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Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2018 lần thứ 10 với những bộ phim đa dạng
do các nhà làm phim nữ và quốc tế chiếm ưu thế
Quận Cam, CA – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) trân trọng thông báo Viet
Film Fest 2018 lần thứ 10 sẽ được diễn ra từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 10, 2018, tại
rạp AMC 30, thành phố Orange. Trước đây, đại hội điện ảnh thường được tổ chức vào
tháng Tư, trong vòng bốn ngày, nhưng năm nay hình thức tổ chức được thay đổi thành
một đại hội điện ảnh diễn ra trong ba ngày vào tháng 10. Mặc dầu Viet Film Fest tạm
nghỉ năm 2017 để điều chỉnh hình thức tổ chức, các bộ phim của các nhà làm phim Việt
và về trải nghiệm Việt vẫn được gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Trong số 61 phim gửi
về, 30 phim (13 phim dài và 17 phim ngắn) được chọn để trình chiếu ở đại hội điện ảnh
năm nay. Năm nay, các quốc gia có phim được trình chiếu gồm Việt Nam, Anh,
Canada, Pháp, Tiệp Khắc, Đức, và Mã Lai. Đáng chú ý nhất về những bộ phim được
tuyển chọn là sự có mặt áp đảo của phụ nữ dẫn dắt quá trình thực hiện những bộ phim
này. Hơn 50% trong số phim tại Viet Film Fest 2018 được đạo diễn hoặc được sản xuất
bởi phụ nữ, và rất nhiều trong số đó có nhân vật nữ mạnh mẽ và các câu chuyện
thường vắng mặt trong các cuốn phim dòng chính. Trong thời điểm phong trào #MeToo
và # OscarsSoWhite thống trị truyền thông Hollywood, các nhà làm phim nữ Việt đang
chứng tỏ là những người đi đầu trong việc chống lại tình trạng hiện tại.
Đêm Khai Mạc của Viet Film Fest sẽ bắt đầu với phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè
(Summer in Closed Eyes) c ủa Cao Thuý Nhi, một câu chuyện tình giao thoa văn hoá,
hình ảnh đẹp diễn ra ở Hokkaido, Nhật Bản. Bộ phim sâu sắc về ký ức và sự hoà giải
này, dẫu gặp nhiều thách thức trong quá trình sản xuất, đã trở thành dự án phim thành
công cả về mặt phê bình lẫn thương mại ở Á Châu. Dàn diễn viên và ê kíp trẻ Việt Nhật
sẽ có mặt để khởi động đại hội điện ảnh.
Với những người yêu loại phim thể nghiệm và lịch sử người tỵ nạn, The Island của
Tuấn Andrew Nguyễn sẽ khiến người xem ám ảnh. Được quay hoàn toàn ở Pulau
Bidong, trại tỵ nạn lớn nhất và hoạt động lâu nhất sau Chiến Tranh Việt Nam, phim kết

