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Tae-shik é un prestamista que vive 
só  nun  edificio  onde  a  súa  única 
amiga é So-mi, a filla de 10 anos da 
súa veciña que traballa como baila-
rina exótica. Un día, esta comete o 
erro de roubar un paquete de droga 
a uns mafiosos e escondelo en casa 
de Tae-shik. Ao descubrilo, os ma-
fiosos esnaquizan a súa casa e se-
cuestran á nena e á nai, obrigando 
a Tae-shik a realizar unha perigosa 
entrega para eles. Pero o que non 
imaxinan  é  o  escuro  e  violento 
pasado de Tae-shik, e o inferno que 
desatará  ao  seu  paso  con  tal  de 
liberar á súa nena amiga.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como describiría a película?
Ao principio quería facer unha pelí-
cula de acción cun argumento tre-
pidante. Pero máis que un entrete-
mento, quixen facer un filme ines-
quecible que falase da emoción e a 
humanidade,  e  entón  tomei  ese 
punto de partida. 

A súa decisión de establecer unha 
amizade entre So-mi e Tae-shik é 
pouco habitual. Cal foi a razón?
A historia era fundamentalmente un 
secuestro e un rescate. Pensei que 
esta historia podía ser máis intere-
sante se a desenvolvía por persona-
xes sen lazos familiares.

Como foi  traballar  con  Won Bin? 
Como é en persoa e como actor?
Sorprendeume  gratamente.  Creo 
que os anuncios e outros proxectos 
previos que fixera non ensinaron un 
certo aspecto del. Mentres rodaba-
mos a película, Won Bin e eu fala-
mos moito sobre o personaxe. Pui-
den ver a súa perseveranza, a súa 
persistencia  e  a  súa  ambición.  Se 
tiña  preguntas  quería  discutilas  e 
unha vez solucionadas púñalle unha 
gran enerxía. Por suposto que é tre-
mendamente  guapo  pero  posúe 
unha gran humildade.

As secuencias  de acción son moi 
intensas. Como quixo dirixilas?

Sempre  quero  mostrar  algo  que  a 
audiencia non vise nunca antes. Así 
pois,  nesta  película  tentei  atopar 
algo  rápido  e  eficiente  á  vez  que 
realista. Entón atopeime coas artes 
marciais do sueste de Asia como o 
Kali  filipino e o Arnis, e ensineille 
fragmentos  ao  coordinador  de  do-
bres  e  faleille  do  concepto  xeral 
que eu tiña.  Excluímos as patadas 
extravagantes, os movementos cir-
culares  e  calquera cousa grandilo-
cuente e fomos directamente a por 
movementos  simples  e  directos. 
Tampouco quería que os dobres es-
perasen en segundo termo para loi-
tar co actor principal. Quería que a 
secuencia fose continua para que a 
banda puidese moverse toda á vez 
e  Tae-shik  puidese  usar  aos  seus 
opoñentes  para  a  súa  propia  van-
taxe defensiva.

Sorprende a extraordinaria actua-
ción  de  Kim Sae-ron.  Que  pensa 
dela como nova promesa?
É intelixente. Os actores novos nor-
malmente  imitan  o  que  suposta-
mente deben interpretar  debido á 
súa falta de experiencia. Na roda-
xe,  Sae-ron  foi  tamén  unha  nena 
normal  á  que  lle  gusta  facer  tra-
vesuras e divertirse pero en canto a 
cámara  empeza  a  rodar  mostra 
unha gran concentración. Ás veces 
dubidaba de se realmente entendía 
as miñas instrucións,  pero ela asi-
milábao todo e ofrecía resultados. 
Puiden comprobar que é unha ver-
dadeira  actriz.  Xa  é  unha  gran 
actriz e tamén ten un gran poten-
cial. Deséxolle o mellor.

Á parte de Won Bin e Sae-Ron, o 
resto son caras descoñecidas.
Quería  bos  actores  que  aínda  non 
fosen descubertos. A miña decisión 
tomeina con certo temor, pero per-
soalmente non quería que a imaxe 
de actores xa establecidos se sola-
para co filme. E coido que a maior 
parte dos directores queren ser os 
que descubran os grandes talentos. 
Tamén  tiña  moita  confianza  nos 
actores  que  xa  coñecera  anterior-
mente en proxectos ou audicións.

Nótanse certas influencias visuais 
no filme, elementos de John Woo, 
Johnny To ou Michael Mann.
Si, é un xuízo xusto. En termos de 
estilo, desde que estudaba cinema 
estiven moi influenciado por cineas-
tas clásicos europeos.  E directores 
xaponeses  como  Akira  Kurosawa 
tamén foron unha gran influencia.

Seica  hai  unha nova corrente  no 
cinema  coreano,  caracterizada 
por historias violentas de vingan-
zas e tentar esquecer o pasado?
En certo sentido, Corea está situada 
entre China e Xapón e ten que bus-
car a súa identidade cultural; o seu 
cinema está a medio camiño entre 
Hollywood e o cine asiático. Aínda 
que  nos  últimos  anos  houbo  unha 
gran cantidade de filmes coreanos 
de vinganza, eu non o vexo como un 
movemento ou ciclo específico. Os 
filmes de Park Chan-wook parécen-
me  moi  persoais,  pero  non  vexo 
unha  tendencia,  senón  máis  ben 
como unha coincidencia. Sobre o da 
memoria histórica, unha gran influ-
encia para a miña xeración son os 
recordos  da  guerra  de  Corea.  Os 
nosos pais experimentaron a guerra 
de forma directa e a miña xeración 
estivo  moi  influenciada  por  iso.  O 
noso cine ten un certo sentido da 
depresión,  moi  influído  polo  pasa-
do. Hai un elemento escuro no cine-
ma  recente  de  Corea,  unha  loita 
por esquecer os traumas do pasado. 
Espero que teñamos éxito en esque-
celos  e  poidamos  seguir  adiante 
cara un futuro brillante, sen tantas 
preocupacións.

Que debería esperar o público ao 
ver a película?
Esta  película  podería  pertencer  a 
un xénero atopado maioritariamen-
te en películas estranxeiras, no en-
tanto  espero  que  os  espectadores 
vexan a película como un filme de 
acción, pero cun ton diferente. Ta-
mén espero que o público aprecie a 
actuación  de  Won  Bin,  que  non 
poidan apartar os ollos da pantalla 
durante dúas horas e que a película 
os conmova.
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