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Título Da-reun na-ra-e-seo
Dirección e guión Hong Sang-soo
Ano 2012
Duración 89 min.
Fotografía Jee Yune-jeong e Park Hong-yeol
Montaxe Hahm Sung-won
Música Jeong Yong-jin
Intérpretes Isabelle Huppert, Yoo Joon-sang, Moon So-Ri, Jung Yu-Mi, Yoon 
Yeo-Jung, Seong-kun Mun, Hae-hyo Kwon, Youngoak Kim
Distribución Golem

Sinopse Noutro país conta a historia dunha estudante de cine que foxe 
canda a súa nai a Mohang para eludir as débedas cos seus acredores. Nesta 
vila ao carón do mar, a moza, para se evadir da realidade, decide escribir o 
guión dunha curtametraxe. É entón cando aparecen tres mozas chamadas 
Anne, as tres protagonistas da curta, interpretadas por Isabelle Hupert. Cada 
unha delas hospedarase nun hotel construído á beira do mar, onde fará 
amizade coa �illa dos donos e mais co socorrista da praia.

FEBREIRO 2018

MARTES 6
AMOUR FOU
Jessica Hausner
Austria, 2014, 96 min.

MARTES 20
UNHA POMBA POUSOU NUNHA PÓLA
A REFLEXIONAR SOBRE A EXISTENCIA
Roy Andersson
Suecia, 2014, 101 min.
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UN POSIBLE ABECEDARIO DE E PARA HONG SANG-SOO

ALCOHOL Non me decato cando escollo situacións ou personaxes. Ocó-
rreseme unha situación e, cando a sinto correcta, úsoa. A escena na que a 
xente comeza a beber é o tipo de escena que me interesa. Eu bebo moito. 
Cada vez atráeme máis. Ocórreseme ao pensar no guión. E non atopo nin-
gunha razón para rexeitala, por iso volvo e volvo a usala.

BANAL Comezo cunha situación extremadamente ordinaria, directa-
mente banal, que adoita ter algo no interior que me resoa por dentro con 
potencia. É un sentimento estereotípico, mais tan intenso que non podo 
evitar o desexo de miralo todo o tempo. Póñoo sobre a mesa, míroo, ábroo: 
e aparecen todas as pezas que compoñen o meu cine. Pode que non teñan 
relación entre si, que entren en conflito unhas coas outras, pero intento 
atopar o patrón que fai que todas elas encaixen e formen unha soa peza. 

CÉZANNE, PAUL Cando estudaba en Chicago, tiven a oportunidade de 
ver as naturezas mortas de Cézanne. Sentín que con iso abondaba, que 
non precisaba máis. Desde ese intre amei cada pintura súa. A súa forma de 
mesturar elementos abstractos e concretos encaixa perfectamente no meu 
sentido da estética e da percepción.

DIARIO DUN CURA RURAL Cando vin Diario dun cura rural (Bresson, 
1951) realmente entendín que os filmes poden ser algo profundo. Deume 
a coraxe que precisaba para volver aos filmes narrativos. As Notas sobre o 
cinematógrafo fixéronme pensar sobre o medio dun xeito completamente 
distinto. Débolle moitísimo a Bresson.

GUIÓN Escribo o guión todas as mañás no set, durante a rodaxe. Lévame 
máis ou menos unha hora escribir as escenas que imos rodar no día. Non 
podo estenderme máis, non me dá a concentración, ademais de que está a 
presión de que se non escribo non hai traballo ese día. Creo que é a miña 
natureza a que me forzou a levar adiante este proceso. Gustaríame crer que 
este método é o que mellores resultados produce.

INICIO Cústame moito saber o que quero facer. Trato de xuntar anacos de 
ideas e de poñerlles certos actores preto para que se mesturen. É na mes-

tura onde descubro algo que está dentro dos actores: descubro o que quero 
e o que eles queren. Non pretendo que fagan determinada cousa só porque 
quero contar determinada historia. Creo que aí é onde me distingo doutras 
persoas que traballan no cinema.

PLANO SECUENCIA Ao comezo non pensaba niso, mais acontecía, 
coma nas escenas de bebedeira. Simplemente utilizaba certo tipo de cadro 
e planos secuencia. Logo tratei de analizalo e non cheguei a ningunha con-
clusión. A única resposta á que cheguei foi que cada cineasta precisa descu-
brir un espazo, un límite temporal, e que esa limitación propia permítelle 
seguir explorando. Por iso, no canto de usar cadros máis pequenos, sinto 
que co plano xeral e o plano secuencia podo achegar máis cousas persoais.

VAGANCIA O meu corazón dime sempre onde quero ir, pero son de-
masiado vago para sequera arrincar. Tanto, que usei a meirande parte dos 
lugares aos que fun na vida coma localizacións dos meus filmes. De cando 
en cando, cando estou ocioso e o clima está lindo, pregúntolles ás persoas 
que me rodean se queren viaxar a algures comigo. Mais tampouco sucede 
moitas veces. Todo o que facemos é chegar, comer un prato de sashimi e 
volver. Tampouco é que viaxe a un lugar só pola comida. O que para min é 
importante é a atmosfera, como é e como lle afecta á xente coa que estás. 
Iso non implica que me sexa doado falar coa xente, polo menos cando 
estou sobrio.

UN O ser humano é complexo, mais está forzado a falar de si mesmo sim-
plificando esa complexidade. Todos sabemos que hai un límite para expre-
sar o que somos a partir da linguaxe. Por iso escoitamos música e miramos 
pinturas, para romper coa excesiva simplificación á que nos somete a lingua 
e a experiencia mesma no seu estado orixinal.

ZOOM Non significa nada. Coma moitos elementos nos meus filmes, 
muda a medida que envellezo. O primeiro día que puiden usalo, fíxeno. 
Tecnicamente, mostra os rostros de cerca sen ter que cortar. Se tes que 
cortar en medio dun plano secuencia tes que deter a rodaxe e pedir que se 
repita unha vez máis, e iso non me gusta.

Texto tirado de: Domínguez, J. M. (2013). El director desnudado por sus pretendientes. El cine 
de Hong Sang-soo. Buenos Aires: Ministerio de Cultura del Gobierno de Buenos Aires.


