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Tiểu sử
Phoebe Minh Thư, khuôn mặt đa tài mới của làng nghệ thuật hải ngoại
Wednesday, November 08, 2006
Phoebe Minh Thư
LITTLE SAIGON, Orange County
- Làng nghệ thuật Việt Nam hải ngoại lại vừa xuất hiện một khuôn mặt mới, đó là Phoebe Minh Thư,
mà xếp cô vào hàng người mẫu, xướng ngôn viên, MC (người điều khiển chương trình), điểm phim...
hay tài tử đều được cả, vì cô tham gia vào mọi lãnh vực và dường như đều thành công!
Trong vài
năm trở lại đây, người ta thấy một cô gái trẻ Việt Nam, khuôn mặt dễ thương, noi năng lưu loát,
qua tên Minh Thư, thường xuất hiện trong nhiều lãnh vực nghệ thuật của vùng Little Saigon, Orange
County, California, nơi có cộng đồng Việt Nam đông đảo nhất ở hải ngoại.
Trước hết Minh Thư tên đầy đủ là Lâm Hoàng Minh Thư, sanh quán tại Sóc Trăng, thuộc vùng Ðồng Bằng Sông Cửu
Long - đã xuất hiện như người mẫu, đóng một số cảnh trong một số cuốn DVD của các trung tâm
Hoa Biển, Nguyễn Dương-Thu Tuyết... kế tiếp người ta lại thấy Minh Thư xuất hiện trong chương
trình Ðiểm Phim vào mỗi chiều Thứ Bảy trên đài truyền hình Saigon TV, một trong những đài truyền
hình Việt ngữ hoạt động mạnh trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Minh Thư điểm phim một
cách vững vàng, cho thấy cô hiểu rõ về cuốn phim, nói năng lưu loát cả Anh ngữ lẫn Việt ngữ, bên
canh nam đồng nghiệp Dean Vũ...
Minh Thư cũng thường được mời làm MC đi giới thiệu cho các
chương trình ca nhạc kịch tại Little Saigon hay các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, và gần đây nhất
người ta lại thấy Phoebe Minh Thư xuất hiện trong cuốn phim “Tình yêu bất diệt” (Love Never Dies)
của đạo diễn trẻ Victor Vũ, từng thực hiện các cuốn phim được chú ý nhiều trong làng điện ảnh hải
ngoại gần đây, như “Oan hồn” (Spirits), “Buổi sáng đầu năm” (First Morning).
Trong phim “Tình
yêu bất diệt”, được coi là thuộc loại phim kỳ bí, siêu nhiên, Phoebe Minh Thư đóng vai nữ chánh,
Lan, bên cạnh Thanh Tâm (đóng vai người chồng là Nam), cùng với cặp tài tử kỳ cựu của làng điện
ảnh của hải ngoại, là Catherine Thúy Ái và Ðặng Hùng Sơn, cũng như sự xuất hiện đặc biệt của
Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, đảm trách vai một cao tăng trong phim.
Phoebe Minh Thư cho
biết đã được chọn đóng trong cuốn phim “Tình yêu bất diệt” này, do một sự tình cờ, khi cô được đạo
diễn Victor Vũ chọn trong một số cô gái được giới thiệu để đóng trong cuốn phim mới này, do Victor
Vũ dự định thực hiện trong bộ phim 4 tập, với cùng đề tài kỳ bí, siêu nhiên.
Qua cuốn phim mới
này, Phoebe Minh Thư hy vọng có thể đi tiếp được con đường điện ảnh trong tương lai, khi có 2
hãng phim Mỹ, Úc, đã để ý đến cô và sẵn sàng ký hợp đồng đóng phim trong những ngày tới đây.
Minh Thư nhìn nhận rằng cô rất thích đóng phim, vì từ đó có thể diễn tả được hết nội tâm của mình,
thể hiện đúng nhân vật trong phim, theo yêu cầu của đạo diễn, mặc dù trước đây, vào năm 2004,
cô lại tốt nghiệp về “business”, từ trường đại học San Diego University, ở miền Nam California, khi
được định cư tại đây, sau khi cùng gia đình vượt biển đến Phi Luật Tân vào năm 1986.
Minh Thư
cũng khoe rằng cô có cả bằng mua-bán địa ốc, “tuy nhiên quả thật, Minh Thư không sử dụng đến,
chỉ vì tính thích văn nghệ, mê đọc thơ và thích hát karaoke (chứ không dám đi hát chuyên nghiệp
đâu!) cũng như cải lương... nên chẳng còn thời gian hành nghề địa ốc nữa...”
Minh Thư nhìn nhận
thêm trong cuộc phỏng vấn là hiện nay cô còn thích vui chơi, lo làm ăn xây dựng cho tương lai,
trong đó có cả một số chuyến về Việt Nam thăm dò thị trường, chứ chưa nghĩ gì đến lập gia đình cả,
mặc dù cô không phủ nhận là cô luôn có nhiều “bạn trai” dòm ngó, ngay từ thời còn học bậc trung
học ở San Diego...
Minh Thư cũng nhìn nhận là tuy được tiếp thu một nền giáo dục Mỹ từ nhỏ,
nhưng cô vẫn tự học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam, qua việc đọc các sách lịch sử, văn hóa Việt
Nam, đầu óc vẫn luôn nghĩ về Việt Nam, nấu nướng các món ăn Việt Nam (nhất là các món miền
Nam, trong đó có món bún nước lèo Bạc Liêu!...) và lẽ dĩ nhiên là sẽ lấy chồng là người... Việt Nam,
chứ “không bao giờ lấy người ngoại quốc đâu!”...
Phoebe Minh Thư khẳng định như vậy trước khi
kết thúc cuộc phỏng vấn... LÊ THỤY
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