóng góp rất lớn cho việc truyền bá, bảo tồn và nghiên 

cứu âm nhạc dân tộc. Ông có công trong việc giới 

thiệu các loại hình âm nhạc đặc sắc của Việt Nam như: 

Nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, cồng chiêng Tây 

Nguyên... ra với thế giới. Không chỉ tham gia giảng 

dạy cho rất nhiều trường học, ông còn là người "truyền 

lửa" tình yêu đất nước, con người qua con đường âm 

nhạc dân tộc cho thế hệ trẻ 
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Đường tới Berlin 2010 
Phương 

Nam 

Trận đánh cuối cùng diễn ra trên mỗi cửa ô, qua từng 

con phố, từng ngôi nhà của thành phố Berlin. Quân 

Đức đã tử thủ trước bước tiến dũng mãnh của Hồng 

quân Liên Xô và các đoàn quân Đồng Minh. Chiến 

tranh Thế giới thứ 2 kết thúc khi cờ chiến thắng tung 

bay trên nóc Nhà Quốc hội Đức. Một trang sử khủng 

khiếp của nhân loại đã khép lại, nhưng dư âm của nó 

sẽ còn kéo dài. 
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Di sản các nền văn 

minh cổ đại 
2010 

Phương 

Nam 

Phim khoa học Di Sản Các Nền Văn Minh Cổ Đại – 

The Legacy Of Ancient Civilizations thuyết minh là 

chuyến đi trở lại trong thời gian đến với thế giới của 

sáu dân tộc cổ đại có những đóng góp cho nghệ thuật, 

văn hóa và văn học có ảnh hưởng lớn trên nền văn 

minh. Đây là những Minoans, các Mycenaeans, cổ 

Arabia, người Phoenicia, và các cư dân của Thera và 

Troy. Khám phá quá khứ huyền thoại của họ từ 

Minotaur và mê cung, để cuộc chiến thành Troy, và 

các lục địa đã mất của Atlantis 
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Đường đến Rome 2011 
Phương 

Nam 

Trong khoảng thời gian từ 1943 đến 1945, đã có 

90.000 lính Đồng Minh và 110.000 lính Đức Quốc xã 

ngã xuống trên chiến trường Italia. 

Không có chiến dịch nào trên Mặt trận Phía Tây của 

Thế chiến 2 lại tổn hao nhiều sinh mạng như tại Italia. 
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Khám phá thế giới 

động vật 
2010 

Phương 

Nam 

Thế giới xung quanh ta vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà con 

người chưa khám phá hết. Một trong số đó là những bí 

ẩn thú vị về thế giới động vật mà ngay đến cả những 

chuyên gia cũng không thể nào ngờ tới. 
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Thế giới đã mất 2010 
Bayley 

Silleck 

Sâu trong rừng rậm Guatemala, một con báo đen 

quanh quẩn trên khu phế tích Tikal, một thành phố cổ 

của người Maya, đã bị lãng quên cả ngàn năm trước. 

Định mệnh của người Maya cho chúng ta bài học gì về 

thế giới mà ta đang sống ngày hôm nay? 
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Đường đến Tokyo 2011 
Phương 

Nam 

Đến cuối 1944 các tham mưu trưởng liên quân đã xác định 

rằng hòn đảo Okinawa dài 60 dặm sẽ là bàn đạp cho cuộc 

tấn công cuối cùng vào Nhật Bản. Đó là một cuộc chiến dai 

dẳng với một bên là quân Đồng Minh đang ở thế thắng 

nhưng không dễ dàng tiến quân, và bên kia là quân Nhật 

đang tuyệt vọng dùng mọi phương cách đảo ngược thế cờ, 

đặc biệt là chiến lược tấn công cảm tử với các đội kamikaze 

tấn công liên tục. 
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Trái đặt nổi giận 2011 
Richard 

Bluth 

Bộ phim tài liệu này sẽ đưa người xem khám phá 

những thảm họa thiên nhiên như: núi lửa, sóng thần… 

để thấy con người nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại và 

hùng mạnh, hiểu để sống hài hòa hơn với thế giới 

xung quanh mình. 
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Vũ trụ bí ẩn 2011 
Edward 

Feuerherd 

Từ xa xưa, con người đã không ngừng quan sát và đặt 

ra các câu hỏi để lý giải vũ trụ. Ngày nay cùng với tiến 

bộ của khoa học, những con tàu vũ trụ đã tiến rất sâu 

vào không gian bao la. Thế nhưng, những hiểu biết 

của các nhà khoa học có được cũng chưa thể giải đáp 

hết những bí ẩn của trái đất và vũ trụ từ những thắc 

mắc của nhân loại từ thưở sơ khai cho đến tận hôm 

nay. Bộ phim tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức 

lý thú về hành tinh của chúng ta và những láng giềng 

gần gũi cũng như lý giải phần nào về sự hình thành 

không gian xung quanh chúng ta. 
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Kì quan khảo cổ 2011 
Phương 

Nam 

Loạt phim tài liệu đưa người xem vào cuộc du hành 

ngược thời gian trở lại những nền văn minh vĩ đại thế 

giới qua những khám phá khảo cổ học. Quay về với 

quá khứ để chiêm ngưỡng những kỳ quan kiến trúc và 

tìm hiểu những bí ẩn đang dần lộ diện dưới lớp bụi 

thời gian. 
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Nguồn gốc bí ẩn của 

loài người 
2011 

Phương 

Nam 

Cho dù thuyết tiến hóa của Drawin đã được coi như 

cách giải thích dễ chấp nhận nhận nhất về nguồn gốc 

loài người, thì vẫn còn đó nhiều nghi vấn khoa học và 

lịch sử rất khó giải thích như dấu chân người có hơn 

100 triệu năm trước hay như các thành phố cổ trên dãy 

núi Andes có từ trước Công nguyên 15.000 

năm….Loạt phim tài liệu “Bí ẩn về nguồn gốc loài 

người” đã gây nhiều tranh cãi khi được phát sóng, 

nhưng đồng thời cũng đã gợi mở về những góc khuất 

của khoa học và khảo cổ học mà chúng ta còn ít được 

biết đến 
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Biên niên sử thế kỷ 20 2011 
Phương 

Nam 

Những sự kiện nổi bật của tất cả các lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật, kinh tế, kỹ thuật, chiến sự... của thế kỷ 20 

từ năm 1900 - 1999 với những hình ảnh tư liệu giá trị 

được thể hiện trong loạt phim tài liệu này sẽ cho người 

xem một cái nhìn toàn cảnh về thế kỷ nhiều biến động 

nhất trong lịch sử loài người. 
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Barack Obama - hành 

trình của một người 

đàn ông 

2013 
Maria Arita 

Howard 

Không một ai từ thời John F.Kenedy đã có chính sách 

chính trị ảnh hưỏng đến toàn cầu như Barack Obama. 

Trong thời kỳ chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, và 

chính sách khủng bố, Barack Obama đã đem hi vọng 

đến một thế giới đang tìm kiếm câu trả lời. 
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Whitney Houston – 

mãi mãi yêu em 
2014 

Clare 

Latham 

Nhưng tài năng, danh tiếng, giàu có dường như luôn đi 

liền với áp lực, scandal và bất hạnh. Whitney Houston 

cũng không là ngoại lệ. Sau nhiều nỗ lực, phấn đấu 

vượt qua khó khăn, cô trở lại ấn tượng với album I 

Look To You (2009), để rồi 3 năm sau ra đi mãi mãi... 

149 

 

Bieber nổi loạn 2014 Vision film 

"Tôi chả bao giờ có thời gian ngủ qua đêm.Tôi phải 

dành rất nhiều thời gian để đi tới các đài radio vào lúc 

6h sáng và hát, vào giữa khoảng thời gian phát triển 

chiều cao của tôi. "Nhờ vào ngành công nghiệp giải trí 

này mà tôi sẽ... lùn thế này mãi thôi!... Nhưng tôi vẫn 

còn rất trẻ, tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm bản 

thân mình và tôi chỉ muốn thật vui vẻ. Tôi còn thậm 

chí chưa biết mình ở đây để làm gì nữa!" 
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Câu chuyện của Abba 2014 Vision film 

ABBA (1972-1982) - đó là tên ghép của 4 chữ cái của 

tên 4 thành viên trong ban nhạc pop Thụy Điển 

Agnetha Faltskog – Linh hồn của ban nhạc, Bjorn 

Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad 

(gọi thân mật là Frida). ABBA là một trong những bạn 

nhạc thành công nhất trong lịch sử âm nhạc - Một ban 

nhạc gia đình gồm 2 cặp vơ chồng! ABBA bắt đầu nổi 

tiếng và được nhiều người biết đến khi bộ tứ này thể 

hiện bài "Waterloo" tại Eurovision Song Contest năm 

1974 và giành giải nhất. Đây thực sự là một sự kiện 

bởi vì ABBA là ban nhạc Thụy Điển cũng như ban 

nhạc Bắc Âu đầu tiên giành giải thưởng danh giá này. 
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Câu chuyện của Rod 

Stewart 
2010 Vision film 

Rod Stewart tên đầy đủ là Roderick David Rod 

Stewart, sinh năm 1945 tại Anh.Với chất giọng nam 

cao đặc biệt, Stewart nổi lên cuối thập niên 1960 và 

đầu thập niên 1970 với nhóm The Jeff Beck Group và 

sau đó là Faces với tư cách là ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác. 

Những tìm tòi thử nghiệm âm thanh của họ đã đặt nền 

móng cho sự ra đời của dòng metal va hard rock sau 

này 
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Danh nhân đất Việt 2010 
Phương 

Nam 

Việc tìm hiểu nghiên cứu các danh nhân lịch sử vốn là 

một đề tài hấp dẫn rất nhiều các nhà nghiên cứu và 

giới thức giả xưa nay. Từ các thời xa xưa đã có nhiều 

học giả quan tâm thể hiện thành những tác phẩm văn 

chương kỳ thú. Đến thời cận hiện đại lại có nhiều hơn 

các công trình sáng tác, biên khảo các loại truyện ký, 

tiểu thuyết. Trước cách mạng tháng 8 -1945, chúng ta 

đã từng được đọc nhiều cuốn sách danh nhân truyện 

ký viết về thời Hùng Vương, về Bà Trưng, Bà Triệu, 

Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần 

Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Công Trứ... 
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Cổ tích Việt Nam 2010 
Phương 

Nam 

Kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam được truyền miệng 

qua nhiều thế hệ. 


