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THE FAKE

FICHA TÉCNICA

Saibi. Corea do Sur, 2013. Cor, 101 min. Xénero: Thriller animado | Direc-
ción e guión: Yeon Sang-ho | Produción: Cho Youngkag (Studio DadaShow) |
Montaxe:  Lee  Yuenjung |  Música: Jang  Youngkyu |  Intérpretes:  Kwon
Haehyo (Choi  Gyeongseok),  Kim  Jaerok  (Chilseong),  Hee-von  Park  (Kim
Yeongseon), Ik-Joon Yang (Kim Min-chul)
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a

Nunha vila de Corea do Sur que está
a piques de ser alagada pola cons-
trución dunha presa, os habitantes
caeron baixo o feitizo dun carismá-
tico  pastor  evanxelista,  que  lles
prometeu un novo fogar e un lugar
no ceo a cambio dos seus aforros.
No medio de toda esta corrupción
irrompe Min-chul, o violento e agre-
sivo  borracho  da  aldea  que  acaba
de saír  do cárcere, e o único que
non parece caer nas mentiras e en-
ganos do pastor.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Que inspirou a historia?
Houbo un incidente hai algún tem-
po, en 2002, no que unha celebrida-
de fixo unhas declaracións que en-
fureceron ao goberno coreano. Foi
un tema político delicado que cau-
sou unha controversia pública. Pero
o que dixo non era completamente
falso. Dese suceso é de onde tirei a
inspiración.

Era esa historia a mesma do filme?
Non  exactamente.  Fixéronme  esa
pregunta moito en Corea, pero era
un tema tan sensible que non podía
falar diso. A persoa da que estou a
falar  era  un  actor  que  dixo  algo
negativo sobre cuestións de regula-
cións  alimentarias  e  sanitarias.  O
público  púxose  na  súa  contra,  xa
que non entendía o que estaba a di-
cir, e el falaba disto mentres roda-
ba anuncios de préstamos usureiros.
Desde entón, non foi quen de conti-
nuar a súa carreira como antes, e
eu vin a esta persoa comprometén-
dose por algo cando ninguén estaba
a escoitar. Quería tomar este inci-
dente  e  dramatizalo  dunha  forma
extrema.

No seu filme anterior The King of
Pigs xa trataba o tema de ser un
monstro.  Que lle  atrae  deste  te-
ma, tan presente no seu cinema?

Tendo en conta que traballo no eido
da animación, quero tratar as emo-
cións dun xeito expresivo. É por iso
que a historia é máis dramática que
a maioría dos filmes de acción real
e que os personaxes parecen máis
monstruosos.

Como os  personaxes  da  película,
tivo algunha vez un incidente que
o fixese lidar coa perda da fe?
Enfróntome a este sentimento con
moita frecuencia. Mesmo o teño an-
te as cousas máis pequenas da vida,
como cando estou tratando de es-
pertar pero non dou, ou cando ten-
to facer algo pero non me sae. Xor-
de  un  sentimento  de  fracaso  que
me quita a miña fe e determinación
para alcanzar metas máis grandes.
Cousas triviais puxéronme en situa-
cións  máis  inestables  que  outras
meirandes.

Os seus filmes son tan duros e es-
curos que deixan ao público esgo-
tado pola historia. Cal é a mensa-
xe que quere transmitir?
Hai unha chea de cómics e películas
de animación que me encantan e só
querería que o meu público sentise
o mesmo cos meus filmes que a min
me pasa con eses cómics. Para min
sería xenial se a miña película leva-
se á xente a pensar e darlles voltas
ás cousas. Cando a miña muller me
pregunta onde aprendo sobre todos
estes temas tan diversos, eu dígolle
que na banda deseñada.

O seu traballo é un comentario so-
bre a sociedade coreana, moi se-
mellante  ao  que  fai  Lee  Chang-
dong. 
Eu  son  un  gran  admirador  de  Lee
Chang-dong. Como Secret Sunshine,
The Fake  tamén trata  sobre  a  fe,
pero de forma moi diferente. Gús-
tame  Oasis,  tamén.  Creo  que  as
súas películas son moi compactas.

Hai outros cineastas coreanos que
lle inspiren?
Lee Chang-dong e Park Chan-wook.
Seguro  que  todos  os  cineastas  da
miña idade dirían o mesmo.

Cal é a  situación da animación en
Corea do Sur?
Honestamente,  non hai  realmente

un mercado da animación en Corea
do Sur. Polo xeral, hai series de te-
levisión ou películas en 3D para os
nenos, e, ás veces, moi raramente,
a estrea comercial dunha longame-
traxe. Aínda que levamos uns anos
con bastante  sorte e varios lanza-
mentos, e o goberno leva 15 anos
apoiando  esta  industria  coas  súas
axudas. 

Por que decidiu empezar a facer
películas de animación?
Para empezar, gústame a animación
desde que era novo, especialmente
o anime xaponés, e foi unha cousa
natural  chegar  a  facer  animación.
Empecei  con  curtas  e  fixen  unha
boa durante dez anos, na súa maio-
ría para adultos.

Como funciona a súa produtora?
É moi diferente doutros estudos de
animación.  Tendo  a  traballar  con
orzamentos moi  baixos e cun per-
soal reducido. Para min, é máis fá-
cil  traballar  só,  cos  meus  propios
métodos  de  animación  rendibles.
Decateime de que non había moitas
empresas que puidesen traballar do
meu xeito, polo que algúns coñeci-
dos axudáronme a crear esta produ-
tora,  e  puiden  chegar  ata  aquí.  A
animación adoita implicar a colabo-
ración con moita xente, pero aquí o
facemos todo na casa. 

Ten pensado ampliar a empresa e
traballar con outros cineastas?
Si, estou disposto a facelo. De mo-
mento  Dada  está  a  desenvolver  o
filme de animación doutro cineasta,
que fixo o deseño de produción de
The Fake. Esta é a súa ópera prima.
Traballo só con xente que me gusta,
que se apaixona polo seu traballo.

Está a traballar nun novo filme?
Estou a traballar  nun proxecto so-
bre a estación de Seúl, nunha pelí-
cula de animación sobre as persoas
sen fogar ao redor da estación.

E ten plans de filmar unha pelícu-
la de acción real algún día?
De momento, non. Ofrecéronme fa-
celo  un par  de  veces,  pero  nunca
me deron as condicións que a min
me  gustaría  ter.  Se  cumprisen  as
condicións abondo, entón faríaa.
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