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Những bộ phim cổ trang trung quốc năm 2013
Màn ảnh Hoa ngữ không chỉ có kiếm hiệp, cung đấu hay ngôn tình, thần thoại cũng là một chủ đề được khai thác xuyên suốt trong những năm qua. Dựa theo các tác phẩm huyền huyễn liêu trai ăn khách, những bộ phim thần thoại hay nhất Trung Quốc dưới đây cùng với kỹ xảo xuất sắc đã biến những nhân vật huyền hoặc trở nên sống động và chân
thực như bước ra từ tiểu thuyết.1. Những bộ phim thần thoại hay nhất Trung Quốc: Đấu La đại lục – Douluo Continent (2021) Bộ phim đạt mốc 5 tỷ lượt xem ngay khi kết thúc công chiếu trên nền tảng Tencent, WeTV và Đài trung ương CCTV8, giúp nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục thống trị dòng phim cổ trang. Đặc biệt đây là phim truyền hình hiếm
hoi thu hút cả khán giả nam.Phim theo chân chàng trai nghèo Đường Tam mưu sinh bằng nghề rèn sắt ở đại lục Đấu La. Anh gia nhập Học viện nghèo Sử Lan Khắc, chinh phục các “hồn thú” và trở thành hồn sư trụ cột của nhóm Thất Quái. 7 người với những kỹ năng khác nhau cùng đoàn kết đánh bại các hồn sư cao cấp. Trong hành trình này, Đường
Tam dần phát hiện ra thân thế bí ẩn của cha mẹ mình và cả muội muội thân thiết Tiểu Vũ. Nói về phương diện truyền hình thì đây là bộ phim có sự đột phá về mặt kỹ xảo, mỗi nhân vật đều có tính cách, nội tâm và đất diễn khá cân bằng. Điểm lôi cuốn khán giả chính là sự thần bí của các hồn sư.Trong quá trình nâng cấp bản thân, Đường Tam ngày
càng phải đối mặt với những hồn sư mạnh hơn cho tới khi gặp được người mạnh nhất. Việc các hồn sư lần lượt xuất hiện rồi thất thủ trên hành trình của Đường Tam khiến bộ phim kịch tích từ đầu đến cuối và hầu hết khán giả đều đang mong ngóng phần 2.2. Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện – Journey to the West: Conquering the Demons (2013) Có rất
nhiều phiên bản ngoại truyện Tây Du Ký thành công, nhưng đặc sắc nhất phải kể tới bộ phim điện ảnh năm 2013 do Châu Tinh Trì đạo diễn với sự tham gia của Thư Kỳ, Hoàng Bột, Văn Chương, La Chí Tường…Pháp sư Trần Huyền Trang đi khắp nhân gian với tâm niệm diệt trừ yêu quái. Trong một lần đối mặt thủy quái, anh đã được một cô gái họ Đoàn
ứng cứu. Họ tiếp tục hành trình và lần lượt thu phục Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không. Cô gái họ Đoàn yêu thích Trần Huyền Trang và dùng nhiều cách hài hước để đánh động trái tim của anh. Nếu nàng thành công thì liệu Trần Huyền Trang có trở thành Phật? Bộ phim có rất nhiều chi tiết hài hước khiến khán giả cười ngặt nghẽo, nhưng bao trùm lên cái
hài chính là nỗi sợ. Đây không phải phim kinh dị nhưng Châu Tinh Trì thật sự khiến khán giả phải co rúm người lại với những màn biến hình của yêu quái. Kể cả Trư Bát Giới với gương mặt bóng nhẫy hay Tôn Ngộ Không xấu xí tà ác cũng khiến khán giả lạnh gáy. Chi tiết Tôn Ngộ Không bứt từng cọng tóc trên đầu Trần Huyền Trang thật sự khiến người
ta không dám nhìn thẳng. Kỹ xảo cũng là điểm cộng lớn khiến khán giả không dám chớp mắt trong suốt 110 phút xem phim.Thành công của tập phim này thúc đẩy Châu Tinh Trì ra mắt phần 2 Journey To The West: The Demons Strike Back vào năm 2017 cũng lập thành tích phòng vé 248.8 triệu USD, cao hơn cả phần 1. Phim xứng đáng là một trong
những bộ phim thần thoại hay nhất Trung Quốc.3. Họa Bì 1 và 2 – Painted Skin, Painted Skin: The Resurrection 2 (2008) Phim xoay quanh hồ ly tinh Tiểu Duy (Châu Tấn) phải ăn tim người để sống. Dùng sắc đẹp và tà thuật của mình, Tiểu Duy đã mê hoặc tướng quân Vương Sinh (phần 1) và Hoắc Tâm (phần 2) khiến chàng từ bỏ người phụ nữ mà mình
yêu thương.Nói về mức độ thành công thì phần 2 của phim đã lập thành tích phòng vé cao gấp 3 lần nhờ nội dung kịch tính, nghiệt ngã hơn và nhân vật Tĩnh công chúa của Triệu Vy cũng đột phá trong tính cách, trở thành đối thủ xứng tầm của Tiểu Duy. Ba cái tên ngôi sao Trần Khôn, Châu Tấn và Triệu Vy đã đủ khiến khán giả kéo tới rạp. Đặc biệt
diễn xuất bằng ánh mắt của bộ ba này phải nói là đỉnh cao thu hút khiến khán giả muốn xem lại từng khoảnh khắc. Phim có một số cảnh quay da thịt trần trụi nhưng đó không phải là điểm đáng nói khi nhắc tới Họa Bì. Dù kết phim phần 2 có hơi đuối nhưng Họa Bì vẫn là một trong những bộ phim thần thoại hay nhất Trung Quốc không nên bỏ lỡ.4.
Những bộ phim thần thoại hay nhất Trung Quốc: Mỹ nhân ngư – The Mermaid (2016) Bộ phim bom tấn của Châu Tinh Trì lập thành tích phòng vé 553 triệu USD và giữ vững kỷ lục doanh thu trong vòng 1 năm 6 tháng trước khi bị Chiến lang 2 của Ngô Kinh phá vỡ.Phim kể về doanh nhân bất động sản Lưu Hiên (Đặng Siêu) mua một eo biển. Lưu Hiên
sau đó đổ tiền đưa máy phát sóng siêu âm xuống đại dương để xua đuổi sinh vật biển nhằm biến nơi này thành khu du lịch. Đứng trước nguy cơ diệt vong, tộc người cá quyết định cử nàng tiên cá xinh đẹp San San (Lâm Doãn) đi thủ tiêu Lưu Hiên. Tuy nhiên, nàng tiên cá chẳng những không ám sát được kẻ thù mà còn đem lòng yêu hắn. Phim tràn ngập
tình tiết gây cười, tuy nhiên “món cơm đặc sản” của Châu Tinh Trì lần này ngon và ý nghĩa hơn nhờ ý nghĩa nhân văn bảo vệ môi trường. Đúng như ai đó từng nói: “Khi cái cây cuối cùng bị đốn hạ, con cá cuối cùng bị ăn thịt, dòng sông cuối cùng bị đầu độc… bạn sẽ nhận ra mình không thể ăn tiền mà sống”. Bộ phim còn hơn cả ngàn lời cảnh báo. Phim
cũng được coi là một trong những bộ phim thần thoại hay nhất Trung Quốc.5. Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập – The Yin-Yang Master: Dream of Eternity (2020) Họa Xà bị phong ấn 300 năm sắp thức tỉnh, do đó 2 vị pháp sư Tình Minh (Triệu Hựu Đình) và Bác Nhã (Đặng Luân) được triệu tập đến Thiên Đô để tham gia nghi lễ tế thiên đại điển. Sau nhiều
bất hòa, cả hai đã kết hợp cùng nhau tiêu diệt Họa Xà, giải mã các bí ẩn trong cung điện.Một điểm thu hút lớn của phim là màn cởi áo khoe cơ bụng 6 múi của các nam thần Hoa ngữ. Nhân vật Trường Bình Công chúa do Vương Tử Văn thủ vai cũng là một ẩn số thú vị vào nửa cuối phim.Tuy phim được khán giả đón nhận nhưng mới công chiếu 10 ngày
thì đã bị gỡ bỏ khỏi các rạp Trung Quốc do scandal đạo nhái của đạo diễn Quách Kính Minh. Phép “mở cổng không gian” trong phim được cho là giống với tác phẩm Doctor Strange của Hollywood.Tuy nhiên, công bằng mà nói thì Âm Dương Sư: Tình Nhã Tập có nhiều nhiều điểm sáng tạo về kỹ xảo, huống chi chú thuật của pháp sư được lấy từ game và
tiểu thuyết cùng tên. Bạn vẫn có thể xem phim trên Netflix, không nên vì phốt này mà bỏ qua một bộ phim hay.>>> Bạn có thể quan tâm: 5 BỘ PHIM XUYÊN KHÔNG TRUNG – HÀN HAY NHẤT BẠN KHÔNG THỂ BỎ LỠ6. Truy lùng quái yêu 1, 2 – Monster Hunt (2015-2018) Bộ phim mô tả thế giới giả tưởng nơi con người và yêu quái cùng chung
sống. Trong cuộc chiến khốc liệt giữa người và yêu, mối quan hệ giữa chàng trai Thiên Âm (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà) cũng dần thay đổi.Phần 1 đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé 15 triệu USD chỉ sau 2 ngày công chiếu vào năm 2015, là tiền đề cho sự ra đời của phần 2 cũng thành công không kém vào năm 2018. Trong phần 2,
khán giả tiếp tục gặp lại chú quái nhi đáng yêu Hồ Ba Củ Cải cùng nhiều tình tiết cười ra nước mắt. Đặc biệt, màn tung hứng giữa ảnh đế Lương Triều Vỹ và nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân khiến khán giả ùa nhau tới rạp.Các bộ phim thần thoại là một minh chứng cho thấy kỹ xảo của điện ảnh Trung Quốc đã có sự tiến bộ đáng kể từ bộ phim Tây Du Ký kinh điển
năm 1986. Kể cả điện ảnh hay phim truyền hình Hoa ngữ đều có thể thỏa mãn thị giác của bạn không hề thua kém phim Hollywood. Vì thế, mọt phim đừng quên bổ sung những bộ phim thần thoại hay nhất Trung Quốc này và danh sách “must-watch” của mình nhé.>>> Xem thêm: NHỮNG BỘ PHIM TRINH THÁM HAY CỦA TRUNG QUỐCTạp chí thời
trang Harper’s Bazaar Việt Nam Phim cổ trang Hàn Quốc luôn mang đến cho khán giả những giây phút giải trí thoải mái không chỉ bởi hình ảnh đẹp mà còn bởi nội dung mang tính lịch sử kịch tính. Cùng với đó, hầu hết những phim cổ trang thời xưa của Hàn Quốc đều có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng nên càng được nhiều bạn trẻ đón nhận
hơn. Hãy cùng Ben Computer điểm qua top 5 bộ phim được yêu thích nhất hiện nay nhé. 1. Hoàng hậu Ki – Empress Ki (2013) Đạo Diễn: Han Hee Thể Loại: phim Cổ trang Hàn Quốc, cung đấu, tình cảm Diễn Viên Chính: Ha Ji Won, Ji Chang Wook, Jo Min Joo Số Tập: 51 Thời Lượng: 60 phút/tập Độ Tuổi Phù Hợp: 13 tuổi trở lên Hoàng hậu Ki chính thức
ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2013 và được mua bản quyền phát sóng tại Việt Nam vào mùa hè năm 2014. Bộ phim có lẽ trở thành tuổi thơ của nhiều người dân Việt Nam. Nội dung phim kể về hành trình đi từ thân phận cống nữ lên đến địa vị Hoàng Hậu cao quý của Ki Seung Nyang (do Ha Ji Won thủ vai). Ki vốn là người Cao Ly, một lần trên đường đi
cùng mẹ, Ki bị bắt sang làm cống nữ cho nhà Nguyên. Từ đây mở ra một cuộc sống mới với thân phận mới của cô gái. Với tài trí của mình, vượt qua bao nhiêu thử thách, thủ đoạn chốn thâm cung, Ki có được sự quan tâm và tình yêu của hoàng đế Ta Hwan (do Ji Chang Wook thủ vai). Bộ phim không chỉ khiến khán giả mãn nhãn với những màn đấu đá
đầy thông minh của Ki mà còn khiến người xem day dứt vì mối tình tay ba giữa Ki, hoàng thượng và thế tử Wang Yoo (do Jo Min Joo thủ vai). Cuối cùng, trải qua bao thăng trầm, Ki cũng bước đến vị trí quyền lực nhất, trở thành hoàng hậu một nước. Có thể nói, Hoàng hậu Ki chính là một trong những bộ phim cổ trang Hàn Quốc kinh điển nhất của nền
điện ảnh nước này. Nhân vật chính do Ha Ji Won thủ vai đã góp phần làm nên sự thành công rực rỡ của bộ phim 2. Nữ hoàng Seon Deok – Queen Seon Duk (2009) Đạo Diễn: Park Hong-kyun Thể Loại: Cung đấu, cổ trang, lịch sử Diễn Viên Chính: Lee Yo Won, Go Hyun-jung Số Tập: 60 Thời Lượng: 60 phút/tập Độ Tuổi Phù Hợp: 13 tuổi trở lên Bộ phim
kể về cuộc đời của SeonDoek (Lee Yo Woo) xuất phát từ một cô gái bị gia đình ruồng bỏ cho đến khi trở thành nữ hoàng đầu tiên của Tân La. Đây là một bộ phim được xây dựng dựa trên lịch sử Trung Quốc. Khán giả được chứng kiến những phân đoạn tranh đấu đầy mưu mô với âm mưu chính trị thâm độc. Sau rất nhiều gian truân, đau khổ, bằng sự
thông minh và bản lĩnh của mình, SeonDoek đã chính thức trở thành nữ vương quyền lực. Bộ phim được đánh giá là phim cổ trang thành công nhất của điện ảnh Hàn Quốc và đã nhận được không ít giải thưởng cao quý năm 2009. 3. Chuyện Nàng Dong Yi – Dong Yi (2010) Đạo Diễn: Lee Byung Hoon Thể Loại: Cổ trang, cung đấu Diễn Viên Chính: Han
Hyo Joo, Ji Jin Hee Số Tập: 60 Thời Lượng: 60 phút/tập Độ Tuổi Phù Hợp: 13 tuổi trở lên Dong Yi xuất thân là một cô gái thường dân, sau khi cha và anh trai bị giết hại một cách oan uổng, cô quyết tâm nhập cung làm cung nữ để tìm hiểu sự thật và minh oan cho cha và anh trai. Với sự thông minh, lanh lợi và tấm lòng lương thiện, Dong Yi nhận được sự
yêu thương của vua Suk Jong và sự tin tưởng của hoàng hậu In Hyun. Vượt qua nhiều khó khăn, Dong Yi được sắc phong Thục tần và hạ sinh cho vua một vị hoàng tử sau này trở thành vị vua thứ 21 của Triều Tiên. Bộ phim được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và cũng nhận được nhiều lời khen từ các giới chuyên môn. 4. Lee San – Triều đại
Chosun (2007) Bộ phim nói về cuộc đời vị vua thứ 22 của Triều Tiên. Ông là một vị vua tài trí trong lịch sử, thời kì ông đương nhiệm, đất nước hưng thịnh, dẹp loạn yên ổn, đem lại nhiều thành tựu lịch sử. Xen kẽ với những tình tiết lịch sử là chuyện tình yêu giữa vua Lee San và nàng Song Yeung. Sự gặp gỡ định mệnh hồi còn nhỏ diễn biến ngay từ tập
1 đã mở ra chuyện tình yêu ngọt ngào giữa bao sóng gió của một nàng họa sĩ thường dân với người đứng đầu một nước. Bộ phim đã nhận được giải phim truyện xuất sắc nhất của đài MBC vào năm 2007. 5. Nàng Dae Jang Geum – The Great Jang-Geum (2003) Đạo Diễn: Lee Byung Hoon Thể Loại: phim cổ trang Hàn Quốc, cung đấu, lịch sử Diễn Viên
Chính: Lee Young Ae, Ji Jin-Hee Số Tập: 54 Thời Lượng: 60 phút/tập Độ Tuổi Phù Hợp: 13 tuổi trở lên Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của nàng Dae Jang Geum. Xuất phát từ một cung nữ trong cung, tuy nhiên nhờ sự am hiểu y học cũng như sự thông minh, nhanh nhẹn trong cách xử lý tình huống, Dae Jang Geum dần dần có được sự tin tưởng từ
mọi người và trở thành nữ ngự y đầu tiên của hoàng thượng. Thông qua cuộc đời của nhân vật, bộ phim cũng khéo léo giới thiệu tới khán giả văn hóa của Hàn Quốc. Điều này cũng khiến cho phim trở nên thu hút hơn, ấn tượng hơn. Trên đây là 5 phim cổ trang Hàn Quốc không thể bỏ lỡ mà Ben Computer đã tổng hợp được. Nếu các bạn có yêu thích hay
biết đến bộ phim nào, đừng ngại ngần mà hãy chia sẻ cho Ben Computer biết nhé! Để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác, truy cập ngay website: !
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