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NA PRAIA SOA DE NOITE

FICHA TÉCNICA

Bamui Haebyunaeseo Honja. Corea do Sur,  2017.  Cor,  101 min. Xénero:
Drama romántico | Dirección, guión e produción: Hong Sang-soo (Jeonwon-
sa  Film)  |  Fotografía: Kim Hyeong-gyu,  Park  Hongyeol  |  Montaxe: Hahm
Sung-won  |  Intérpretes:  Kim  Min-hee  (Young-hee),  Seo  Young-Hwa  (Jee-
young), Jae-yeong Jeong (Myung-soo), Seong-kun Mun (Sang-won), Kwon Hae-
hyo (Chung-woo), Song Seon-mi (Jun-hee),  Ahn Jae-Hong (Seung-hee)
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Festival de Berlín 2017
Mellor Actriz
Festival de Xixón 2017
Mellor Actriz
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a

Tras manter unha aventura cun home
casado,  a  famosa  actriz  Young-hee
decide tomarse un tempo.  Para  iso
viaxa a Hamburgo, onde quedará en
casa dun coñecido. Isto non impedirá
que  siga  pensando  no  que  deixou
atrás.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Esta é unha das tres películas que
filmou  en  2017.  Podería  falar  da
relación entre elas? 
Nunca penso niso. O meu método de
traballo consiste en escoller as loca-
lizacións e actores principais e des-
pois  ir  improvisando  o  guión  cada
mañá antes de rodar.  Iso reflicte o
meu estado mental  nese  momento,
que debe de ser... complexo. Así que
non adoio relacionar proxectos, vé-
xoos  só  como  unha  instantánea  do
que pensaba ou sentía nese intre. 

Que lle levou a filmar en Hambur-
go, tan lonxe da casa?
Estaba de visita por alí e un bo día
decidín rodar algo. Así  que trouxen
un camarógrafo, un técnico de son,
un asistente e dous actores. Estaba
tamén un amigo canadense, Mark Pe-
ranson,  que me axudou con moitos
detalles.  Coñecía  algunhas  tendas,
algúns cafés, e unha librería; ía aló
e  preguntaba:  “Son  cineasta,  podo
filmar aquí?”. Foi bastante parecido
a rodar en Corea, en Hamburgo tam-
pouco precisas permisos para gravar
na rúa a menos que queiras cortar o
tráfico ou facer algo raro. 

É unha película autobiográfica?
Calquera director emprega materiais
da  súa propia  vida,  e  depende del
canto se emprega en cada película.
Casualmente nesta estou a usar máis
do meu propio material, pero a miña
intención non foi nunca que fose au-
tobiográfca.  Se  non  uso  certa  can-
tidade  de material  propio,  síntome

separado da realización da película.
Evidentemente,  podo  facer  o  que
queira, pero non sinto ben. Dalgún
modo síntome obrigado, aínda que
precise  unha  especie  de  distancia
íntima respecto dese material. Nun-
ca tento chegar tan lonxe como pa-
ra facer autobiografía: se algo real-
mente sucedeu, a miña idea é ache-
garme o máximo posible, pero des-
pegar antes de que o avión toque o
chan.

Na  película  non  se  presenta  aos
homes  positivamente.  Xorde  iso
da autocrítica?
Moito. A autocrítica é moi sa. Tento
usar  o  material  cunha  mirada  ho-
nesta, e iso implica tamén ser ho-
nesto comigo mesmo. Con ese equi-
librio  podo  conseguir  a  distancia
adecuada.

Dada a natureza autobiográfica do
material, como traballou con Kim
Min-hee?  Estaba  involucrada  no
desenvolvemento da personaxe? 
Non, fun eu só. Coñezo a Kim me-
llor que a outros actores, sei como
é  en  persoa,  como  fala,  como  se
comporta.  Todo  iso  influíume.  Po-
rén, xa non distingo entre que vén
dela,  que  escribín  eu  e  que  vén
doutra  xente.  A miña principal  in-
fluencia para facer a película foi o
feito de coñecela tan ben, ela sen-
do ela mesma.

Cambiou  a  súa  dinámica  de  tra-
ballo  desde  Agora  si,  antes  non?
Dálle moitas direccións? 
Non  son  moi  partidario  de  dirixir
moito aos actores. Se o guión está
ben escrito, os actores enténdeno e
non cómpre darlles moitas explica-
cións.  Mesmo  memorízano  mellor
porque  lles  resulta  natural.  Para
min é máis importante facer ben o
casting. Se escollo a persoa axeita-
da, falo con ela e escribo o guión
axeitado cos diálogos axeitados, po-
de  traballar  por  si  mesma.  Só  lle
corrixo  se  malinterpreta  algo  que
escribín. Ou se trato algún concepto
abstracto co que non estea familia-
rizado,  explícollo  de  antemán.  Ou
se algo é particularmente importan-
te para min, fágollo notar. Pero non

é habitual. Deixo moita liberdade. 

Normalmente artella os seus filmes
ao  redor  de  dispositivos  formais
que  sustentan  a  narrativa.  Neste
caso non o fai.
Moitas  desas  escollas  formais  non
eran  premeditadas.  O  primeiro  día
de traballo tiña que tomar unha de-
cisión sobre a estrutura. O segundo
día tiña que confirmar que a deci-
sión  da véspera fora acertada,  e o
terceiro día xa tiña clara entón a es-
trutura da película e non me preocu-
paba moito máis polo tema. É certo
que este filme non ten un dispositivo
tan obvio.  Creo que me interesaba
moito  máis  a  personalidade  de
Young-hee, a súa loita; identifiquei-
me con ela máis do normal. Ao mes-
mo sentín que xa non me  interesaba
tanto a forma, que non precisaba un
marco no que moverme.

Aínda así hai certos momentos su-
rrealistas,  como  a  aparición  dun
misterioso coreano ou a abdución
ao final da primeira parte. 
Tiñamos moi pouco persoal e non ha-
bía actores abondo. Park Hongyeol é
o meu director de fotografía e veu
de Seúl para rodar en Hamburgo. Es-
tabamos a ensaiar o primeiro día e
pedinlle que fose cara a Young-hee e
lle preguntase a hora. Máis tarde re-
petino, e a continuación foi natural
e espontánea. Despois de usar o seu
personaxe dúas veces, dalgún xeito
tiña que facerme responsable e pe-
char o significado da súa presenza. 
Todo  o  que  podo  dicir  sobre  eses
detalles irreais é que me gusta moi-
to  Luis  Buñuel,  síntome ben cando
vexo os seus filmes. Ademais, a rea-
lidade e o real non existen; simple-
mente  movémonos  e  facemos  as
cousas por inercia en base a esta fal-
sa concepción da realidade, así que
estamos  obrigados  a  sentir  certas
cousas segundo as nosas circunstan-
cias. Pero ás veces, cando  atopas un
momento  poético  na  vida,  ves  as
cousas de forma diferente a un en-
torno  cotián.  Podes  descubrir  algo
totalmente  diferente.  Podes  sen-
tilo,  pero  este  sentimento  desapa-
rece rapidamente e volves a ese es-
tado normal.

Luns 21: Ecos de silencio ·  Peter Goldman | Mércores 23:  Heartstone · Guðmundur Guðmundsson


