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Ngày 27/2, bữa tiệc điện ảnh lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra tại Nhà hát Kodak (Los Angeles,
Mỹ). Trước khi kết quả được công bố, hãy cùng VnExpress nhìn lại 10 cái tên tranh giải Phim
hay nhất năm nay.

1. The Social Network

Được xướng tên ở 8 hạng mục quan trọng nhất, bộ phim kể về nguồn gốc ra đời của
Facebook do đạo diễn David Fincher thực hiện, là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu
Phim hay nhất. The Social Network xây dựng dựa trên cuốn sách The Accidental Billionaires
của Ben Mezrich, kể về con đường trở thành tỷ phú của cậu sinh viên trẻ Mark Zuckerberg - chủ
nhân của mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay. Tác phẩm chuyển thể này không chỉ được
đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật mà còn rất thành công về mặt thương mại.

Cảnh trong phim &quot;The
SonySocial Network&quot;. Ảnh:
Kinh phí vỏn vẹn 40 triệu USD, phim thu về 220 triệu USD trên toàn cầu. Kịch bản đầy lôi
cuốn, lối kể chuyện độc đáo và diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên đã đem tới cho The Social
Network 50 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trong thời gian qua, bao gồm cả Quả cầu vàng - giải
thưởng tiền Oscar uy tín nhất. Tuy nhiên, muốn bước lên bục vinh quang trong ngày 27/2, tác
phẩm của đạo diễn David Fincher sẽ phải vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như The King’s
Speech, Black Swan, The Kids Are All Right...

2. The King's Speech

Được nhiều đề cử nhất tại Oscar năm nay (ở 12 hạng mục), The King's Speech hiện là đối thủ
mạnh nhất của The Social Network trong cuộc đua cho danh hiệu Phim hay nhất. Phim xoay
quanh cuộc đời Vua George VI của nước Anh với bối cảnh cuộc Thế chiến II. Người thủ vai nhân
vật chính trong phim - tài tử Colin Firth - đang nắm giữ cơ hội giành tượng vàng Oscar đầu tiên
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trong sự nghiệp dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Diễn xuất của anh khi thể hiện sự nỗ
lực sửa tật nói lắp của Vua George VI để kêu gọi dân chúng trước khi chiến tranh nổ ra, thuyết
phục được cả những khán giả khó tính nhất.

Cảnh trong phim &quot;The
Weinstein.
King's Speech&quot;. Ảnh:
Bộ phim này chịu thua The Social Network tại Quả cầu vàng nhưng với Oscar có thể mọi
chuyện sẽ khác. Năm ngoái, Avatar từng chiến thắng vang dội tại Quả cầu vàng. Tuy nhiên,
The Hurt Locker lại là cái tên được xướng lên trong hạng mục quan trọng nhất tại giải thưởng do
Viện hàn lâm nghệ thuật Mỹ trao tặng. Cơ hội giành giải Phim hay nhất tại Oscar năm nay đối
với The Social Network và The King's Speech đang là ngang nhau. Ngoài ra, hai tác phẩm này
còn cạnh tranh rất gay cấn ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

3. Black Swan

Luôn có tên trong danh sách phim hay nhất trong năm của bất kỳ nhà phê bình phim nào,
Black Swan cũng là một ứng cử viên đáng chú ý cho giải thưởng cao nhất tại Oscar lần thứ 83.
Phim là câu chuyện kể về nữ vũ công Nina và cuộc hành trình khám phá những mặt đen tối
trong tâm hồn mình khi tiếp cận với vai diễn Swan Queen trong vở ballet kinh điển Hồ thiên nga
(xem trailer). Đây là &quot;đứa con tinh thần&quot; mới nhất của đạo diễn Darren Aronofsky,
vốn nổi tiếng với các bộ phim như Requiem For A Dream, The Fountain hay The Wrestler hai
năm trước.

Cảnh trong phim &quot;Black
Fox. Swan&quot;. Ảnh:
Minh tinh thủ vai chính trong Black Swan - Natalie Portman - hiện là cái tên sáng giá nhất cho
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danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc. Tại các giải thưởng điện ảnh đã và đang diễn ra từ đầu
năm tới giờ, Natalie luôn &quot;bất khả chiến bại&quot; trước mọi đối thủ. Black Swan được
chiếu mở màn tại LHP Quốc tế Venice (Italy) vào tháng 10 năm ngoái và nhận được vô số lời
khen ngợi. Doanh thu toàn cầu của tác phẩm này đã vượt qua mốc 100 triệu USD.

4. True Grit

Bộ phim miền viễn Tây của anh em đạo diễn Ethan và Joel Coen là &quot;á quân&quot; trong
danh sách đề cử Oscar năm nay khi được xướng tên tranh giải ở 10 hạng mục. True Grit kể về
chuyến hành trình báo thù của cô gái trẻ 14 tuổi Mattie Ross, cùng với hai người bạn đồng hành
là cảnh sát trưởng Rooster và anh lính biệt kích Texas La Beouf. Phim được làm lại từ tác phẩm
cùng tên vào năm 1969. Tại Quả cầu vàng, True Grit khiến nhiều khán giả ngạc nhiên khi
không giành được bất cứ đề cử nào. Nhưng tại Oscar, bộ phim miền Tây này được kỳ vọng sẽ
làm &quot;nên chuyện&quot;.

Cảnh trong phim &quot;True
Paramount.
Grit&quot;. Ảnh:
Hailee Steinfeld (vai Mattie Ross) - khám phá mới của Hollywood trong năm qua - ngay từ vai
diễn trong phim điện ảnh đầu tay đã được đề cử Oscar. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra băn khoăn
khi rõ ràng Hailee là nữ chính trong True Grit nhưng cô bé lại có tên trong 5 ứng cử viên của
danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Với phần hình ảnh tuyệt đẹp được quay tại những vùng
nông thôn ở bang Texas, True Grit nhiều khả năng sẽ giành giải Quay phim đẹp nhất.

5. The Kids Are All Right

The Kids Are All Right là bộ phim tình cảm hài duy nhất góp mặt trong danh sách 10 tác phẩm
đề cử Phim hay nhất Oscar lần thứ 83. Phim khai thác một khía cạnh khác trong đời sống hôn
nhân của những người thuộc giới tính thứ ba. Nic và Jules là một cặp đồng tính nữ sống hạnh
phúc bên nhau cùng hai đứa con sinh ra nhờ tinh trùng hiến tặng của một người đàn ông tên
Paul. Mọi chuyển thay đổi khi hai đứa trẻ tìm gặp Paul và đưa anh bước vào gia đình đặc biệt
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này. The Kids Are All Right đã giành giải Phim ca nhạc / hài xuất sắc tại Quả cầu vàng hồi giữa
tháng 1.

Cảnh trong phim &quot;The
Focus.
Kids Are All Right&quot;. Ảnh:
Kịch bản xuất sắc và diễn xuất tuyệt vời của hai minh tinh gạo cội - Annette Bening và
Julianne Moore - đã khiến The Kids Are All Right lấy đi nước mắt của bao khán giả khi lần đầu
tiên ra mắt tại LHP độc lập Sundance đầu năm ngoái. Phim đề cập tới những vấn đề khá nhạy
cảm nhưng được thể hiện dưới góc nhìn hài hước và tinh tế. Ngoài đề cử Phim hay nhất, The
Kids Are All Right còn tham gia tranh giải ở ba hạng mục khác là Kịch bản gốc xuất sắc, Nữ
diễn viên chính xuất sắc (Annette Bening) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Mark Ruffalo).

6. 127 Hours

Là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Triệu phú ổ chuột – Danny Boyle, 127 Hours được xây
dựng dựa trên câu chuyện có thật về vận động viên leo núi Aron Ralston. Trong hành trình tới
những hẻm núi hoang vu ở Utah (Mỹ) và năm 2003, anh gặp tai nạn khi bị một hòn đá to rơi
trúng vào tay. Aron cheo leo nơi vách núi suốt 5 ngày với một chai nước nhỏ và số lương khô ít
ỏi. Phim chủ yếu chỉ quay tại một bối cảnh và cực ít nhân vật nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn hàng
triệu khán giả khi ra mắt lần đầu vào cuối tháng 11.

Cảnh trong phim &quot;127
Fox.Hours&quot;. Ảnh:
Diễn xuất chân thực của nam diễn viên chính James Franco được đánh giá là một trong
những màn trình diễn xuất sắc trên màn ảnh rộng của năm 2010. Anh đưa khán giả bước vào
cuộc hành trình đầy cam go, thử thách và không kém phần “run rẩy” với những gì mà Aron
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Ralston phải trải qua. 127 Hours nhận được 6 đề cử Oscar năm nay, trong đó có ba hạng mục
quan trọng là Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

7. Inception

Ra mắt từ mùa hè năm ngoái, Inception đứng thứ 4 trong Top 10 phim có doanh thu toàn cầu
cao nhất năm qua. Đạo diễn kiêm nhà biên kịch lừng danh Christopher Nolan một lần nữa đã
khiến khán giả hâm mộ điện ảnh phải kinh ngạc với những sáng tạo phi thường của mình. Lần
này, ông xây dựng một thế giới kỳ ảo mà ở đó, con người có thể chia sẻ với nhau những giấc
mơ. Tuy nhiên, Inception khó có cơ hội giành giải Phim hay nhất bởi Nolan vốn không có duyên
với Oscar. Năm 2009, The Dark Knight của vị đạo diễn tài ba người Anh cũng bị Viện hàn lâm
“bỏ rơi” tại hạng mục danh giá này.

Cảnh trong phim &quot;Inception&quot;.
Warner Bros.
Ảnh:
Năm nay, cả Leonardo DiCaprio và đạo diễn Christopher Nolan đều không có tên trong các
đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Inception nhận được 8 đề cử
nhưng đa phần ở những giải phụ như Âm thanh, Hiệu ứng hình ảnh, Chỉ đạo nghệ thuật…
Nhiều chuyên gia nhận định ví von Inception giống với trường hợp của Inglourious Basterds
năm ngoái - được đánh giá rất cao và tạo dư luận trong thời gian trình chiếu nhưng khi tranh giải
thì không được nhắc tới nhiều bằng các đối thủ khác.

8. Toy Story 3

Toy Story 3 là phim có kinh phí cao nhất (200 triệu USD) trong số 10 cái tên tranh giải Phim
hay nhất Oscar năm nay. Đây là “kỳ quan thứ 11” của hãng Pixar và là phim có doanh thu cao
nhất trong năm qua với hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu. Toy Story 3 tiếp nối câu chuyện từ hai phần
trước đó. Trải qua bao năm tháng, Andy đã trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Những
món đồ chơi gắn bó với tuổi thơ của cậu giờ bị cất sâu trong hòm. Một hiểu lầm đã dẫn tới một
chuyến phiêu lưu không thể nào quên của các đồ chơi.
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Cảnh trong phim &quot;Toy
Disney.
Story 3&quot;. Ảnh:
Mang lại hoài niệm tuổi thơ, câu chuyện ý nghĩa làm lay động lòng người của Toy Story 3 đã
khiến hàng triệu khán giả thuộc mọi lứa tuổi trên thế giới phải thổn thức khi ra mắt vào cuối
tháng 6 năm ngoái. Mặc dù đã nắm chắc danh hiệu Phim hoạt hình xuất sắc, Toy Story 3 không
có nhiều cơ hội tại hạng mục Phim hay nhất, cũng giống như Up tại Oscar thứ 82. Tuy nhiên,
mọi chuyện đều có thể xảy ra và kiệt tác thứ 11 của Pixar được nhiều người mong đợi sẽ viết
nên câu chuyện vĩ đại của phim hoạt hình vào đêm 27/2.

9. The Fighter

Khắc họa chân dung hai huyền thoại quyền Anh nổi tiếng, The Fighter được coi là chú “ngựa
ô” của Oscar năm nay. Cuộc đời của tay đấm bốc Micky Ward và người anh họ Dicky Eklund
được đưa lên màn ảnh rộng qua phần thể hiện của hai tài tử Mark Wahlberg và Christian Bale.
Trong khi Mark phải tập luyện để cơ bắp săn chắc thì chàng Batman của The Dark Knight phải
giảm cân một cách chóng mặt cho vai diễn. Trong năm qua, The Fighter được đánh giá là một
trong những bộ phim có dàn diễn viên tuyệt vời nhất.

Cảnh trong phim &quot;The
Weinstein.
Fighter&quot;. Ảnh:
Christian Bale đã giành được 14 giải thưởng, trong đó có Quả cầu vàng dành cho Nam diễn
viên phụ xuất sắc. Tại Oscar lần này, đối thủ mạnh nhất của anh là ngôi sao gạo cội Geoffrey
Rush trong The King’s Speech. Tuy nhiên, đến lúc này mọi dự đoán đều đang nghiêng về Bale.
Hai minh tinh Amy Adams và Melissa Leo cũng ngang cơ tại giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.
Ngoài ra, The Fighter còn có cơ hội tại các hạng mục Dựng phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và
Kịch bản gốc xuất sắc.
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10. Winter’s Bone

Giành giải cao nhất tại LHP độc lập Sundance đầu năm ngoái, Winter’s Bone được chuyển
thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Daniel Woodrell vào năm 2006. Phim xoay
quanh cô gái 17 tuổi Ree Dolly sống tại một vùng ngoại ô nghèo nàn và bẩn thỉu. Người cha bỏ
đi biền biệt, Ree trở thành trụ cột của gia đình và phải chăm sóc người mẹ ốm yếu và hai đứa
em còn nhỏ. Rắc rối xảy đến khi cảnh sát địa phương tuyên bố gia đình Ree có thể bị tống ra
khỏi nhà vì cha cô đã thế chấp ngôi nhà để vay tiền đi buôn lậu. Chưa hết bàng hoàng, Ree lại
nghe tin cha mình đã bị giết.

Cảnh trong phim &quot;Winter's
Sundance.
Bone&quot;. Ảnh:
Có kinh phí sản xuất thấp nhất (2 triệu USD) trong 10 phim được đề cử, tác phẩm thuộc dòng
phim độc lập này là bất ngờ lớn nhất của Oscar năm nay. Nhận được những đánh giá trái ngược
từ giới phê bình, Winter’s Bone vẫn giành được 4 đề cử Oscar năm nay. Đáng chú ý là nữ diễn
viên 20 tuổi Jennifer Lawrence thủ vai chính trong phim được sánh ngang với các đàn chị tên
tuổi tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Liệu Winter’s Bone có làm nên lịch sử cho phim độc
lập? Câu trả lời sẽ có vào ngày 27/2.

Nguồn: Vnexpress.net
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