Có gì hot?

“Quý cô ưu tú” Kim Hee Sun
sành điệu khi sang Việt Nam

Chiều 26/9, Kim Hee Sun ra sân bay
Incheon, lên đường sang Việt Nam.
Nữ diễn viên sẽ cùng đoàn làm phim
Quý cô ưu tú có chuyến nghỉ dưỡng
ở Đà Nẵng. Nhờ thành công trong
cách tác phẩm như Áo cưới, Forever
yours, Hoa hướng dương, Tomato,
Tạm biệt tình yêu của tôi, Kim Hee
Sun là diễn viên số một của màn ảnh
Hàn, thuộc top những mỹ nhân và là
nữ hoàng quảng cáo.
Năm 2017, Kim Hee Sun lại tiếp
tục trở thành Nữ hoàng rating nhờ
tác phẩm Quý cô ưu tú. Kim Hee
Sun và Kim Sun Ah trở thành cặp
bài trùng, là nút thắt của toàn bộ tác
phẩm. Nhan sắc và tài diễn xuất của
2 ngôi sao hàng đầu giúp Quý cô
ưu tú giành chiến thắng áp đảo so
với các bộ phim chiếu cùng giờ. Dự
kiến Kim Sun Ah cũng có mặt trong
chuyến du lịch đến Việt Nam.

M aleficent 2
chuẩn bị sản xuất
Không ngạc nhiên khi Disney
quyết định khởi động dự án phần
hai Maleficent. Năm 2016, Disney
thông báo về việc nhà biên kịch
Linda Woolverton sẽ là người thực
hiện kịch bản cho bộ phim mới.
Tuy nhiên, mới đây, theo nguồn tin
Deadline, nhà sản xuất tiếp tục mời
Jez Butterworth thay thế vị trí biên
kịch.
Hiện tại, đã có nhiều thông tin về
việc minh tinh Angelina Jolie sẽ trở
lại với thương hiệu này. Tuy nhiên,
nữ diễn viên vẫn chưa chính thức
đặt bút ký hợp đồng cho phần hai
vì còn dựa trên chất lượng kịch bản
Maleficent 2.
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