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Mentres  o  seu  marido  está  nunha
viaxe  de  negocios,  Gamhee  queda
con tres  mulleres  nos  arredores  de
Seúl.  Primeiro  visita  a dúas  amigas
nas súas casas e despois atópase de
casualidade a unha vella amiga nun
cinema.  Pero  quen  é  a  muller  que
escapa? De que foxe e por que?

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Os seus filmes representan a vida
cotiá,  pero  descansan  nunha  es-
trutura conceptual.  Nesta hai tres
partes, sendo cada unha a visita a
unha vella amiga. A estrutura é o
primeiro  que  se  lle  ocorre  cando
emprende un novo proxecto?
Na actualidade,  e  xa  desde  hai  al-
gúns anos, a idea da estrutura ocó-
rreseme máis tarde, cara ao segundo
ou terceiro día de rodaxe. Para esta
película comecei a traballar o mate-
rial  (as  persoas  e  os  lugares  que
elixira) sen ter en mente ningunha es-
trutura  fixa.  Pero  vagamente  sabía
que  cada  un  dos  tres  lugares  que
elixira constituiría, dun modo ou ou-
tro, un capítulo aparte.

A  cinta  céntrase  nas  mulleres  e
nas relacións que establecen entre
elas. Os homes tentan entrometer-
se, pero fracasan. Era a súa inten-
ción facer un filme “feminino”?
Non sei se esta é unha película femi-
nina. Tratei de ser o máis fiel posible
ao material  do que dispuña.  Ao to-
mar certas decisións, era consciente
de que algunhas persoas verían dese
modo as  cousas.  Pero  decidín  non
preocuparme moito, pois sabía que o
que me motivaba era outra cousa.

O título ten reminiscencias da ve-
ciña que deixou ao marido e a filla
para ir vivir a outra parte. Por que
o converteu no título da cinta?
Gustábame  ese  título  sen  ter  moi
claro por que, e así é como me gus-
tan os títulos. Imaxinei a historia da
veciña porque quería ouvir a alguén
pronunciar estas palabras: “A muller
que escapou”.  Pero talvez sinxela-
mente tivese a impresión de que os
personaxes  femininos  fuxisen  de
algo opresivo e complicado.
a

Os animais están moi presentes,
como metáfora da relación entre
home e muller, pero tamén apun-
tando  ás  contradicións  dos  per-
sonaxes sobre o consumo de car-
ne.
Os gatos, por exemplo, xa estaban
aí antes de que chegásemos. Can-
do  visitei  por  primeira  vez  o  sitio
onde rodariamos, comemos moitísi-
ma carne asada. E os gatos estive-
ron aí  mentres comiamos na praza
de aparcadoiro. Como é natural, fa-
lamos moito deles. Cando volvemos
alí para a rodaxe, ao final da xorna-
da  de  traballo,  volvemos  encargar
unha chea de carne asada. Un dos
gatos  achegóusenos  e  liscou  cun
dos nosos filetes.
aa

As pantallas da cámara de vixilan-
cia teñen un papel importante na
película:  os personaxes obsérva-
nas constantemente. De onde lle
veu esa idea?
Nese caso tamén me fixei  na pre-
senza  desas  cámaras  nos  sitios
mentres faciamos as localizacións e
a  primeira  que  vin  impresionoume
moito.  A  segunda  desempeñou  a
función que esta ten na película por
mor da primeira.
a

As imaxes da película que  Gam-
hee ve no cine rodounas vostede?

Son  imaxes  da  última  escena  que
rodei para a película Muller na praia.
a

As  conversas  parecen  moi  natu-
rais e espontáneas.  Son diálogos
escritos de antemán ou lles con-
cede unha parte de improvisación
aos seus actores?
Todos os diálogos están escritos por
anticipado. Sempre preparo as esce-
nas de conversas do mesmo xeito.
Falo cos actores e, durante un mes
ou  menos,  familiarízome cos  espa-
zos  onde  rodaremos;  despois,  uns
dous días antes de empezar a roda-
xe, decido cal será o principio do fil-
me. A continuación, chega o primei-
ro día de rodaxe e, ao seguinte, rodo
a continuación do que rodei  a vés-
pera. Cando estou de rodaxe, érgo-
me ás catro da mañá e escribo du-
rante unhas catro  ou seis  horas os
diálogos do día.
a

O  zoom  é  un  efecto  que  adoita
empregar no seu cinema. Nun pla-
no  secuencia  hai  varios  achega-
mentos e afastamentos consecuti-
vos  da  cámara.  Antes  de  rodar
unha escena sabe exactamente en
que momento, en que diálogo vai
facer eses movementos?
Planifico  un pouco e probo na pri-
meira toma. Na seguinte toma, pla-
nifico, pero modifico un pouco men-
tres rodo a película. E así prosigo até
a última toma.
a

É a primeira vez que aparece nos
créditos  como montador  da  pelí-
cula. Que cambia isto?
Sempre  montei  as  miñas  películas,
desde  a  primeira  que  dirixín.  Esta
vez aprendín o xusto para estar  en
condicións de utilizar  os instrumen-
tos de montaxe eu só. Foi algo dife-
rente a outras ocasións, un proceso
máis lento, pero máis relaxado. Esti-
vo ben.
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