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Tài Tử Mỹ Gốc Hàn Sung Kang Với Sylvesyer Stallone; Đồng Diễn Trong Phim Hành Động
Mới "Viên Đạn Vào Đầu" và đạo diễn Walter Hill, phim sẽ ra mắt toàn quốc vào ngày 1
tháng 2
Diễn viên Mỹ gốc Đại Hàn Sung Kang ("Fast Five") đồng diễn trong phim hành động mới VIÊN ĐẠN
VÀO ĐẦU. Với đạo diễn Walter Hill, phim này có Sylvester Stallone đóng vai Jimmy Bobo, một tay
giết mướn chuyên nghiệp, lập một liên minh không ngờ đến với thám tử kỹ lưỡng Taylor Kwon
(Sung Kang) để hạ thủ người đã giết tàn nhẫn đồng đội của hai bên. Phim cũng có diễn viên Sarah
Shahi ("Thế Giới L" của Showtime), Adewale Akinnuoye-Agbaje (“G.I. Joe: Sự Lên Ngôi của Rắn Hổ
Mang”), Christian Slater (“Cung Tên Bị Gãy”), Jon Seda (“Thái Bình Dương” của HBO), Weronika
Rosati ("May Mắn" của HBO), và Jason Momoa (“Trò Chơi Ngai Vàng” của HBO). Phim sẽ ra mắt
toàn quốc vào ngày 1 tháng 2.
Sơ lược về phim
Hai thần tượng của thể loại phim hành động
cùng làm việc với nhau lần đầu tiên trong phim "Viên Đạn vào Đầu." Nhà làm phim đoạt giải thưởng
Walter Hill đạo diễn ngôi sao quốc tế Sylveswter Stallone trong phim hành động mới này.
Stallone, người đầu tiên tiếp cận đạo diễn Hill với dự án này, cho biết, "tôi nghĩ làm việc với Walter
Hill cho thể loại phim cặp bài trùng này là điều hào hứng, một thể loại phim mà ông biết rất rõ. Mặc
dù trong trường hợp này, các nhân vật chính không hẳn là bạn thân, mà là người đối nghịch cùng
làm việc để chống kẻ thù chung vì sinh mạng của họ dựa vào điều đó. Nhưng từ đó, một quan hệ
hứng thú dần dần phát triển."
Diễn viên Mỹ gốc Đại Hàn Sung Kang
Câu
chuyện dựa vào tiểu thuyết minh họa nổi tiếng Du Plomb Dans La Tête, nguyên tác viết bằng tiếng
Pháp, lấy cảm hứng nhiều từ phim ảnh Mỹ. Tác giả người Pháp nổi tiếng Alexis Nolent, bút danh
Matz, xác nhận, "Tôi bao giờ cũng là người hâm mộ phim cặp bài trùng, một thể loại phim đặc biệt
thực sự của Mỹ. Tôi đang thử nghiệm với một vài ý tưởng thì nghĩ đến việc tiến lên một mức độ nữa
bằng cách để một gã giết thuê hợp tác với một cảnh sát – để tạo mối quan hệ vượt qua ranh giới
của luật pháp, đạo lý và nguyên tắc. Dĩ nhiên, viên cảnh sát thật thà hơn kẻ giết thuê, gã có thể có
những suy nghĩ táo bạo hơn nhiều. Nhưng khái niệm nêu lên ở chỗ hai nhân vật có vẻ không có gì
giống nhau này thực sự lại chia sẻ nhiều điểm giống nhau hơn họ từng nghĩ."
Sung Kang, người
đóng vai đối nghịch với Stallone trong tư cách người đứng bên phía luật pháp trong cặp bài trùng
này, nhận xét, "Họ giống như dầu và nước: bất kể ta muốn lắc để hòa quyện họ với nhau đến mức
nào, họ liên tục chia rẽ ra hai phía."
Hill cho biết, "Chúng tôi muốn câu chuyện và các nhân vật
được thể hiện một cách nghiêm túc, nhưng trong một cuốn phim như vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết là bổ
sung một chút hài hước. Tìm kiếm sự cân bằng như thế đôi khi có thể rất khó, nhưng tôi nghĩ đó là
một phần quan trọng trong tiêu chuẩn giải trí. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những điều mà Syl
hưởng ứng."
Bích chương.
Sơ Lược về Sung Kang
Sung Kang gần đây đồng
diễn với Vin Diesel trong phim nổi tiếng "Fast Five" do Justin Lin đạo diễn. Anh và Lin lần đầu tiên
làm việc với nhau trong phim kịch nổi tiếng "Ngày Mai Sẽ May Mắn Hơn," trình chiếu lần đầu ở Liên
Hoan Phim Sundance 2002, được đề cử giải Grand Jury Prize. Sau đó Kang làm việc với đạo diễn
này trong phim "Nhanh và Giận Dữ: Dòng Chảy Tokyo," "Nhanh &amp; Giận Dữ," và "Kết Thúc Trò
Chơi: Cuộc Tìm Kiếm Bruce Lee Mới." Họ gặp lại nhau trong phim sắp tới "Nhanh và Giận Dữ 6," dự
kiến sẽ phát hành vào tháng 5, 2013.
Ngoài ra, Kang còn đóng trong phim "Sát Thủ Ninja" do
James McTeigue đạo diễn; "Chiến Tranh" của Philip G.Atwell; và phim hành động nổi tiếng "Sống Tự
Do hay Chết Kháng Cự Đến Cùng" của Len Wiseman. Kang cũng đóng trong phim độc lập do Michael
Kang đạo diễn "4 Người Lập Kế Hoạch Đám Cưới" và "Khách Sạn," phim "Khách Sạn" lọt vào Danh
Sách Chọn Lựa Chính Thức của Liên Hoan Phim Sundance 2005. Ngoài ra, anh cũng đóng và sản
xuất phim "Hủy Bỏ" của Chris Chan Lee, phim nằm trong Danh Sách Chọn Lựa Chính Thức của Liên
Hoan Phim Los Angeles 2006.
Những phim khác của Kang bao gồm các vai diễn trong "Người
Đánh Cá Antwone," "Cảng Pearl" của Michael Bay, và phim ngắn "9:30."
Các phim truyền hình
của anh của bao gồm các vai diễn khách trong các phim bộ như "Thầy Tu," "Vụ Án Lạnh," "Ma Trận
Hăm Dọa," "Không Một Dấu Vết," "Tấm Khiên," "Màu Xanh Sở Cảnh Sát New York," "Bạn Gái,"
"Thành Phố Quay," "Hạnh Phúc," "Luật Quân Sự," và nhiều phim khác. Nguyên quán ở Gainesville,
Georgia, Kang bắt đầu đóng phim với nhóm nhà hát thử nghiệm F.A.T.E. (Friends Artist Theater
Ensemble) ở Los Angeles.
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