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The girl with the dragon tattoo 2 2018

Phần hậu truyện "Cô gái có hình xăm rồng" của người Mỹ gây thất vọng lớn khi thu không nổi 8 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba ngày đầu trình chiếu. Trailer bộ phim ‘Cô gái trong lưới nhện ảo' Phần tiếp theo của "Cô gái có hình xăm rồng" (2011) do người Mỹ thực hiện, với Claire Foy trong vai chính. Cuối tuần qua,;The Girl in the Spider's Web chính
thức khởi chiếu từ 9/11. Kết quả sau ba ngày đầu tiên của bộ phim tại Bắc Mỹ thực sự đáng thất vọng: 7,8 triệu USD. Ngay cả khi đã rút kinh phí sản xuất xuống còn 43 triệu USD - tức một nửa so với phần trước, hãng Sony cũng không thể hài lòng với kết quả ấy. Giới quan sát nhận định trừ phi The Girl in the Spider's Web tạo ra điều phi thường tại thị
trường quốc tế, phim sẽ chỉ dừng lại ở mức 24 triệu USD nội địa, và 80 triệu USD toàn cầu. Đó là những con số hết sức khiêm tốn đối với một thương hiệu dựa trên nguyên tác văn học vốn được nhiều độc giả yêu mến. Những tính toán sai lầm của Sony The Girl in the Spider's Web là phần hậu truyện (sequel) của The Girl with the Dragon Tattoo (2011),
nhưng đồng thời có thể coi là tác phẩm tái khởi động (reboot) thương hiệu điện ảnh. Bởi toàn bộ dàn diễn viên, đạo diễn nay đã được thay mới. Trong đó, đáng chú ý có Claire Foy tiếp quản vai chính Lisbeth Salander từ Rooney Mara. Tính trong nguyên tác, The Girl in the Spider's Web thực tế là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Millennium. Stieg Larsson
chấp bút ba cuốn đầu tiên, rồi ông đột ngột qua đời. Từ những ghi chép của người quá cố và được sự đồng thuận từ gia đình Larsson, David Lagercrantz đang nối dài chuỗi tác phẩm văn học. The Girl in the Spider's Web bị giới phê bình lạnh nhạt từ rất sớm. Bộ phim sớm gặp khó khăn bởi bình luận từ phía báo chí. Trên Rotten Tomatoes, The Girl in the
Spider's Web chỉ nhận được 42% đánh giá tích cực, cho số điểm trung bình 5,2/10. Để so sánh, bộ phim cách đây 7 năm đạt 86% đánh giá tích cực, với điểm trung bình 7,6/10. Hơn một tháng qua, lần lượt Venom rồi Bohemian Rhapsody đã vượt qua sự chỉ trích từ báo giới để chinh phục khán giả đại chúng, tạo ra cơn sốt nơi phòng vé. Song, The Girl in
the Spider's Web thất bại trong chuyện đó. Cũng trên Rotten Tomatoes, chỉ 49% khán giả đã mua vé là yêu thích bộ phim. Điểm mấu chốt nằm ở việc The Girl in the Spider's Web thiếu vắng yếu tố trinh thám - điều hết sức nổi bật ở The Girl with the Dragon Tattoo của cả người Thụy Điển lẫn Sony trước đây. Bộ phim mới mang nặng yếu tố hành động.
Còn yếu tố trinh thám lại toàn những chi tiết phi lý đến khó tin. Nhiều tờ báo quốc tế đã mô tả Lisbeth Salander nay giống như James Bond hoặc Jason Bourne phiên bản phái đẹp, tức cô gái nay thiên về đánh đấm hơn là sử dụng đầu óc để giải mã bí ẩn. Cùng lúc đó, trình độ hacker của cô được nâng lên tới mức thượng thừa, thậm chí là phi lý, khó tin.
Bầu không khí bí ẩn buộc phải nhường chỗ cho các cảnh hành động giật gân nhưng thiếu đặc sắc, na ná các phim điệp viên hành động khác. Rốt cuộc, The Girl in the Spider's Web khiến người hâm mộ nguyên tác thất vọng, dẫn tới hiệu ứng truyền miệng không tốt. Venom ít ra cũng đã làm tốt trong việc miêu tả mối quan hệ phức tạp giữa Eddie Brock
(Tom Hardy) và quái vật cộng sinh Venom, cùng các pha hành động kỹ xảo phức tạp. Bohemian Rhapsody chí ít cũng đem tới những giai điệu hân hoan, truyền cảm hứng của Queen. Đó là những yêu cầu tối quan trọng của khán giả khi họ bỏ tiền vào rạp theo dõi bộ phim. Nhưng với The Girl in the Spider's Web, đến điều cơ bản nhất của thương hiệu
không còn nữa. Thiếu vắng ngôi sao Trở lại năm 2011, The Girl with the Dragon Tattoo thực tế không giúp Sony thu quá nhiều lãi. Phim mang về 232 triệu USD từ phòng vé - con số trông thì hấp dẫn đối với một tác phẩm bị gắn nhãn R, có thời lượng 150 phút. Song, Sony đã phải bỏ ra tới 90 triệu USD để thực hiện dự án. May cho The Girl with the
Dragon Tattoo là phim ra rạp vào đúng dịp Giáng sinh - thời điểm các studio thường tung ra tác phẩm hướng đến đối tượng gia đình hoặc chỉ nhãn PG-13. Rooney Mara và Daniel Craig từng gây bão trên các diễn đàn điện ảnh bởi hàng loạt hình ảnh khiêu khích khi đóng chung trong The Girl with the Dragon Tattoo. Lần lượt Adventures of Tintin, Alvin
and the Chipmunks: Chipwrecked, hay thậm chí là Mission: Impossible - Ghost Protocol nhắm tới đối tượng khán giả tương đối khác so với The Girl with the Dragon Tattoo. The Girl in the Spider's Web không có được lợi thế đó. Bởi đối tượng khán giả người lớn đến nay vẫn còn đang mê đắm A Star Is Born, Halloween, Bohemian Rhapsody. Khi bị giới
phê bình dành cho nhiều ý kiến tiêu cực từ sớm, phim rất khó lôi được tập khách hàng này ra đến rạp. Một điểm yếu nữa của The Girl in the Spider's Web so với phim trước nằm ở yếu tố ngôi sao. Bộ phim năm 2011 do David Fincher thực hiện, với bộ đôi nhân vật chính do Rooney Mara - Daniel Craig khắc họa. Sau đó, Mara còn nhận đề cử Oscar
cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ tác phẩm. Hai cái tên Claire Foy - Sverrir Gudnason chắc chắn không thể gây ra tò mò cho công chúng. Foy không phải là diễn viên tệ, bởi cô từng tỏa sáng ở series The Crown, hay phim tiểu sử First Man mới hồi tháng 10. Nhưng để đạt đến mức ngôi sao "hạng A", "bông hồng nước Anh" chắc chắn vẫn còn cần
thêm thời gian. Claire Foy rất giỏi nhưng tài năng của cô đã bị hoài phí trong phim. Sở dĩ đưa ra Claire Foy so sánh trước bởi Sverrir Gudnason chắc chắn "không có tuổi" trước Daniel Craig. Chưa kể, nhân vật nhà báo Mikael Blomkvist trong The Girl in the Spider's Web của anh bị thu hẹp đất diễn, và trở nên cực kỳ nhạt nhòa trong bức tranh tổng thể.
Thật khó tin khi Sony lại "bật đèn xanh" cho The Girl in the Spider's Web sau ngần ấy trắc trở. Thương hiệu của họ thực tế mới đi qua một tác phẩm, nhưng đã phải trải qua quá nhiều thay đổi, và lại còn bị trì hoãn trong suốt thời gian dài. Sẽ là không ngạc nhiên khi "cô gái có hình xăm rồng" tiếp tục mất hút trên màn ảnh lớn trong thời gian tới, dù
nguyên tác văn học vẫn còn ba tập chưa được người Mỹ khai thác. Và khán giả có lẽ nên sớm gửi lời chia tay tới phiên bản nữ hacker Lisbeth Salander của Claire Foy. Theo Zing Nữ diễn viên Claire Foy với ngoại hình ấn tượng trong vai Lisbeth Salander ở phần 2 của Cô gái có hình xăm rồngỞ phần phim thứ 2 này, Lisbeth Salander - nữ hacker có hình
xăm rồng kì bí bị kẹt trong một "mạng nhện" của những tên gián điệp, những kẻ tội phạm công nghệ và các quan chức chính phủ tham nhũng. Bộ phim đào sâu vào quá khứ của Salander và những bí mật đưa Salander trở thành một cô nàng hacker kỳ quái. Đặc biệt, tình tiết Lisbeth Salander - cô gái có hình xăm rồng còn có một người chị em song sinh
nữa vừa được hé lộ ở trailer đã phần nào đẩy câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn nhiều.Trailer phim Cô gái trong lưới nhện ảoThe girl with the dragon tattoo là quyển thứ nhất trong bộ tiểu thuyết ba quyển Millennium của cố nhà văn Stieg Larsson (hai cuốn sau có tựa đề The girl who played with fire và The Girl who kicked the Hornets' nest). Cả ba
quyển đều được xuất bản sau khi tác giả lên cơn đau tim và qua đời vào năm 2004. Nội dung loạt truyện theo chân những cuộc điều tra tội phạm ly kỳ của hai nhân vật chính - nhà báo Mikael Blomkvist và nữ thiên tài hacker xăm trổ Lisbeth Salander.Cô gái có hình xăm rồng phần 1 ra mắt vào năm 2005 với sự tham gia của tài tử Daniel Craig trong vai
nhà báo Mikael Blomkvist và Rooney Mara trong vai Lisbeth SalanderThe girl in the Spider’s Web là quyển thứ tư tiếp nối loạt tiểu thuyết Millennium, do nhà văn lừng danh David Lagercrantz chấp bút dưới sự cho phép của gia đình cố tác giả Stieg Larsson. Cuốn sách được xuất bản vào năm 2015, khai thác câu chuyện của bộ đôi chính trong một phi
vụ giật gân hơn.Trước cơn sốt của The girl in the Spider’s web, hãng phim Sony Pictures thay vì tiếp tục chuyển thể quyển thứ 2 thành phim (The girl who played with fire), đã quyết định ngay lập tức đưa quyển thứ 4 đang gây sốt này lên màn ảnh rộng.Claire Foy đã thay đổi ngoại hình 100% để vào vai Rooney Mara trong phần 2Thế chỗ cho vai chính
- nữ hacker với hình xăm rồng kì dị trên lưng ở phần 1 của Rooney Mara là nữ diễn viên Claire Foy với ngoại hình ấn tượng không kém. Nữ diễn viên 34 tuổi người Anh này từng hai lần nhận đề cử BAFTA, giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất năm 2017 cho series phim The crown. Để vào vai nữ hacker lập dị Lisbeth Salander,
Claire Foy đã phải cắt tóc, thay đổi ngoại hình lạnh lùng khác cô ngoài đời 100%.The girl in the Spider’s Web dự kiến sẽ ra mắt khán giả Việt vào ngày 9-11, là một trong những phần phim tiếp theo đáng chờ đợi của series trinh thám đình đám này.Một số hình ảnh ấn tượng của Cô gái trong lưới nhện ảo (The girl in the Spider’s Web): Tranh cãi về phần
mới của Cô gái có hình xăm rồng MINH TRANG V.V - Thứ bảy, 09/06/2018 08:15 (GMT+7) Mới chỉ tung ra teaser trailer nhưng phần 2 của bộ phim “Cô gái có hình xăm rồng” mang tên “Cô gái trong lưới nhện ảo” đã cuốn hút khán giả bằng sự hấp dẫn, ly kỳ. Nữ hacker “chẳng giống ai” Lisbeth Salander (do Claire Foy thủ vai) trong “Cô gái trong
lưới nhện ảo” lần này bị kẹt trong một "mạng nhện" của những tên gián điệp, những kẻ tội phạm công nghệ và các quan chức chính phủ tham nhũng. Bộ phim mổ xẻ quá khứ bí mật của Salander - một hacker đặc biệt. Minh tinh Claire Foy từng đoạt giải” Quả cầu vàng”, 2 lần nhận đề cử BAFTA cùng với ngôi sao triển vọng Sverrir Gudnason trong vai
Mikael Blomkvist trong phim. Còn nhớ năm 2011, khi được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất của Thuỵ Điển, sê-ri phim hành động giật gân “The Girl with the Dragon Tattoo” đã trở thành hiện tượng phòng vé ở Hollywood và nhận 5 đề cử giải Oscar danh giá. Sau 7 năm, series phim đình đám này trở lại với tên gọi “The Girl in
the Spider’s Web” (tựa Việt hoá: “Cô gái trong lưới nhện ảo”). “The Girl with the Dragon Tattoo” là quyển thứ nhất trong bộ tiểu thuyết 3 quyển “Millennium” của cố nhà văn Stieg Larsson (hai cuốn sau có tựa đề “The Girl Who Played with Fire” và “The Girl Who Kicked the Hornets' Nest”) tập trung vào những cuộc điều tra tội phạm ly kỳ của hai nhân
vật chính - nhà báo Mikael Blomkvist và hacker Lisbeth Salander. Cả ba quyển đều được xuất bản sau khi tác giả lên cơn đau tim và qua đời vào năm 2004. “The Girl in the Spider’s Web” là quyển thứ 4 tiếp nối loạt tiểu thuyết Millennium, do nhà văn lừng danh David Lagercrantz chấp bút dưới sự cho phép của gia đình cố tác giả Stieg Larsson. Cuốn
sách được xuất bản vào năm 2015, và được nhiều nhà phê bình đánh giá là sự trở lại tuyệt vời của một trong những series truyện trinh thám xuất sắc thế kỷ XXI. Vì thế, Sony Pictures thay vì tiếp tục chuyển thể quyển thứ 2 thành phim (“The Girl Who Played with Fire”), đã quyết định đưa quyển thứ 4 đang gây sốt lên màn ảnh rộng. “The Girl in the
Spider's Web” do Fede Alvarez làm đạo diễn, người từng nổi tiếng với các phim “Don't Breathe” (2016), “Evil Dead” (2013)... Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc kể từ ngày 9.11.2018.
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