NHÀ SẢN XUẤT:

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

Nguyễn Hoàng Điệp sinh năm 1982, tốt nghiệp khoa Đạo diễn Trường đại học Sân
khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2004 và đã từng tham gia giảng dạy tại trường sau đó.

NHỮNG THÀNH CÔNG CHỊ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
 Năm 2008, Nguyễn Hoàng Điệp và một số nhà làm phim trẻ tại Hà Nội sáng
lập Vblock Media - một hãng phim độc lập hướng trọng tâm vào các phim
nghệ thuật, thể nghiệm. Năm 2009, trong vai trò là giám đốc sản xuất.
 Nguyễn Hoàng Điệp và Vblock Media cùng với Hãng Acrobates và Arte
(Pháp) TR9 (Đức), Sudest - Đông Nam và BHD (Việt Nam) đã sản xuất thành
công dự án phim độc lập “Bi, Đừng sợ” (đạo diễn Phan Đăng Di). Bộ phim
từng giành 2 giải tại Tuần phê bình phim Cannes cùng nhiều giải thưởng tại
các liên hoan phim quốc tế uy tín.
 Các bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng mà chị từng ghi dấu tên tuổi ở cả
hai vai trò đạo diễn/nhà sản xuất phim còn có Chít và Pi, Bộ tứ 10A8 cùng với
một vài phim ngắn như Mùa thứ 5 và Hai, tư, sáu…
 Bộ phim truyện nhựa độc lập đầu tay của chị “Đập cánh giữa không trung”
là Dự án đã vừa vượt lên 95 dự án khác của nhiều nước, được Quỹ World
Cinema của LHP quốc tế Berlin (Đức) tài trợ ở mức cao nhất 50 ngàn euro
(trên 1,3 tỉ đồng) .
Bộ phim từng có những buổi công chiếu thành công tại nhiều liên hoan phim
quốc tế như Toronto (Canada), Busan (Hàn Quốc) và tham gia nhiều liên hoan
phim uy tín khác tại Đan Mạch, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ... và đã đoạt liên
tiếp nhiều giải thưởng quốc tế:
- Giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava tại
Slovakia (11.2014)

- Giải Đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Ba châu lục tại
Pháp (12.2014)
- 03 Giải gồm: giải của Ban giám khảo trẻ tuổi dành cho phim hay nhất,
giải của Ban giám khảo quốc tế dành tặng cho tác phẩm đáng chú ý và
giải của Ban giám khảo phong trào Đại đoàn kết dành cho bộ phim xuất
sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Fribourg (Thụy Sĩ) lần thứ 29
(3.2015)
- Giải Bộ phim xuất sắc nhất của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu
Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) tại Tuần phê bình phim quốc tế
Venice (2014)
 Ngoài ra, tháng 11.2015, bộ phim ngắn “Ai còn sống, giơ tay lên” do chị làm
đạo diễn đã được công chiếu tại Lễ hội Điện ảnh và Âm nhạc WildFest. Phim
hội tụ ba hot girl trong phim sitcom Bộ tứ 10A8 - Dương Dương, Mai Chi và
Thùy Anh, để lại ám ảnh cho người xem bởi sự giật gân và các cảnh hành
động, truyền thông điệp về thế giới chết chóc ở tương lai khi loài người tàn
sát động vật.

 Năm 2016, được chính phủ Pháp trao tặng huân chương cho tước hiệu Hiệp
sĩ văn chương và nghệ thuật, dành tôn vinh những cá nhân có cống hiến và
đóng góp lớn cho sự phát triển văn chương nghệ thuật của Pháp và toàn thế
giới.

Chị Nguyễn Hoàng Điệp nhận tước hiệu Hiệp Sĩ văn chương tại Pháp

