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RESUMO 
 

Esta dissertação se propõe a verificar como a obra do cineasta Hong Sang-soo retoma gestos               

identificáveis em diversos momentos da história do cinema, atualizando-os a partir do            

contexto específico da indústria de entretenimento sul-coreana e consolidando-se no circuito           

"de arte" do cinema contemporâneo mundial. A perspectiva trabalhada é a de que o realizador               

em questão logrou sistematizar um processo de produção bastante rígido e, paradoxalmente,            

com ênfase em fatores contingenciais, atrelado a uma forma fílmica singular que, por sua vez,               

convoca o espectador a uma experiência marcada pelo afeto "interessante". Nossa análise é             

direcionada a três aspectos dessa forma fílmica: a serialidade como elemento estrutural; a             

teatralidade da encenação; e o tensionamento de convenções das comédias românticas. 

 
Palavras-chave: Cinema contemporâneo. Cinema coreano. Mise en scène. Estudos da 
narrativa. Gêneros cinematográficos. 
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ABSTRACT 
 

This research proposes to verify how the work of filmmaker Hong Sang-soo retakes             

identifiable gestures from various moments in the history of cinema, updating them from the              

specific context of the South Korean entertainment industry and consolidates itself in the             

worldwide arthouse circuit of contemporary cinema. The perspective worked here is that the             

director in question managed to systematize a rather rigid production process with,            

paradoxically, an emphasis on contingency factors, linked to a singular film form that,             

therefore, invites the viewer to an experience marked by the "interesting" affection. Our             

analysis is focused on three aspects of this film form: seriality as a structural element; the                

theatricality of staging; and the tensioning of romantic comedy conventions. 

 

Keywords: Contemporary cinema. Korean cinema. Mise en scène. Narrative studies. Film           

genre. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Imagem 1: Hong Sang-soo 

 
 
 

Hong Sang-soo faria parte dessa família de artistas que         
"assinam sempre a mesma obra"? 

(Joachim Lepastier)  1

 
 
Depois de ver os seu filmes, eu disse: "este é um gênio 
que atingiu a grandeza com apenas três filmes." 

(Gong Hyeon-hee, personagem 
de  Como Você Sabe Tudo) 

 
 
Quem você pensa que é, um diretor de cinema? 

(Kim Kyung-soo, personagem 
de Turning Gate) 

  

1 In: LEPASTIER, 2012, p. 20. 
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O CARROSSEL DE HONG 
 

Lançando, em média, um longa-metragem novo a cada ano, o sul-coreano Hong            

Sang-soo se consolidou, nas duas últimas décadas, como um dos principais diretores no             

circuito de festivais internacionais e no mercado interno de seu país. Em 2017, Hong bateu               

um recorde pessoal e estreou três longas (um no Festival de Berlim e dois em Cannes,                

totalizando dez filmes exibidos neste festival ao longo de sua carreira), dos quais assina o               

roteiro, a produção e a direção. Sua obra se insere no meio cinematográfico mundial              

colocando em xeque diversas balizas de um certo bom gosto estético e qualidade técnica em               

filmes ficcionais. Esse enorme volume de produtos é realizado com baixíssimos orçamentos,            

as histórias são banais, muito parecidas umas com as outras - geralmente sobre artistas              

vivendo momentos de bebedeira, encontros fortuitos, triângulos (ou quadriláteros) amorosos -           

e encenadas de uma maneira bastante simples, com câmera predominantemente fixa e ênfase             

nos longos diálogos. Todavia, tais filmes circulam ao lado de produções e coproduções             

multimilionárias, gerando repercussão crítica e, eventualmente, a conquista de prêmios em           

festivais com grande cobertura midiática. 

O presente projeto de pesquisa nasceu de uma dificuldade de identificar os filmes de              

Hong em uma linhagem no cinema contemporâneo mundial, devido à sua especificidade. O             

nome de Hong Sang-soo aparece fortuitamente em certos livros, artigos, dissertações e teses,             

mas é uma tarefa difícil rotular seu cinema, associá-lo a alguma tendência ou conjunto de               

procedimentos formais pré-determinados e adotados por outros cineastas. Como afirma Ruy           

Gardnier em um artigo publicado na revista eletrônica Contracampo: 

Hong conseguiu criar um cinema que não parece com nenhum outro no cinema contemporâneo              
e parece bastante consigo mesmo: não uma identidade reiterativa e autocomplacente, mas um             
verdadeiro estilo que brota da exploração sistemática de um mesmo universo, sabendo de             
forma impressionante se reinventar a cada filme e manter seu carrossel rodando. (GARDNIER,             
2005) 
 

O curioso é que Gardnier escreveu esse texto depois do lançamento do sexto longa de Hong                

(Conto de Cinema) e, mais de uma década depois, o realizador fez outras 16 obras - entre                 

longas e curtas - e essa afirmação continua pertinente. Hong seguiu com as mesmas              

obsessões estéticas, radicalizou seu processo de produção rumo a uma estrutura mínima e seu              

carrossel continua rodando.  

Não nos interessa, aqui, atestar se seu estilo é "verdadeiro" (como afirma Gardnier) ou              

falso, mas observar como esses filmes habitam uma zona limítrofe entre o cinema "de arte" e                
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um cinema mais popular, conforme escreve o crítico Gary Shannon sobre um dos filmes mais               

recentes de Hong: "Ainda que consistentemente engraçado, A Câmera de Claire nunca chega             

à farsa, e mesmo que seja formalmente preciso, nunca alcança verdadeiramente a alta arte"              

(SHANNON, 2018) Engraçado, mas não farsesco; formalmente preciso, mas sem conseguir           2

atender a uma expectativa mais elevada... Os filmes de Hong ocupam um estranho limbo no               

cinema contemporâneo. Esta dissertação se propõe a olhar este conjunto de filmes e             

investigar como eles retomam gestos identificáveis em outros momentos da história do            

cinema ou mesmo em obras contemporâneas, só que radicalizando-os desde o processo de             

realização até a experiência afetiva proposta aos espectadores por meio da forma fílmica. 

Para além dos novos filmes lançados incansavelmente pelo cineasta - e,           

consequentemente, das novas críticas, entrevistas, depoimentos e notícias publicadas em          

revistas e veículos jornalísticos -, desde que iniciei esta pesquisa em meados de 2015 até a                

finalização do texto no início de 2018, surgiram diversos trabalhos acadêmicos por todo o              

mundo estudando a obra de Hong. A cada vez que eu digitava o nome do diretor em sites de                   

busca, me deparava com novos artigos, dissertações e dossiês que, em sua maioria, se              

apresentavam como tentativas de avançar nas discussões sobre as contribuições deste diretor            

no campo do cinema, dos estudos narratológicos ou das artes em geral. Este trabalho foi               

desenvolvido nesse contexto em que diversos outros autores, paralelamente, também se           

debruçam sobre essa extensa filmografia, deslocando-a das margens do pensamento sobre           

cinema contemporâneo e verificando com atenção suas particularidades. Em minha          

contribuição para esses estudos, procurei reunir o máximo de referências pesquisadas em            

língua inglesa, francesa e espanhola - assim como algumas críticas publicadas em português             

-, traçando um panorama a partir do conteúdo produzido até o momento, aprofundando tais              

reflexões, e propondo outros caminhos ainda pouco explorados. 

 

SENTIMENTOS À DERIVA EM UM PAÍS FRATURADO 

 

Os filmes estudados nesta dissertação foram produzidos em um contexto cultural           

bastante particular, em uma região tradicionalmente com pouca influência na cinematografia           

mundial e que, nas últimas décadas, passou por um desenvolvimento excepcional. Para            

2 No original: "Although consistently funny, Claire’s Camera never quite approaches farce, and though formally 
precise, never truly achieves high art." 
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melhor entendermos a relevância da produção de Hong e como ela vai operar em âmbito local                

e internacional, é preciso fazer um breve panorama do cinema na Coreia do Sul, atentando               

para o renascimento desta cinematografia no final do século XX e seu célere crescimento. 

Após o armistício da Guerra da Coréia em meados dos anos 1950, o país situado na                

parte capitalista da península viveu um período conhecido como sua Era de Ouro do cinema,               

que durou até o final da década seguinte e no qual centenas de filmes foram produzidos                

anualmente. Porém, o acirramento da censura alimentado pelo contexto de Guerra Fria, uma             

sucessão de governos autoritários e o desenvolvimento dos blockbusters pela indústria           

hollywoodiana nos anos 1970 dificultaram a sustentação da produção local, que caiu            

vertiginosamente. Ainda que o país tivesse experienciado uma industrialização intensiva e se            

desenvolvido economicamente, emergindo como um dos tigres asiáticos (junto com Hong           

Kong, Taiwan e Cingapura), os direitos humanos foram cerceados e a indústria            

cinematográfica declinou. O período de 1973 a 1986 é visto por diversos historiadores como              

"o mais deprimido" na história política e cinematográfica coreana.  

A prosperidade econômica estimulou o crescimento de uma classe média que podia comprar             
mais ingressos de cinema, mas o coreanos gradualmente se tornaram cansados de assistir             
filmes domésticos cheios de nudez feminina, sentimentalismo, ação desprezível e propaganda           
governamental. Pesquisadores geralmente afirmam que a maioria dos filmes coreanos daquela           
época eram produzidos com baixos orçamentos, apostando na nudez e erotismo em detrimento             
do desenvolvimento da trama e valores de produção (...). (PARK, 2007, p. 21) 
 

Park sinaliza "o dúbio sistema de cotas de importação" implementado pelo país como um dos               

fatores que contribuíram para "sufocar a qualidade dos filmes nacionais" (ibidem). Podemos            

desconfiar do julgamento moral e qualitativo assumido pelo autor nos comentários acima,            

mas eles nos ajudam a compreender como, até o final dos anos 1980, o cinema sul-coreano                

passou por um período de baixa produção e pouco reconhecimento interno e externo. 

A situação começou a mudar com a associação de uma série de fatores que geraram               

uma "reviravolta milagrosa" (GATEWARD, 2007, p. 5): o processo de democratização do            

país, a consequente abolição das leis de censura, associadas a uma série de mudanças na               

legislação voltada para o financiamento e distribuição do setor cinematográfico e a atuação             

dos cineastas que configuraram a Nova Onda Coreana (também chamada de Nouvelle Vague             

Coreana ou Korean New Wave). Nesse período, consolidaram-se diretores como Park           

Kwang-su, Jang Sunwoo e Chung Ji-young, cujos filmes, comparados aos de seus            

antecessores, demonstravam uma maior preocupação formal e social (KIM, 2007, p. 321).  
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A atmosfera política mais livre proporcionou aos cineastas a oportunidade de           

redescobrir um tipo de realismo que havia desaparecido após a instauração do regime militar              

em 1961, podendo inclusive retratar temas antes proibidos (PARK, idem, p. 28). Esse tipo de               

abertura afetou também outros campos da arte, em um movimento conhecido como minjung,             

que significa "comum", referindo-se às pessoas "comuns", "normais". Assim como escritores,           

artistas plásticos e músicos, os cineastas buscavam apresentar, em seus trabalhos, a vida no              3

país de maneira mais diversa, incluindo o lado obscuro da sociedade coreana e personagens              

marginalizados econômica ou socialmente (ibidem, p. 31). Embora Hong Sang-soo comece a            

realizar filmes na Coreia em meados dos anos 1990, já no contexto do Novo Cinema Coreano                

(ou New Korean Cinema , um outro movimento cinematográfico, que veremos com mais            

detalhes adiante), grande parte da produção acadêmica e crítica acerca de sua filmografia             

identifica reflexos da Nova Onda em seu cinema, devido às profundas reverberações do             

cenário sócio-cultural sul-coreano nas imagens e na forma fílmica deste diretor,           

principalmente nos seus primeiros trabalhos. 

Durante a ditadura na Coreia, Hong passa uma longa temporada fora do país. Estuda              

no Art Institute of Chicago, nos EUA, onde conhece sua esposa, e depois vive em Paris com                 

ela durante mais algum tempo (HUH, 2007). Quando volta a seu país de origem e começa a                 

realizar filmes, Hong retoma a pesquisa de seus antecessores da Nova Onda, em busca de               

novas formas de realismo, conforme observa Park sobre seu primeiro longa: 

O impulso inicial que motivou a Nova Onda Coreana foi a manifestação realista da sociedade               
contemporânea, as mudanças na vida do povo coreano em um país cada vez mais modernizado               
e industrializado. As pessoas eram representadas vivendo em um vácuo moral onde ansiedade             
e incerteza impregnavam a atmosfera. O Dia em Que o Porco Caiu no Poço (...) reflete                
problemas psicológicos de pessoas comuns, como frustração, solidão e alienação, resultantes           
do esvaziamento das relações interpessoais em metrópoles modernizadas. (PARK, idem, p. 23) 
 

O tom geral desses filmes é soturno, encontramos personagens de classe média            

"entricheirados em detalhes historiográficos e sociopolíticos específicos da Coreia do Sul,           

oriundos de sua modernização comprimida e cultura materialista." (CHUNG; DIFFRIENT,          

2007, p. 117) Eles vagam pelas cidades e vivem suas vidas repletas de acontecimentos              4

banais, apresentados em um regime de imagens com aspecto documental          

3 Para mais informações sobre o movimento minjung, cf: WELLES, Kenneth M. South Korea's Minjung               
Movement: The Culture and Politics of Dissidence. University of Hawaii Press, 1995. 
4 No original: "entrenched in historiographic and sociopolitical details unique to South Korea’s compressed 
modernization and materialist culture." 
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("documentary-like") e uma "fria dissociação de identificações emocionais" (PARK, idem, p.           

24). 

Juntamente dessa fria deriva, muitos autores percebem também uma comicidade no           

tom das obras, expondo o ridículo das figuras representadas: "Mostrar um personagem            

repentinamente tomado pela emoção e esquecido de seu papel social é um dos recursos              

cômicos de Hong Sang-soo." (MESNILDOT, 2012, p.24) Eles agem de maneiras esquisitas,            

oscilando entre momentos de passividade e rompantes de emoção; são frequentes as situações             

em que indivíduos fazem ou falam coisas inadequadas ao ambiente em que estão inseridos,              

constantemente tensionando convenções de bom gosto e bom comportamento social em uma            

sociedade altamente patriarcal, capitalista e hierarquizada. Todavia, a forma fílmica não           

destaca esses estranhamentos, eles são apresentados de maneira corriqueira, assim como as            

demais situações. Instaura-se, assim, uma natureza insólita que perpassa todos os filmes. As             

ações não se encadeiam seguindo uma lógica de causa e consequência direta, com claras              

motivações psicológicas. Como comenta Tessé:  

Nesses filmes, tomar uma decisão é menos avaliar os prós e os contras do que escorregar,                
deixar-se ir para uma direção ou outra, com um tipo de paralisia que nos torna os fantoches de                  
nós mesmos. (...) A vida interior não é uma balança que pesa os prós e contras, não há rasgos                   
morais: as coisas são feitas e as palavras são ditas. (TESSÉ, 2012, p.23)  
 

As coisas simplesmente se dão, acontecem, sem grandes explicações e sem que a instância              

mediadora entre a diegese e o espectador convoque uma adesão a um personagem ou outro.               

Vemos apenas a superfície, em sua riqueza de detalhes e complexidade. 

 
Imagem 2: Nam serve makkoli a seus colegas de trabalho em O filme de Oki. 

 
O álcool apresenta-se, assim, como um elemento central neste universo e são            

constantes as cenas em que os personagens se embriagam com soju (espécie de saquê              
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coreano) vinho, cerveja, ou makkoli (espécie de vinho feito à base de arroz). Essas cenas               

costumam ser longas e os corpos vão adquirindo uma languidez ao mesmo tempo em que os                

copos vão esvaziando e as convenções sociais borradas. Esses rituais de embriaguez são             

realizados de comum acordo entre os envolvidos: eles se sentam à mesa, começam a beber               

juntos (parte do ritual na cultura coreana é que cada pessoa não deve servir somente a si                 

própria, são rodadas coletivas de bebida) e ali permanecem até ficarem todos ébrios. Nesse              

arranjo, já se sabe de antemão que o inesperado pode acontecer e os personagens parecem               

estar justamente buscando algo de imprevisto e subversivo perante as convenções sociais, que             

pode emergir a qualquer momento e sempre virá daqueles que os cercam, "como se a verdade                

dos sentimentos estivesse no fundo de um copo de soju" (TESSÉ, 2012, p.22).  

Os filmes são tingidos por uma leveza, uma sensação flutuante em que tudo cambaleia              

(ibidem). Nas narrativas atreladas às memórias de personagens específicos, como A Virgem            

Desnudada Por Seus Celibatários , a embriaguez passa a ser um elemento ainda mais             

concreto. A não-confiabilidade nas lembranças coloca todo o regime de realidade dos filmes             

em xeque, pois a percepção primária deles pode ter sido afetada pelo álcool: "discrepâncias              

surgem nos detalhes e são talvez exacerbadas pela tendência de cada personagem a beber              

excessivamente (a embriaguez não só contorna os limites da etiqueta pública, mas também             

diminui a credibilidade de cada pessoa)" (CHUNG; DIFFRIENT, 2007, p. 131). 

Assim, o espectador é convocado a assistir a um fluxo de imagens que não              

necessariamente segue uma lógica racional e cartesiana. A instância narrativa embaralha           

diferentes regimes de real ou insere estranhas repetições de objetos, frases, gestos ou             

enquadramentos - mesmo em filmes cuja focalização narrativa não está associada à memória             

de indivíduos. As histórias podem estar fragmentadas, divididas em episódios ou seguindo            

uma sucessão linear e demandam uma participação ativa do espectador para reunir            

informações incompletas ou não-cronológicas. Chung e Diffrient definem esses filmes como           

"fraturados", com um modo de contar histórias performativo, o que, segundo os autores,             

constitui uma crítica à temporalidade linear e contínua - definida por Homi Bhabha como              

"pedagógica" - e à inabilidade do sujeito coreano dividido em contornar fronteiras de classe              5

e gênero, enquanto vive um momento de hipermodernização (ibidem, p. 129). Ainda que os              

filmes de Hong não se debrucem diretamente sobre a história coreana, os autores consideram              

suas estruturas narrativas emblemáticas dentro do contexto em que são produzidas, repletas            

5 Aqui, essa ideia do sujeito dividido ou fraturado faz alusão à divisão da Coreia em Norte e Sul. 
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de rupturas e incertezas políticas. "Ao limitar sua paleta aos tons suaves do isolamento              

pessoal, ao situar seus personagens dentro de espaços monumentalmente estáticos e apáticos,            

e ao estilhaçar suas narrativas em episódios controversos, Hong Sang-soo (...) se afasta do              

discurso pedagógico para expor as profundas fendas políticas, culturais e socioeconômicas,           

específicas da Coreia." (ibidem, p. 135) 

Contar uma história, seja ela uma anedota pessoal ou um grande evento histórico, é              

um ato performativo e os filmes de Hong fazem questão de reafirmar essa condição, tornando               

impossível discernir o que aconteceu de verdade e o que se passa em outra dimensão (seja na                 

imaginação de um personagem, em uma realidade paralela, uma história inventada, em um             

sonho, etc). Esses estatutos são frequentemente diluídos. Chung e Diffrient comentam os três             

primeiros filmes dirigidos por Hong, relacionando suas características estéticas ao contexto           

social de "existência distópica" da virada do século XX para o XXI na Coreia, contaminado               

por incertezas econômicas e sociais. Segundo os autores, os sistemas narrativos desses filmes             

se afastam de princípios convencionais de progressão linear e irradiam uma fascinação            

pós-moderna pela multiplicidade, pluralidade, acaso, indeterminação e negação, o que estaria           

de acordo com as contradições de uma classe média local que se recusa a reconhecer sua                

própria desintegração interna:  

Como retratos não-sentimentais de homens e mulheres inutilmente tentando atravessar abismos           
sexuais, os três primeiros filmes de Hong relacionam o mau funcionamento da linguagem e o               
subsequente colapso da comunicação entre indivíduos de vinte ou trinta e poucos anos com o               
tédio e alienação emocionais experienciados pelos moradores de conjuntos habitacionais de           
Seul que se assemelham a prisões (tenement prisons). A realidade de tal existência distópica,              
indicativa de outro tipo de crise do FMI, é virulenta o suficiente para retirar os seulitas de sua                  
cidade claustrofóbica em direção a Gangwon-do, um refúgio natural para os turistas que             
procuram rejuvenescimento espiritual. Tal qual o teleférico suspenso balançando         
precariamente sobre um campo em A Virgem Desnudada, as relações heteroeróticas são            
prejudicadas, ou pelo menos trancadas, em um estado de perpétua indecisão. (ibidem, p. 132-3) 
 

A dificuldade de se estabelecer uma identidade fixa é recorrente nos filmes e nos              

dramas dos personagens, eles vivem episódios frívolos e vagam em um estado de suspensão,              

entre lembrança e esquecimento. A natureza episódica desses encontros destitui os           

acontecimentos de um sentido de consequência, de permanência: o que ocorre em uma noite              

não precisa se desdobrar em algo no dia seguinte. Isso se reflete na construção do fluxo                

narrativo, repleto de possibilidades e constantemente jogando com a experiência do           

espectador. Algumas situações que poderiam ter grande impacto na vida das pessoas são             6

6 Esse tipo de construção narrativa e proposição de experiência espectatorial está diretamente atrelado ao 
método de escrita e realização processual adotado pelo diretor, conforme veremos mais adiante. 

13 



 

rapidamente abandonadas enquanto outras se repetem sem motivo aparente. Na medida em            

que a narração ignora a repetição de um evento ou os personagens não demonstram              

percebê-la, o espectador é convocado a uma fruição estranha, pois talvez ele se lembre de               

algo muito parecido que assistiu minutos antes naquele mesmo filme, ou em outro filme do               

mesmo diretor. Mas não há respostas; essas estranhezas atravessam os filmes sem maiores             

justificativas.  

Dessa maneira, Hong propõe a vivência de cada imagem no seu presente imediato.             

Seus filmes exigem um engajamento total. (DENIS, 2005, p. 37) Para acompanhá-los, há que              

se firmar um contrato de espectatorialidade até então pouco comum na cinematografia            

coreana, como observa o crítico coreano Huh Moonyung:  

Quando o trabalho de estreia de HONG Sangsoo, O Dia em Que o Porco Caiu no Poço, foi                  
lançado pela primeira vez em maio de 1996, os críticos de cinema do país ficaram chocados.                
(...) A linguagem cinematográfica deste filme não tinha precedentes na história do cinema             
coreano. Críticos de cinema locais pensaram em nomes como Robert Bresson e Luís Buñuel,              
mas eles agonizaram buscando a genealogia de um filme que era completamente único. (...) O               
surgimento de O Dia em Que o Porco Caiu no Poço foi considerado um evento importante na                 
história do cinema coreano, e uma revista de cinema local, Cine 21, comparou-o a "um tiro que                 
abalou a história do cinema coreano". (HUH, idem) 
 

Como menciona o autor, muitas das novidades trazidas por Hong para a cinematografia             

sul-coreana já poderiam ser identificadas na obra de outros realizadores internacionais           

consagrados, como Yasujiro Ozu, Robert Bresson, Eric Rohmer, Woody Allen, Luís Buñuel,            

além de seus vizinhos contemporâneos asiáticos, como Hou Hsiao Hsien, Tsai Ming Liang,             

Edward Yang e Jia Zhangke. Muitas dessas influências são confirmadas por Hong em             

entrevistas; entretanto, é a junção irregular de procedimentos que remetem a diversas            

tradições da história do cinema que vai gerar filmes tão estranhos e difíceis de se enquadrar                

em códigos e expectativas pré-determinados.  

 

UM MÉTODO PROCESSUAL 

 

Se a Nova Onda Coreana (dos anos 1980) forneceu uma base para que os filmes de                

Hong tratassem com mais liberdade de temas tabu e fossem atravessados por uma nova              

sensibilidade, o fato é que o diretor começou a produzir no contexto do chamado Novo               

Cinema Coreano (dos anos 1990-2000), movimento marcado por uma aproximação com o            

cinema de gênero. Os jovens cineastas dessa geração mais recente, como Kim Ki-Duk, Park              

Chan-Wook, Bong Joon-Ho, Lee Chang-Dong e, é claro, Hong Sang-Soo, até hoje seguem             
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produzindo e seus trabalhos circulam em grandes festivais internacionais e no circuito            

comercial, diferente dos diretores da Nova Onda Coreana, que tiveram atuação mais efetiva             

somente até a primeira metade da década de 90. Ao longo dessa década, a produção local foi                 

diversificada, com filmes de baixo e médio orçamento sendo realizados, assim como            

blockbusters. O cinema passou a ser considerado um negócio atraente. As chaebols, grandes             

empresas familiares sul-coreanas, como Samsung, Daewoo e Hyundai, investiram em          

diversos projetos e começaram a atuar em todos os estágios da cadeia de produção, emulando               

o sistema verticalizado da Hollywood clássica.  

Posteriormente, outros conglomerados poderosos começaram a atuar no setor, como o           

CJ Group e o Orion Group, em um cenário de grande entusiasmo com a produção local,                

equiparado à Era de Ouro dos anos 1960: 

Uma comunidade inteiramente nova de cineastas emergiu nesses anos e remodelou a            
percepção pública do cinema local. Os filmes coreanos também foram deslocados das margens             
do cinema mundial e se tornaram influentes colaboradores das correntes culturais asiáticas e             
um dos pilares do circuito internacional de festivais. Não tanto uma renovação, o processo              
pode ser melhor descrito como um renascimento. (PAQUET, 2010, p. 115) 
 

Em menos de vinte anos, o cinema coreano saiu da beira de um colapso e despontou como                 

uma potência econômica e cultural, tornando-se um dos casos raros no mundo a possuir força               

suficiente para competir com os produtos norte-americanos no mercado interno. "Enquanto           

muitas indústrias cinematográficas locais capturam, com sorte, de 10 a 15% do borderô anual,              

nos anos 2000, o cinema coreano regularmente excedeu uma fatia de mercado de 50%,              

alcançando o pico de 64% em 2006." (PAQUET, 2010, p. 4) Floresceu uma "nação de               

cinéfilos" (GATEWARD, 2007, p. 3), com centenas de novas salas operando com            

programação 24 horas, 7 dias por semana. "De acordo com a Forbes Newswire, 'os cinemas               

coreanos estão entre os mais frequentados do mundo, com uma audiência média de mais de               

100 mil pessoas por tela, ou quase três vezes a dos cinemas dos EUA'." (ibidem)  

Tal potência é refletida também no mercado dos países vizinhos: "Hoje em dia, é              

comum encontrar filmes coreanos listados entre os dez mais vistos no Japão, Hong Kong,              

Singapura, Tailândia e Taiwan." (idem, p. 2) O fenômeno, atualmente, vai além do cinema,              

englobando também a música pop, programas de TV, celebridades, videogames,          

gastronomia, turismo, moda e idioma, e é chamado de Hallyu , ou a Onda Coreana : 7

7 Neste trabalho, estamos traçando um brevíssimo panorama da indústria audiovisual sul-coreana nas últimas              
décadas para contextualizar o cinema de Hong Sang-Soo, então vale atentarmos para as diferenças entre o                
fenômeno da Onda Coreana (Korean Wave, ou Hallyu), que envolve variados produtos culturais, o Novo               
Cinema Coreano (New Korean Cinema), que se restringe ao cinema e que poderíamos considerar uma espécie                
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Originalmente concebido pela imprensa de Pequim no final dos anos 1990, quando a China              
começou a sentir os efeitos da invasão cultural sul-coreana, Hallyu significa “fluxo da Coreia”.              
O termo abarca o intenso escoamento de produtos culturais provenientes da Coreia do Sul que               
tem conquistado grande popularidade primeiramente no Leste e Sudeste Asiáticos e, mais            
recentemente, nos países ocidentais. (...) Hoje em dia, a Onda Coreana é sentida também aqui               
no Brasil: shows de K-pop vêm sendo realizados em terras tupiniquins desde 2011 e até a                
própria Netflix brasileira já reservou uma categoria de seu catálogo para as produções             
sul-coreanas, chamada de “Séries Coreanas”. (MAZUR, MEDEIROS, 2017) 
 

Nesse contexto, Darcy Paquet identifica os cineastas acima relacionados ao Novo Cinema            

Coreano como "autores comerciais", considerados pelo autor tão "estrelas" quanto os atores            

do star system coreano. Isso se daria pela capacidade desses diretores em criar filmes              

"altamente distintivos" e "memoráveis" dentro dos limites da indústria mainstream : suas           

obras circulam em festivais internacionais, agradam à crítica especializada e ainda atendem            

aos gostos da nova geração de cinéfilos coreanos, gerando vultosas bilheterias (PAQUET,            

idem, p. 93-4).  

A produção de Hong Sang-soo insere-se neste contexto de maneira irregular.           

Diferente dos "autores comerciais", Hong não opera em um sistema de produção tradicional             

com grandes orçamentos e, ainda que seus filmes flertem com as narrativas de gênero e               

contem com grandes estrelas da Hallyu no elenco das obras, seus filmes possuem             

características formais que convocam os espectadores a uma fruição diferente dos produtos            

mainstream . É a afecção que definiremos mais adiante como "interessante": fria, neutra,            

ambígua. Por isso, embora sua obra seja reconhecida por certa parcela da crítica, embora os               

filmes recebam prêmios em festivais mundo afora e circulem comercialmente em salas            

destinadas ao cinema "de arte", eles possuem pouco apelo popular e o público que atingem é                

mediano. 

Além disso, uma das grandes particularidades do cinema de Hong - e que será um dos                

fios condutores de nosso percurso por sua obra - é o processo de produção adotado pelo                

realizador, cuja ênfase nos aspectos corporais, presenciais e contingenciais transcorre da           

escrita do roteiro até a montagem final. Desde a realização de Turning Gate em 2002, Hong                

deixou de preparar os roteiros com antecedência e passou a escrever somente um tratamento              

de cerca de uma página com o resumo do filme, o suficiente para chamar os atores, conseguir                 

locações e articular uma produção mínima. Hong conta em entrevistas recentes que foi             

de "braço" dessa onda mais ampla, e a Nova Onda Coreana (Korean New Wave ou Nouvelle Vague Coreana),                  
movimento anterior, situado por historiadores em meados dos anos 1980, de caráter essencialmente             
cinematográfico. O que diferenciaria a onda dos anos 90-2000 daquela dos anos 80 seriam os próprios                
realizadores, os temas e os estilos dos filmes. 

16 



 

simplificando cada vez mais essa preparação anterior às filmagens e que, hoje em dia, ele               

sequer escreve esse tratamento. Dessa maneira, o diretor realiza uma espécie de compressão             

das etapas de desenvolvimento, preparação e gravação - essa separação ainda existe em seu              

sistema, mas ocorre a cada dia, durante o processo de realização. Isso quer dizer que Hong                

não trabalha com períodos blocados no qual se dedica exclusivamente a cada etapa, o que               

seria um sistema mais tradicional de produção audiovisual, em que primeiro ocorre a escrita              

do roteiro, depois um período de pré-produção e, quando iniciam as gravações, tudo já está               

relativamente esquematizado. Hong desenvolveu seu próprio jeito de conduzir a realização,           

cheio de particularidades, imprevistos e limitações auto-impostas. 

Em uma palestra realizada durante o festival de cinema de Nova Iorque em 2017, o               

diretor revelou detalhes de sua metodologia. Hong disse que cada filme leva cerca de três               

semanas para ser gravado e que, geralmente, ele começa as preparações um mês antes de               

iniciar as gravações. Nesse período inicial, não há roteiro; a prioridade são os espaços e as                

pessoas. Ele pensa em locações, faz uma sondagem com os proprietários: "Eu digo [ao              

proprietário] que talvez eu venha ao seu espaço duas ou três vezes, eu não tenho certeza,                

dentro desse período de três semanas. E eu vou avisar pelo menos um ou dois dias antes.                 

Então eu pergunto quando é mais conveniente para ele, para que a gente possa gravar naquela                

locação." (HONG, 2017a) Quanto aos atores, normalmente ele trabalha com pessoas com            

quem já trabalhou anteriormente, às vezes com novatos. "Eu lhes pergunto: eu vou gravar              

nesse período, você pode estar livre, totalmente livre? (...) Então talvez duas ou três vezes eu                

encontro com eles e nós bebemos, e podemos jantar juntos. Nós conversamos, conversamos             

sobre todo tipo de coisas, o que eles estão fazendo, como eles estão… isso é tudo. Porque eu                  

não sei o que eu vou gravar, então nós raramente falamos sobre cinema." (ibidem)  

Então, uma semana antes das gravações, Hong começa a se concentrar e a "testar"              

elementos que encontra aleatoriamente: lugares pelos quais ele passa, frases que escuta,            

textos que lê, imagens que vê. "Eu pergunto a esses elementos: você pode estar no filme? (...)                 

E eu não me forço a ter uma ideia de filme. Eu apenas deixo esses fragmentos estarem aqui                  

[faz gesto sobre a cabeça ], em algum lugar." (ibidem) Nessa etapa, são "testados" também os               

figurinos dos atores: "Eles me enviam essas fotos de suas próprias roupas. (...) Eu vejo as                

fotos e nós temos um dia de teste de gravações." (ibidem) Um dia antes de começar a gravar,                  

Hong toma algumas decisões: escolhe locações, assina os contratos e confirma com os atores. 
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Assim que inicia o período das gravações, a cada dia, ele escreve o roteiro das três ou                 

quatro cenas que serão rodadas naquela diária, e isso ocorre entre as 4 e 8 horas da manhã.                  

No meio dessa escrita, ele já sabe quais atores serão necessários naquele dia e quais roupas                

eles deverão usar, então Hong pede a seus assistentes para fazerem esse contato. "99% das               

coisas, quase 100%, será preparado até duas horas antes de sua respectiva gravação."             

(ibidem) Quando chega no set, Hong entrega aos atores o texto para que eles memorizem,               

mas eles têm pouco tempo: entre 45 e 60 minutos para cada cena. "Então, quando eles                

memorizam cerca de 80%, eu deixo-os juntos e deixo-os fazer a cena, e eu assisto e escuto o                  

que eles dizem, como eles interpretam o texto. Geralmente, eles costumam ser incrivelmente             

bons. (...) Então, apenas quando eles interpretam mal minha intenção, eu lhes digo: talvez não               

seja por aí, coisas assim. Mas eu mantenho a direção no mínimo possível." (ibidem) Uma vez                

que eles já decoraram o que Hong considera 90%, o diretor conversa com o operador de                

câmera, decide os movimentos panorâmicos, os zooms e as velocidades, e eles gravam a              

primeira tomada daquela cena. 

Pela narração acima, podemos notar um sistema que privilegia o encontro diário dos             

artistas e profissionais envolvidos no projeto, afetados pelas condições concretas externas à            

diegese e mediados pelo humor e subjetividade de Hong. Os filmes são construídos em uma               

constante gangorra entre aquilo que o cineasta planeja e aquilo que é possível ser filmado               

naquele dia por aquelas pessoas naquele determinado lugar. Por exemplo, embora haja pouco             

tempo de memorização, os atores têm que falar exatamente o que foi escrito pelo diretor:               

"Eles seguem todas as falas (...), mas a cada tomada eles têm liberdade sobre a maneira de                 

interpretá-las." (ibidem)  

Ao comentar seu processo de filmagem, o diretor costuma salientar seu estado mental,             

seus sentimentos: "Eu apenas aceito o que se passa na minha mente. Provavelmente refletindo              

meu estado mental durante aquele período, o que é um tanto… complexo. (...) Meu              

sentimento é, na verdade, a melhor descrição do filme, sobre o que eu estava sentindo e o que                  

eu estava pensando naquele momento." (SMALL, 2017). Declarações como essas são           

possíveis graças ao desenvolvimento de todo esse esquema de realização profundamente           

organizado ao redor de Hong. Ele faz, nos filmes, uma bricolagem do que considera              

"presentes" recebidos do acaso ou de alguma entidade sobrenatural: "Eu tento ver como algo              

que me foi dado pelos céus ou por um ser misterioso" (HONG, 2017c). Toda a estrutura de                 
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produção é voltada para a inscrição nos filmes desses acontecimentos vistos como místicos e              

inexplicáveis, desde a escrita das cenas até o registro das performances. 

As cenas são gravadas seguindo a sequência da narrativa; mesmo quando os tempos             

são bagunçados dentro dos filmes, as gravações acompanham a ordem em que as cenas              

estarão dispostas na montagem final. Segundo Hong, isso é absolutamente necessário: "Eu só             

escrevo baseado no que eu gravei ontem ou nos outros dias, então eu preciso gravar tudo em                 

ordem cronológica." (ibidem) Quando questionado sobre a montagem, Hong responde: "Não           

é tão difícil porque eu… você só precisa aparar, e depois você junta tudo e acabou… é muito                  

fácil. (...) Editar normalmente leva um dia. Mas para ter certeza - porque eu fico tão                

envolvido com o projeto -, eu quero ter uma certa distância, então eu fico uma semana sem                 

fazer nada e depois eu volto e assisto outra vez. E aí eu finalizo." (HONG, 2017a) Isso                 

confirma que o processo de pós-produção procura respeitar a natureza presencial das            

gravações, sem promover grandes interferências. Quando há alterações na imagem, como a            

mudança da paleta de cores para preto-e-branco, o diretor explica com simplicidade e             

totalmente de acordo com a lógica intuitiva e subjetiva em que o filme é rodado: "Por que em                  

preto e branco? O porquê não é importante. Eu senti assim, e o fiz." (ibidem) 

Para conseguir efetivar essa dinâmica dentro de cada projeto, Hong precisou           

desenvolver uma estrutura de funcionamento particular para sua produtora, a Jeonwonsa Film            

Co. Ele tem dois funcionários que trabalham no pequeno escritório que funciona dentro do              

campus da universidade na qual ele dá aulas, o que já evita as despesas fixas com aluguel.                 

Durante as gravações, as equipes são bastante reduzidas: um diretor de fotografia, um             

assistente de câmera e um técnico de som, mais dois assistentes de direção; quando precisa de                

mais assistentes, Hong chama seus alunos para participar. Isso dá um total de sete ou oito                

pessoas no set, contando com o próprio diretor. O diretor conta que paga aos atores cachês                

bem abaixo do valor de mercado. "Minha justificativa é: eu não faço filmes para ganhar               

dinheiro. E meu tempo de produção normalmente dura menos de três semanas. Mesmo dentro              

dessas três semanas, eles [os atores] vêm para a locação, talvez, no máximo sete vezes. Então                

eles aceitam essa pequena quantia de dinheiro como compensação." (ibidem) Dessa maneira,            

seus orçamentos ficam em torno de US$ 50 mil, incluindo custos de produção e pós. "Mas eu                 

preciso pagar outras coisas posteriormente, como o salário dessas duas pessoas [que            

trabalham no escritório], e isso se torna menos de US$ 100 mil para cada filme. E eu tenho a                   

sorte de que meus filmes sempre recuperam esse dinheiro. Então, no fim das contas, eu posso                
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fazer filmes sempre que eu quiser, hoje em dia." (ibidem) Assim, ele sustenta             

economicamente sua lógica de trabalho e vai aperfeiçoando a cada novo projeto.  

Podemos observar que, embora Hong diga a seus atores que não faz cinema para              

"ganhar dinheiro", seu sistema de produção não nega radicalmente a lógica capitalista de             

produção e circulação. Sua pequena empresa opera de acordo com os ideais econômicos             

liberais de outras produtoras comerciais e, inclusive, o rendimento financeiro de cada filme é              

suficiente para cobrir os custos de produção do projeto seguinte. A diferença fundamental             

entre uma major e a empresa aqui estudada está na quantidade de recursos investidos em cada                

produto, pois os filmes de Hong são feitos com o mínimo possível dentro de suas condições                

de trabalho e também têm um retorno pouco lucrativo - o próprio diretor qualifica sua estética                

como "econômica" . Assim, a Jeonwonsa funciona no limite, no limiar da indústria,            8

assumindo certa precariedade mas circulando seus filmes em grandes festivais, nas salas de             

cinema comerciais e depois distribuindo em BluRay, DVD, VOD - um circuito bem             

tradicional, seguindo a ordem das janelas.  9

Em sua tese sobre filmes contemporâneos dirigidos por diretores consagrados em           

festivais, Erly Vieira Jr. situa a dimensão comercial desse tipo de cinema: 

Decerto, também estamos falando de imagens que já nascem mercadorias – afinal, não             
sejamos ingênuos: tais filmes autorais, embora não se enquadrem no segmento blockbuster da             
indústria global, são pensados pra exibição num circuito internacional de festivais e salas             
auto-denominadas “de arte” que, embora tenha um público relativamente restrito, também           
possuem seus requisitos mercadológicos, o que influencia diretamente a estética e a            
abordagem temática desses filmes junto às oscilações de gosto de suas plateias. (VIEIRA JR.,              
p. 21) 

 
Seguindo esse raciocínio, podemos observar como Hong consolidou seu nome no circuito do             

cinema "de arte" ao longo das últimas décadas e hoje usufrui certos privilégios. Bradley              

Warren chama atenção para sua "consciência astuta da viabilidade constante de seu trabalho             

dentro de um mercado global de cinema de arte" (WARREN, p. 20), associada à manutenção               

de uma unidade estética e processual aos filmes que Hong roteiriza, dirige e produz - unidade                

que tem sido chamada pela crítica de "estilo".  

8 O diretor descreve suas escolhas estéticas como "econômicas" na entrevista concedida a HUH, 2007. 
9 Há alguns anos, a empresa Finecut Co., especializada em "cinema de arte", assumiu a distribuição dos filmes                  
de Hong para festivais de cinema, para o mercado interno, assim como as negociações para distribuição                
comercial em outras regiões do planeta. 
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Muitos autores elaboram argumentos a favor ou contra a ideia de que Hong Sang-soo              

seria um verdadeiro “autor” cinematográfico. Para nossa análise, não entraremos nessa           10

disputa discursiva, mas é preciso perceber como o cinema de Hong, sua metodologia de              

trabalho e seus posicionamentos públicos constantemente tensionam esse campo. Quando          

questionado por um crítico se seus filmes são conectados uns com os outros, Hong responde:               

"Eu tenho certeza de que eles estão todos conectados, no sentido de que todos saíram de mim                 

[ou vieram de mim, came out of me]." (CRONK, 2017) Segundo o diretor, os filmes estão                

diretamente atrelados à sua vida, sua subjetividade. Isso estaria alinhado a um postulado             

estético central da política dos autores conforme defendiam os críticos da Cahiers du             

Cinéma, que consistia numa tentativa de juntar a noção de escritura ou de estilo com a de                 

profundidade temática: "o universo de um diretor (seus temas recorrentes, suas obsessões, sua             

visão de mundo) está expresso na forma (enquadramentos, movimentos de câmera,           

iluminação, montagem etc.), sem separação possível." (OLIVEIRA JR., 2013, p. 8) Nessa            

lógica, a moral de um filme, seu conteúdo, sua mensagem, estaria intimamente relacionada à              

forma cinematográfica empregada pelo autor (idem, p. 34), no caso, o diretor, artista máximo              

em um set de filmagem, que "escreveria" com a mise-en-scène e expressaria seus             

pensamentos individuais nos filmes a despeito do sistema de produção e dos demais             

profissionais envolvidos nos projetos.  

 

 
Imagem 3: o diretor e roteirista Kim Jung-rae em Mulher na Praia. 

 

10 Essa discussão foi aprofundada por diversos críticos que estudam a obra de Hong, destaco os textos: Notas                  
sobre Hong Sangsoo (BURDEAU; TESSÉ; THIRION, 2013.), Cambio Marítimo (HOBERMAN, 2013), Hong            
Resists Conclusions (KIM, 2011), El futuro del cine es Hong Sang-soo (MARTÍN, 2012) e Hong Sang-soo and                 
the film essay (RAYMOND, 2014), nos quais o status de autoria é questionado ou retrabalhado. 
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Hong questiona a utilização do termo "autor" para rotulá-lo: "Não penso em mim             

como um autor. Mas também não penso que eu não o seja. Não vejo sentido a nenhuma das                  

duas posições." (DOMÍNGUEZ, 2013, p. 54). O diretor aposta em uma conveniente            

ambiguidade ou indefinição. Todavia, para além de qualquer análise estética que possa ser             

feita para argumentar a favor dessa alcunha, ao observar seu processo de realização, podemos              

perceber como Hong centraliza todas as etapas e exerce enorme controle sobre elas. Nosso              

foco, aqui, é justamente nas fricções deliberadamente produzidas por este cinema. O recorte             

de um corpus centrado nos filmes escritos e dirigidos por Hong Sang-soo não se justifica por                

uma proposta de alinhamento à ideia de autoria, mas à percepção desse conceito perpassando              

os filmes em diversas camadas e sendo discutido até mesmo pelos personagens dentro das              

obras. Hong explicita relações entre as suas escolhas estéticas e sua visão de mundo, o que                

faria sentido em uma lógica autoral, mas em seguida foge desse rótulo.  

Ele reivindica para si o lugar de artista, valorizando os discursos sobre o fazer              

cinematográfico e insistindo em afirmar que grande parte do trabalho de um artista consiste              

em desenvolver suas próprias ferramentas, a partir daquilo que lhe é singular, e esse método é                

o que dará consistência e relevância à sua obra. A metodologia de Hong é estruturada sobre o                 

constante tensionamento entre o acaso e o planejado, entre controle e descontrole, ordem e              

desordem, entre a intenção subjetiva de um "artista-autor" e as contingências reais e concretas              

do mundo ao seu redor, no presente. Portanto, entenderemos a ideia de autoria não como algo                

inerente ao fazer cinematográfico, mas algo construído historicamente através de um           

constante jogo entre os realizadores e a crítica (curadores, jurados, críticos vinculados à             

imprensa), que leva em conta aspectos não apenas estéticos, mas também processuais e             

econômicos (produção, distribuição e exibição das obras). 

Veremos, ao longo da dissertação, como a sistematização dessa metodologia por           

Hong Sang-soo se reflete na forma fílmica e convoca o espectador a um tipo de afecção                

particular. 

 

ENTRE O TÉDIO E O INTERESSE 

 

Cada vez que assisto um filme de Hong em uma sala de cinema, percebo a forma                

peculiar como a experiência espectatorial é prevista pelo projeto desse cineasta. Em uma             

sessão de Certo Agora, Errado Antes no Festival do Rio de 2015, metade do público se                
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levantou em um dos pontos de virada do filme, mais especificamente quando a história é               

interrompida e o filme "recomeça" desde o início, ao mesmo tempo em que muitas pessoas               

gargalhavam e participavam verbalmente e com entusiasmo da projeção. Em outra sessão do             

mesmo filme, quando ele estreou comercialmente no Rio de Janeiro, também notei essas duas              

reações opostas, só que na mesma pessoa: um senhor que passou os primeiros 70 minutos               

reclamando e dizendo à sua companheira que queria ir embora pois estava achando o filme               

chato, mas, em determinado momento, começou a rir e fazer comentários em voz alta,              

interagindo com o personagem principal. Proponho, aqui, atentarmos para a triangulação           

estabelecida entre o corpo do espectador, o corpo do filme e os corpos dos              

atores/personagens, seja durante a projeção da obra ou depois, em uma relação que se              

prolonga no tempo. 

Frequentemente, os filmes de Hong acompanham personagens lutando contra o tédio,           

em situações de suspensão ou espera. Eles passam todo o tempo criando oportunidades para              

preencher o vazio em que se encontram e o interesse amoroso é sua principal motivação.               

Trata-se de um repertório restrito de situações e personagens: são indivíduos diferentes que             

possuem muitas semelhanças entre si, as situações são parecidas, alguns atores se repetem,             

diálogos se repetem, e isso se dá dentro de cada filme e entre um filme e outro, o que aciona                    

uma constante sensação de déjà vu. Tais repetições de ordem narrativa possuem interrelações             

com as repetições de ordem estética. Hong acompanha seus personagens a uma distância             

média com um registro formal bastante cru e direto: as cenas são gravadas primordialmente              

em locações (ao invés de estúdios), há uma predominância de planos abertos com grande              

profundidade de campo, a caracterização é feita com figurinos e adereços que remetem ao              

cotidiano, a iluminação é geralmente difusa, com pouco uso de sombras ou luzes de efeito. 

Esse padrão de elementos, contudo, é perturbado por pequenas fagulhas de           

estranhamento, vindas do comportamento da câmera, do uso abrupto de trilha musical            

não-diegética ou da confusão provocada por repetições que beiram o absurdo. Situações            

banais são apresentadas ao espectador por uma instância mediadora que o lembra            

constantemente de sua existência, através de breves gestos performativos. Somos convidados           

a observar as nuances e sutilezas nos comportamentos dos personagens, ao mesmo tempo em              

que se instaura um estado de ligeiro desconforto pela reiteração de nossa condição de              

espectadores de uma cena e de uma história inventada. 
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Partindo das características apresentadas acima, poderíamos considerar os filmes de          

Hong como “frios”, “secos”, “neutros”, mas que convocam o espectador a um estado de              

tensão (leve irritação ou excitamento), levando-o ao interesse para continuar se relacionando            

com as obras. Esse tipo de afecção aproxima-se da categoria estética “interessante” estudada             

por Sianne Ngai em Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting (2012), caracterizada            

pelo uso de repetições com diferenças e o estabelecimento de uma série de códigos              

acompanhados de variações dentro desta série. Ngai apresenta três categorias que, apesar de             

sua marginalidade na teoria, são as que ela considera mais adequadas para compreender de              

que formas a experiência estética foi transformada no contexto do capitalismo tardio. São eles              

o cute (que pode ser traduzido como “fofo” ou "bonitinho"), o zany (que não possui tradução                

direta para o português, mas pode ser entendido como algo entre “ridículo”, “bobo”,             

“patético”, “bizarro”) e o interesting (ou “interessante”). Cada uma à sua maneira, refletem             

aspectos da sociedade contemporânea, seja no consumo, no trabalho ou nas trocas efetuadas             

pelos sujeitos. Elas chamam atenção para suas próprias fraquezas, sua frivolidade ou relativa             

falta de impacto; dizer que algo é “fofo”, “bobo” ou “interessante” muitas vezes deixa              

ambíguo se a avaliação é positiva ou negativa. 

Ngai traça uma espécie de história do “interessante” na cultura ocidental, iniciando            

em Friedrich Schlegel, que atribuiu o termo “Das Interessante ” à literatura alemã do século              

XVIII, propondo uma estética de novidade e diferença voltada para o corriqueiro e             

idiossincrático, que prepararia o terreno para o surgimento do realismo no século XIX.             

Posteriormente, o termo foi usado pela crítica para entender a arte conceitual e minimalista              

em meados do século XX, seja na fotografia, que buscava tornar interessantes os fragmentos              

do mundo através da câmera, ou nas artes plásticas, obcecadas pelos atos de documentação,              

classificação e apresentação de evidências. Trata-se de uma arte friamente regulada por            

princípios racionais, desejando acessar a realidade através da comparação entre objetos,           

dedicada às relações entre as ideias e a vida. Embora a autora não apresente nenhuma obra                

cinematográfica como exemplo para essa categoria estética, veremos como ela pode se            

inscrever na imagem fílmica como uma forma de afeto, expandindo, assim, as discussões             

sobre o interessante para o campo do cinema ficcional tendo a obra de Hong como referência.  

Arrisco fazer esse tipo de extensão ao cinema pois, como percebe Ngai, "O que há de                

mais característico sobre o interessante é, portanto, a sua falta de características distintivas"             

(NGAI, 2012, p. 120), isto é, não se pode identificar um conjunto de características singulares               
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e recorrentes em objetos considerados interessantes. O interessante é uma estética da            

diferença, das relações (diferente em relação a algo), do estranhamento, da dúvida. Deste             

modo, trago uma citação do artista Ed Ruscha, apresentada pela autora, que pode nos ajudar a                

identificar a afecção associada a essa estética. Sobre seu livro de fotografias Various Small              

Fires and Milk (1964), Ruscha afirma que queria que o leitor sentisse algo paradoxalmente              

definido por uma indeterminação e imprecisão: "Este livro tinha uma coisa inexplicável que             

eu estava procurando, e era um tipo de 'Hã?' [no original, ' Huh? ']" (idem, p. 149). Esse "hã?"                 

perpassa a obra de Hong em diversas instâncias, é um sentimento de não saber exatamente o                

que se está sentindo, marcado pela ambivalência, frieza e neutralidade. (idem, p. 135)  

Akira Lippit percebe, nesse cinema, características condizentes com nossa         

abordagem, comparando-o a uma arte sublime: "Os filmes de Hong carecem do tipo de afeto,               

do sentimento de irreversibilidade que tipicamente envolvem a arte sublime. Os personagens            

de Hong vivem uma tragédia que nunca alcança as proporções de um épico; eles desviam no                

fim da linha, nunca sucumbindo à finitude. Os filmes de Hong são impuramente cômicos, no               

sentido das novelas de Kafka, ridículos e raramente catárticos." (LIPPIT, 2004, p. 26) Um              

cinema impuro, incompleto. É difícil dizer se esse tipo de sentimento indeterminado conta             

como algo satisfatório ou não, algo bom ou ruim de se sentir. Ngai argumenta que o                

interessante é uma estética que nasce na modernidade capitalista em larga escala, da tensão              

entre diferença e tipicalidade, entre padronização e individualização, associada ao          

desenvolvimento de novas mídias e o surgimento de novas tecnologias de comunicação. Essa             

estética seria uma resposta às inovações na cultura capitalista em que as mudanças são              

paradoxalmente constantes e as novidades são paradoxalmente familiares. (idem, p. 146)           

Assim, na ausência de uma visão totalizante, o interessante estaria atrelado à procura             

aparentemente infinita por novidades, à pluralidade e hibridismo estilísticos e a um tipo de              

afeto fraco e indeterminado. 
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Imagem 4: Jisook em O poder da província Kangwon. 

 
Apesar de sua indeterminação, esse sentimento difícil de se categorizar aponta para            

uma brecha, uma fenda, discerne algo que não somos capazes (ainda) de conceituar e que, no                

caso de obras de arte, está estreitamente vinculado ao agenciamento autoral. O estranhamento             

advém quando nos deparamos com um descompasso entre um procedimento estético e um             

repertório de expectativas, o que nos remete à intencionalidade do artista: por que ele fez               

deste jeito e não daquele outro que eu já conheço? A partir dessa dúvida, somos movidos em                 

busca de um novo conceito, de uma nova maneira de perceber as formas. 

A dimensão experiencial do interessante acompanhará nosso percurso pela obra de           

Hong Sang-soo juntamente com o processo de realização apresentado acima.  

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Um grande desafio em trabalhos sobre artistas contemporâneos é a falta de            

distanciamento cronológico entre as obras analisadas e o ato de escrita. Não temos hoje o               

distanciamento histórico para precisar qual vai ser o legado deixado por esses filmes, nem              

suas reverberações no cinema mundial a médio ou longo prazo. Além disso, Hong Sang-soo              

segue produzindo a todo vapor, portanto, nosso recorte se restringe aos filmes lançados até o               

ano de 2017, pois até a finalização deste texto, ainda não pude assistir a seu último longa,                 

Grass, lançado no Festival de Berlim de 2018 e ainda sem data de exibição prevista no Brasil. 

A proposta desta dissertação é de analisar três artifícios formais adotados por Hong             

Sang-soo que estão profundamente vinculados ao seu sistema de realização processual,           
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presencial, contingencial e auto-referente, e que convocam o espectador a uma afecção fria,             

ambígua e estranha, definida aqui como interessante. São eles a serialidade, a teatralidade e              

o tensionamento de clichês  genéricos.  

No capítulo 1 - REPETIÇÕES DIFERENTES, ACASOS PROVOCADOS,        

partiremos das dissertações de Bradley Warren (2015) e Aleksander Koren (2017), que se             

debruçaram sobre a obra deste diretor, para expandir suas reflexões. Ambos os autores             

observam que os filmes em questão convocam uma espectatorialidade ativa e cada um analisa              

aspectos diferentes, com ênfase narratológica: Warren propõe o conceito de geometria parcial            

e Koren o de narrativas fragmentárias. Essas investigações concentram-se nos filmes com            

narrativas complexas e não-lineares, porém, veremos que o estranhamento e a ambiguidade            

que perpassam o cinema de Hong Sang-soo estão atrelados à maneira como o realizador              

trabalha os padrões e repetições. Então, cotejaremos sua obra com o conceito de narração              

paramétrica, identificado por David Bordwell apenas em cineastas isolados e filmes fugidios            

(BORDWELL, 1985, p. 274). Esse modo de narração serializada se aproximaria daquilo que             

ocorre em artes "mistas", que o autor identifica como os poemas narrativos, a ópera, e a                

tradição das "art songs" (ibidem, p. 275), remontando à tendência da música serial dos anos               

1950, e ao movimento literário nouveau roman. Examinaremos como tais procedimentos           

narrativos se associam à longa duração dos planos e à metodologia elaborada por Hong,              

dialogando com práticas que remontam ao cinema estrutural, com um duplo interesse entre a              

referencialidade e a materialidade. Todavia, se essas estratégias poderiam operar diminuindo           

o controle do diretor sobre a obra enquanto um "autor", Hong colide a ênfase no dispositivo                

cinematográfico com sua presença excessiva na tessitura fílmica. 

Em seguida, aprofundaremos a discussão sobre o jogo teatral estabelecido entre os            

corpos dos atores, o corpo da câmera e o espaço físico no qual eles são colocados,                

funcionando como um cubo cênico. No capítulo 2 - A QUARTA PAREDE            

PERFORMATIVA, serão retomadas discussões acerca dos impasses ontológicos entre teatro,          

cinema e pintura, para refletirmos sobre como a encenação nestes filmes atualiza a noção de               

"quadro" (em oposição ao "campo"), exercendo uma força centrípeta sobre a imagem. Tanto             

os atores quanto a câmera oscilam entre um registro orgânico/natural, e um estranhamento             

que remete a algo mecânico/robótico e, no caso da câmera, um recurso usado à exaustão pelo                

cineasta, é o movimento ótico do zoom. Ainda que esteja sempre fixa no mesmo eixo durante                

cada plano-sequência, a presença da câmera se inscreve na imagem através de uma             
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performance auto-evidente, direcionando o olhar do espectador ao mesmo tempo em que            

perturba sua visão. A articulação dos elementos acima configura uma encenação altamente            

estilizada e padronizada, marcada pelo predomínio do que Bordwell chama de função            

decorativa, em que o estilo pode operar por si mesmo, criando “climas discretos e padrões               

mais envolventes por seus próprios meios, levando-nos a descobrir uma ordem escondida ou             

a notar pequenas diferenças." (BORDWELL, 2008a, p. 59-60) 

Esse cinema habita uma zona entre a linguagem e a recusa da linguagem, entre o               

sentido e seu esvaziamento e isso reflete também nas histórias e na construção dos              

personagens, conforme será investigado no capítulo 3 - A BANALIDADE DO AMOR. Há             

um flerte com os clichês do cinema clássico e das narrativas de gênero, em especial as                

comédias românticas. Embora grande parte das convenções e estereótipos se materializem,           

muitas das expectativas são frustradas, as situações dramáticas são esgarçadas, as narrativas            

se atiram em abismos e o pacto estabelecido com o espectador se sustenta ao longo da                

projeção de maneiras bastante irregulares. Atentaremos a teorias sobre comédias românticas           

para averiguarmos as intercessões e distanciamentos empreendidas por Hong em relação a            

essa matriz no desenrolar das narrativas. Ao prolongar a duração dos planos e situações              

dramáticas, os filmes promovem fissuras nessas convenções, são sublinhados os detalhes, as            

tensões e os conflitos relacionados à reafirmação de papéis de gênero nesse tipo de narrativa.               

Ainda no diálogo com o cinema de gênero, veremos como o cineasta retrabalha também as               

personas dos atores e a sua própria, realizando uma diluição perturbadora das fronteiras entre              

o mundo real e o ficcional.  

A articulação dos conceitos de cada capítulo não é isolada; o que interessa para esta               

pesquisa é observar como estas três vertentes modificam uma à outra, se entrelaçam e se               

complementam. Por isso, esses conceitos aparecerão no decorrer de todo o trabalho, para que              

possamos verificar suas modulações e variações, levando em conta a metodologia de trabalho             

processual e a dimensão experiencial do projeto de cinema de Hong Sang-soo. 
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1 - REPETIÇÕES DIFERENTES, ACASOS PROVOCADOS 
 

 
Imagem 5: frame de Mulher na Praia 

 
 
 

As pessoas me dizem que eu faço filmes sobre a          
realidade. Elas estão erradas. Eu faço filmes baseados 
em estruturas que eu inventei.  

(Hong Sang-Soo)  11

 
Eu começo com uma situação extremamente comum,       
diretamente banal, e essa situação geralmente tem, no        
seu interior, algo que ressoa dentro de mim de uma          
forma muito potente. (...) Eu coloco na mesa, eu olho          
para ela. Eu abro, e o que aparece são todas as peças            
que compõem meu cinema.  
Elas podem não estar relacionadas umas com as outras,         
elas podem entrar em conflito. Mas tento encontrar o         
padrão que faz todas essas peças se encaixarem e         
formarem uma única. 

(Hong Sang-Soo)  12

 
  

11 Entrevista concedida a Adrien Gombeaud para o kit de imprensa de A Mulher é o Futuro do Homem (2004). 
12 In: DOMÍNGUEZ, 2013, p. 14. 
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1.1 - GEOMETRIA E FRAGMENTAÇÃO  

 

Apesar de extensa, a filmografia de Hong Sang-soo vinha permanecendo às margens            

dos estudos dedicados ao cinema contemporâneo mundial ou coreano, provavelmente devido           

à sua singularidade e pela dificuldade de enquadrá-la em tendências maiores, que incluíssem             

os trabalhos de outros diretores locais ou de outras nacionalidades. Como Ngai caracteriza a              

estética interessante, ela "parece diferir, de um modo ainda a ser conceituado, de uma              

expectativa geral ou norma cujo conceito exato pode estar faltando no momento do             

julgamento." (NGAI, idem, p. 112) Seja pela forma como é trabalhada a encenação, os              

clichês do cinema de gênero ou pela a maneira irregular como o diretor inscreve sua própria                

presença nos filmes, a obra de Hong resiste a categorizações estanques. Ao longo deste              

capítulo, atentaremos a como essa filmografia convoca um engajamento interessante do           

espectador a partir da serialidade, repetição e acaso, assim como às maneiras peculiares com              

que o processo de realização reflete e atravessa o corpo fílmico.  

Começaremos examinando duas dissertações de mestrado recentes que se debruçaram          

sobre a obra deste diretor, visando expandir o entendimento sobre suas peculiaridades. São             

elas: Somewhere Between Fiction and Fiction: Disentangling Partial-Geometric Narratives         

in the Cinema of Hong Sang-soo, de Bradley Warren (2015, Concordia University, Canada) e              

Crystallizing time - fragmentary narratives in the films of Hong Sang-soo, de Aleksander             

Koren (2017, Norwegian University of Science and Technology, Noruega). Ambos os           

trabalhos possuem forte viés narratológico e é curioso notar a importância de David Bordwell              

como principal referência na língua inglesa no que se refere aos estudos da obra de Hong.                

Embora o autor norte-americano apenas brevemente cite os filmes deste diretor no livro             

Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema (2008) e tenha escrito alguns artigos              

analisando filmes de Hong, suas proposições foram suficientes para que Warren e Koren             13

pudessem partir de seus escritos para questioná-los ou para desdobrá-los. Vale notar,            

também, que Bordwell e seus comentadores não descartam a dimensão formal ou estilística             

durante as análises narratológicas, mas eles constantemente reforçam a dicotomia          

narrativa/estilo para evidenciar como Hong vai embaralhar essas instâncias nos filmes e como             

isso pode afetar a experiência espectatorial. 

13 Além das obras de Bordwell diretamente citadas ao longo desta dissertação, há também diversos textos                
publicados em seu blog que comentam filmes de Hong: <www.davidbordwell.net>. 
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Warren parte da ideia de narrativas geométricas apontada por Bordwell em Beyond            

Asian Minimalism: HONG Sangsoo's Geometry Lesson (2007) e do conceito de narrativas            

bifurcadas organizado pelo mesmo autor em Film Futures (2008) para, na verdade, defender             

que a obra de Hong constrói uma geometria parcial : seus filmes convocam o espectador a               

uma relação ativa com a narração, pois esta é incompleta e não apresenta um fechamento               

conclusivo. O autor cita um artigo de Tony Rayns que descreve a instabilidade com que os                

filmes de Hong constroem os acontecimentos diegéticos: “o que deve ter acontecido é             

indiscernível do que pode ou poderia ter acontecido, sem contar com o que de fato aconteceu                

ou não." Ou seja, uma questão central e recorrente que surge enquanto se assiste aos filmes                14

de Hong é "o que é real e qual é a importância disso?" (WARREN, 2015, p. 46) Suas                  

narrativas são encadeadas de uma maneira que nos leva a desconfiar se qualquer noção de               

realidade conforme a conhecemos existe mesmo, sendo difícil precisar onde os sonhos            

começam e onde terminam, por exemplo. 

O diretor constantemente tece reflexões a esse respeito em falas públicas, seja sobre             

seu trabalho de uma maneira ampla ou falando de filmes específicos. Ele declara estar              

interessado na fricção entre uma suposta realidade concreta e as infinitas realidades que             

existem em paralelo, e que o cinema se apresenta como uma poderosa ferramenta para esse               

projeto: "Eu tendo a não distinguir memória, imaginação e sonhos. (...) Para mim, o filme é                

um quadro onde eu posso pôr as coisas que eu quero. Os fragmentos de memória, sonho,                

imaginação e fragmentos de realidade só diferem nos nomes como os chamamos, mas eles              

partilham homogeneidade." (HUH, idem) Tal depoimento de Hong é comentado por Warren            

em sua dissertação e ele se pergunta: "dessa maneira, como é que nós - enquanto espectadores                

- operamos na capacidade de atribuir valor e rótulos a esses diferentes níveis?" (WARREN,              

idem, p. 3) Sua proposta, então, é de analisar como as estruturas narrativas desses filmes,               

"que se disfarçam de comédias banais sobre triângulos amorosos na interseção entre a             

academia e a indústria cinematográfica", estimulam o conhecimento de nossa própria posição            

de “espectador como contador de histórias” (ibidem, p. 4). Tal caminho não nega uma              

possível autoria por parte do cineasta, mas supõe que, caso haja uma interpretação prevista              

pelo realizador, ela não está explícita no filme nem se impõe como a única existente. 

14 Grifos meus na versão traduzida. Há aqui um jogo com os tempos verbais em inglês, como pode ser lido no 
original: "what might have happened is indistinguishable from what could or should have happened, not to 
mention what actually did or didn't happen.” In: Tony Rayns, “Funny Valentines,” Film Comment 51.3 (2015) 
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Imagem 6: em O poder da província de Kangwon, os personagens observam peixes dourados 
em diferentes momentos das narrativas. 

 

A repetição de objetos e procedimentos estilísticos é frequente no cinema de Hong,             

formando padrões insólitos. Warren chama atenção para o aparecimento de peixes dourados            15

em diversos momentos de O poder da província de Kangwon como significantes vazios             

(empty signifier ) (ibidem, p. 33), e afirma que essas estranhas repetições (uncanny            

repetitions) motivam o espectador a reler os filmes em um gesto investigativo, visando             

desvendar os motivos para tais repetições, seus possíveis significados (ibidem, p. 78). É o              

tipo de relação espectador-obra que remete diretamente à estética interessante, uma relação            

prolongada no tempo, que não se encerra durante a experiência de fruição imediata. Warren              

entende que o tipo de sistema elaborado por Hong possui função reflexiva e não-simbólica,              

direcionando a atenção ao próprio processo de compreensão narrativa, onde nenhum           

significado fixo é atingível (ibidem, p. 34).  

Para além das repetições, Warren atenta a certos acontecimentos que escapam a            

explicações racionais, como o desaparecimento da neve nas ruas do bairro de Bukchon em O               

dia em que ele chegar: a narrativa segue um fluxo supostamente linear mas, de um plano para                 

outro, as condições atmosféricas mudam completamente. 

Seguindo um raciocínio lógico, se esses dois momentos aconteceram no mesmo dia e dentro              
da mesma linha narrativa, nenhuma variação climática justificaria a ausência de qualquer            
evidência de neve. Talvez, mais que outros eventos narrativos no filme, a conexão (ou              
desconexão) entre esses dois planos desestabilize a confiança do espectador no texto enquanto             
apresentação de uma continuidade linear. A interpretação dessa descontinuidade enquanto um           
erro da produção do filme (devido à ausência de uma intencionalidade evidente) é semelhante              
ao que ocorre com o peixe dourado em O Poder da Província de Kangwon e com os objetos na                   
mesa como indicativos de pistas para caminhos divergentes em A Virgem Desnudada . (ibidem,             
p. 71) 

 

15 Para um aprofundamento das reflexões acerca do "insólito" em narrativas literárias e audiovisuais, cf: SILVA, 
Fabrício Basílio Pacheco da. “Não pode ser, mas é”: fronteiras do sobrenatural no cinema brasileiro 
contemporâneo / Maurício de Bragança, orientador. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2018. 
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Imagem 7: em O dia em que ele chegar, uma cena diurna com o chão coberto de neve é montada 
em sequência com outra, também diurna e no mesmo bairro, em que não há qualquer vestígio 

de neve no chão. Seria o mesmo dia? 
 

A análise estética do autor passa ao largo de um aspecto fundamental que estamos estudando               

aqui e que explicaria essa mudança por um viés não-narrativo, não-expressivo e que escapa              

de quaisquer convenções de verossimilhança diegética: o método de realização de Hong            

impondo-se na imagem. Como o filme é gravado na sequência em que é montado, é bem                

provável que as cenas tenham sido, de fato, gravadas com muitas horas (ou dias) de               

diferença, o que explicaria o derretimento da neve por um viés totalmente arbitrário - o que                

Warren chamaria de um "erro da produção", pois considera um "acerto" a manutenção dos              

códigos clássico-narrativos de continuidade. A inscrição do processo na imagem proposta por            

Hong abala essas convenções narrativas no cinema, convocando o espectador a formas            

diferenciadas de relação com o filme. 

Warren centra sua análise nos aspectos narrativos e formais e funde, então, duas             

proposições de Bordwell para dar conta desse tipo de efeito estético estranho e             

desestabilizador. A primeira delas é a comparação de Hong com uma tendência identificada             

por Bordwell como minimalismo asiático. Esse minimalismo estaria em oposição ao que o             

autor chama de "maximalismo" (maximalism) do cinema hollywoodiano, do cinema popular           

de Hong Kong e dos blockbusters coreanos e japoneses. O minimalismo enfocaria os             

detalhes, as nuances no comportamento de personagens, as sutilezas. Segundo Bordwell, o            

modelo geométrico de contar histórias de Hong seria seu principal diferencial em relação a              

seus contemporâneos minimalistas (Hou Hsiao-hsein, Tsai Ming Liang, Hirozaku Koreeda,          

Jia Zhang-ke), apostando em paralelismos, simetrias, padrões e repetições narrativas. Porém,           
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esse conceito não é expandido, por isso Warren se apropria dele e desdobra-o em seu               

trabalho.  16

O outro é o de narrativas bifurcadas, apropriado por Bordwell da obra de Jorge Luis               

Borges e usado para analisar filmes como Sorte Cega (1987), de Krzysztof Kieślowski, e              

Corra, Lola, Corra (1998) de Tom Tykwer. As realidades paralelas dessas obras muito se              

assemelham aos filmes de Hong, contudo, Bordwell fecha sua teoria chegando a conclusões             

que não cabem nos filmes aqui estudados, principalmente ao definir que o último caminho              

apresentado na narrativa seria o mais verdadeiro, ou de maior plausibilidade, criando uma             

espécie de hierarquia entre eles, assim como uma restrição das possibilidades somente            

àquelas apresentadas dentro de cada filme. Warren reconhece que a apresentação de dois ou              

três caminhos paralelos está presente em alguns filmes de Hong, mas a diferença está no fato                

do diretor coreano não encerrar as bifurcações possíveis dentro de cada obra, mas sim de               

deixar uma abertura para infinitas realidades paralelas. O autor, então, define o conceito que              

considera mais justo a esse cinema: 

Portanto, uma narrativa parcial-geométrica delimita e indica as possibilidades interpretativas          
de um texto especulativo, para o qual a paridade do valor de verdade entre as linhas narrativas                 
reforça o agenciamento do leitor na criação do texto. Não é minha intenção delinear              
rigidamente um modelo narrativo, à maneira do trabalho de Bordwell. Em vez disso, uma              
narrativa parcial-geométrica deve ser entendida a) pela maneira como destaca a paridade do             
valor de verdade dentro do texto e b) por sua falta de definição, em que a ausência de                  
caminhos abertos ainda assim pode gerar oportunidades de engajamento espectatorial,          
semelhante ao conceito de pensamento opcional de Ben Shaul. (WARREN, idem,  p. 87) 
 

Tal conceito de pensamento opcional (optional thinking) é situado em oposição às            

convenções narrativas consideradas fechadas (closed mindedness), pois as estruturas são          

colocadas em suspenso, gerando uma incerteza perturbadora acerca do futuro de determinada            

história, sem gratificar o espectador com um "fechamento satisfatório" (SHAUL apud           

WARREN, idem, p. 93). No caso do cinema de Hong e das narrativas de geometria parcial, o                 

espectador não é desafiado a compreender a natureza ou a totalidade de todos os possíveis               

arranjos fabulares (o que seria uma tarefa impossível). Ao invés disso, é encorajado a              

reconhecer os infinitos caminhos narrativos e seu agenciamento criativo é estimulado (ao            

invés de limitado) por essa opcionalidade, e sua compreensão torna-se um reflexo de seu              

engajamento e investimento no texto fílmico (WARREN, idem, p. 94).  

16 Esse conceito se assemelha à proposição de Chung e Diffrient, que definem as narrativas de Hong Sang-soo                  
como "cubistas", mas também não expandem esse conceito. In: CHUNG, DIFFRIENT, 2007. 
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Aleksander Koren, em sua dissertação, segue uma linha bem parecida com a de             

Warren, com ênfase na espectatorialidade, e inclusive cita esse trabalho em seu texto,             

apropriando-se de algumas ideias e referências. Sua principal contribuição para os estudos            

narratológicos da obra de Hong é a de trazer os modelos dos filmes de quebra-cabeça (puzzle                

films) e os filmes de jogo mental (mind-game film s), demonstrando como as narrativas de              

Hong dialogam irregularmente com essas estruturas. Além disso, Korean realiza uma           

abordagem deleuziana ao analisar a cristalização do tempo em alguns filmes deste diretor,             

para chegar em sua proposição de narrativas fragmentárias. Suas ideias dialogam bem com o              

percurso que traçaremos em nosso texto, situando os filmes de Hong em uma espécie de               

limbo entre um cinema mais comercial, clássico, de gênero, e um cinema mais autoral,              

artístico, experimental. Todavia, o conceito elaborado por Koren se restringe a poucos filmes             

de Hong, sendo impossível replicá-lo aos demais. Veremos, adiante, como suas ideias podem             

se associar ao conceito de narrativas paramétricas para prosseguirmos rumo a uma visão             

mais abstrata, abrangente e simplificada de tais estruturas. Para isso, vejamos antes o que nos               

apresenta Koren. 

O autor retoma o trabalho de Thomas Elsaesser a respeito de uma tendência que este               

identifica no cinema contemporâneo: os filmes de jogo mental. O termo (mind-game ) foi             17

apropriado de uma declaração de Lars Von Trier sobre seu filme O Grande Chefe (2006), no                

qual o diretor inseriu diversos objetos deslocados e espalhados pela narrativa, encorajando o             

público a jogar um jogo mental e procurar tais objetos (KOREN, 2017, p. 32). Os filmes de                 

mind-game, segundo Elsaesser, poderiam ser enquadrados em duas categorias: a primeira           

seria a dos filmes que jogam jogos com seus personagens, como O Silêncio dos Inocentes               

(1991), O Show de Truman (1998) e os thrillers de David Fincher, como Se7en - Os Sete                 

Crimes Capitais (1995) e Vidas em Jogo (1997); a segunda seria a dos filmes que jogam                

jogos com o espectador, retendo informações e administrando a forma como elas são             

fornecidas ao longo da narrativa, como Amnésia (2000), Os Suspeitos (1995), O Sexto             

Sentido (1999), e os surrealistas Estrada Perdida (1997) e Cidade dos Sonhos (2001),             

dirigidos por David Lynch . Outros filmes que também são considerados pelo autor como             18

17 Elsaesser, T. (2009). The Mind-Game Film. In W. Buckland (Ed.), Puzzle films: Complex storytelling in                
contemporary media. Chichester: Wiley-Blackwell. 
18 Faço uma ressalva aqui, pois considero os filmes de Lynch mais próximos do que Koren vai definir como                   
narrativas fragmentárias do que dos filmes de mind-game, já que tanto Estrada Perdida quanto Cidade dos                
Sonhos possuem narrativas que não se fecham totalmente e deixam, propositalmente, muitas pontas soltas. 
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mind-game são os que introduzem ideias de mundos paralelos, como Brilho Eterno de uma              

Mente Sem Lembrança s (2004), Primer (2004) e Vanilla Sky (2001), e filmes            

não-hollywoodianos (mas, ainda assim, grandes produções se comparados aos filmes de           

Hong), como Corra, Lola, Corra (1998), Violência Gratuita (1997), Amor à Flor da Pele              

(2000) e os sul-coreanos Casa Vazia (2004) e Oldboy  (2003) (ibidem, p. 32-33). 

Uma característica desse tipo de narrativa, segundo Elsaesser, é o sentimento de            

"oh-meu-deus" ("oh-my-god ") experienciado em algum ponto crucial, no qual o filme           

tipicamente revisa a si próprio, a trama é revertida e uma revelação faz com que o espectador                 

reconsidere tudo o que aconteceu até aquele ponto, percebendo que se baseara em uma              

premissa equivocada. Em geral, o sentimento de "oh-meu-deus" é compartilhado pelo           

espectador e pelo protagonista, principalmente nos filmes que jogam com os personagens.            

Analisando O Sexto Sentido e Clube da Luta, Koren afirma: "Ambos os filmes deixam pistas               

de que há algo estranho, fora de lugar, mas a recepção da crítica e do público indicam que os                   

cineastas foram bem sucedidos em suas tentativas de "enganar" o espectador - isto é, ambos               

os diretores Fincher e Shyamalan venceram os jogos mentais que brincaram com os             

espectadores." (ibidem, p. 34)  

Hong estrutura muitos de seus filmes sobre esse tipo de modelo labiríntico, como             

também identifica o crítico Adam Hartzell: "Seus filmes requerem uma re-assistida porque            

você quer voltar a cenas anteriores e conferir se você se lembra direito do que viu."                

(HARTZELL, 2009) Mas o seu grande diferencial é o de não levar esse jogo a uma situação                 

em que alguém possa vencer ou perder. Ao invés disso, temos o sentimento interessante do               

"hã?", que muitas vezes se reflete nos personagens representados na diegese. Um exemplo             

dado pelo autor é o filme Você e os seus , em que o casal Min-jeong (interpretada por Lee                  

Yoo-young) e Yeong-soo (interpretado por Kim Joo-hyuk) discute, a moça sai de casa e              

nunca mais volta. Em seguida, vemos diversas situações em que uma moça idêntica a              

Min-jeong (sempre interpretada por Lee Yoo-young) aparece e, a cada vez, ela diz ser uma               

pessoa diferente. Quando é reconhecida por alguém, ela nega, diz que tem uma irmã gêmea,               

ou diz não saber do que a pessoa está falando, mas a forma como isso é feito é extremamente                   

ambígua e nem ela própria parece acreditar nas histórias que conta. No final, ela é               

reencontrada por Yeong-soo e diz não reconhecê-lo. Ele fica confuso, mas acaba aceitando             

essa condição, ela volta para casa (ou vai para a casa dele pela primeira vez, se for mesmo                  

outra pessoa) e eles terminam o filme felizes juntos, comendo melancia. Nunca sabemos se              
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realmente existem clones de Min-jeong, se ela mentiu, se é louca… "Você e os seus é um                 

filme de jogo mental, mas ao mesmo tempo, não é. O filme introduz os jogos mentais, mas                 

não concede ao espectador a gratificação de ter o mistério desvendado." (KOREN, idem, p.              

37) Ao nunca permitir ao espectador um insight revelador, o tão esperado sentimento de              

"oh-meu-deus", o cinema de Hong não faz o espectador de "bobo". Se Min-jeong fez um jogo                

mental com Yeong-soo, nunca saberemos, mas somos convidados a aceitar essa confusão e             

permanecer na dúvida, tal qual o personagem. O filme termina inacabado, com pontas soltas,              

deixando mais perguntas que respostas. 

Outra referência importante são os filmes de quebra-cabeça (puzzle films ) analisados           

por Claire Molloy , cujas estruturas reordenam temporalidades e rearranjam a sequência de            19

eventos, como Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994) e Amnésia , exemplo também usado             

por Elsaesser. No entanto, ainda que esses filmes desafiem o espectador até certo ponto, uma               

vez que o quebra-cabeças é resolvido, eles se revelam alinhados a padrões narrativos             

clássicos, com eventos encadeados seguindo uma lógica de causa e efeito - o que não ocorre                

no cinema de Hong Sang-soo. 

A virgem desnudada por seus celibatários pode ser lido como um filme de quebra-cabeça, na               
mesma linha dos exemplos de Molloy, mas a diferença é que, enquanto Amnésia e Pulp               
Fiction usam esse efeito de quebra-cabeça como um interesse dramático, como uma maneira             
de tornar o espectador mais alerta ao que a história está tentando retratar, A virgem desnudada                
apresenta um quebra-cabeça onde o quebra-cabeça é o próprio quebra-cabeça - a forma não é               
usada como uma maneira dramática de retratar o conteúdo, a forma é usada pela forma em si.                 
(ibidem, p. 42-43) 
 

Na passagem acima, Koren lança um olhar bem aguçado para as narrativas construídas por              

Hong: a narrativa se apresenta como forma, só que sem a preocupação de produzir sentido               

para além daquele intrínseco à sua própria existência formal. Porém, o espectador pode se              

sentir instigado a desvendar algum mistério oculto, a montar o quebra-cabeça, mas,            

provavelmente, jamais alcançará um resultado satisfatório: "o quebra-cabeça está lá para que            

haja um quebra-cabeça, não para que ele seja resolvido, o que significa que Hong está               

jogando um jogo formalista, onde a forma existe por causa da forma, em vez de usar a forma                  

para realçar o conteúdo." (ibidem, p. 44) Esse raciocínio dialoga profundamente com as             

reflexões que trataremos mais adiante, ao aproximar a obra de Hong do cinema estrutural a               20

partir de sua ênfase nas formas e na experiência espectatorial.  

19 Molloy, C. (2010). Memento: Edinburgh University Press. 
20 Cf: subcapítulo 1.3, página XX. 
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Contudo, Koren restringe essa analogia dos quebra-cabeças especificamente à         

temporalidade embaralhada, o que ocorre em grande parte da obra de Hong, mas             

desconsidera filmes como Turning Gate , Noite e Dia, Como Você Sabe Tudo, Nossa Sunhi ,              

Mulher na Praia, Lost in the Mountains e Você e os Seus, que são predominantemente               

lineares . Koren atenta ao recurso das repetições de pequenos detalhes em momentos            21

temporalmente espaçados na narrativa, o que, segundo o autor, pode funcionar como um jogo              

com a memória do espectador, utilizando uma característica exclusivamente cinematográfica          

que é a efemeridade da imagem em movimento. Comentando o filme A Virgem Desnudada ,              22

Koren afirma: "O espectador pode reconhecer que já viu essa cena antes, mas talvez não seja                

capaz de lembrar dos exatos detalhes, e por isso não consegue ter certeza se está vendo uma                 

repetição pura de uma cena do capítulo anterior ou se há detalhes que, de fato, mudaram."                

(ibidem, p. 17) Esse efeito de perturbação diante de estranhas repetições é praticado por Hong               

em todos os seus filmes, inclusive naqueles mais lineares descartados por Koren. Proponho             

que agora consideremos algumas premissas propostas por este autor para, mais adiante, tentar             

simplificá-las, verificando como a serialidade e a repetição podem proporcionar o que ele             

chama de "princípio de incerteza" - sentimento caro à estética interessante - sem precisar              

embaralhar o fluxo temporal: "enquanto assiste um filme de Hong, o espectador não consegue              

ter certeza absoluta do que está acontecendo [of what is going on ]." (ibidem, p. 63)  

O autor associa as estruturas narrativas apresentadas acima ao conceito deleuziano de            

imagem-cristal para comentar o intercâmbio ambíguo entre atual e virtual dentro da imagem: 

O cinema de Hong evoca uma sensação única de tempo. (...) o espectador é desafiado a                
navegar pelos textos do filme com temporalidades complexas. A presença do tempo, passado,             
presente e futuro, em combinação com as variações nas repetições, faz com que o filme tenha                
toques temporais dinâmicos, em constante mudança. A virgem desnudada e O dia em que ele               
chegar são exercícios de imagens-cristal, onde as imagens são vistas através do cristal. O atual               
e o virtual são intercambiáveis. O atual se torna o virtual e, em seu lugar, o virtual se torna o                    
atual. Os personagens, as relações e histórias nos filmes de Hong são sempre intercambiáveis              
entre o atual e o virtual. As imagens estão para sempre presas no cristal, ou, pode-se dizer,                 
Hong está cristalizando o tempo. (ibidem, p. 66) 
 

Temos aí uma ênfase nas narrativas de temporalidade complexa, e Koren acrescenta a ideia              

de coexistência temporal para evidenciar as diferenças desse tipo de filme com aqueles mais              

clássicos de quebra-cabeças e jogos mentais, que seriam baseados na codependência - e aqui,              

21 Em Noite e dia e Como você sabe tudo, há breves sequências que poderiam ser consideradas sonhos e Você e                     
os seus tem um movimento de câmera que remete a uma "miragem" do protagonista. 
22 Vale notar que o consumo em DVDs e plataformas digitais permite ao espectador voltar a pontos específicos                  
para conferir tais repetições mas, ainda assim, o impulso de rever algum ponto seria motivado por um jogo com                   
a memória, uma inquietação, um desconforto ao se deparar com algum evento aparentemente repetido. 
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podemos pensar também nas narrativas clássicas de uma maneira geral, como veremos            

adiante sobre as comédias românticas. Isso quer dizer que, enquanto nos outros filmes as              

diferentes temporalidades dependem umas das outras para amarrar uma cadeia de           

causa-efeito, em que seja possível organizar as instâncias de passado-presente-futuro em uma            

espécie de cronologia, isso não ocorre em filmes como O dia em que ele chegar , nos quais                 

essas temporalidades talvez nem existam. "Em contraste com as narrativas de codependência            

na relação entre passado, presente e futuro, o cinema de Hong explora a relação entre               

passado, presente e futuro ao gerar uma unidade entre aquilo que o espectador está vendo e                

aquilo que ele está imaginando." (ibidem, p. 77) 

Koren entende essas temporalidades soltas como fragmentos que podem ou não           

formar uma totalidade completa, e define o que seriam essas narrativas fragmentárias: 

1. As narrativas fragmentárias encorajam o espectador a participar ativamente na construção            
da narrativa, um tipo de abordagem que entende o espectador como contador de histórias; 
2. As narrativas fragmentárias são não-lineares de alguma maneira; 
3. As narrativas fragmentárias apresentam "caminhos" de maneira semelhante ao modelo dos            
caminhos bifurcados de Bordwell (forking-path), mas Bordwell sugere que certos caminhos           
são mais importantes do que outros, enquanto os caminhos apresentados nas narrativas            
fragmentárias são equivalentes; 
4. As narrativas fragmentárias são enigmas insolúveis que carecem do que Thomas Elsaesser             
descreveu como o sentimento de "oh-meu-deus"; 
5. As narrativas fragmentárias são imagens-cristal onde o passado, o presente e o futuro são               
unificados em uma só imagem. (ibidem, p. 78) 
 

Além dos filmes de Hong, o autor também enquadra outras obras na categoria das narrativas               

fragmentárias, por evocarem as mesmas sensações e aspectos do cinema (ibidem, p. 82-83):             

Mal dos Trópicos (2004), Síndromes e um Século (2007) e Tio Boonmee, Que Pode Recordar               

Suas Vidas Passadas (2010) - todos dirigidos pelo tailandês Apichatpong Weerasethakul. É            

curioso notar como esses filmes circularam primordialmente em festivais de cinema           

internacional e no circuito comercial "de arte", assim como o cinema de Hong, mas eles são                

mais facilmente associados a outras tendências do cinema contemporâneo, como o fluxo e o              

realismo sensório , o que é mais difícil de se fazer com a filmografia do cineasta aqui                23

estudado. 

Tendo atravessado esses dois trabalhos, pretendo desdobrar alguns aspectos-chave da          

experiência espectatorial levantados pelos autores que se relacionam diretamente com a           

teatralidade na encenação e com as inflexões realizadas por Hong nas comédias românticas,             

como a ambiguidade, o estranhamento e certa desestabilização do regime realista.           

23 Cf: OLIVEIRA JR., 2013, VIEIRA JR., 2012. 
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Verificaremos que tais aspectos podem estar presentes nos filmes e podem ser experienciados             

pelo espectador simplesmente através da criação de padrões, sem que, necessariamente,           

sejam realizados deslocamentos temporais ou diferentes registros de realidade (sonho,          

imaginação, filme dentro do filme). Importante frisar que nossa proposta não refuta a             

cristalização da imagem, os quebra-cabeças, a fragmentação narrativa ou até mesmo a            

geometria parcial de Warren. O conceito de narrativas paramétricas que veremos a seguir             

pode englobar todos esses outros, só que simplificando-os e aproximando ainda mais o             

cinema de Hong Sang-soo de uma lógica não-representativa, centrada em elementos como            

ritmo, formas abstratas, padrões e repetições. 

 

1.2 - VARIANDO PARÂMETROS 

 

Tanto Koren quanto Warren utilizam o trabalho de David Bordwell como matriz para             

suas reflexões sobre narração cinematográfica, no entanto, nenhum deles passa pelo conceito            

de narração paramétrica definido pelo autor estadunidense no final do livro Narration in the              

Fiction Film (1985). Conforme este autor apresenta: "Esse é o tipo de narração menos              

conhecido e mais raramente discutido dentre os que considero aqui, e será o mais              

controverso. (...) esse modo de narração é aplicado a cineastas isolados e filmes fugidios."              

(BORDWELL, 1985, p. 274) Notaremos como tal modelo de narração tão particular pode se              

adequar à nossa trajetória de forma a cotejar a obra igualmente "fugidia" de Hong Sang-soo,               

reconhecida por ter uma aparência de frouxidão e, ao mesmo tempo, ser considerada uma das               

mais estruturadas do contexto contemporâneo (LEPASTIER, 2012, p. 20). 

Bordwell escolhe a palavra "paramétrica" (parametric) em referência a Theory of           

Film Practice, livro de Noël Burch no qual o termo "parâmetros" é usado para descrever o                

que Bordwell considera as técnicas fílmicas, que, dependendo da forma como são            

empregadas, podem se traduzir em um estilo. No cinema paramétrico, o estilo é organizado              24

e enfatizado em um grau que sua importância se torna, no mínimo, equiparada à importância               

da narrativa - o que seria mais comum em filmes não-narrativos ou mais abstratos              

(BORDWELL, idem, p. 275). Assim, aspectos aparentemente triviais na tessitura fílmica são            

ressaltados por meio de uma proeminência da instância mediadora, que chama atenção para si              

24 A noção de estilo será retomada adiante, em 2.2 - APONTAR E PONTUAR (p. 83) 
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e para seus procedimentos formais, se impondo enquanto presença durante a experiência            

espectatorial. 

Esse tipo de narração se aproximaria daquilo que ocorre em artes "mistas", que             

Bordwell identifica como os poemas narrativos, a ópera, e a tradição das "art songs" (ibidem,               

p. 275). Além disso, remonta à tendência da música serial dos anos 1950, com alta               

complexidade formal: o compositor escolhe certos parâmetros (ritmo, tom etc.) a serem            

serializados e, então, investiga todas as possíveis permutações baseadas em intervalos,           

sequências, células. É como se a música serial pudesse ser estruturada em uma tabela de larga                

escala, a ser determinada por escolhas estilísticas (ibidem, p. 276). Tal procedimento ecoa             

também no movimento literário nouveau roman, contemporâneo ao da música serial,           

conforme identifica Bordwell no trabalho de escritores como Michel Butor, Alain           

Robbe-Grillet e Claude Mauriac. Em seus livros, blocos temporais fragmentados são           

organizados de maneira a sugerir uma fórmula oculta controlando as variáveis que emergem à              

superfície. Essa linha de pensamento propõe que o estilo (geralmente chamado de escritura,             

ou écriture) pode formar uma estrutura independente no texto, governado apenas por uma             

coerência interna, e não por uma função representacional (ibidem, p. 276). É significativo             

ressaltar que esse tipo de gesto artístico visa a construção cuidadosa de esquemas justamente              

para que haja uma transgressão, além de valorizar a necessidade de cada obra criar sistemas               

únicos e singulares. 

Ao trazer tal modelo para o cinema ficcional, Bordwell atenta às peculiaridades desta             

arte: "Um filme não pode ser organizado tão rigorosamente como uma peça musical, já que o                

primeiro não é suscetível a esquematizações matemáticas e está geralmente vinculado à            

representação concreta." (ibidem, p. 279) Considerando o cinema como uma arte calcada na             

imagem em movimento, o autor afirma que os parâmetros técnicos são funcionalmente tão             

importantes para a forma fílmica quanto seus aspectos narrativos, mas observa que há uma              

maneira hegemônica de se construir e consumir filmes narrativos em que estilo e narrativa              

devem estar de acordo e seguindo uma hierarquia na qual prevalece a narrativa. 

Em geral, os padrões estilísticos de um filme se separam do syuzhet apenas quando a               
motivação "artística" pode explicar isso. Ou seja, se o espectador não consegue justificar             
adequadamente o trabalho estilístico como necessário para alguma concepção de realismo,           
para fins transtextuais como gênero, ou para requisitos composicionais, então o estilo é tomado              
como presente por si só, com o objetivo de se tornar palpável enquanto tal. (ibidem, p. 280) 
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A passagem acima resume a principal peculiaridade das narrativas paramétricas no cinema: o             

estilo se impõe como algo palpável, presente, performativo, evidente. 

O ano passado em Marienbad (1961), escrito por Robbe-Grillet e dirigido por Alain             

Resnais, é definido por Bordwell como uma espécie de cânone de narração paramétrica no              

cinema. De acordo com o autor, esse filme trata narrativa e estilo como organizações de               

elementos fixos que variam e circulam através do filme, sugerindo um mundo fabular coeso              

ao mesmo tempo em que continuamente nega que tal entidade possa ser construída (ibidem,              

p. 278). Outros cineastas referidos pelo autor são Dreyer, Bresson e Ozu, indicados como              

diretores com diversos trabalhos paramétricos e não surpreende que todos os três sejam             

citados por Hong como referências pessoais. Alguns filmes pontuais de Godard e            25

Fassbinder também são comentados por Bordwell, respectivamente Viver a Vida (1962) e O             

Machão  (Katzelmacher, 1969). 

Nesse tipo de filme, Bordwell argumenta que as estruturas estilísticas retêm suas            

funções autônomas e abstratas, mas criam uma relação simbiótica com a narrativa, ao mesmo              

tempo apoiando-a e desafiando-a. Uma vez que uma norma estilística se estabelece, podemos             

apreendê-la (we can take it for granted ), o que torna a narrativa mais fácil de ser assimilada.                 

(ibidem, p. 288) Contudo, o sistema paramétrico só se torna aparente depois que a narrativa               

começa a se reciclar (ibidem, p. 304), ou seja, é preciso que a narração assuma padrões                

geométricos previsíveis para estabelecer uma certa unidade e incitar o espectador a perceber             

repetições, disjunções e diferenças nas manobras paramétricas. (ibidem, p. 305) Em Você e os              

seus , parte do humor e do absurdo do filme se estrutura nessa reciclagem de situações. A                

primeira vez em que a atriz Lee Yoo-young afirma ser uma pessoa/personagem diferente da              

que vimos no início do filme ocorre durante uma conversa em um café com Park Jae-young                

(interpretado por Kwon Hae-hyo). Ela nega conhecê-lo, embora Jae-young tenha certeza de            

que eles já se viram antes. Mais à frente, ela é identificada por Lee Sang-won (interpretado                

por Yoo Joon-Sang), ele diz conhecê-la e sua reação é parecida: ela nega conhecê-lo e conta                

uma história justificando ser outra pessoa. Nessa repetição, se estabelece a parametria:            

começamos a comparar as cenas, as reações, as falas… Nossa memória é ativada, começamos              

a prestar mais atenção aos detalhes, às nuances. A partir daí, tudo o que aparece no filme é                  

25 Cf: entrevistas em HUH, 2007, DOMÍNGUEZ, 2013, e a lista elaborada pelo diretor para a revista Sight and 
Sound com seus filmes favoritos, disponível em: 
<http://www.bfi.org.uk/films-tv-people/sightandsoundpoll2012/voter/972> 
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passível de comparações e correlações com algo já visto, e a maneira de filmar adotada por                

Hong contribui para este efeito, através dos planos de conjunto altamente teatrais.  26

Michael Unger analisa uma estrutura parecida no filme Como você sabe tudo ,            

sugerindo que repetições de gestos, personagens, locações e trechos de diálogos entre os dois              

blocos narrativos faz com que eles se dobrem um sobre o outro: 

Por exemplo, em Como você sabe tudo, o personagem principal Koo, no primeiro bloco              
narrativo do filme, é pego em um ponto de ônibus para fazer parte de um júri no festival de                   
cinema de Jecheon. No segundo bloco, um membro da comissão de filmes de Jeju pega Koo                
no aeroporto. Nos dois exemplos, os anfitriões de Koo chegam atrasados porque tiveram que              
comprar pão. As repetições entre os dois blocos continuam ao longo do filme. O público               
compara as duas narrativas através desse padrão de repetições e se pergunta se esse padrão é                
coincidente ou não - ainda que seja deliberado e planejado pelo cineasta. As duas histórias são                
apresentadas como independentes uma da outra, mas estão relacionadas em similaridade a tal             
ponto que o significado de uma não pode existir sem a outra. Essa estrutura força o público a                  
criar uma meta-narrativa que não é mostrada na tela, mas inferida entre as duas. (UNGER,               
2012) 
 

Suas conclusões condizem com os apontamentos de Bordwell, ao indicar que a narrativa             

paramétrica pode possuir uma forma global cumulativa e simétrica, mas a padronização            

estilística tende a ser aditiva e aberta (open-ended ), sem um ponto previsível de término.              

(BORDWELL, idem, p. 286) O espectador é instigado a traçar relações, criar significados             

sugeridos pelas repetições e geometria. 

A estratégia de tratar o padrão estilístico como um conjunto rigoroso, mas aditivo, de              
diferenças colocadas sobre o syuzhet desafia nossos processos normais de percepção de uma             
narrativa cinematográfica. Em particular, isso frustra o principal método de gerenciamento do            
tempo de visualização - a construção de uma fábula linear. O filme paramétrico luta contra o                
tempo, levando ao extremo a tendência à “espacialização” (…). Isso é muito evidente em O               
Machão e nos filmes de Ozu, nos quais a repetição estilística encoraja o espectador a               
“empilhar” cenas de acordo com a técnica, em oposição a um desenrolar horizontal da ação.               
Esta modalidade tensiona tão vigorosamente as capacidades habituais que arrisca aborrecer ou            
confundir o espectador. (…) Por causa da natureza complexa e inerentemente aberta da             
construção estilística em tais filmes, o espectador pode passar rapidamente à interpretação            
conotativa e perder o jogo paramétrico. (ibidem, p. 288-289) 
 

Bordwell termina esse trecho explicitando uma ideia de jogo paramétrico, indicando que esse             

tipo de construção depende de relações ativas entre espectador e obra. O risco de se tornar                

uma experiência entediante se dá na medida em que o espectador pode não aderir ao jogo de                 

superfícies, não participar da experiência formal proposta e ficar restrito à progressão            

narrativa ou a uma abordagem interpretativa da obra. 

A verticalização da experiência apresentada acima por Bordwell (a ideia de           

"empilhar" as cenas de acordo com padrões, em oposição a uma apreensão horizontal) é              

26 A ideia de teatralidade na encenação será explorada em 2.1 - PARADOXOS DO TEATRO FILMADO 
CONTEMPORÂNEO (p. 70) 
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comentada com outras palavras por Warren em sua análise das narrativas de geometria             

parcial. Este autor indica ressonâncias entre filmes diferentes (e não apenas dentro de cada              

obra) e observa o uso recorrente de temas musicais, como a Sinfonia nº 7 de Beethoven, que                 

aparece em Noite e Dia e em A filha de ninguém, e Warren considera sua presença mais                 

relevante do que seu significado em cada contexto (WARREN, p. 86). Ele comenta também a               

figura da atriz Jung Eun-chae, que havia aparecido pela primeira vez em A filha de ninguém e                 

que reaparece em Montanha da liberdade , em uma condição de deriva muito parecida. Esse              

tipo de procedimento estimularia, segundo Warren, o engajamento espectatorial - diferente do            

tom pejorativo percebido pelo autor na análise de um crítico que condena o             

"recauchutamento" de temas, motivos e elementos por Hong. Warren propõe uma relação            

com os filmes que entende cada obra como um momento anafórico dentro de um texto maior,                

altamente padronizado, e que a reflexividade dos elementos uns nos outros contribuiria para             

uma complexificação de nossas leituras. (WARREN, p. 101)   27

  

Imagem 8.1: Mori dorme em Montanha da 
Liberdade. 

Imagem 8.2: Haewon dorme em A filha de ninguém. 

 
A lógica da verticalização pode ser aplicada não apenas a elementos concretos, mas             

também a recursos formais/narrativos, como os sonhos: como a maneira com que os sonhos              

aparecem em Noite e Dia alteram nossa percepção dos sonhos em A filha de ninguém ou                

Montanha da liberdade ? Ou então, se "empilharmos" A mulher é o futuro do homem e               

Hahaha , veremos que ambos se constituem de dois homens bebendo e conversando sobre o              

passado, em especial sobre suas relações com mulheres, e que a estrutura narrativa alterna              

entre o tempo "presente" dessa conversa e flashbacks mostrando o que seria o "passado".              

Perceberemos também que, em cada um desses dois filmes, há personagens femininas que             

transitam pelas histórias dos dois amigos e que impõem suas presenças: Park Seon-hwa em A               

27 Michael Unger chama essas repetições e paralelismos na obra de Hong de ecos. (UNGER, 2012). 
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mulher é o futuro do homem e Wang Seong-ok em Hahaha . É possível observar inúmeras               

semelhanças e diferenças entre essas personagens, entre essas estruturas, mas elas geram mais             

perguntas que respostas.  

  

Imagem 9.1: Mun-ho e Hyeon-gon contam histórias 
em A mulher é o futuro do homem 

Imagem 9.2: Moon-kyung e Joong-sik contam 
histórias em Hahaha 

 
Nessa linha de raciocínio, Bordwell comenta que a estilização encontrada em filmes            

paramétricos pode aparecer em elementos bastante simples, como a mera organização dos            

eventos profílmicos. Mesmo nos filmes gravados em locação (como ele descreve no caso de              

Pickpocket , 1959), a manipulação do som, o comportamento das figuras e a composição dos              

figurinos com os ambientes pode produzir efeitos e padrões não-realistas (BORDWELL,           

idem, p. 292), ou ao menos uma sensação de estranhamento. Por exemplo, Nossa Sunhi foi               

gravado no outono coreano e toda a paleta de cores dos figurinos privilegia tons de laranja,                

vermelho e verde, combinando com a vegetação dos parques e jardins que aparecem no filme.               

Em A visitante francesa , os figurinos e atores operam na construção do paralelismo das              

histórias. As roupas dos personagens coadjuvantes fixos (que aparecem em todas as três             

histórias) se repetem - a blusa amarela da personagem grávida, a blusa cinza de seu marido, o                 

uniforme laranja do salva-vidas - enquanto as roupas das diferentes personagens interpretadas            

por Huppert (todas chamadas de Anne) mudam a cada vez, acompanhando as variações de              

sua personalidade - casaco azul, vestido vermelho, vestido verde. Todavia, há uma            

perturbação nesses padrões: a recepcionista da pousada, que é uma personagem fixa e             

interpretada pela mesma atriz que está escrevendo as histórias no que seria o tempo real ou                

presente, aparece em todas as três partes, mas sempre com roupas diferentes - embora sua               

personalidade nunca mude. Esse tipo de procedimento contribui para gerar um desconforto            

no espectador, por não ser possível fechar a estrutura em um formato conciso; ficam pontas               

soltas. 
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Imagem 10: frames de A visitante francesa 

 
Esse tipo de estilização está de acordo com a natureza pré-formada da decupagem e              

encenação de certos filmes paramétricos analisados por Bordwell, o que nos ajuda a cotejar o               

cinema de Hong. Personagens entram e saem de quadro teatralmente, se posicionando em             

"marcas" para compor as cenas, com enquadramentos, angulação e movimentos óticos           

repetidos, como se o comportamento das figuras e o posicionamento da câmera secretamente             

colaborassem para cumprir uma fórmula estilística abstrata. (ibidem, p. 296) Essa qualidade            

pré-formada da parametria se torna proeminente ao longo de cada filme, quando se torna              

perceptível a criação de um forte senso estilístico que reduz cada evento às mesmas dadas               

coordenadas formais (ibidem, p. 300-301) e, no caso de Hong, isso fica ainda mais evidente               

quando reaparece em outros filmes. Essa pré-formação que atravessa os filmes aqui            

estudados está diretamente vinculada ao processo de realização, igualmente pré-formado,          

assim como à forma de distribuição e circulação. Os filmes explicitam suas arbitrariedades e              

repetições enquanto buscam um frescor, uma forte energia que faça mover aqueles que             

trabalham nos projetos, para inscrevê-la nas obras e poder afetar o espectador - sempre              

lembrando-o que se trata de um filme e provocando-o a desconfiar daquilo que vê, o que                

contribui para o estranhamento interessante. 

Tanto a teatralidade na encenação de Hong como o esvaziamento de clichês podem             

ser entendidos como recursos paramétricos pré-formados que perpassam toda a sua obra.            

Como bem analisa o crítico Santiago Palavecino: 

Tudo o que acontece parece um pouco forçado. Não por ser complicado ou complexo              
(alambicado), mas pelo contrário, por parecer fácil, automático. Se duas pessoas (personagens)            
devem argumentar, elas o fazem de uma maneira que é evidente demais para o olhar da                
câmera. Se devem coincidir por acaso, o farão sem nenhum tipo de desvio (...). Se alguém                
deve estar sozinho momentaneamente para realizar um ato íntimo ou que prefere não             
confessar, o outro sai de quadro sem nenhum protocolo ou com o argumento mais elementar.               
Se alguma ação precisa ser vista com um maior grau de empatia, um zoom intempestivo nos                
aproximará dela. O que precisa ser dito é simplesmente dito: ou porque os personagens              
declaram isso um para o outro, ou até mesmo pela voz em off quando dizem isso a si próprios                   
(mas é sempre para nós, é claro). (PALAVECINO, p. 68) 
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Segundo o autor, a encenação de Hong é propositalmente preguiçosa e sua narrativa obedece              

a uma "facilidade obscena", o que nos faz percebê-la e duvidar de nossos hábitos              

interpretativos. Recursos como a narrativa em abismo são usados como truques           

auto-evidentes, "formas cristalizadas de explicar o inexplicável, de banalizar questões vitais."           

(ibidem) Podemos entender essa facilidade forçada percebida pelo crítico em diversas           

camadas do trabalho de Hong como recursos formais artificiosos e assignificantes que            

obedecem à funcionalidade paramétrica apresentada por Bordwell.  

Comentando Pickpocket, Bordwell observa que suas operações paramétricas remetem         

ao cinema clássico (por exemplo, o recurso do campo/contracampo), mas formam um sistema             

único a esse filme, por meio de uma rigorosa repetição. (BORDWELL, idem, p. 300) Os               

procedimentos são esvaziados de sua função codificada e avançam como parâmetros puros,            

em um gesto de desfamiliarização que torna as relações entre narração e estilo mais              

dinâmicas (ibidem, p. 293). Então, se as comédias românticas lidam com certas expectativas             

do público, se de alguma maneira já sabemos o que esperar dessas histórias, Hong ao mesmo                

tempo incorpora e esvazia as expectativas e clichês, apostando em uma simplificação            

excessiva juntamente com uma encenação auto-evidente que tensiona espontaneidade e          

automatismo nos corpos dos atores e no corpo da câmera.  

Esse jogo com expectativas ocorre, por exemplo, em Hahaha. A personagem           

Seong-ok passa o filme inteiro sendo cortejada por Moon-kyung e por Jeong-ho, tudo leva a               

crer que, no final, Seong-ok ficará com Moon-kyung, mas, subitamente, ocorre uma            

reviravolta e ela dispensa o rapaz. Mais adiante, o celular de Jeong-ho toca, e para a sua                 

surpresa, é Seong-ok se oferecendo para ir visitá-lo em seu apartamento. "Acho que minha              

sorte está aumentando!" Diz Jeong-ho a um amigo, e o filme termina com ele e Seong-ok                

juntos. Tudo se resolve em alguns minutos, como se o filme tivesse sido invadido por uma                

força externa e aleatória que muda seu rumo arbitrariamente, ou como se a personagem              

Seong-ok ganhasse vida e resolvesse tomar as decisões de seu destino. Contudo, há uma              

frieza na maneira como esses dramas são apresentados, como se na verdade eles não              

importassem muito para o filme, nem para os personagens. Nesse caso, a história é contada               

por Moon-kyung, que age como um narrador-personagem: ele fica frustrado, mas não vemos             

seu sofrimento, mesmo que ele houvesse confessado instantes antes que "o melhor de tudo              

era ela estar gostando sério de mim" em uma intervenção de voz over . Dessa maneira, a                
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história parece existir mais pelo prazer de se contar uma história para um amigo do que para                 

expressar uma questão profunda que lhe estivesse inquietando. 

Bordwell faz uma distinção importante entre os procedimentos paramétricos e o que            

ele considera floreios (flourish), que seriam recursos fílmicos gratuitos, inesperados ou           

injustificados. Diferente do que o autor considera uma mera ornamentação, a parametria            

prevê frequência, sistema, padrões, lógica, ritmo, organização estilística. "O problema é o que             

fazer com isso." (ibidem, p. 282) Na tessitura fílmica, os parâmetros são utilizados para              

provocar um estranhamento desestabilizador, convocando o espectador a criar relações, traçar           

semelhanças, arriscar deduções. Pensando no cinema de Hong, todas as operações em que a              

instância mediadora chama atenção para sua performatividade seguem algum tipo de padrão,            

como o cineasta declara nesta entrevista: 

Se você tem muita conceitualização, as opções em termos de onde você obtém detalhes são               
restritas, devido a este forte esquema (outline). É claro que precisamos de algum tipo de               
esquema, mas eu realmente gosto de pegar detalhes de outros lugares além dos principais              
pontos dramáticos. Para mim, esses pontos dramáticos não são o centro. Cabe a você a maneira                
como você os conecta. Os detalhes vêm de um lugar incomum e formam um padrão, mas os                 
padrões não têm necessariamente um significado simbólico. Essa não é minha intenção. Meu             
trabalho é apenas fazer um padrão complexo para que as pessoas possam sentir algo que esteja                
vivo. (LEE apud UNGER, 2012) 
 

Ou seja, mesmo que esses elementos não estejam a serviço dos "pontos dramáticos             

principais", como descreve Hong, e tampouco contribuam para produzir significados          

simbólicos, eles não seriam ornamentos pontuais ou floreios estilísticos, pois estão inseridos            

em um sistema padronizado complexo, caracterizado pela repetição e serialidade. Todavia,           

como vimos anteriormente sobre a dimensão do jogo no cinema paramétrico, há um risco de               

que o espectador faça uma leitura equivocadamente simbólica ou uma interpretação temática            

das operações seriais, pressupondo esse tipo de lógica na construção (e fruição) do filme: 

A tematização desse tipo normalmente perde a especificidade do trabalho narrativo de um             
filme. Todos os elementos estilísticos passam a ser lidos da mesma maneira: os planos longos               
unem os personagens, os cortes os dividem; linhas verticais isolam ou dividem um             
personagem, linhas horizontais evocam liberdade; tomadas de ponto de vista criam relações de             
poder, fazendo de um personagem o "objeto" do olhar de outro. (BORDWELL, idem, p. 282)  
 

Esse tipo de leitura é recorrente, mas a narração paramétrica resiste a ela. Se o estilo não é um                   

ornamento, uma leitura confortável poderia entendê-lo como motivado realisticamente, a          

serviço de uma construção diegética ou um comentário narrativo, sempre colocando estilo e             

narrativa naquela relação fixa em que prevalece esta última. "Possuído por um horror vacui,              

o crítico interpretativo adere ao tema para evitar cair no abismo do estilo e estrutura               
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'arbitrários'." (ibidem, p. 283) Todavia, em qualquer filme ficcional, há sempre um grau de              

arbitrariedade na relação entre estilo e narrativa, e é essa tensão que o cinema paramétrico               

busca potencializar. Como atesta Michael Unger, Hong não deixa o espectador esquecer de             

que está assistindo um filme, "Não é permitido ao público se perder na história ou nos                

personagens, mas sim refletir sobre sua representação." (UNGER, 2012) Por isso, a utilização             

de temas óbvios e clichês narrativos, como as convenções de comédias românticas no caso de               

Hong, contribuem para uma leitura paramétrica ao deixar pouco espaço para uma            

"interpretação" mais aprofundada, permitindo ao espectador se ater à camada mais superficial            

das imagens. 

Bordwell comenta ainda que alguns diretores que fazem trabalhos paramétricos são           

comumente vistos como criadores de filmes misteriosos e místicos, como Dreyer, Ozu,            

Mizoguchi e Bresson. O autor associa esse tipo de leitura exclusivamente à dimensão             

estilística dos trabalhos: "É como se um estilo auto-sustentável evocasse, no limite, fantasmas             

elusivos de conotação, enquanto o espectador experimenta uma significação após a outra em             

uma estrutura impassível. O reconhecimento da ordem desencadeia uma busca por           

significado. Esquemas não-cinemáticos, freqüentemente religiosos, podem assim ser trazidos         

para motivar o funcionamento do estilo." (BORDWELL, idem, p. 289) Porém, se            

considerarmos o estilo como um elemento constituinte das obras em equilíbrio de peso com a               

história/trama/tema, segundo a dicotomia adotada por Bordwell, esse tipo de associação entre            

o trabalho dos diretores indicados acima e um certo mistério ou misticismo é justificável.              

Afinal, a questão religiosa é recorrente em diversos filmes de Dreyer e de Bresson, as forças                

do destino fazem parte da obra de Ozu, os personagens buscam sentido, isso é verbalizado;               

não se trata de uma busca de significados provocada somente pelo espectador ao se deparar               

com um padrão estilístico, mas é algo que se reflete na dimensão representativa. Na obra de                

Hong, há uma recorrência de elementos budistas, templos, monges, cartomantes, histórias           

mitológicas tradicionais coreanas… Eles fazem preces e pedem ajuda a entidades superiores,            

mas esses elementos místicos não trazem para os personagens o conforto de respostas             

conclusivas, o que corresponde ao efeito provocado pela narração paramétrica.  
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Imagem 11: personagens fazem preces em O poder da província de Kangwon (sup. esq.), A visitante 
francesa (sup. dir.), Na praia à noite sozinha (inf. esq.) e Mulher na Praia (inf. dir.) 

 

Por isso, há que se tomar cuidado para não separar estilo e narrativa como partes               

isoladas. Há uma riqueza de textura que resiste à interpretação nesse tipo de filme, que               

levam-nos aos limites da banalidade (ibidem, p. 289) e contribuem para uma sensação de              

incerteza que brota dos personagens e situações representadas: "Ordem sem sentido é            

perturbador (Order without meaning tantalizes )." (ibidem, p. 305) Analisando o cinema de            

Hong, mesmo nos filmes mais lineares em que não há uma fragmentação temporal, há uma               

forma fílmica que muito se aproxima desse tipo de narração assignificante apresentada por             

Bordwell. Como bem pontua Koren em sua dissertação: "a pergunta a respeito do cinema de               

Hong não deveria ser 'o que significa?' (what does it mean?) Ao invés disso, a pergunta                

apropriada é 'será que significa?' (does it mean?)" (KOREN, p. 89). A partir dessas              

considerações, podemos retomar as discussões acerca de uma estética interessante. 

Como aponta Ngai, tal estética concentra-se sobre as diferenças e os atos de             

comparação que tornam possível a percepção dessas diferenças. (NGAI, p. 37) Para a autora,              

a série é uma forma inerentemente interessante: "Ao criar significado através dessa lógica de              

coisas colocadas próximas umas das outras ou entre outras, há, portanto, um sentido no qual a                

série é uma forma inerentemente interessante, lembrando-nos que inter esse significa 'estar            

entre; no intervalo' ou 'entre e no meio das coisas.'" (ibidem, p. 36) Ao interpelar o cinema de                  
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Hong por um viés paramétrico, podemos perceber esses intervalos que se formam entre os              

elementos repetidos, essas grandes lacunas que constituem os filmes e a experiência de             

assisti-los. Ngai entende o interesse como um estilo serial, de individualização comparativa e             

recorre a Mieszkowski para descrever essa individualidade como “essencialmente à deriva,           

isolada de qualquer conceito universal que estabilize as unidades em interação” (ibidem, p.             

122).  

Essa estética instiga uma recepção que, tal qual a propriedade aditiva do cinema             

paramétrico, tende ao infinito, um processo comparativo em aberto (open-ended ) cuja           

variedade e quantidade de elementos são completamente incertas. "É essa fundamental           

condição de deriva que leva à busca 'inquieta' e à circulação contínua e serial do interessante                

e ao seu fracasso em produzir uma 'satisfação completa.'" (ibidem, p. 122) No cinema de               

Hong, essa incansável e inalcançável busca por um sentido e completude atravessa            

encenação, narrativa, personagens, processo de realização e espectatorialidade, apontando         

sempre ao vazio - o que subverte a operação tradicional das comédias românticas, que              

geralmente encerram suas narrativas ao final da projeção. Contudo, o filmes não são             

impregnados de uma angústia profunda, mas sim daquela “cintilação de afeto leve e difícil de               

perceber, que acompanha nosso reconhecimento de pequenas diferenças de uma norma”           

(ibidem, p. 18). 

Os filmes aqui estudados se relacionam com o interessante também ao provocar a             

sensação de que há algo importante a ser percebido e que talvez tenha sido perdido, fazendo                

com que o espectador precise voltar mentalmente às obras. 

A pergunta que sempre acompanha essa avaliação é a seguinte: o que devo ter percebido e, ao                 
mesmo tempo, não percebido sobre a aparência do objeto para que ele fosse considerado              
interessante? "Percebido" porque minha atenção deve ter sido atraída por algum aspecto dessa             
aparência; "não percebido" porque aqui estou claramente em dúvida sobre o que exatamente             
era esse aspecto. Essa dúvida é, em si, uma ponte para um desejo mais ativo de saber. (ibidem,                  
p. 132) 
 

O interessante, segundo Ngai, instiga-nos a entender a forma como algo temporal em             

oposição a espacial, como diacrônica em oposição a sincrônica. (ibidem, p. 30) Essa fruição              

temporal e diacrônica está de acordo com o cinema paramétrico, que vai se apresentando              

enquanto tal ao longo da projeção do filme, e com um tipo de relação com a obra que persiste                   

mesmo depois do filme haver terminado. Porém, os filmes de Hong também lançam mão de               

recursos que potencializam a dimensão física da espectatorialidade através, principalmente,          

da duração prolongada dos planos. Esse tipo de procedimento reforça a presença do corpo              
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dos atores, do corpo fílmico e do corpo do espectador no ato de assisti-lo, em uma                

triangulação paradoxalmente espacial e sincrônica . Nos filmes aqui estudados, há uma           

materialidade que excede. Vejamos, a seguir, alguns desdobramentos desta ideia. 

 

1.3 - A MATÉRIA ABSTRATA DO TEMPO 

 

Os filmes ficcionais de Hong se apropriam de convenções narrativas que remetem às             

comédias românticas, mas o tempo no qual as cenas transcorrem é dilatado: ao invés de focar                

no desenvolvimento do enredo e na funcionalidade da decupagem, há uma predileção por             

planos de longa duração. Esse recurso é geralmente atrelado a situações em que os              

personagens realizam ações "reais" (e banais) diante da câmera, como comer e beber - os               

alimentos e bebidas alcoólicas realmente são ingeridos pelos atores em tempo real - o que               

aproxima o registro da ação filmada de uma sensação de realidade palpável e literal. Isso               

entra em constante atrito com o regime de instabilidades e desconfiança na imagem             

instaurado por Hong: por um lado, o espectador tem a sensação de estar diante de               

acontecimentos concretos e materiais no tempo presente; por outro, a diegese construída não             

se afirma enquanto realidade, evidenciando os artifícios narrativos e cênicos.  

 

Imagem 12: O filme de Oki  

 

Aleksander Koren associa a obra de Hong Sang-soo ao slow cinema , este "subgênero             

dos filmes de arte e experimentais" (KOREN, p. 52) reconhecido pela utilização de planos              
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longos, que convidam o espectador a "adotar o ponto de vista da câmera e demoradamente               

estudar as imagens enquanto elas aparecem na tela em sua inexplicada literalidade" (LUCA             

apud KOREN, idem), enfatizando mais a experiência de duração do que uma interação             

narrativa. Outros diretores considerados adeptos desse subgênero são Tsai Ming Liang, Béla            

Tarr, Lav Diaz, Hou Hsiao-hsien, Abbas Kiarostami e Gus Van Sant. Porém, para este              

trabalho, proponho abordarmos os procedimentos estéticos adotados pelo diretor (como a           

duração prolongada) juntamente com a dimensão processual de sua realização. Neste sentido,            

buscaremos uma referência mais próxima das obras paramétricas analisadas por Bordwell e            

das obras interessantes analisadas por Ngai: o cinema estrutural. Esse movimento           

desenvolveu-se nos Estados Unidos no decorrer dos anos 1960 (depois desdobrou-se no            

Reino Unido nos anos 1970) e seus principais expoentes foram artistas como Michael Snow,              

Hollis Frampton, George Landow e Ernie Gehr, que realizavam filmes experimentais cujas            

formas simplificadas ocupavam uma centralidade nos projetos. 

Como os minimalistas, os cineastas estruturais encaminhavam-se para formas neutras,          
dessubjetivadas, que rejeitavam o papel atribuído à arte de expressar emoções e a interioridade              
de um autor. Para esvaziar o espaço das escolhas pessoais e subjetivas, recorria-se a formas               
simplificadas ou preexistentes, repetições, sistemas matemáticos ou estipulados a priori,          
operações elementares isoladas de suas funções sintáticas. (DUARTE; MOURÃO, 2015, p. 8) 
 

Tal aproximação pode parecer improvável devido à quase total ausência de narrativas            

nesses filmes, porém, chamo atenção para as maneiras como eles tornam evidente o aparato              

fílmico em sua mecanicidade, como eles incorporam a contingência à tessitura fílmica e como              

a elaboração de sistemas seriais passa obrigatoriamente por um pensamento metodológico           

original enquanto parte fundamental da criação. Essas características se presentificam no           

projeto de Hong por meio da duração dos planos: a dimensão performativa da câmera              

enquanto aparato de registro, a abertura da cena para a irrupção de fagulhas inesperadas (do               

mundo, dos atores, do acaso) e a dobra realizada em modelos narrativos clássicos pela              

dilatação das imagens e situações, esvaziando-as de uma possível apreensão estereotípica. 

Sobre a duração estendida dos planos nos filmes estruturais, Theo Duarte afirma que             

este recurso torna  

mais evidente aos espectadores o próprio substrato material do filme (o quadro, a natureza              
contínua da tira do filme, o grão, as marcas na superfície, a emulsão, a planaridade do suporte                 
etc.) e demais parâmetros técnicos e formais cinematográficos. Os filmes estruturais, de            
distintas formas, fins e intensidades, chamam atenção para a sua própria materialidade e para o               
modo como são percebidos pelos espectadores – prática que marcava parte considerável das             
experiências de vanguarda nos anos 1960, como aquelas realizadas pelos artistas do grupo             
Fluxus. (DUARTE, 2015, p. 56-57) 
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Segundo o autor, o cinema estrutural compartilha uma sensibilidade minimalista que surgia            

no início dos anos 1960 (ibidem, p. 50) e que valorizava a simplicidade, o formato como                

estrutura, a proeminência das formas, a impressão imediata da totalidade e uma intensificação             

da materialidade. Essa materialidade, por sua vez, seria alcançada através da ênfase repetitiva             

das “falhas” no processo, do uso excessivo de acumulação variável, da interseção, deixando             

os materiais moldarem a si próprios, e assim por diante (SHARITS, 2015, p. 159). Trago               

essas reflexões para melhor contextualizar as questões que pairavam sobre os artistas            

estruturais na época, de forma que possamos demarcar mais precisamente a aproximação            

desses filmes com o cinema ficcional contemporâneo de Hong.  

Os filmes estruturais buscavam diminuir a força da câmera como metáfora para o             

olhar e o movimento do corpo, o que é paradoxalmente significativo para pensarmos a obra               

de Hong a partir da ideia da câmera enquanto corpo performativo na encenação. Mesmo que               28

a operação de câmera seja manual e constantemente lembre o espectador de que há uma               

instância mediando o seu acesso à cena, o comportamento da câmera remete menos a um               

olhar humano com respirações orgânicas e mais a um olhar robótico, de um dispositivo frio,               

técnico, que traça linhas retas no espaço. Trata-se de uma máquina, e o tipo de movimento                

ótico mecânico do zoom contribui para esse efeito. Como nos filmes de Snow, "os              

movimentos de câmera são destituídos de qualquer referência comportamental ou          

identificação com a visão humana." (DUARTE, idem, p. 52) 

Hong reforça a ambiguidade entre espontaneidade e automatismo, o que reflete não            

apenas no corpo da câmera, mas também nos corpos dos atores, cuja teatralidade faz com que                

eles oscilem entre uma fluidez, uma naturalidade, e uma rigidez devido a marcações cênicas e               

à memorização do texto. Os corpos ficam em constante tensão e seu comportamento habita              

uma zona limítrofe entre mecanicidade e organicidade. Isso nos leva de volta ao artifício:              

estamos falando de um cinema que não está comprometido com códigos de realismo e que               

reafirma sua artificialidade ao mesmo tempo em que enfatiza a presença dos corpos humanos              

filmados, convocando o espectador a tomar consciência de sua condição de observador, no             

tempo presente. As narrativas são igualmente artificiosas e "forçadas", então assistimos a            

cenas longas em tempo real mas, ao invés disso trazer um reforço na sensação de realismo, o                 

28 No capítulo 2, veremos em detalhes como a dimensão performativa da câmera inscreve a presença da 
instância mediadora no corpo fílmico. 
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efeito é o contrário e os artifícios, padrões e arbitrariedades saltam aos nossos olhos e               

ouvidos.  

Experiência similar é descrita por Ivone Margulies na sua fruição das obras de             

Chantal Akerman, em especial, no longa Jeanne Dielman : os planos longos e a maneira              29

como o filme é conduzido "tem como limite extremo a seguinte pergunta: 'O que estou               

fazendo aqui assistindo ao que esta mulher está fazendo?' A pergunta pressupõe não apenas              

uma confusão entre a imagem naturalista e a realidade, mas a possibilidade efetiva de entrar               

na ficção." (MARGULIES, 2016, p. 143) É um cinema que "dirige o espectador menos para a                

expectativa do que vai acontecer do que para o que de fato está acontecendo" (ibidem, p.                

155), mas esses "acontecimentos" são, em sua maioria, banais, corriqueiros.  

Há, então, uma frieza e uma neutralidade que perpassam as obras, e que contribuem              

para uma afecção interessante. O enfoque está na superfície das coisas, na concretude dos              

corpos e dos acontecimentos, e isso corresponde a como Hong descreve seu gesto artístico:              

"Eu queria que o público abandonasse a narrativa com a qual estamos familiarizados e apenas               

percebesse o filme como a superfície dos fragmentos reunidos. Eu pensei que seria mais fácil               

para o público fazer conexões em cima dessa superfície." (HUH, idem) Essa declaração do              

cineasta remete-nos à narração paramétrica, insinuando conexões formais entre os elementos           

fílmicos, chamando atenção para as superfícies, para as estranhas repetições, convocando o            

espectador a atuar ativamente e, consequentemente, a perceber sutis rupturas dos           

sequenciamentos seriais de ordem estilística. Isso constitui um desvio se pensarmos a            

espectatorialidade convocada pelos filmes de gênero, cujo engajamento estaria mais          

vinculado ao desenvolvimento de uma história e à expectativa pelo desenlace da trama; Hong              

convoca o espectador a uma experiência instável, já que não há um abandono completo de               

construções narrativas e dos clichês genéricos, enquanto a encenação propõe que a atenção do              

observador se atenha a elementos narrativamente assignificantes. 

Tal como no cinema estrutural, os filmes de Hong operam na constante tensão entre              

os eventos controlados e o descontrole, os "rígidos parâmetros formais estabelecidos para            

cada filme (…) permitem que acontecimentos fortuitos se imponham como focos           

privilegiados de atenção" (MARGULIES, idem, p. 120). Essa tensão é garantida pela            

articulação entre o processo de realização, a forma de filmar com predileção por planos              

29 A cineasta belga foi fortemente influenciada pelo cinema estrutural durante sua estadia nos Estados Unidos e 
a leitura transversal que Ivone Margulies faz de sua obra serviu como referência para o presente trabalho. 
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longos, e os acontecimentos encenados: os atores têm pouco tempo para decorar o texto, são               

cenas extensas, sem cortes e, muitas vezes, eles devem fazê-lo sob efeito de álcool. A               

situação dos personagens sentados em torno de uma mesa aparece em praticamente todos os              

filmes de Hong e é bastante propícia a esse tipo de sistema. Quanto mais passa o tempo,                 30

mais bêbados ficam os personagens/atores.  

 

Imagem 13: atores e personagens se embebedam em Turning Gate. 

 
Assim, enquanto os atores lutam com suas resistências para dar conta das cenas no              

que seria uma dimensão mais real dos filmes, os personagens se permitem transgredir as              

normas do bom senso e do bom comportamento no que seria a dimensão ficcional. O acaso se                 

presentifica tanto na história sendo contada quanto nas gravações propriamente ditas. Temos,            

então, uma profunda associação entre essas instâncias, conforme descreve Margulies sobre o            

trabalho de Akerman: 

A rima dos tons formais e estruturais com o evento profílmico é análoga ao engajamento               
estratégico das expectativas do espectador no filme estrutural. Como arte minimalista, o filme             
estrutural reduz o número de elementos envolvidos em seu escrutínio. O filme estrutural             
oferece um paradigma (repetição formal, serialidade etc.) com o qual o espectador pode             
reconstruir seu princípio norteador, e em certo sentido predizer sua “narrativa”. Desse modo, o              
filme convida o espectador a ler o seu desenvolvimento como uma sequência “natural” de              
eventos, como uma combinação orgânica entre as ordens profílmica e cinematográfica. Um            
dos componentes básicos do vocabulário e intenção do filme estrutural é a relação que existe               
entre perceber a total arbitrariedade desse sequenciamento e ao mesmo tempo notar aquilo que              
pode romper o padrão esperado. (ibidem, p. 153) 

30 O Dia em que O Porco Caiu no Poço é o único filme em que não há a situação dos personagens 
embriagando-se ao redor de uma mesa. 
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A autora fala dessa combinação orgânica entre as ordens profílmica e cinematográfica            

como sendo algo característico do cinema estrutural e do cinema de Akerman. Todas as              

características apresentadas acima se refletem na obra de Hong Sang-soo, mas chamo atenção             

especialmente para como essa maneira de pensar a arte preconiza a organização de uma              

metodologia singular em pé de igualdade com o que virá a ser o resultado final de cada                 

trabalho. O que se manifestará na obra acabada como um estilo, na verdade, é gestado desde a                 

escolha do processo de realização. Assim, abordar o cinema de Hong sob uma ótica              

paramétrica e minimalista permite-nos perceber sua forma fílmica não apenas como resultado            

de escolhas estilísticas pontuais, mas como uma manifestação visível do resultado de um             

processo que atravessa pré-produção, filmagem e pós-produção, por meio da compressão           

dessas etapas. Se Hong determina que vai escrever o roteiro em cada manhã, que os atores                

terão até 1 hora para decorar o texto, e que até o final do dia aquelas cenas precisarão estar                   

gravadas, é criado um sistema, um aparato bastante prático que vai afetar diretamente na              

escolha dos enquadramentos, na maneira dos atores se comportarem, no jeito que os zooms              

serão operados. 

Ratifico que esse sistema irá afetar mas não necessariamente determinar as escolhas            

formais, pois há um dinamismo na operação do sistema que leva em conta os espaços, os                

atores e o temperamento de Hong a cada dia. Por exemplo, a característica paramétrica do               

estilo pré-formado não significa que a forma fílmica foi decidida e fechada no momento em               

que Hong optou por um processo e não por outro; a pré-formação refere-se mais a uma                

maneira de filmar que contamina a imagem com uma sensação de que há uma lógica secreta                

e artificial operando na obra e menos a uma suposição de que Hong inicia a produção de seus                  

filmes com todas as decisões tomadas e enquadramentos previamente pensados. Quando as            

regras da metodologia de trabalho são definidas por Hong e acordadas entre ele e sua equipe,                

sabe-se que ao final de um processo haverá um filme, mas ninguém sabe ao certo que filme                 

será esse nem quanto tempo vai durar o processo. 

Tal maneira de trabalhar remete às experiências do cinema estrutural, conforme conta            

Michael Snow: 

Quando falo sobre os meus filmes, às vezes me preocupa passar a impressão de que eles são                 
apenas a documentação de uma tese. Eles não são. Eles são experiências: experiências reais,              
mesmo que sejam representações. A estrutura é obviamente importante, e se a descrevemos é              
porque ela é mais facilmente descritível que outros aspectos; mas a forma, com todos os outros                
elementos, acrescenta algo que não pode ser expresso verbalmente, e é por isso que o trabalho                
é, por isso ele existe. Há uma série de coisas bastante complexas acontecendo, algumas das               
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quais surgem quando a ideia é colocada em movimento. A ideia é uma coisa, o resultado é                 
outra. (SNOW; TOWNSEND, 2015, p. 198) 
 

Na passagem acima, o cineasta evidencia o desconhecimento do resultado e a dimensão             

experiencial de seu trabalho, negando, assim, uma intencionalidade autoral prévia. O que ele             

chama de "ideia" não diz respeito a uma forma final imaginada, mas a um gatilho para um                 

processo, semelhante a como opera Hong. 

Portanto, ao destrinchar a metodologia de trabalho empregada por Hong Sang-soo,           

sobressaem essas práticas que muito se assemelham ao cinema estrutural, mesmo que este             

tipo de filme não invista no desenvolvimento de histórias, diálogos, personagens ou cenas -              

como ocorre nos filmes aqui analisados. A singularidade desta filmografia no contexto do             

cinema contemporâneo mundial e do audiovisual coreano permite-nos esse tipo de           

aproximação, para que possamos melhor entender suas particularidades, para além das           

categorias pré-estabelecidas por outros autores.  

Prosseguindo nossa análise com foco na dimensão processual, veremos, a seguir,           

como Hong colide a ênfase no dispositivo cinematográfico com sua presença excessiva na             

tessitura fílmica enquanto diretor, roteirista, produtor, cineasta, artista e autor - e como isso              

contribui para uma apreensão ambígua dessas obras, característica da estética interessante. 

 
1.4 - DISPOSITIVO AUTORAL 

 

Conforme vimos até aqui, nas últimas décadas, a filmografia de Hong permaneceu às             

margens das grandes tendências do cinema internacional. Isso se reflete nos trabalhos            

acadêmicos publicados também no Brasil, como no livro A mise en scène no cinema: Do               

clássico ao cinema de fluxo (2013), de Luiz Carlos Oliveira Jr. O autor comenta diversas               

obras ficcionais contemporâneas exibidas em festivais de cinema ao longo das décadas 1990             

e 2000, mas é só na conclusão que o nome de Hong surge brevemente, associado ao que o                  

autor conceituou como cinema-dispositivo: 

Podemos pensar, também, em Hong Sang-soo, em cujos filmes há uma construção cênica, uma              
colocação dos corpos no espaço com fins dramatúrgicos, além de uma organização precisa das              
composições e dos movimentos no interior do quadro. Mas a serialidade de suas narrativas e a                
sistematização quase absoluta de suas estratégias formais (sobretudo nos filmes mais recentes)            
nos leva a pensá-lo antes como um cineasta do dispositivo do que como um metteur en scène.                 
Hong, na maior parte do tempo, submete a decupagem das cenas aos efeitos de estrutura que                
cria com habilidade extraordinária, ao passo que, em Lang, Preminger, Mizoguchi e Minelli, a              
estrutura não precedia nem determinava a cena: por mais que eles tivessem lá seus motivos               
composicionais recorrentes e seus movimentos de câmera característicos, prevalecia, em seus           
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filmes, a evidência de que cada espaço, cada ator, cada situação pedia uma abordagem              
diferente da câmera. (OLIVEIRA JR., idem, p. 206)  
 

Na passagem acima, o autor aproxima Hong de cineastas que ele considera como "do              

dispositivo", como Abbas Kiarostami, Gus Van Sant e Apichatpong Weerasethakul,          

perpassando diversos tópicos que fazem parte de nossa análise: a disposição dramatúrgica e             

precisa dos corpos no interior do quadro (o que remete à teatralidade), a repetição de               

procedimentos estilísticos, a serialidade e um tensionamento entre o que se percebe como             

estrutura e o que se entende como cena. Oliveira Jr. considera que Hong opera segundo uma                

hierarquia na qual os "efeitos de estrutura" prevalecem sobre a "decupagem das cenas", há              

uma evidência de que os "motivos composicionais recorrentes" se sobrepõem às demandas            

específicas de "cada espaço, cada ator, cada situação". Esse tipo de entendimento é coerente              

com a estética do diretor sul-coreano, contudo, seu modo de produzir radicaliza tais             

pressupostos ao criar um curto-circuito, um embaralhamento nessas hierarquias e          

temporalidades. Afinal, ainda que haja uma forte sensação estrutural, na prática, tudo o que              

está na tela é criado a partir do que "cada espaço, cada ator e cada situação" lhe propõe, a                   

cada dia. Há um apreço pelos aspectos materiais, por pensar em soluções a partir do que                

existe de concreto: "Eu prefiro trabalhar com a luz do dia, com modelos. E escrevo no mesmo                 

lugar onde filmo, assim posso ser influenciado pelas percepções geradas pelo espaço e pelo              

tempo em que me encontro." (DOMÍNGUEZ, 2013, p. 56) Hong lança a si próprio e todos ao                 

seu redor em um processo imprevisto e aberto ao acaso, porém, curiosamente, resulta em um               

corpo fílmico repleto de padrões, sistemas, clichês e cenas que parecem cuidadosamente            

coreografadas - a um triz de sair de controle. 

Deste modo, se pensarmos o cinema de Hong na linhagem do cinema-dispositivo, sua             

maior inflexão reside justamente em englobar toda a criação narrativa e cênica em um              

dispositivo centralizado na sua própria pessoa. 

No filme-dispositivo, não há mise en scène no sentido clássico (decupar uma cena com base               
em exigências de ordem dramatúrgica) nem moderno (reconstrução da realidade com base na             
fragmentação), mas, antes, a definição de uma estratégia visual capaz de produzir            
acontecimentos por um processo de narração automático. Uma vez estabelecido o conceito e             
elaborado o dispositivo, a narrativa se faz acontecer, ao passo que os principais movimentos da               
mise en scène clássica se baseavam na intencionalidade do autor. (OLIVEIRA JR., idem, p.              
137-138) 
 

Ainda segundo Oliveira Jr., o dispositivo "amortece a vontade de potência do realizador e              

permite que o filme seja invadido por eventos dirigidos somente em parte; acionar um              
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dispositivo é confiar mais no mundo do que na sua própria mestria como metteur en scène ."                

(ibidem, p. 138) No caso do diretor coreano, há espaço para que o mundo afete as obras, isso                  

é almejado, mas ele coloca a si próprio no centro de todas as etapas da realização e, o tempo                   

todo, somos lembrados dessa instância mediadora, que inscreve sua presença através da            

teatralidade, das arbitrariedades narrativas, das repetições. 

Para garantir sua proximidade com os filmes, Hong estrutura a produção ao seu redor,              

recusando-se a contratar grandes equipes e incorporando as limitações técnicas e econômicas            

aos filmes. 

Eu imponho a mim mesmo as limitações. Uma limitação de tempo, a quantidade de membros               
na equipe. Imponho muitas limitações a mim mesmo, à minha produção, e as aceito de todo o                 
coração porque preciso fazer filmes de maneira realista, quero dizer, em um ambiente prático.              
Então, essas limitações são muito artificiais, mas para ter esse tipo de espontaneidade possível,              
você tem que aceitar uma certa limitação. (HONG, 2017b) 

 
No depoimento acima, Hong indica o que considera uma forma "realista" de filmar, atrelando              

suas escolhas estéticas às limitações auto-impostas. Esse discurso é recorrente em falas            

públicas do diretor como na entrevista concedida a Huh, em que ele refuta um sistema de                

produção altamente hierarquizado e especializado, esperando, com isso, um maior          

envolvimento dos artistas nas produções - geralmente de baixo orçamento. Hong diz que seus              

assistentes de direção costumam fazer o trabalho que seria exercido por diretores de arte,              

figurinistas e maquiadores. “Acho que todo mundo deve se engajar, e não quero que alguém               

faça todo o trabalho enquanto outros estão parados por perto. Embora a equipe possa ser               

pequena em tamanho por razões financeiras, eu quero que eles estejam profundamente            

envolvidos no local e se tornem um time muito produtivo.” (HUH, idem)  

Esse tipo de método depende de uma postura de entrega, por parte da equipe, à               

proposta singular de Hong, assim como uma grande confiança no diretor como um condutor              

de um experimento, ou um "mágico", como descreve a atriz Kim Min-hee (LEPASTIER;             

MALAUSA, 2017). Para ela, durante as gravações, é preciso se posicionar a serviço do              

projeto, mesmo que o condutor sequer saiba aonde pretende chegar. “Trabalhar com o diretor              

Hong é sempre uma experiência nova e diferente. Ao longo de cada dia de filmagem, fiquei                

curiosa para ver que novas histórias surgiriam no final. Eu permaneci focada e comprometida              

a tentar dar o meu melhor enquanto tentava expressar o que o diretor queria dizer.”               

(CONRAN, 2017) Nesta citação, há um misto de admiração e confiança, que igualmente             

perpassa a fala de Park Hong-yeol, diretor de fotografia que acabou participando como ator              
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em Na praia à noite sozinha: “Quando você trabalha com o diretor Hong, sempre há algumas                

cenas acidentais que aparecem. Ele está sempre muito interessado em encontrar cenas            

importantes espontaneamente. (...) Quando eu fiquei na frente da câmera, foi a mesma coisa.              

Ali estava eu, e senti uma alegria estranha fazendo isso.” (ibidem) O ator Yu Jun-sang               

também utiliza a metáfora do mágico e descreve uma sensação quase religiosa: 

Quando você sai da gravação, você se sente esvaziado e purificado ao mesmo tempo, como se                
tivesse erradicado algo muito profundo de si mesmo. Mas é especialmente no seu modo de               
apreender o ambiente e as condições externas que se descobre algo único em Hong: é um                
misterioso equilíbrio entre a sua capacidade de adaptação e a escolha de apostar na sorte.               
Outros cineastas esperam se o tempo (no sentido meteorológico) não está conveniente,            
enquanto Hong parece estar brincando com o clima como um mágico. (MALAUSA, 2012c,             
p.18) 
 

A partir dos relatos acima, podemos perceber que o ato de realizar o filme em si faz                 

parte de uma experiência desafiadora e instigante para os artistas que trabalham com Hong. A               

ideia de experiência é recorrente nos relatos aqui reunidos, assim como a centralidade do              

cineasta como propositor e regente desse evento. Hong se aproxima, assim, dos trabalhos de              

Bresson, Rosselini, Rivette, Rouch, entre outros diretores modernos que exploram o risco, a             

surpresa, o inesperado, o incontrolável no ato da filmagem. Como descreve Aumont: "o gesto              

do cineasta, ainda que continue a ser uma encenação, já o não é no modo do cálculo, mas da                   

aventura (no sentido literal do termo, aquilo de advém)" (AUMONT, 2008b, p. 121).  

A aventura referente ao processo de realização reflete-se em diversas camadas desse            

cinema, como nas situações vividas pelos personagens: muitos deles têm suas rotinas            

alteradas devido a uma viagem profissional, como o diretor Koo em Como Você Sabe Tudo ,               

que na primeira parte do filme é convidado a participar como jurado no festival de cinema de                 

Jecheon e, na segunda parte, é convidado à ilha Jeju para apresentar seu filme em uma escola                 

de cinema, ou o diretor Seong-jun em O Dia Em Que Ele Chegar, que viaja a Seul para                  

encontrar um amigo. Eles se lançam (ou são lançados) ao acaso, saem de situações de               

estabilidade e, durante o filme, estão sujeitos ao imprevisto. Assim como ocorre com a              

metodologia de trabalho, nos filmes há uma constante tensão entre o que é esperado e o                

improvável, entre realidade e artifício, razão e esvaziamento de sentidos, a espontaneidade e a              

criação de condições para o seu surgimento. A contingência também é um elemento narrativo              

importante nas comédias românticas, que muitas vezes contam com encontros e           

desencontros, coincidências inexplicáveis do destino (geralmente convenientes para a         
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progressão narrativa), e os misteriosos motivos que levam os seres humanos a se apaixonar e               

formar um par amoroso dentre tantas possibilidades de pessoas no mundo. 

Da mesma maneira que nas histórias representadas e na forma fílmica com repetições             

insólitas, paira sobre todo o cinema de Hong um desejo de se alcançar algo de desconhecido,                

oculto, mágico - um desejo que parte do cineasta e envolve aqueles que trabalham com ele. O                 

diretor afirma se surpreender diariamente com os resultados de seu método: 

Eu realmente não sei por quê e como esses filmes são feitos. Eu tento sempre evitar começar                 
com um propósito ou objetivos claros. Eu meio que acredito no processo criativo em si. Eu só                 
respondo ao que me é dado no momento em que me propus a fazê-lo, assim como os atores,                  
locações, clima, bem como o que vejo, o que leio, o que me lembro e o que ouço durante o                    
período de pré-produção e produção, com o que chamo de “minha melhor inocência”.             
(MARSH, 2017) 

 
Hong afirma prezar por essa "inocência", esse frescor que vem espontaneamente, mas que             

está atrelado à pressão auto-imposta de ter que escrever e filmar todos os dias, sem um tempo                 

de maturação ou lapidação. "Algo vem a mim e parece muito fresco. Se você tem muito                

tempo para você, então você continua adicionando e mudando (...)" (HONG, 2017b). 

Além disso, há um desejo de se utilizar desse dispositivo para se conectar com              

pessoas. Prevalece uma expectativa de que cada artista envolvido traga algo de pessoal no              

momento das gravações, como Hong evidencia neste depoimento sobre seu trabalho com os             

atores: "Eu acredito que cada pessoa, todo mundo tem tanta coisa dentro de si, que se nos                 

conectarmos e então deixarmos essas coisas acontecerem, não precisamos de tempo de            

preparação, não precisamos pensar, já temos o suficiente, coisas infinitas dentro. Então,            

espero que, quando eu escrever os diálogos, os diálogos não os impeçam de que isso saia."                

(HONG, 2017c) Quando questionado se ele marca os gestos e ações dos atores, Hong              

responde: 

Não, não, desde que sigam o diálogo que lhes dei, cada tomada (take) é deles. (...) Cada                 
tomada é um pequeno universo. É por isso que quero ter tomadas ininterruptas, porque cada               
uma é muito diferente da outra. Então, quando eles terminam [uma ótima tomada] eu nem               
quero falar sobre isso. Eles fazem essas pequenas coisas. Existem milagres. Eu não quero que               
eles repitam isso de um ângulo reverso. (...) Eu planejo algumas coisas, mas espero -               
secretamente, o tempo todo - que algo aconteça durante a tomada. Poderia ser um barulho,               
poderia ser a mudança de luz de um caminhão passando. A interpretação dos atores de cada                
tomada é sempre nova para mim. (...) Eu permito que todas essas coisas aconteçam, e se eu                 
gostar do resultado eu guardo. (HUGHES, 2017) 
 

Nessa citação, fica clara a expectativa do diretor para que o acaso afete a cena a cada                 

repetição, e que tais interferências sejam incorporadas ao filme. Isso pode se dar em              
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instâncias mínimas, como em Na praia à noite sozinha, em que o som de um avião cruzando                 

o céu foi incluído na cena , ou em instâncias maiores. Por exemplo, logo antes das gravações                31

de Você e os seus , o ator Kim Joo-hyuk sofreu uma fratura e precisou engessar a perna. Seu                  

personagem, então, ficou com a perna engessada o filme inteiro, andando com uso de              

muletas. Esse tipo de procedimento permite que os filmes sejam invadidos por elementos             32

que não estão diretamente submetidos à narrativa principal, fazendo com que nem tudo na              

tela esteja a serviço de uma intencionalidade discursiva ou expressiva. Pelo contrário, os             

elementos inexplicáveis que vêm do acaso e são intuitivamente incorporados às obras            

contribuem para a forma de afeto interessante, pois se relacionam de maneira irregular com o               

fluxo narrativo, promovendo desvios, estranhamentos e aquela sensação de "hã?". 

Na fala transcrita acima, Hong faz ainda uma breve reflexão sobre o uso frequente dos               

planos-sequência em seus filmes e a recusa de filmar diálogos em campo/contracampo (o que              

ele chama de "ângulo reverso"). O diretor considera os cortes como "quebras" nos "pequenos              

universos" que são cada tomada, e valoriza os "milagres" que esse tipo de metodologia              

proporciona. Tal forma de pensar o processo de realização ecoa os escritos de Robert              

Bresson, cineasta constantemente declarado por Hong como inspiração máxima. Refiro-me          33

aqui, em especial, à dimensão do encontro considerada por Aumont como central na teoria              

bressoniana, mas que só aparece explicitada uma única vez no livro Notas sobre o              

cinematógrafo: “Filmar é ir a um encontro. Nada no inesperado que não seja esperado              

secretamente por você” (AUMONT, 2008a, p. 17) O trabalho do cineasta consistiria em             

provocar, em identificar e em comunicar o encontro para o filme e a partir do filme. 

Aumont compreende as ideias de Bresson da seguinte forma: 

É o cosmos de fato que se manifesta no encontro - isto é, o mundo, mas organizado pelo                  
homem (cosmos designa o contrário de caos); ao contrário de todas as leituras idealistas ou               
transcendentalistas desse tema, que imaginavam um “mundo” que falaria por si só (isto é,              
finalmente, por meio do qual Deus falaria), o encontro só acontece no cinematógrafo porque              
este é um trabalho, uma escrita. Aí reside todo o paradoxo: a arte do cinematógrafo é escrever,                 
mas para que o real se manifeste, portanto, submetendo sua escrita a uma possibilidade de               
verdade. Como saber que esse encontro efetivamente acontece? A não ser que se tenha alguma               
crença forte, a única resposta é a intuição (…) (ibidem, p. 18) 
 

31 Sobre este evento, Hong afirma: "Eu sinto que a coisa realmente preciosa é algo que é dado a você. Inclusive 
o som. Por exemplo, a cena em que Kim Min-hee está cantando em frente a um café. Eu ouvi este avião 
cruzando. E então, eu... Ok, isso é bom. Então eu usei e esperamos que outro avião cruzasse. Isso veio para 
mim, eu não fui atrás de certo efeito, ou meta ou persuasão." (HONG, 2017b) 
32 Cf: conferência de imprensa do Festival de San Sebastián (HONG; KIM, 2016)  
33 Cf: HUH, 2007. 
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Segundo essa leitura, a metodologia bressoniana está calcada na ideia de um encontro             

mediado pelo cinematógrafo - encontro esse com o real, com o mundo, e com a intuição. Isso                 

se aproxima das reflexões de Hong, só que usando outras palavras. Por exemplo, Hong não               

demonstra uma crença no "real" ou na "verdade", mas busca alinhar sua criação a uma               34

manifestação visível e sensível do mundo, de forças incontroláveis e imprevisíveis que            

surgem através dos atores, dos espaços e, principalmente, do encontro promovido pela obra             

de arte - sempre entendendo o cineasta como "fomentador desse advento, que não aconteceria              

sem ele" (ibidem, p. 18) e enfatizando a importância de se ter um sistema, um método.  

O autor faz ainda uma provocação ao descrever as qualidades profissionais esperadas            

do cineasta bressoniano como se este precisasse exercer a função de uma espécie de mestre,               

de mentor diante da equipe: a acuidade do olhar (a capacidade de ver de imediato no visível o                  

que será expressivo na imagem); a capacidade de manter o rumo, a precisão; o discernimento;               

a constância; a economia dos meios. "Em suma, um retrato do cineasta-mestre como dotado,              

antes de mais nada, da virtude da simplicidade, senão da 'pobreza' (no sentido franciscano)."              

(ibidem, p. 51) De acordo com os relatos do diretor e de seus colaboradores, Hong se coloca                 

nesse papel durante o processo de trabalho e, em seu cinema altamente reflexivo, a figura do                

cineasta-artista é recorrente. Contudo, há uma frieza nessas representações, esses personagens           

(sempre homens) são construídos com bastante ironia: se acham geniais, só pensam em sexo,              

traem suas esposas e falam muitas mentiras. Tais figuras contribuem para desestabilizar a             

imagem do próprio Hong Sang-soo enquanto cineasta, pois muitas histórias se parecem com             

situações vividas pelo diretor e há diversas cenas em que esses personagens falam de si               35

usando o discurso costumeiramente falado por Hong. 

34 Em diversas entrevistas, Hong tece reflexões existenciais "Tudo é ilusão, realisticamente falando. Tudo, tudo               
o que vemos, sentimos, imaginamos, tudo é real e ao mesmo tempo é falso. É uma ilusão. Essa distinção não é                     
tão importante." (HUGHES, 2017) "Nós trabalhamos e nos movemos por aí, sem acreditar realmente nas coisas,                
simplesmente fazendo-as e pensando-as com base nessa falsa concepção da realidade. (...) Eu sei que a realidade                 
é algo que eu nunca consigo alcançar e agarrar. (…) Às vezes, eu lembro a mim mesmo que existe uma                    
realidade que eu nunca conhecerei, que nós nunca saberemos, que nunca possuiremos. É um bom sentimento.                
Isso faz você se sentir livre. Nesse sentido, gosto de momentos surreais como essa abdução." (SMALL, 2017) 
 
35 Há inúmeras reportagens, artigos e matérias traçando relações entre a vida pessoal de Hong e seu trabalho, e                   
esse tipo de pergunta é rotineira nas conferências de imprensa de seus filmes (cf: HONG, 2017b; CONRAN,                 
2017) principalmente depois do escândalo conjugal amplamente midiatizado envolvendo a atriz Kim Min-hee.             
O tensionamento das fronteiras entre vida e ficção nos filmes será desenvolvido mais adiante, em 3.3 - O                  
SISTEMA E AS ESTRELAS (p. 125). 
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Imagem 14: o diretor Ham fala sobre seu filme em Certo agora, errado antes. 

 
Em Certo agora, errado antes , o diretor de cinema Ham Cheon-soo participa de uma              

mesa de debate sobre sua obra. No final, o crítico pergunta-lhe: "Diretor, o que significa               

filmar, para você?" Ham responde: "Comecei sem saber nada. Mas, produzindo, comecei a             

descobrir muitas coisas..." Esse processo assemelha-se com o trabalho de Hong, assim como             

descreve o diretor Koo, de Como você sabe tudo. Após a exibição de um filme seu para uma                  

turma universitária, uma aluna o questiona: 

Aluna: Eu não entendo por que você faz filmes assim. As pessoas não entendem seus filmes de                 
jeito nenhum, então por que continua fazendo isso? 
Koo : Se você não entendeu, não entendeu e pronto. Eu apenas faço os filmes, o resto depende                 
de vocês. Meus filmes não são aqueles dramas que estão acostumados a ver. Nenhuma              
mensagem clara, ambígua no melhor dos casos. Sem imagens bonitas também. Eu só sei fazer               
uma coisa. Eu mergulho em um processo sem ideias preconcebidas. Eu reúno as peças que               
encontrei e as transformo em uma só. Você pode até não gostar do resultado. Pode ser que                 
ninguém goste. Eu acredito que as coisas mais preciosas da vida são livres. Eu quero ser                
despretensioso. 
Aluna: O que há de tão despretensioso nisso? Você não está sendo irresponsável? Você não é                
um diretor de cinema, mas sim um filósofo. 
 

Koo demonstra uma enorme arrogância ao defender seu projeto estético e, curiosamente, tudo             

o que ele fala possui fortes semelhanças com a obra de Hong Sang-soo: o processo de                

realização sem pré-definições, baseado no acaso, um distanciamento do modelo industrial e            

uma abertura para a ambiguidade na experiência espectatorial. Ele afirma querer ser            

despretensioso, mas a aluna rebate, contrariando sua suposta despretensão e até mesmo            

desqualificando-o como um diretor de cinema por ser excessivamente filosófico - o que deixa              

Koo constrangido e desconcertado. Será que esses diretores são alter-egos de Hong? Estaria             
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ele fazendo autocríticas dentro dos próprios filmes? Essas cenas provocam perguntas que não             

se resolvem e que se complexificam quando comparamos as falas dos personagens com os              

depoimentos do diretor. Poderíamos "empilhar" a imagem de Hong dando palestras com a             

imagem de seus alter-egos, seguindo uma operação tipicamente paramétrica? 

Outra cena emblemática nesse sentido ocorre em O filme de Oki , quando o diretor              

Nam apresenta seu filme em uma mostra de cinema e, após a sessão, é convidado para um                 

debate. Ele chega no local alcoolizado (como é recorrente na obra de Hong) e a mediadora                

começa indagando-lhe: 

Mediadora: O filme parece estar dizendo muitas coisas. Qual tema o senhor tinha mais              
intenção de transmitir? 
Nam: Desculpem-me, estou um pouco bêbado. (...) Eu apenas fiz o filme. Eu o fiz sem nenhum                 
tema em mente. Meu filme é parecido com o processo de conhecer pessoas. Você conhece               
alguém, tem uma impressão, e faz um julgamento a partir disso. Mas, amanhã, você pode               
descobrir coisas novas. (...) Começar com um tema iria levar tudo a um ponto só. Nós não                 
apreciamos um filme pelo seu tema. Nós apenas somos ensinados dessa forma. (...) Não é legal                
despejar tudo em um funil. Isso é simples demais.  
Mediadora: Mas as pessoas podem preferir as coisas simples. 
 

Temos aí um embate entre a apreensão do filme a partir de um tema e uma apreciação mais                  

formalista, o que também remete às discussões vistas acima sobre cinema paramétrico. Além             

disso, a maneira como Nam descreve sua metodologia como um processo de descoberta ecoa              

as falas públicas de Hong, tal qual os escritos de Bresson tão valorizados pelo diretor.               

Todavia, Nam compromete o próprio discurso quando desqualifica uma apreensão "simples           

demais" do cinema, o que é imediatamente refutado pela mediadora, fazendo um elogio à              

simplicidade. 

Nessa mesma cena, logo em seguida, uma espectadora pega o microfone e questiona o              

diretor sobre um caso extraconjugal que ele tivera com uma amiga pessoal sua. O diretor fica                

furioso: "Essa é a sua pergunta? Como isso pode ser uma pergunta? Quem é você para me                 

perguntar isso? Nós estamos aqui para falar sobre o filme." A espectadora, então, revida:              

"Seu filme é sobre você. E nós pagamos para vê-lo. Então, o que eu deveria perguntar?"                

Dessa maneira, o diretor incorpora ao filme muitas das questões que podem ter atravessado a               

realização e questões que o público poderia ter ao assisti-los. Em Na praia à noite sozinha, a                 

protagonista Yeong-hee conversa com um diretor de cinema (com o qual supostamente tivera             

um caso no passado) sobre o novo filme dele e o diálogo traz questões bem parecidas com a                  

cena acima descrita: 

Yeong-hee: Qual filme você fará? 
Diretor: Sobre alguém que amei. Será baseado nessa experiência. 
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Y: Histórias pessoais são entediantes. É cansativo sempre falar de si mesmo, não é? (…) Como                
você vai fazê-lo? 
D: Na medida em que surgirem ideias, sem muito planejamento. Filmo a primeira cena e deixo                
ela me levar… 
Y: Por que você faz esses filmes? Por que retratar alguém que você amou? Tentando reduzir o                 
seu sofrimento? 
D: Meu sofrimento? Talvez. 
 

Se esses diretores homens são alter-egos de Hong, eles são postos o tempo todo em               

xeque dentro dos filmes - e, geralmente, quem os coloca contra a parede são personagens               

femininas. A aparição dessas figuras se impõe como um gesto extremamente autoral e             

auto-reflexivo, porém, não está a serviço de uma legitimação da lógica de trabalho de Hong,               

nem de uma auto-afirmação de seu discurso artístico dentro da própria obra. Pelo contrário,              

há uma enorme auto-ironia, um humor auto-corrosivo que abala qualquer possibilidade de            

certeza. O espectador é convidado a observá-los com frieza, neutralidade e distanciamento,            

podendo duvidar daquilo que eles dizem e fazem, o que favorece uma relação interessante              

com a imagem. 

Ao considerarmos as imbricações entre os filmes, o processo de realização e a forma              

de afeto convocada pelas obras, nos deparamos com um cinema que constantemente            

questiona a si mesmo. Isso gera um movimento cíclico que passa pelo interior dos filmes, se                

retroalimenta com o espectador, com a crítica, com os artistas envolvidos nos projetos, com o               

próprio diretor, voltando aos personagens, e assim por diante. O duplo interesse pela             

referencialidade e materialidade no cinema de Hong Sang-soo relaciona-se com esse fluxo,            

bem como a oscilação dos filmes enquanto dispositivos e obras mais "autorais". 

É na zona limítrofe entre a ordem e a desordem, razão e intuição, o sentido e seu                 

esvaziamento, entre o interesse e a falta dele, que se situa a obra de Hong. Seu método de                  

produção opera às margens da indústria, longe de estúdios, com poucos recursos financeiros             

(comparado às grandes produções de seus contemporâneos coreanos e mesmo de outros            

cineastas "de arte" inseridos na lógica de coproduções internacionais), mas não rompe            

totalmente com o sistema econômico comercial. Ele atua nas margens, ocupando uma brecha             

nesse sistema, realizando negociações, priorizando a manutenção de seu dispositivo filmico e            

uma metodologia centrada no acaso e na sua figura como mediador. Ao analisar este cinema               

em suas particularidades e contradições, percebemos um dispositivo auto-referente, que          

reforça sua própria artificialidade. Mas, acima de tudo, o cinema de Hong preza pelo              

encontro, pela presença dos corpos no momento presente e pelo que eles podem comunicar              
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através das imagens em movimento. Para Hong, "o filme é um suporte que podemos              

compartilhar com os outros e eu tenho que comunicar algo." (HONG, 2017a) Retomando a              

estética interessante, o cinema aqui estudado encontra-se entre as pessoas (inter-est),           

buscando estabelecer novas relações e ligações entre elas (NGAI, p. 47), seja durante da              

realização em si, no espaço-tempo da projeção ou em uma temporalidade indefinida e             

indeterminada, característica desse tipo de obra. 
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2 - A QUARTA PAREDE PERFORMATIVA 

 

 
Imagem 15: Nossa Sunhi 

 

 

 
Talvez eu quisesse filmar algumas cenas como se fosse         
uma peça de teatro. Pessoas entrando e saindo,        
entrando, saindo, muito longas. Há alguns momentos em        
que nada acontece e eu deixo assim, sem cortar.  

(Hong Sang-soo)  36

 
 
 
Bom, eu… às vezes, eu… atuo! Quando estou entediado.         
Por pirraça. (...) Sou muito bom nisso. 

(Ham Chunsoo em Certo Agora, Errado Antes ) 
 

  

36 In: HONG; LEE, 2013. 
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2.1 - PARADOXOS DO TEATRO FILMADO CONTEMPORÂNEO 

 
No cinema de Hong, encontramos uma recorrência de planos de longa duração, quase             

todos com câmera fixa em um mesmo eixo, efetuando apenas movimentos de panorâmica, tilt              

e zoom. Os enquadramentos são predominantemente abertos, dando a ver os corpos dos             

atores e as interações entre eles, dispostos diante da câmera com relativa frontalidade. Tudo o               

que importa está contido dentro do quadro, temos uma visão e audição privilegiadas do que               

vai se desenrolar nas cenas. Sobre essas escolhas formais, Hong afirma: "Eu levo em conta a                

locação e as coisas que os atores têm que fazer na cena. Eu tento escolher o ângulo e os                   

movimentos de câmera mais econômicos." (DOMÍNGUEZ, idem) Em outra declaração,          

referiu-se mais especificamente à espectatorialidade: "Eu gosto que o público se concentre            

nos eventos contidos no quadro. É por isso que acho que os ângulos econômicos são os mais                 

bonitos." (HUH, idem). Tal maneira de filmar reflete também na banda sonora: prevalece o              

som direto, com ênfase nas vozes dos atores, de forma a privilegiar os diálogos, que devem                

ser compreendidos com clareza, mesmo quando os atores estão distantes da câmera. Não há              

uma espacialização sonora, nem um compromisso em compor ambiências ricas em detalhes            

ou a proposição de efeitos sonoros na pós-produção para além dos ruídos captados durante as               

gravações e diegeticamente justificados. 

A combinação desses elementos confere à imagem uma natureza ambígua. Por um            

lado, tais recursos reforçam a presença dos corpos em cena e contribuem para que as               

pequenas fagulhas tão almejadas pelo diretor e equipe cheguem até o corpo fílmico. Em se               

tratando de histórias que lidam com encontros e desencontros, desejo sexual e atração, essa              

extrema fisicalidade dos atores pode contribuir para a narração. Queremos ver como os             

personagens se comportam, como eles interagem, e a escolha por enquadramentos mais            

abertos pode estar a serviço desse projeto. Porém, a maneira como Hong dispõe os corpos no                

espaço, associada ao comportamento da câmera, recorre a recursos cênicos que remetem à             

cena teatral, incorporando procedimentos de encenação artificiosos, que vão na contramão           

dos códigos naturalistas para, paradoxalmente, impregnar a imagem de algo muito real que             

surge no set de filmagem. Esse tipo de encenação está profundamente vinculado à             

metodologia de Hong aberta ao acaso e que fricciona constantemente representação e            

materialidade, assim como à construção narrativa que não distingue os regimes de sonho,             

realidade e imaginação, inserindo repetições insólitas e convocando o espectador a uma            
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relação fria e ligeiramente confusa com as imagens, característica do interessante enquanto            

forma de afeto. 

Proponho examinarmos como o realizador trabalha uma certa teatralidade na          

encenação para melhor entendermos a inserção de sua filmografia no âmbito do cinema             

contemporâneo mundial e no contexto da Coreia do Sul, devido ao jeito irregular como o               

realismo é construído em seus filmes. Se outros diretores internacionais também trabalham            

com narrativas diluídas ou em abismo, se outros diretores sul-coreanos também convidam            

estrelas locais para filmes "autorais", talvez a grande provocação de Hong Sang-soo seja a              

radicalidade na encenação e a repetição exaustiva dessa forma de filmar, tão simples que              

chega se tornar excessiva. 

Os impasses ontológicos entre teatro e cinema já foram trabalhados por inúmeros            

autores, por isso, precisamos demarcar o que entendemos por teatralidade aqui - em alguns              

casos, podemos encontramos uma utilização quase inversa da que faremos. Por exemplo, para             

Serge Daney, o cinema moderno, em seu afã de contestar o ilusionismo do cinema clássico,               

assumiu a falta de profundidade na superfície da tela, cultivando o rechaço da cena elaborada               

a uma certa maneira "teatral". Daney descreve essa transformação: 

Foi preciso então uma nova cenografia, na qual a imagem funcionasse como superfície, sem              
profundidade simulada, sem jogo de ângulos, sem saídas. Parede, folha de papel, tela,             
quadro-negro, sempre um espelho. Um espelho no qual o espectador captaria seu próprio olhar              
como aquele de um intruso, como um olhar a mais. A questão central dessa cenografia não é                 
mais "o que há para ver atrás?". Mas sobretudo: "Posso continuar a olhar aquilo que, de todo                 
modo, eu vejo?" (DANEY, 2007, p. 232)  
 

Daney associa o teatro ao cinema clássico e a uma noção de cenografia tradicional, e pondera                

sobre como o cinema moderno buscou subverter essa lógica. 

Contudo, se considerarmos a teatralidade enquanto um artifício cênico, ela pode           

funcionar a serviço de um projeto modernista. Deleuze entende a ideia de teatralização quase              

como um sinônimo de estilização ao observar os atores em determinados filmes de Godard,              

Cassavetes, Rivette e Akerman (DELEUZE, 2005, p. 235). O autor se refere, principalmente,             

aos corpos filmados, seu comportamento, pensando a teatralização a partir da ideia brechtiana             

de gestus , que seria “o desenvolvimento das atitudes nelas próprias”, efetuando “uma            

teatralização direta nos corpos, frequentemente bem discreta, já que se faz independente de             

qualquer papel.” (ibidem, p. 231) Deleuze encaminha suas reflexões para pensarmos,           

paradoxalmente, como uma atuação teatral no cinema possuiria características próprias e bem            

distintas daquelas que veríamos em um teatro: "A cada vez, a estilização das atitudes forma               
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uma teatralização de cinema bem diferente da teatral." (ibidem, p. 238). Trata-se de uma              

análise pouco aprofundada e que não leva em conta os diferentes estilos e estéticas teatrais,               

mas pode nos ajudar a expandir uma abordagem teatral da encenação cinematográfica,            

principalmente se pensarmos na relação dos atores com a câmera. 

O autor dialoga, em seu texto, com os escritos de Bazin, e é interessante notar como                

este, por sua vez, já vinha analisando certas tradições cinematográficas que se alimentam de              

tradições teatrais específicas para explorar suas potências em outro suporte. Um exemplo            

dado por Bazin são as comédias, como na forma como Max Linder "representa             

deliberadamente 'para o público'" (BAZIN, 1991, p. 125-126) que, no caso, seria            

corporificado no olhar da câmera. Bazin considera esse tipo de comportamento uma herança             

da experiência de Linder no music-hall : 
Quando revemos filmes burlescos bem antigos (...), não é apenas o desempenho do ator que               
aparenta o teatro primitivo, mas a própria estrutura da história. O cinema permite levar às               
últimas consequências uma situação elementar à qual o palco impunha restrições de tempo e de               
espaço que a mantinha numa fase de evolução de certo modo larvária. O que pode levar a crer                  
que o cinema veio inventar ou criar inteiramente fatos dramáticos novos, e que ele permitiu a                
metamorfose de situações teatrais que, sem ele, nunca teriam chegado à fase adulta. (ibidem, p.               
126) 
 

Tal ideia evolutiva presente no texto de Bazin associa a teatralidade no cinema a um estágio                

anterior, a uma certa infância dessa arte, que chegou à sua "fase adulta" criando novas formas                

e soluções.  

Ao observar os filmes de Hong Sang-soo, podemos verificar diversas características e            

procedimentos que nos lembram um imaginário de "teatro primitivo", para usarmos os termos             

de Bazin, uma fase "larvária" do cinema que remete a filmes "elementares" realizados no              

início do século. A adoção de tais procedimentos no cinema contemporâneo é identificada             

por Jacques Aumont no livro O cinema e a encenação (2008) como herdeira da tendência               

"estática" do cinema de arte europeu dos anos 70, que "multiplicou as cenas filmadas num               

único plano, para mostrar à nossa frente uma acção a desenrolar-se em comprimento", com              

"enquadramentos frontais e centrados, de grande neutralidade" (AUMONT, 2008b, p. 36), o            

que poderia ser encontrado em Jeanne Dielman , de Chantal Akerman, por exemplo. Esse tipo              

de plano com duração prolongada utiliza o tempo como matéria e propõe ao espectador              

aquele questionamento tratado no capítulo anterior de "O que estou fazendo aqui assistindo             

ao que esta mulher está fazendo?" (MARGULIES, idem, p. 143), trazendo a experiência do              

espectador para uma autoconsciência de sua condição enquanto espectador de um filme, sem             
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necessariamente romper com o regime realista. Entendemos aqui os filmes de Hong como             

sucessores desse legado, por apostarem em uma encenação que apenas flerta com o             

antinaturalismo mas não deixa de contar uma história, apropriando-se de convenções do            

cinema de gênero e promovendo deslizamentos nessas narrativas. Contudo, Hong desdobra           37

ainda mais essa tendência estética encontrada nos filmes de Akerman e avança retrocedendo ,             

rumo a uma encenação ainda mais tosca, rudimentar, que pode parecer amadora, quase um              

teatro filmado. 

Um fundamento crucial de sua estética é o princípio do cubo cenográfico: grande             

parte das cenas nos filmes de Hong emulam a caixa cênica com ponto de vista único, como                 

neste exemplo: 

 
Imagem 16: frame de Conto de Cinema 

 
Toda a cena se dá na configuração acima, com alguns movimentos de zoom eventualmente              

destacando detalhes de objetos ou os rostos dos atores, mas sempre mantendo a formação em               

"V" dos atores no cenário, com o vértice localizado no fundo do quadro e entradas/saídas de                

cena pelas laterais. Aumont observa uma configuração espacial semelhante nos filmes de            

Griffith realizados entre 1908 e 1910: 

Esta forma evoca a cena à italiana, oferecida frontalmente ao olhar do espectador, e os               
bastidores que permitem as entradas e saídas; além disso, utiliza como vector o próprio corpo               
do actor no seu movimento. Portanto, é eminentemente adaptada ao cinema dramático. Além             
disso, evoca a representação em profundidade, que acrescenta rigor à encenação. (AUMONT,            
idem, p. 36) 

 
Na obra de Griffith, "cada plano é um quadro (no sentido teatral do termo), que corresponde                

ao que seria visto por um espectador situado frente a uma caixa cênica na qual evoluiriam os                 

actores." (ibidem, p. 33)  

37 Segundo Margulies, muitos dos filmes de Akerman retrabalham as narrativas de melodramas domésticos e de 
filmes musicais. Por sua vez, os de Hong dialogam com as comédias românticas, conforme veremos em 3 - A 
BANALIDADE DO AMOR (p. 105) 
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Essa citação de Aumont foi retirada de um livro já traduzido para o português, mas               

quando ele se refere a um quadro (no sentido teatral do termo), a definição muito se                

aproxima da ideia de tableau. Faço essa observação antes de prosseguirmos, pois essa             

terminologia é bastante recorrente na análise da encenação no cinema, mas as traduções do              

termo tableau podem criar confusões durante a leitura. Em francês, pode significar quadro ,             

tabela, painel, só que, dependendo do autor ou do tradutor, ela muitas vezes é deixada no                

original, podendo referir-se a significados diferentes. Devido à complexidade do trabalho de            

Hong, preferimos passar ao largo dessa nomenclatura em francês. O próprio Aumont, no             

artigo Le Plan , identifica nos primórdios da atividade cinematográfica a formação de duas             38

modalidades de plano, que seriam o plano-tableau e o plano-olhar, conforme nos apresenta             

Oliveira Jr. na passagem abaixo: 

A primeira modalidade, Aumont denomina plano-tableau, não no sentido de um tableau de             
pintura, de efeitos de enquadramento ou de composição, e sim no sentido do tableau numa               
peça de teatro ou numa apresentação de music-hall. Nesse plano-tableau está a origem             
espetacular do cinema. Ele funciona como a versão impressa de um palco, de um cubo cênico:                
espaço fechado + duração + ponto de vista frontal e fixo. O plano-tableau aparece no Black                
Maria de Edison e prossegue tanto nos filmes de Griffith para a Biograph quanto nas fitas                
anônimas do vaudeville primitivo, do cinema burguês dos primórdios, do drama dos            
primórdios. O plano nesse caso é uma unidade de ação e dramaturgia. (OLIVEIRA JR., idem,               
p. 190) 
 

O autor brasileiro manteve a palavra tableau no original e, a princípio, essa definição              

coincide exatamente com a forma de encenar de Hong que será analisada neste subcapítulo.              

Todavia, seu gesto cinematográfico também se relaciona com o que seria o plano-olhar , cuja              

origem estaria nas vistas dos irmãos Lumière, com ênfase na presença fenomenológica dos             

corpos no mundo, com uma ideia de registro, um desejo de captar a cintilação do real, o                 

agenciamento de intensidades (ibidem). Todas essas ideias são, também, caras ao cinema de             

Hong e por isso consideramos pouco produtivo tentar demarcar sua filiação a uma ou outra               

corrente específica. Além disso, no mesmo livro, Oliveira Jr. associa o plano-tableau a uma              

figura de estilo recorrente no maneirismo (a partir dos escritos de Pascal Bonitzer), como              

podemos ver nesta definição: "um plano que se aproxima da pintura seja pela citação direta a                

um quadro de um pintor, seja por um arranjo meticuloso dos elementos plásticos" (ibidem, p.               

126). Assim, sempre que surgir a palavra tableau em alguma citação e caso sua não-tradução               

38 Não tive acesso ao original de Aumont, mas Oliveira Jr. assim o indica em suas referências bibliográficas: 
AUMONT, Jacques (2000). "Le plan". In: BAECQUE, Antoine de (org.). Cahiers du Cinéma - Le siècle du 
cinéma. Hors-série, nov., pp. 38-39. 
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for proposital, tentaremos situar a quê o autor estava se referindo para evitarmos confusões              

teóricas, mas esta será evitada ao máximo. 

Para verificar como Hong resgata a tradição do teatro filmado com entradas e saídas              

de bastidores, observemos a sequência de frames abaixo, extraída do filme Nossa Sunhi : 

 
Imagem 17.1 

 
Imagem 17.2 

 
Imagem 17.3 

 
Imagem 17.4 

 
Imagem 17.5 

 
Imagem 17.6 

 
Imagem 17.7 

 
Imagem 17.8 

 

 
Imagem 17.9 

O plano inicia com Sangwoo (interpretado por Lee Min-Woo) fumando sozinho, com o corpo              

voltado frontalmente em direção à câmera (imagem 17.1). Sunhi (Jeong Yu-Mi) entra pela             

lateral direita (imagem 17.2) e para ao lado de Sangwoo, seus corpos centralizados em              

relação ao quadro (imagem 17.3). Eles conversam sem se deslocar pelo espaço,            

eventualmente giram no próprio eixo, mas permanecem em suas marcas ao longo de toda a               

discussão. Em determinado momento, o rapaz se irrita e caminha para a direita do quadro               

(imagem 17.4), o mesmo lado de onde Sunhi viera. Neste momento, a câmera realiza um               

curto movimento panorâmico acompanhando-o e revelando a porta de entrada para o prédio             

no fundo do quadro (imagem 17.5). Sangwoo caminha (de costas para a câmera) em direção a                

esta porta, entra nela e desaparece de vista. Sunhi acompanha-o com o olhar até ficar com seu                 

corpo frontal à câmera, em uma posição equivalente à que o rapaz ocupava no início (imagem                

17.6). Ela sustenta sua irritação e raiva durante alguns instantes, até que gira no próprio eixo,                

voltando-se para a lateral esquerda (imagem 17.7), e caminha até sair do quadro (imagem              
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17.8). Vemos o espaço vazio (sem os corpos humanos, imagem 17.9) durante alguns             

instantes, então ocorre um corte para a sequência seguinte. 

No plano-sequência descrito acima, as movimentações dos atores pelo espaço são           

mecânicas, quase robóticas, eles param em marcas e ali permanecem enquanto falam seus             

diálogos. Esse tipo de encenação teatral contribui para a natureza pré-formada da narração             

paramétrica, em que os corpos dos atores e da câmera estão precisamente coreografados e              

funcionam seguindo uma estranha lógica que se repete ao longo de todas as outras cenas. As                

entradas e saídas seguem a lógica de palco-coxia e a disposição dos corpos no espaço em                

relação ao olhar da câmera se assemelha à estética apresentada por Aumont neste trecho: "No               

cinema da primeira década do século XX, (...) a arte do encenador era dispor as suas                

personagens de forma a que não se tapassem umas às outras (ou que, a ser o caso, tal fosse                   

útil para o desenrolar da história)" (ibidem, p. 38).  

Essa preocupação com um observador fixo é evidente em muitos filmes de Hong e              

pode ser facilmente notado no posicionamento dos corpos nos exemplos abaixo, pinçados            

quase que aleatoriamente de filmes diversos: 

A Filha de Ninguém 
 

Como Você Sabe Tudo 
 

Hahaha 

Mulher na Praia 
 

A Visitante Francesa 
 

O Filme de Oki 

Lost in the Mountains 
 

Montanha da Liberdade Noite e Dia 

Imagem 18: frames de filmes diversos 
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Os corpos se dispõem de uma maneira que é quase "forçada", e remetem àquela "facilidade               

obscena" descrita por Santiago Palavecino (PALAVECINO, idem, p. 68). Não há uma            

ruptura da quarta parede, mas esse ponto fixo de observação é reforçado pelo comportamento              

ambíguo dos personagens. A leitura realizada por Ivone Margulies sobre o cinema de Chantal              

Akerman pode ser trazida para pensarmos esses quadros de Hong: "sua mise-en-scène evoca,             

assim como nega, a quarta parede.” (MARGUILES, idem, p. 122-123) Há uma marcação             

calculada cuidadosamente para exibir os corpos e as faces dos atores para a câmera, em um                

regime de mostração . Ainda que os personagens nunca se dirijam diretamente a um             

observador fixo (no caso, a câmera), ele está sempre em lugar privilegiado, até mesmo em               

cenas longas. “As relações das personagens entre si e com a audiência não são mutuamente               

exclusivas, mas animam uma à outra com uma certa instabilidade.” (ibidem, p. 123)  

A organização cênica pensada em relação a um observador fixo remonta à tradição da              

pintura realista, e Margulies recorre aos escritos de Michael Fried (que, por sua vez, refere-se               

às críticas de Diderot) para analisar as composições de Akerman. As noções de absorção e               

teatralidade com as quais Fried trabalha para estudar a representação de cenas na pintura              

podem nos ajudar, também, a analisar o paradoxo na encenação de Hong. Fried comenta a               

noção de tableau - termo que, aqui, diz respeito à organização cênica das figuras em um                

espaço levando em conta sua visualização por um ponto de vista único: 

A função primária do tableau, da maneira como Diderot a concebia, não era endereçar ou               
explorar a visualidade do público teatral de forma a neutralizar aquela visualidade,            
emparedá-la ou separá-la da ação que ocorria no palco, mas de fazer com que a dramatis                
personae e o público não pensassem nela [na condição de observador-observado]. De um             
modo geral, [os escritos de Diderot em] Entretiens e Discours costumam ser lidos como se               
convocassem um realismo puro e simples no palco. Mas seria mais verdadeiro dizer que eles               
convocavam primeiramente a ilusão de que o público não existia, de que ele não estava               
realmente lá ou, no mínimo, de que não fora levado em conta. (FRIED, 1988, p. 96) 
 

A relação paradoxal entre pintura e observador se daria na medida em que, segundo essa               

lógica, o pintor encontraria maneiras de negar a presença do observador, de estabelecer a              

impressão, dentro da diegese, de que ninguém estaria diante da tela - e, somente se fosse bem                 

sucedido nessa empreitada, o observador pararia diante da imagem e sua atenção seria             

capturada. (ibidem, p. 108) 

Seguindo esse raciocínio, poderíamos supor que, no cinema de Hong, os personagens            

não demonstram consciência da câmera, ou pelo menos não encaram-na frontalmente; estão            

imersos em seus cotidianos, seus pequenos dramas e conflitos, no máximo, vivem explosões             

dramáticas ou cômicas, todas justificáveis dentro de códigos naturalistas. Entretanto, há uma            
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sutil artificialidade nas marcações de cena que remetem à disposição teatral e muitas vezes              

salientam uma preocupação da encenação com o olhar do espectador, principalmente se            

pensarmos na longa duração dos planos. Assim, pela lógica de Fried, Hong estaria             

propositalmente sendo mal-sucedido na composição de seus quadros e não conseguiria           

capturar a atenção dos seus espectadores É como se os filmes lançassem mão de recursos               

supostamente destinados a criar um efeito de ilusão, só que, da maneira como isso é feito, o                 

gesto se faz evidente, performativo e, portanto, chama a atenção do observador para o              

artifício. 

Aumont associa a ideia de encenação teatral ao princípio de observação do            

espectador: “O teatro - à italiana ou antigo, e provavelmente também nas suas outras formas -                

assenta num princípio elementar: o espectador é alguém que ‘vê tudo’, no sentido             

anfibiológico proposto por Christian Metz: vê tudo e está concentrado no acto de ver.”              

(AUMONT, idem, p. 37) Por isso, mais que uma estilização nos gestos dos atores ou na                

impostação vocal, é importante associarmos a ideia de teatralidade no cinema de Hong             

Sang-soo a uma lógica de disposição cênica que leva sempre em conta uma instância              

observadora fixa no espaço. Leva em conta, mas não se dirige diretamente a ela. É como se o                  

observador estivesse ali e, ao mesmo tempo, não estivesse. A instância mediadora que             

"organiza" os elementos no espaço não faz questão de disfarçar a própria organização             

enquanto artifício formal, mas também não rompe o pacto de diegese; o mundo ficcional              

segue existindo como se fosse real, mas há estranhamentos que perturbam o realismo. Esse              

tipo de paradoxo está em sintonia com a estética ambígua de Hong, que explora as zonas                

limítrofes em diversas camadas: desde o processo que lida com o estabelecimento de regras              

rígidas para garantir uma abertura ao acaso, as narrativas que se apropriam de clichês              

genéricos ao mesmo tempo que os desconstroem, e sua própria inscrição como autor nas              

obras, controlando todas as etapas da realização enquanto debocha desse tipo de figura             

egocêntrica nas histórias. É no tensionamento da fronteira entre realidade e artifício que opera              

esse cinema, potencializada pelo aparato cinematográfico.  

Se pensarmos na condição de um espectador de teatro naturalista, este já está ciente da               

não-realidade ontológica das "imagens" que verá sobre o palco, são atores representando uma             

cena em um espaço não-cotidiano. No cinema, essas certezas são relativizadas devido à             

natureza indicial de seu dispositivo. Ao comparar a ilusão de realidade do teatro com a do                

cinema, Walter Benjamin afirma: “No teatro, a localização do palco nos faz reconhecer o              
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caráter ilusionista da encenação. (…) [No cinema], a realidade aparentemente despojada de            

máquinas é a mais artificial das realidades.” (BENJAMIN apud HANSEN, 2012, p. 245). No              

cinema de Hong, os procedimentos artificiosos previamente comentados na marcação cênica           

são associados a outros que evocam uma sensação de não-intervenção, de estar observando             

situações que se desenrolam naturalmente ou automaticamente diante da câmera. Temos a            

recorrência das ações materiais que transcorrem em tempo real, como a ingestão de alimentos              

e bebidas, a intervenção de elementos atmosféricos na cena, como chuva e neve, e até mesmo                

a escolha por filmar diversas cenas em locais públicos ou com grandes vidraças com vista               39

para a rua.  

  

Imagem 19.1: em Certo Agora, Errado Antes, uma 
típica cena gravada através de uma janela. 

Imagem 19.2: em Na praia à noite sozinha, uma 
típica cena gravada em um parque público. 

 
Esses elementos são associados a planos de longa duração, a uma fotografia que evita              

grandes efeitos de luz e sombra, a uma certa distância entre a câmera e os atores e uma                  

paisagem sonora que privilegia os sons oriundos de objetos visíveis dentro do quadro. Tal              

associação traz um caráter quase documental para a encenação e remonta à escola moderna              

de Bresson, Rosselini, Rivette e Rouch, que exploravam as novas tecnologias de câmeras             

mais leves e gravadores de som portáteis para contaminar os filmes com o risco, a surpresa, o                 

inesperado e o incontrolável, entendendo cada filme como um “documentário sobre sua            

própria rodagem” (AUMONT, idem, p. 121).  

A experiência espectatorial, assim, é direcionada a um constante questionamento que           

oscila entre a naturalidade desses recursos e a artificialidade da cena teatral: a situação que               

vejo na tela transcorre desta forma porque assim se deu, porque é real, natural, concreta,               

espontânea e orgânica? Ou será que esses corpos são autômatos, que apenas executam ações,              

39 Pelo fato de Hong filmar com equipes reduzidas, dificilmente poderia controlar o fluxo de transeuntes em                 
locais públicos. Em Na praia à noite sozinha, todas as cenas de Hamburgo foram gravadas por uma equipe de                   
apenas três pessoas, conforme Hong relata em entrevistas. (HONG, 2017a; 2017b) A discrição de uma equipe                
reduzida contribui para não chamar atenção dos transeuntes. 
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gestos e palavras previamente calculadas e anteriormente repetidas - como sabemos que            

ocorre em uma peça teatral exaustivamente ensaiada?  

Segundo Aumont, "A fascinação do plano longo sempre repousou mais ou menos            

sobre a esperança de que, nessa coincidência prolongada do tempo do filme com o tempo real                

(e o tempo do espectador), algo de um contato com o real acabe advindo." (AUMONT, 2004,                

p. 66) Ainda que a ideia de realismo não seja totalmente abolida no cinema de Hong, o real                  

que ele valoriza é mais da ordem da performance dos atores, do acaso, daquilo que há de                 

material no ato da gravação, tudo aquilo que possui presença e ocupa espaço. O realizador               

declarou seu apreço pela superfície das atuações em uma entrevista: "Não parece ser útil              

distinguir entre o real e o falso em um filme (...). Quando algo é expresso em um filme,                  

algumas pessoas podem achar essa expressão mais realista do que outras. Se os atores se               

apresentam livremente em um fluxo natural, então o filme capta essa superfície muito bem, e               

isso é algo que realmente vale a pena assistir." (LEE, 2017) Os filmes estão interessados em                

observar o que acontece na superfície daqueles corpos enquanto eles conversam, seus gestos,             

suas reações, sempre contidos dentro do quadro.  

Isso nos leva a um aspecto fundamental que perpassa as discussões sobre teatro e              

cinema, que é o comportamento do olhar e a natureza do espaço na imagem bidimensional do                

plano enquanto um quadro ou enquanto campo. Bazin aponta essa problemática retomando a             

representação do espaço na pintura e relacionando a moldura de um quadro à cenografia de               

um palco, mais especificamente à abertura retangular da caixa cênica para o público, em que               

os bastidores seriam espaços de inexistência: 

A tela [do cinema] não é uma moldura, como a do quadro, mas uma máscara que só deixa uma                   
parte do evento ser percebida. Quando um personagem sai do campo da câmera, nós              
admitimos que ele escapa ao campo visual, mas ele continua a existir, idêntico a si mesmo,                
num outro ponto do cenário, que foi mascarado. A tela não tem bastidores, não poderia ter sem                 
destruir sua ilusão específica, que é fazer de um revólver ou de um rosto o próprio centro do                  
universo. Ao contrário do espaço do palco, o da tela é centrífugo. (BAZIN, idem, p. 148) 

 
Conforme o trecho acima, retirado do ensaio Teatro e Cinema , o que constituiria o universo               

de uma encenação teatral seria somente aquilo situado dentro do palco e, por isso, haveria               

uma ação centrípeta nesse espaço. Essa ideia é desenvolvida um pouco mais em outro ensaio,               

Pintura e Cinema : 
Como o teatro pelo proscênio e pela arquitetura cênica, a pintura opõe-se à própria realidade e                
sobretudo à realidade que representa, pela moldura do quadro que a cerca. (...) Os limites da                
tela [de cinema] não são, como o vocabulário técnico daria por vezes a entender, a moldura da                 
imagem, mas a máscara que só pode desmascarar uma parte da realidade. A moldura polariza               
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o espaço para dentro, tudo o que a tela nos mostra, ao contrário, supostamente se prolonga                
indefinidamente no universo. A moldura é centrípeta, a tela centrífuga. (ibidem, p. 173) 
 

Aumont ressalta a importância desses apontamentos de Bazin para a história da teoria             

cinematográfica, assim como o pouco aprofundamento dedicado pelo autor a essas ideias: 

A tese de Bazin, oferecida quase que en passant (ele não se alonga nela), teria uma enorme                 
repercussão: não há empreendimento teórico ulterior que não se refira a ela, para refiná-la, para               
contestar a escolha dos termos ("centrífugo"/"centrípeto"), cuja indefinição é incômoda, e até            
mesmo para contradizê-la, mas sempre no interior da mesma problemática do quadro:            
pictórico, por um lado; fílmico, por outro. (AUMONT, 2004, p. 111) 
 

Ainda que Aumont se oponha a essa diferenciação dicotômica entre o quadro pictórico e o               

fílmico em seu livro O olho interminável: cinema e pintura (2004), proponho pensarmos             

nessas categorias não como inerentes aos meios e restritas a eles, mas como convenções              

passíveis de serem retrabalhadas, seja por pinturas "cinematográficas", filmes "teatrais" ou           

peças "picturais". Seguindo essa linha, podemos entender o estranhamento efetuado por Hong            

Sang-soo em sua encenação cinematográfica com grande força centrípeta, em que o fora de              

campo funciona como um fora de quadro teatral: poderíamos considerar os limites desse             

espaço cinematográfico quase como coxias de um palco. 

Há casos, todavia, em que a força centrífuga é ativada, como no filme Como você               

sabe tudo: 

 
Imagem 20.1 

 
Imagem 20.2 

 
Imagem 20.3 

 
Imagem 20.4 

 
Imagem 20.5 

 
Imagem 20.6 

 
Imagem 20.7 

 
Imagem 20.8 

 
Imagem 20.9 
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O diretor Koo (Kim Tae-woo) sai do cinema onde está ocorrendo o festival do qual               

ele participa (Imagem 20.1). Estamos em um plano geral e a câmera acompanha seu              

movimento com uma sutil panorâmica para a direita e tilt para baixo. Entra em quadro uma                

moça pedindo-lhe um autógrafo e a câmera enquadra os dois personagens em um plano de               

conjunto (20.2). Atrás deles, passa um rapaz e a câmera abandona os dois primeiros              

personagens, segue o rapaz em uma panorâmica para a direita (com angulação de quase              

180º), até encontrar Bu (Kong Hyeong-Jin) parado do outro lado da rua. Um curto              

movimento de zoom in enquadra Bu bem no centro do quadro (20.3), até que ele começa a                 

caminhar, na direção de onde está Koo. Panorâmica para a esquerda acompanha-o            

inicialmente, mas depois acelera a velocidade e o abandona, voltando ao plano de conjunto              

com Koo e sua fã. Eles continuam conversando e podemos ver pelo reflexo da porta de vidro                 

situada na lateral esquerda do quadro que Bu se aproximou e parou perto deles, ainda que seu                 

corpo esteja "fisicamente" fora de quadro (20.4). Ainda em off , Bu chama atenção de Koo e                

isso dura alguns segundos, até que Koo caminha em sua direção, a câmera acompanha-o em               

um movimento panorâmico que situa os dois no centro do quadro, em um abraço (20.5). A                

moça se despede, sai pela lateral esquerda, e a ação segue em um diálogo entre Koo e Bu,                  

vistos em plano de conjunto (20.6). Eventualmente, passam algumas pessoas atrás deles, mas             

o foco da ação é entre os dois personagens. Um breve zoom in aproxima-nos um pouco mais                 

da cena, enquanto eles conversam (20.7). Em seguida, Koo caminha para a direita do quadro               

e a câmera acompanha-o, revelando a calçada (sem nenhum pedestre) que fica logo ao lado               

do cinema (20.8). Ele caminha para o fundo do quadro e Bu corre atrás dele (20.9). 

Nessa cena, o fora de quadro é diversas vezes acionado, o que evocaria uma força de                

ordem centrífuga, potencializando a existência de um mundo que vai além da imagem             

capturada pela câmera, escapando daquilo que está enquadrado pela "máscara" do plano.            

Contudo, as marcações dos atores e os movimentos da câmera são precisos, cuidadosamente             

coreografados e, como no exemplo acima de Nossa Sunhi , constantemente oscilam entre a             

rigidez e a mobilidade. Ainda que a câmera mude radicalmente seu enquadramento ao longo              

da cena, a disposição dos atores no espaço obedece à mesma lógica do cubo cênico analisada                

acima, com um ponto de vista único e privilegiado. É como se Hong implantasse um sistema                

cênico teatral em um espaço real e não-isolado, quase como uma intervenção performática no              

mundo, disposta ao redor da câmera, que assume um ponto fixo. Tudo o que importa para a                 

cena foi pensado para ser visto pela câmera, então a atenção do espectador é,              
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majoritariamente, direcionada para o interior do quadro, o que caracteriza uma predominância            

da força centrípeta - mesmo quando Bu está fora de quadro, podemos vê-lo pelo reflexo da                

porta de vidro situada na imagem (20.4).  

Todavia, o fato da cena estar situada nesse local não-isolado permite que ela seja              

afetada por fatores externos, imprevistos. Será que todas aquelas pessoas que passam pelo             

quadro são figurantes que fazem parte da diegese do filme ou será que são pessoas "reais"                

que estavam passando naquela rua quando a cena foi gravada? Como na obra de Rivette, "o                

cinema estende ao universo o jogo dramático que o teatro restringia ao palco" (OLIVEIRA              

JR., idem, p. 33). No interior de uma construção calculada e ordenada, "uma parte de               

liberdade e de acaso reivindica seu lugar. A organização rigorosa do espaço e do quadro               

surge aí como condição mesma para a circulação do vento, do imprevisto, da borboleta que               

cruza o campo e ilumina o drama." (ibidem)  

Desse modo, Hong Sang-soo efetua deslizamentos e inflexões nas comédias          

românticas ao trazer diversos procedimentos caros ao cinema moderno: a mesclagem           

irregular da cena com o mundo "real", a maneira centrípeta de enquadrar e a disposição               

teatral dos corpos (dos atores e da câmera) no espaço. Nesse sentido, é preciso levar em conta                 

um elemento central na encenação de Hong e ainda pouco explorado até aqui: a              

performatividade da câmera e, em especial, o uso do movimento de zoom.  

 

2.2 - APONTAR E PONTUAR 
 

Prosseguindo as reflexões acerca da encenação na obra de Hong Sang-Soo, proponho            

que nos detenhamos agora sobre o uso do movimento de zoom nesses filmes - especialmente               

nas obras realizadas a partir de 2005, quando este procedimento foi empregado pela primeira              

vez, em Conto de Cinema. Veremos como o realizador promove dobras interessantes na             

encenação realista ao adotar recursos associados a um certo mau gosto estético em filmes que               

circulam em espaços legitimados pela crítica internacional, como é o caso dos tradicionais             

festivais de cinema. 

Em um artigo publicado na Cahiers du Cinéma, Jean-Philippe Tessé considera o uso             

do zoom como uma "derrapagem estilística": "onde o enquadramento/decupagem dos filmes           

anteriores era de uma constante sobriedade (câmera no tripé, muitas vezes tomadas fixas,             

algumas panorâmicas, sem campos-contracampos), Hong inaugura sua nova assinatura tão          
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visível quanto incongruente: o zoom + reenquadramento, um recurso banido de filmes            

comuns, devido à sua deselegância." (TESSÉ, 2012, p.22) A incorporação dessa           

"deselegância" é apresentada em outro texto da mesma revista como um "Evento estético!",             

com essa exclamação efusiva, seguida de: "Hong Sang-soo se atreve a usar o recurso mais               

desprezado do bom gosto internacional: o zoom, que se tornará sua nova marca registrada."              

(DELORME, 2012, p.36) Por essas passagens, fica evidente o apreço da crítica por             

procedimentos "estilísticos" facilmente identificáveis, o que consolida uma espécie de marca           

autoral para o diretor dentro desse circuito. Se a encenação possui diversos traços "teatrais"              

devido à disposição dos corpos no espaço cênico, proponho considerarmos o movimento de             

zoom como um recurso essencialmente cinematográfico em que, paradoxalmente, a          

teatralidade é exacerbada. Através dele, o corpo da câmera se inscreve na imagem e se impõe                

enquanto presença, apontando para objetos ou fragmentos da imagem e pontuando o ritmo             

das cenas. 

Desde as teorizações escritas no início do século XX que investigavam as diferenças             

entre teatro e cinema, o close-up foi qualificado como uma das principais "vantagens" do              

cinema em relação ao teatro no ato de encenação: 

Começa aqui a arte do cinema. A mão nervosa que agarra febrilmente a arma mortífera pode                
súbita e momentaneamente crescer e ocupar toda a tela, enquanto tudo o mais literalmente              
some na escuridão. (...) O close-up transpôs para o mundo da percepção o ato mental de                
atenção e com isso deu à arte um meio infinitamente mais poderoso do que qualquer palco                
dramático.  
O close-up faz o que o teatro não teria condições de fazer sozinho, embora pudéssemos               
alcançar efeito semelhante se tivéssemos trazido para o teatro os binóculos, apontando-os            
naquele momento para as duas cabeças. Mas neste caso teríamos nos desvinculado do quadro              
que nos é apresentado pelo palco: a concentração e o foco teriam sido determinados por nós, e                 
não pelo espetáculo. No cinema ocorre o inverso. (MUNSTERBERG, 1983, p. 34-35) 
 

Munsterberg valoriza a capacidade do cinema em direcionar a atenção do espectador aos             

elementos dramaticamente importantes a cada momento. Contudo, se o autor referia-se a um             

corte entre duas escalas (geral e aproximada) ou um movimento físico da câmera (como um               

travelling ) quando dizia que a mão nervosa "pode súbita e momentaneamente crescer e             

ocupar toda a tela", Hong Sang-soo realiza esse crescimento quase que literalmente através             

do movimento ótico do zoom. Planos gerais são esticados (vertical e horizontalmente) ao             

mesmo tempo que são comprimidos (em sua profundidade) pelo efeito das lentes, até se              

transformarem em planos próximos, e vice-versa. Se considerarmos especialmente o modo de            

encenar nesses filmes - que muitas vezes remontam a espacialidade do cubo cênico de palco               

italiano -, a maneira como os zooms ocorrem parece prenhe de um deslumbramento com a               

84 



 

técnica em si, como se essa possibilidade de aproximação tivesse acabado de ter sido              

descoberta pelo diretor, que então compartilha conosco esse recurso. Sua câmera assume-se            

como um corpo performativo, conduzindo o olhar do espectador deliberadamente para           

elementos específicos da cena ou simplesmente realizando breves reenquadramentos - todos           

explicitados pela maneira como a câmera se comporta e pela sua temporalidade - sem realizar               

um corte no fluxo temporal, sem sair do eixo ou invadir o espaço da cena, mantendo assim a                  

disposição teatral analisada no subcapítulo anterior. 

Aumont comenta o movimento de zoom como uma maneira de preservar a unidade do              

plano segundo uma lógica baziniana que valoriza a profundidade de campo e a longa duração               

das tomadas: 

A "interdição" baziniana da montagem em nome de uma estética do plano - do plano como                
vestígio e revelação não passível de ser fragmentada - foi ultrapassada de uma só vez, com a                 
possibilidade concreta de articular um plano sem romper a unidade da tomada de cena - através                
de um zoom rápido -, ou de mudar abruptamente de plano mantendo, ao mesmo tempo, uma                
continuidade absoluta graças a uma ilha de vídeo. (AUMONT, 2004, p. 101) 
 

Utilizando o zoom, é possível se aproximar de um objeto de interesse com uma mínima               

interferência no "real" - que, no caso de Hong, é a cena teatral, o jogo estabelecido entre os                  

atores no presente da ação. Outro autor que tenta definir esse tipo de efeito é David Scott                 

Diffrient, ao afirmar que o zoom possibilita “uma aparente mudança nas relações de             

sujeito-câmera que não requer nenhum deslocamento do aparato (...) uma falsa entrada no             

espaço do outro, um movimento penetrante sem qualquer penetração real do espaço            

separando o realizador e seus personagens.” (DIFFRIENT, 2013, p. 18-19).  

Ainda que essas características possibilitem a manutenção do "teatro filmado", os           

momentos de aproximação ótica acabam provocando uma perturbação no olhar, "fazendo do            

tempo um material plástico", como descreve Aumont, que situa o zoom "ao lado da paradoxal               

Zeitlupe (a 'lupa temporal', a desaceleração vertoviana) ou desses aparecimentos e           

desaparecimentos progressivos de imagens para os quais ainda não há nome." (AUMONT,            

idem, p. 107) Dessa maneira, o zoom opera não apenas como uma simples aproximação, mas               

também uma perturbação, um gesto performativo do dispositivo cinematográfico. Consoante          

com os autores citados acima, Paul Willemen define uma tomada de zoom como um “floreio               

performativo” do diretor (WILLEMEN, 2013, p. 109), no entanto, sua definição interessa-nos            

mais pela percepção do zoom enquanto performance, já que a ideia de floreio é descartada por                

Bordwell para descrever um procedimento paramétrico. A performatividade auto-evidente é          
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uma chave significativa para pensarmos a estética dos filmes de Hong se reconhecermos que              

a câmera age promovendo um excedente na teatralidade por meio de seu próprio corpo e que                

essa performance inscreve sua presença repetidas vezes na imagem, de acordo com uma             

lógica rítmica e padronizada. 

Refletindo sobre a performance corporal da câmera, podemos recorrer à dissertação           

de Camila Vieira da Silva, O sensível da imagem: sensorialidade, corpo e narrativa no              

cinema contemporâneo da Ásia (2010), que estuda filmes asiáticos lançados no circuito de             

festivais internacionais entre 2003 e 2004, entendendo a câmera como um corpo habitando o              

universo diegético de diferentes maneiras. A autora não cita o cinema de Hong em nenhum               

momento, mas proponho apropriarmos esse conceito para analisar a câmera do diretor            

sul-coreano e averiguar como seu comportamento difere daqueles apresentados por Silva. A            

câmera oscila entre um comportamento mecânico e orgânico, não parece possuir uma            

curiosidade inteligente e espontânea em explorar um universo mais amplo, mas é como se ela               

estivesse programada para realizar determinados movimentos de acordo com certas variáveis           

de ordem cênica: deslocamentos dos personagens, olhares, falas. A cada gatilho, a câmera             

executa abruptamente um gesto programado, não se sabe se motivado por uma lógica             

expositiva, dramática, afetiva, ou puramente arbitrária e deliberada da instância que a            

controla. Ela age como uma espécie de autômato, ainda mais contido e rígido que os corpos                

dos personagens (como vimos acima), variando entre longos períodos de silenciosa fixidez e             

breves instantes de movimentos gritantes. 

A fisicalidade desses movimentos corresponde à maneira como Hong se comunica           

com seu diretor de fotografia. Durante uma entrevista, o cineasta demonstra os códigos             

executados durante as gravações: "Então, se ela é o operador de câmera, eu sempre sento aqui                

[indica um lugar atrás da pessoa ] e quando eu preciso ampliar, eu toco aqui e ele começa a                  

dar zoom. Então nós temos sinais: [gesticula indicando partes do corpo] lado esquerdo, lado              

direito, nas costas é para voltar ao plano geral. É assim que eu faço." (HONG, 2017a) Dessa                 

forma, mesmo que os movimentos de câmera tenham sido previamente combinados com o             

operador, Hong garante uma abertura do processo de gravações ao imprevisto, ao instante.             

Além disso, reitera o ato de operar a câmera enquanto uma performance, em que seu corpo, o                 

corpo do operador e o corpo da câmera estão conectados e espacialmente presentes. Sobre o               

trabalho em Na praia à noite sozinha, o diretor de fotografia Park Hong-yeol reitera o fator                

contingencial e quase "automático" desses movimentos ao tentar explicá-los: "Trabalhar com           
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Hong significa que você faz muito zoom-in e zoom-out porque esta é a direção que ele dá. Eu                  

mergulhei no filme de tal forma que quase fiz os zooms automaticamente. Eu não posso               

explicar muito bem o quanto o zoom é diferente a cada tomada. Neste filme em particular,                

recebi carta branca para caso o zoom acontecesse naturalmente." (CONRAN, 2017) 

Os movimentos da câmera nesses filmes não possuem sutileza alguma - não são             

lentos o suficiente para que o gesto seja discreto e atenuado, tampouco são rápidos como               

chicotes; aproximam-se mais de um imaginário dos melodramas televisivos ou mesmo de            

registros caseiros feitos com antigas câmeras VHS. O crítico Leonardo Bomfim comenta a             

encenação de Hong: "Na maioria das cenas, em vez de cortar de um plano geral para um                 

primeiro plano, ele usa o zoom como qualquer amador faz em sua câmera." (BOMFIM, 2010)               

Tal alusão a obras audiovisuais populares ou amadoras coincide com o breve histórico do              

zoom apresentado por Philippe Dubois. Segundo o autor, esse movimento "sujo" e "falso" foi              

originalmente desenvolvido para a televisão: 

Em 1950, um certo Dr. Frank G. Back criava um conjunto de lentes que proporciona o                
movimento em zoom, para a televisão e para o esporte. Desde seu surgimento, o zoom será                
incorporado por todas as câmeras de televisão. O travelling era o que havia de próprio ao                
cinema, o movimento de seu desejo. O zoom é o movimento "sujo" da televisão, um "falso"                
movimento. O signo de sua fobia da retenção e de sua cegueira por hipertrofia da visibilidade.                
Segundo Serge Daney, "o zoom é um simulacro do olhar. Mas quem fala em olhar fala em                 
alguém que olha. E como a televisão não é ninguém o zoom perde a cada dia seu 'sentido'                  
primeiro. Ele se torna o vestígio de uma pulsão caída em desuso: o olhar (...). O zoom se                  
tornou definitivamente um modo de tocar as coisas e de acabar com as distâncias." (DUBOIS,               
2004) 
 

Todas as definições apresentadas por Dubois nos ajudam a entender o estranhamento            

provocado pelo zoom nos filmes "de arte" aqui analisados, uma espécie de descompasso entre              

um suposto "bom gosto" e uma estética televisiva. É como se esse zoom desajeitado fosse a                

recusa definitiva de qualquer possibilidade de beleza na imagem. Hong comenta suas            

escolhas formais: "Eu faço uma piada com o meu diretor de fotografia o tempo todo, 'Talvez                

isso esteja lindo demais?' [risos] Eu acho que meu enquadramento, minha fotografia, é neutra.              

Não sei se essa expressão é exatamente correta, mas quero conter tudo o que está               

acontecendo dentro do quadro, da forma mais econômica possível." (HUGHES, 2017) Essa            

neutralidade nos relembra a estética interessante, que não se opõe radicalmente ao cânone do              

belo (que seria o grotesco ou o feio), mas passa ao largo, sem permitir uma fruição plena. 

É ainda mais apropriada a relação com a televisão se levarmos em conta a própria               

câmera usada em muitos dos filmes de Hong, conforme afirma Park Hong-yeol sobre o filme               

A Visitante Francesa : "Trabalhamos com uma câmera digital que normalmente é usada para             
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televisão, neste caso uma Sony da linha PMW. Nós não temos nenhum orçamento em filmes               

de Hong, e para alugar o material de graça, tivemos que usar câmeras Sony." (MALAUSA,               

2012c, p. 16) Esse tipo de declaração está diretamente relacionada ao percurso que traçamos              

até o momento neste trabalho: Hong incorpora as limitações orçamentárias às suas escolhas             

estéticas. Se a câmera disponível é comumente usada para a televisão, não há nenhum pudor               

em assumir uma textura televisiva e claramente digital na imagem dos filmes mais recentes.              

A escolha não é motivada por uma plasticidade da imagem previamente idealizada, mas está              

vinculada às possibilidades reais e concretas. É o acaso, o real, afetando o processo de               

gravação, a forma do filme e a maneira como este será experienciado pelo espectador. 

Questionado se a decisão quanto à utilização dos zooms é funcional , Hong responde             

enigmaticamente que: "Eles são funcionais, mas quando funcionam bem, acho que se tornam             

outra coisa." (CRONK, 2017) A ideia de funcionalidade é um tanto ambígua, mas ela já               

distancia os filmes aqui considerados de outros projetos mais radicais, como o de Andy              

Warhol. Segundo Margulies, o exagero de Warhol no uso do zoom deprecia a funcionalidade              

cinematográfica: "Seus zooms aleatórios (...) ostentam uma arbitrariedade que critica          

retroativamente todo um conjunto de pretensões essencialistas no cinema." (MARGULIES,          

idem, p. 101) No cinema de Warhol, a autora identifica uma "profunda ausência de empatia               

entre diretor, objeto e espectador: o cinematográfico e o profílmico estão propositalmente em             

desacordo, resultando numa aleatoriedade agitada ( The Chelsea Girls ; Vinyl , 1965) ou           

simplificada (Sleep ; Blowjob , 1963) que nunca atende ao espectador." (ibidem, p. 101)  

Nos filmes de Hong, esse tipo de radicalidade não acontece. Há uma construção             

narrativa, há uma mediação que convoca o espectador a um engajamento ativo e             

aparentemente funcional, só que essa funcionalidade não é necessariamente significante ou           

passível de interpretação. Em outra entrevista, Hong afirma: "[o zoom] não significa nada, na              

verdade. (...) No primeiro dia em que pude usá-lo, o fiz. Tecnicamente, mostra o rosto do ator                 

de perto sem ter que cortar. Se você tiver que cortar no meio de um plano-sequência, você                 

tem que parar a gravação e pedir ao ator para fazer a mesma coisa mais uma vez, e eu não                    

gosto de fazer isso." (DOMÍNGUEZ, 2013, p. 22)  

Contudo, a maneira como os movimentos de zoom são repetidos ao longo das obras              

parece obedecer a uma lógica particular e misteriosa, um padrão pré-formado, uma            

serialidade que convoca o espectador a um estado de atenção que se aproxima da estética               

interessante. Como afirma Ngai, "o interesse parece facilitar a transição do tipo de atenção,              
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de um modo passivo para outro mais ativo" (NGAI, p. 130). Adam Jasper atenta ao gesto de                 

"apontar" como característico da estética interessante nesta entrevista que fez com Sianne            

Ngai:  

Há algo de intrigante no gesto associado ao interessante: apontar. Apontar para algo             
interessante é, ao mesmo tempo, vago e preciso, e implica que há mais para ver do que se pode                   
ver, que reconhecemos algo significativo, mas ao mesmo tempo não temos certeza do que é. O                
gesto é uma nota promissória, uma afirmação de que essa coisa vale uma inspeção adicional.               
(JASPER; NGAI, 2011) 
 

Assim, é como se a "mão de Hong" apontasse para objetos que considera interessantes              

através do zoom auto-evidente, chamando atenção não só para os objetos em si, mas ao seu                

próprio gesto enquanto tal. É como se dissesse ao espectador: "olhe para isto", mas, depois de                

olhar, não sabemos exatamente por que deveríamos olhar para isto. É um gesto ambíguo, ao               

mesmo tempo "vago e preciso". Os filmes apontam para determinados objetos, expressões,            

fragmentos de corpos, gerando uma espécie de expectativa de ordem narrativa,           

representacional ou simbólica. Porém, quando esse apontamento é retomado mais adiante,           

dificilmente podemos apreender um sentido nessa retomada, que segue a ordem paramétrica            

de ritmos, de pontuações. 

Nesta entrevista sobre Conto de Cinema, primeiro filme em que o zoom foi usado,              

Hong indica confirma a dimensão rítmica e complementa com outras motivações: 

HUH: O uso distinto de zoom in e zoom out pode ter surpreendido o público que está                 
familiarizado com seus filmes. Qual princípio você aplicou ao usar o zoom? 
HONG: Ênfase, intimidade, trabalhar o ritmo dentro de um plano, uma sensação de alienação,              
compressão, uma maneira econômica de lidar com a cena, etc ... 
HUH: O zoom in de Dong-su em um restaurante chinês passa uma sensação estranha. A               
câmera também faz um único close-up de Dong-su. Sua expressão não parece pertencer ao              
filme. Eu não acho que você tenha feito zooms ou close-ups do rosto do personagem principal                
antes disso. 
HONG: Acho que me senti confortável usando os planos em close-up enquanto fazia esse              
filme. (HUH, idem) 
 

Suas justificativas são simples, variadas, abstratas, e não apontam para uma produção de             

sentido intrínseca ao recurso em si. A ideia de ritmo citada por Hong corresponde também à                

fala de Park: 

Antes de gravar a cena, Hong determina qual deve ser o zoom, mas cabe ao diretor de                 
fotografia conduzi-lo na música do plano. Falamos sobre o plano antes de rodar, é um               
equilíbrio a se buscar, uma pontuação ou um acento que repousa em grande parte na               
cumplicidade que se pode ter com ele. (...) 
É uma encenação muito precisa, mas ainda deixa margem de manobra para o diretor de               
fotografia, que permanece livre para pontuar o plano: é uma questão de nuançar os              
movimentos de câmera, a velocidade dos zooms, para animar esse plano... (MALAUSA,            
2012c, p. 16) 
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Hong e seus diretores de fotografia atuam, assim, como regentes do ritmo, da velocidade, da               

"música do plano". O uso do zoom nestes filmes não seria um floreio, mas, a partir dos                 

exemplos analisados a seguir, observaremos como eles podem exercer uma função decorativa            

no estilo do diretor. 

No início do curta-metragem Lost in the Mountains, Misook acaba de descobrir que             

sua amiga Jimyoung está se relacionando com Jeon, seu amante (que, por sua vez, é casado                

com uma importante escritora). Misook fica desnorteada e liga para Jeon, com o intuito de               

tirar satisfações. A cena se passa em uma estrada de terra, cercada de árvores: Misook               

caminha, enquanto fala ao celular (imagem 21.1). Ela é a protagonista da história e, na voz                

over , diz estar muito triste: “Agora me sinto tão mal.” No telefonema, ela discute com Jeon.                

Inicialmente, vemos a cena em um grande plano geral, mas logo depois que Misook ouve seu                

ex-amante ofendendo-a verbalmente, ela interrompe a caminhada e a câmera realiza um            

movimento de zoom in, chegando até um plano americano (imagem 21.2). Misook grita             

muito com Jeon, chora e desaba no chão ainda segurando o celular, a câmera acompanha-a               

em um tilt para baixo (imagem 21.3). No final do plano, ela comenta em uma voz over pouco                  

afetada a situação, que é vista com frieza e distanciamento: “Como ninguém me ama, tenho               

que repensar meus objetivos.”, diz Misook, e segue sua vida. 

 
Imagem 21.1 

 
Imagem 21.2 

 
Imagem 21.3 

 

O uso do zoom em uma cena com alta carga dramática poderia ser caracterizado como               

um recurso para comover o espectador e intensificar ainda mais a dramaticidade,            

aproximando-o de uma personagem aos prantos e caindo no chão de tanto chorar. Contudo,              

no exemplo apresentado acima, o zoom apenas realiza uma aproximação mecânica, fria,            

pouco afetada, quase esquemática - e nem se aproxima tanto assim do rosto de Misook, a                

ponto de valorizar suas lágrimas. Se observarmos este plano no contexto do filme e,              

principalmente, da filmografia de Hong Sang-soo de uma maneira geral, em que este tipo de               

movimento ótico é realizado à exaustão pelo diretor e em situações diversas, a hipótese de               

que seria um acento dramático para o sofrimento de Misook não se sustenta. 
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Para pensarmos na repetição desses recursos de encenação nos filmes de Hong, sugiro             

aproximá-los da ideia de estilo, utilizando o vocabulário analítico apresentado por David            

Bordwell em Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema (2008). O autor analisa filmes               

ficcionais partindo de uma oposição dicotômica entre estilo e narrativa: "O estilo é a textura               

tangível do filme, a superfície perceptual com a qual nos deparamos ao escutar e olhar: é a                 

porta de entrada para penetrarmos e nos movermos na trama, no tema, no sentimento - e tudo                 

mais que é importante para nós." (BORDWELL, 2008a, p. 58) Adoto aqui essa noção de               

estilo com ressalvas, visto que neste trabalho estamos diluindo fronteiras entre a história, os              

clichês, a encenação, o próprio processo de realização e até mesmo os discursos elaborados              

pelos artistas envolvidos nas obras, traçando uma leitura transversal entre as diversas            

instâncias que constituem os filmes, sem um caráter dicotômico forma/conteúdo. Contudo,           

creio que é justamente através desse questionamento que poderemos avançar nas reflexões            

sobre a autoria no cinema e nos tensionamentos promovidos por Hong nas comédias             

românticas e nos festivais internacionais. Afinal, ele radicaliza a noção de estilo com uma              

repetitiva e constante rigidez formal, associada ao grande volume de produção, e assim sua              

obra se apresenta como um prato cheio para pensarmos o estilo no cinema narrativo.  

Proponho, então, que consideremos a possibilidade de um estilo como mais um dos             

múltiplos elementos empregados por Hong que operam transversalmente desde o processo de            

gravações, materializando-se na imagem, convidando o espectador a um tipo de afecção e             

consolidando os filmes em um circuito de cinema "de arte". É por meio desse estilo               

facilmente reconhecível que Hong se consolida enquanto autor , e é graças a essa alcunha              

cultivada e alimentada pela crítica, curadoria de festivais e cinéfilos mundo afora que ele              

consegue distribuir os filmes e seguir com sua produção, que por sua vez repete as mesmas                

características processuais e formais, e assim por diante. 

Bordwell sugere algumas ferramentas para análise estilística ao sistematizar que o           

estilo pode cumprir quatro funções principais: a denotativa , relativa à descrição de cenários e              

personagens, a narração de suas motivações, a apresentação dos diálogos e do movimento; a              

expressiva, relativa aos sentimentos transmitidos ou causados no espectador; a simbólica , que            

visa a produção de significados mais abstratos e conceituais; ou a decorativa , em que o estilo                

pode operar por si mesmo, criando “climas discretos e padrões mais envolventes por seus              

próprios meios, levando-nos a descobrir uma ordem escondida ou a notar pequenas            

diferenças. Nesse sentido, a decoração exige de nós a apreensão das potencialidades da             

91 



 

linguagem cinematográfica quanto à pura produção de padrões.” (BORDWELL, idem, p.           

59-60) As semelhanças dessa função estilística com tipo de narração apresentado no capítulo             

anterior são explicitadas pelo autor: "O que em outro trabalho denominei 'narração            

paramétrica' pode ser definido como uma execução estilística decorativa altamente          

organizada." (ibidem, p. 61) No sistema de Bordwell a parametria está para a narrativa assim               

como a decoração está para o estilo. 

Se entendêssemos o uso do zoom na cena do telefonema como um acento dramático,              

poderíamos considerá-lo exercendo função expressiva. Contudo, o mais adequado seria          

pensar em uma oscilação entre as funções denotativa e decorativa, o que pode ser aplicado               

em praticamente todos os filmes aqui estudados. Veremos, abaixo, outros exemplos de            

utilização do zoom como procedimentos estilísticos que desempenham esta função, mas antes            

destaco esta citação: 

o uso sistemático da decoração é bem raro no cinema, em parte porque essa forma de arte é                  
historicamente muito ligada à denotação. Devemos, por essa razão, recorrer a explicações            
decorativas do estilo do filme só depois de refletir exaustivamente sobre as outras funções. (…) 
Mesmo a mais abstrata produção de padrão dos processos decorativos pode despertar            
frustração (por que a repetição da técnica, quando não tem aparentemente um objetivo             
narrativo?) e fruição (agora, entendo a intenção mais escondida). (ibidem) 
 

No caso da filmografia de Hong, é um difícil exercício identificar “a intenção mais              

escondida” do realizador ao empregar certos procedimentos estilísticos repetidamente porque,          

em cada ocorrência, pode haver diferentes motivações. Por exemplo, o zoom pode servir tanto              

a uma gag visual quanto a um mero reenquadramento, pontuando a transição de um assunto a                

outro dentro de uma conversa. Logo, pensando a dicotomia da frustração/fruição supracitada,            

seria mais coerente cogitarmos uma possibilidade de fruição que não satisfaz expectativas e             

que deixa lacunas abertas. Sugiro considerarmos essas intervenções da instância narrativa           

como uma espécie de jogo que tende ao vazio e cuja função (e fruição) principal seria,                

justamente, instigar a atenção do espectador e apontar para certos elementos da cena.             

Liberada do compromisso de uma produção de sentido e da invenção de significações, esses              

gestos performativos repetidos à exaustão convocam o espectador a uma outra relação com a              

cena e com a narrativa, uma relação interessante, entre "fria" e "morna", mas não desprovida               

de afeto. 

Em A Filha de Ninguém, podemos notar a imagem recorrente de uma bituca de              

cigarro sobre o asfalto. A primeira vez que essa imagem surge é na cena em que Haewon está                  

passeando com sua mãe. Em um plano de conjunto, elas avistam um homem que consideram               
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bonito (fora de quadro). A câmera faz um longo movimento de panorâmica para a esquerda,               

quase a 180º, que revela um rapaz fumando perto de uns carros estacionados, visto em plano                

geral. Elas atravessam o quadro caminhando, o rapaz olha-as e a câmera faz movimento de               

zoom in até chegar em um plano médio dele. O rapaz aperta uns botões em seu celular, olha                  

para as personagens caminhando fora de quadro, dá um último trago em seu cigarro, joga-o               

no chão e sai de quadro caminhando na mesma direção das moças. A câmera realiza               

movimento de tilt para baixo e zoom in até chegar a um plano detalhe do cigarro aceso sobre                  

o asfalto, que vai rolando no eixo até parar em uma ranhura do solo (imagem 22.1). O cigarro                  

fica queimando na tela por alguns segundos, até que ocorre o corte para um plano geral de                 

Haewon e sua mãe caminhando na rua, de costas, em direção ao fundo do quadro (imagem                

22.2). O cigarro volta a aparecer outras duas vezes na narrativa. A primeira reaparição ocorre               

depois que Haewon se despede de sua mãe e se encontra com Lee, eles passeiam juntos e                 

realizam um percurso parecido com o que a moça fizera horas atrás com sua mãe. Está                

chovendo agora. Quando chegam próximos ao local em que ocorrera o encontro com o moço               

do cigarro no início do filme, há um plano detalhe de um cigarro aceso (desta vez na chuva,                  

imagem 22.3), Haewon pisa nele, apagando-o, e segue caminhando com Lee. A câmera             

realiza movimento de panorâmica para esquerda acompanhando os pés, em seguida tilt para             

cima e zoom out, e vemos o casal andando em direção ao fundo do quadro, de costas, em                  

plano geral (imagem 22.4). A terceira vez em que o cigarro aparece é em outro dia, já não                  

chove, Haewon está caminhando sozinha e passa pelo mesmo local. Plano detalhe de um              

cigarro sobre o asfalto, os pés da moça entram em quadro (imagem 22.5), ela pisa no cigarro                 

e segue caminhando, a câmera acompanha-a em movimentos de panorâmica, tilt e zoom out              

(imagem 22.6). Ela indaga, em voz over , “Que tipo de pessoa fuma assim?” e continua               

caminhando em plano geral. 

 
Imagem 22.1 Imagem 22.2 
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Imagem 22.3 Imagem 22.4 

 
Imagem 22.5 

 
Imagem 22.6 

 

A recorrência enfatizada pelo movimento de aproximação na imagem poderia          

induzir-nos à leitura do cigarro como uma função simbólica dentro do filme e buscar              

significados ocultos para decifrar essa possível metáfora. Contudo, há diversos outros           

elementos que se repetem ao longo da narrativa e o cigarro acaba funcionando como mais um                

objeto desse universo de repetições estranhas. Não existe um personagem com importância            

narrativa que fume (aquele rapaz do início do filme nunca mais é visto) e nem essa                

ideia/imagem é retomada de outras formas além das aparições descritas acima. Não existe             

uma apologia ao tabaco na obra e muito menos um discurso antitabagista. O filme não nos                

induz a leituras abstratas ou metonímicas para interpretar, por exemplo, as cinzas do cigarro              

como um símbolo da decomposição afetiva de Haewon. Sua função estilística aproxima-se            

mais da descrição decorativa de Bordwell, a “pura produção de padrões”, que é a articulação               

do movimento de câmera com um objeto de cena específico em diversos momentos da              

projeção - e podemos aqui lembrar do procedimento paramétrico de "empilhar" as cenas             

repetidas, conforme vimos no capítulo anterior.  

Usando outro vocabulário, Huh também identifica esse tipo de lógica no cinema de             

Hong: 

Existem incontáveis casos em que objetos assumem outros significados além dos habituais nos             
filmes da HONG, como a luz do sol, flores na rua (Gyeong-su chupa o mel de uma flor em                   
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Turning Gate) e cachorros. (...) Embora tenhamos a sensação de que todos os objetos assumem               
novos significados em seus filmes, eles não recebem um significado fixo. 
Para simplificar, HONG Sangsoo é um diretor que se concentra na materialidade dos             
significantes cinematográficos. Ele não rejeita inteiramente o significado costumeiro dos          
significantes individuais, tampouco cria um sistema de novos significados. Ele só se concentra             
na superfície cintilante da materialidade. O significado escapa, escorrega ou desaparece. A            
primeira significação e o uso de retóricas como símbolo, metáfora e metonímia, funcionam de              
maneiras livres e multifacetadas para criar novas relações entre os significantes. É claro que              
todos os significantes em todos os filmes possuem materialidade. Mas é raro que a              
materialidade intervenha de forma tão profunda na narração do filme e atrapalhe o sistema de               
significados como nos filmes de HONG. (...) os significantes possuem apenas diferenças e não              
hierarquia. Enquanto a câmera de HONG olha vagamente para objetos, os significantes se             
revelam de maneira diferente a cada momento. (HUH, idem) 
 

Importante notar que a instância mediadora entre a diegese e o espectador presentifica-se em              

gestos como estes, ao chamar atenção para repetições formais ou conduzir nosso olhar a              

objetos banais. São as pontuações acima descritas, que aparecem, se materializam enquanto            

apontamentos na imagem.  

Bordwell considera o direcionamento da atenção um princípio importante na contação           

de uma história:  

um contador de histórias em qualquer meio procura chamar nossa atenção para certos detalhes              
e deixar outros caírem no esquecimento ou desaparecerem. Em literatura, nenhuma descrição            
de personagem ou cenário implica um relatório completo: o escritor seleciona aspectos            
relevantes para a história e os efeitos a serem atingidos. Watson não menciona de Holmes tem                
pulmões, mas esse órgão se tornaria bastante relevante se Holmes contraísse câncer de pulmão              
por fumar. Em fotografia ou cinema, o quadro exclui muito mais do que inclui, e, dentro do                 
quadro, a composição, a cor e todas as técnicas de cada linguagem concorrem para ressaltar as                
qualidades mais pertinentes à trama. (BORDWELL, idem, p. 63) 
 

Porém, no caso aqui analisado, os elementos ressaltados não são exatamente pertinentes à             

trama. Há toda uma ênfase da encenação e uma performance da câmera chamando atenção              

para fragmentos da imagem que não contribuem em nada para o desenrolar da narrativa, por               

isso eles se aproximam da função decorativa e convocam o espectador a uma relação              

ambígua com os filmes. Ao invés da ênfase no cigarro em A filha de ninguém mover a                 

história adiante ou talvez propor alguma expressividade ou simbolismo, ela é vazia, frívola, e              

no máximo pode proporcionar no espectador o sentimento interessante de "hã?". 

Até mesmo diálogos desprovidos de tensão dramática são apontados e pontuados           

pelos movimentos de zoom , como em Hahaha , na cena em que os jovens Seong-ok, Jeong-ho               

e Joong-sik estão comendo e bebendo com a mãe de consideração de Jeong-ho. Já no início                

da sequência (imagem 23.1) há um curto zoom in, apertando ligeiramente o plano geral, e o                

diálogo transcorre neste novo enquadramento por um tempo (23.2). Em determinado           

momento, ocorre um novo zoom in , fechando o quadro nas duas mulheres da cena (23.3), elas                
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conversam sobre os homens e depois a mais velha diz que Seong-ok pode passar a chamá-la                

de mãe. Todos celebram, a câmera faz movimento de zoom out (23.4), a mãe serve bebida à                 

mais jovem e o diálogo continua em tom bem-humorado. 

 
Imagem 23.1 

 
Imagem 23.2 

 
Imagem 23.3 

 
Imagem 23.4 

 

Na cena descrita acima, o reenquadramento se dá como uma pontuação, marcando o             

ritmo da conversa com a performance de um mediador que direciona o olhar do observador               

para o que considera mais importante em cada momento, sempre lembrando-o dessa            

mediação. Vale notar que a precisão destes movimentos óticos em sincronia com a cena              

presume, também, uma cuidadosa coreografia que engloba os atores e a câmera. A instância              

mediadora não exerceria, então, controle apenas sobre o comportamento da câmera mas a             

toda uma articulação plástica e rítmica entre a disposição de corpos no espaço, o texto falado                

nas conversas, figurinos, luz, enfim, tudo o que cabe à encenação. O que estamos aqui               

entendendo como um estilo seria, então, a maneira como todos esses elementos são             

articulados e, principalmente, a repetição de uma maneira singular de realizar tal articulação. 
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Imagem 24.1 

 
Imagem 24.2 

 
Imagem 24.3 

 
Imagem 24.4 

 

Mais à frente no mesmo filme, há uma passagem semelhante, mas com um             

movimento de zoom ainda mais drástico. Os personagens Joong-sik, Seong-ok, Yeon-joo e            

Jeong-ho estão em um restaurante com uma grande janela com vista para o cais. A cena inicia                 

com um movimento de zoom out relativamente sutil, terminando em um plano geral com              

todos os quatro personagens (imagens 24.1 e 24.2). Eles têm uma conversa casual até que               

Jeong-ho aponta para a janela de vidro e menciona um mendigo que está no cais. A câmera                 

realiza um rápido movimento de zoom in que parece um grande mergulho na direção da               

janela até enquadrar e focalizar o mendigo ao longe, sentado perto dos barcos (24.3). Os               

personagens principais conversam sobre ele (em off ) e, depois, a câmera realiza um rápido              

movimento de zoom out de volta à mesa, retornando ao quadro com os quatro amigos (24.4).                

Como nos exemplos anteriores, o gesto não possui valor expressivo ou simbólico; ele teria              

uma função predominantemente denotativa pois se destina a evidenciar ou destacar o assunto             

da conversa: o mendigo. Contudo, o uso do zoom, além de chamar atenção para o dispositivo                

(o que não seria tão funcional denotativamente), retoma o padrão estilístico visto ao longo de               

todo o filme, o que se aproxima da função decorativa. 

Considerando que esses filmes retrabalham matrizes e convenções narrativas do          

cinema de gênero, é curioso notar como a oscilação entre as funções de estilo denotativa e                

decorativa pode operar gerando ruídos na apreensão desse tipo de cinema. Hong não se              
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distancia totalmente de seus contemporâneos sul-coreanos, que também dirigem obras          

autorais apropriando-se das matrizes do horror, melodrama, ação, espionagem, ficção          

científica, filmes de gângster etc, imprimindo nelas seus estilos pessoais. Entretanto, para            

além das claras diferenças de orçamento entre os filmes de Hong e os de seus colegas                

coreanos - ou mesmo outros autores consagrados no cinema internacional, o que está             

vinculado ao sistema de produção do diretor aqui analisado - e para além da escolha da                

comédia romântica como matriz central em seu cinema, gênero pouco explorado por outros             

diretores-autores asiáticos de uma maneira geral, como veremos mais adiante, a singularidade            

mais marcante de Hong nesse contexto está no seu apreço pela função decorativa. O cineasta               

rompe com a decupagem clássica e adota repetidamente um conjunto bastante limitado de             

procedimentos estéticos, demarcando um estilo auto-referente que possui uma coerência          

interna ao mesmo tempo que escapa da produção de sentido. 

 

2.3 - A MÚSICA QUE APARECE 

 

Atentando agora mais especificamente à banda sonora, vejamos uma cena-chave de           

Certo Agora, Errado Antes , ambientada dentro de um antigo templo religioso convertido em             

museu. Em um plano geral, Ham Cheon-soo (Jung Jae-young) atravessa o quadro e senta-se              

encostado em uma pilastra (imagem 25.1). Zoom-in fecha em um plano médio (25.2). O lugar               

é extremamente calmo e silencioso; ele fica de cabeça baixa, tentando dormir, até que, em off ,                

ouvimos passos e ruídos de saco de papel. Ele abre os olhos e olha para fora de quadro, zoom                   

out de volta ao plano geral revela Yoon Heejung (Kim Min-hee) sentada do outro lado do                

templo (25.3). Ele a observa e, em seguida, conversam. Todas as cenas depois desta serão               

dedicadas à relação entre os dois personagens que se conhecem nessa situação. Enquanto eles              

se relacionam, surge um tema musical não-diegético que costura as transições de algumas             

cenas deste bloco narrativo, sempre entrando e saindo de forma seca e bem demarcada.  

 
Imagem 25.1 

 
Imagem 25.2 

 
Imagem 25.3 
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Imagem 25.4 

 
Imagem 25.5 

 
Imagem 25.6 

 

Na metade do filme, há uma interrupção e a história recomeça do mesmo ponto onde               

iniciara, com pequenas diferenças. Até determinado momento, não se sabe se o encontro             

entre os dois personagens acontecerá tal qual na primeira parte, mas eis que Cheon-soo se               

dirige ao mesmo local onde sentara no início do filme, vestindo a mesma roupa. Desta vez,                

ele é filmado de outro ângulo, mais frontal. Ele senta e encosta na pilastra, zoom in até plano                  

médio (imagem 25.4). Silêncio. De repente, ouve-se, em off , o ruído de saco e passos, sendo                

que, desta vez, toca o tema musical não-diegético no meio do plano - diferente da primeira                

parte, em que o tema ainda não tinha surgido nesta cena e ele só tocava nas transições entre as                   

sequências. O tema musical termina, como uma vinheta, e só então Cheon-soo abre os olhos,               

olha para fora de quadro e a câmera faz um movimento panorâmico para a esquerda,               

revelando Heejung vestindo a mesma roupa que no primeiro segmento e sentada no mesmo              

local, do outro lado do templo (25.5). Desta vez, sua primeira aparição é em plano médio -                 

diferente da primeira parte, que foi um plano geral após o zoom out. Cheon-soo fala com ela                 

(voz dele em off ), ela responde, e só então a câmera abre em zoom out para o plano geral com                    

os dois (25.6). 

Analisando esses trechos, podemos notar não apenas a disposição teatral da cena no             

espaço e o uso do zoom como procedimento performativo mas também a repetição de um               

tema musical de tonalidade aguda e com entradas bem abruptas, irrompendo no meio da cena               

com volume alto. Ainda que os personagens não a escutem diegeticamente, a música entra              

como um corpo impondo sua presença no filme, ela deve ser notada pelo espectador. Em se                

tratando de uma comédia romântica, é comum o uso de trilha musical para embalar o par                

amoroso - como brinca Robynn Stilwell, "uma comédia romântica sem música é            

impensável." (STILWELL, p. 28) Porém, estamos falando de um cinema que transita entre             

mínimo e excesso e que evidencia a presença da instância mediadora através de uma              

performatividade que se materializa na imagem, seja através de movimentos óticos (como o             

zoom) ou da disposição teatral das cenas. Com o som não é muito diferente, e a trilha musical                  
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inscreve sua presença artificiosa na constituição do corpo fílmico, pontuando a cena que se              

desenrola ao mesmo tempo em que chama atenção para si, em uma relação não-hierárquica              

com a narrativa - diferente do uso recorrente nos filmes dessa matriz, em que as músicas                

funcionam como reflexos dos estados emocionais dos personagens (ibidem, p. 29).  40

Ao comentar o filme O dia depois, um crítico descreve a música como um "floreio               

refinado", uma "melodia comovente que soa como se estivesse sendo tocada através de um              

gramofone dos anos 1930 - que entra e sai do filme como um transeunte desavisado."               

(GROZDANOVIC, 2017) Outro crítico adjetiva a música-tema de Nossa Sunhi como           

"patética" (goofy ), "Uma música saltitante (bouncy) com letra melancólica" que, em suas            

palavras, "salta dos alto-falantes" (pops out of the speakers) (GILLANE, 2014). Sobre a trilha              

dos créditos iniciais de O dia em que ele chegar, encontramos descrições como "notas              

animadas" e "trechos salientes de música" (MCQUAIN, 2012). Todas essas descrições           

atentam a uma forma de aparecer da música que chama atenção para si própria, que supõe                

um movimento de aparição, de surgimento dentro do filme. Assim como o comportamento da              

câmera, ela pode exercer variadas funções de estilo, dependendo de cada filme ou cada cena.               

O que é recorrente, contudo, é uma sensação de deslocamento da música em relação ao filme.                

Não há uma integração suave; a música entra de formas secas, bem demarcadas e              

perceptíveis. 

Cada peça musical possui uma lógica interna e intrínseca a si própria, podemos sentir              

emoções ou sensações ao ouvi-la. Por isso, há um cuidado no cinema de Hong para integrar                

estas peças ao corpo fílmico respeitando uma espécie de autonomia mútua. Elas entram e              

saem quase como obras à parte, que possuem uma existência independente do cinema,             

mesmo que tenham sido compostas originalmente para os filmes de Hong (além de seus              

colaboradores habituais, ele próprio já compôs uma canção cantada por Kim Min-hee em Na              

praia à noite sozinha e a trilha instrumental de O dia depois ). O compositor Jeong Yong-jin                

relata como trabalhou em suas parcerias com Hong: 

Eu nunca escrevo no sentido de um tom geral, minha abordagem é detalhada. Eu sempre tive                
esse desejo: que a música não seja um acompanhamento, mas um personagem real. Foi com               
ele que aprendi isso. Quando funciona, a cor do filme, os sentimentos que ele proporciona,               
exercem uma grande riqueza de variações e nuances. Não há um único tom, mas variedade e                
dinamismo. O tom é menos importante que o tempo, o ritmo, que abrem o filme para outras                 
dimensões. (MALAUSA, 2017c, p. 22) 

40 O uso estilístico auto-referente, irônico e auto-reflexivo da música em comédias românticas não é uma                
novidade proposta por Hong. Diretores-autores estadunidenses como Woody Allen também são reconhecidos            
por procedimentos nessa linha, conforme veremos no capítulo 3. 
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Essa preocupação com o tempo e o ritmo mais que o tom ressoa a fala do diretor de fotografia                   

Park ao explicar seu trabalho com o zoom, que também segue uma lógica rítmica. As               

instâncias fílmicas são como personagens independentes que interagem uns com os outros,            

mas que possuem sua própria unidade.  

O diretor complementa essas colocações: 

Meus filmes nunca procuram uma emoção específica. As emoções devem ser digeridas,            
absorvidas de várias maneiras pelos diferentes espectadores. A música não deve ser muito             
intensa, deve estar presente, mas sem ter uma emoção particular. (...) 
Eu decido a música sem considerar o filme, só escolho coisas que gosto ou que passam pela                 
minha cabeça. Então eu falo sobre as cenas, uso as músicas na montagem e vejo se funciona.                 
Música e filme são coisas extremamente diferentes. A música para mim não muda o filme,               
funciona em paralelo. (ibidem, p. 24) 
 

Na entrevista acima, fica claro que o trabalho musical realizado nos filmes de Hong não               

pretende ser um acompanhamento para a cena, complementando um tom dramático previsto            

na imagem. Mesmo assim, há que funcionar , ou seja, não há uma completa aleatoriedade na               

inserção musical, tanto que Hong descreve que filme e música devem funcionar em paralelo .              

Cena e música precisam interagir, precisam dialogar, mas jamais tendo uma ou outra como              

prioridade. Jeong descreve os efeitos pretendidos e explica um pouco mais sobre seu processo              

de criação:  

O minimalismo é utilizado como um método para compor música eletrônica. Então algo deve              
ter acontecido em nosso encontro, porque seu cinema é realista: minha música minimalista e              
seu estilo realista criam uma sinergia particular. A dimensão hipnótica também vem de uma              
técnica da música eletrônica: trata-se de trabalhar o tom, não apenas dos efeitos da repetição.               
Combinar tonalidade e repetição, através do ostinato, cria uma constância, um efeito próximo             
ao feitiço. (ibidem, p. 22-23) 
 

Tal ideia de sinergia é bastante pertinente para pensarmos o estilo de Hong, em que diversas                

instâncias operam simultaneamente almejando um efeito específico, mas sempre inscrevendo          

suas próprias presenças no tecido fílmico. Importante notar também como a ideia de repetição              

perpassa quase todos os elementos constitutivos desse cinema, assim como uma dimensão            

que busca fugir da razão: aqui Jeong fala de um efeito onírico, hipnótico, um "feitiço" a ser                 

conjurado através da junção da música com a encenação considerada por ele como "realista" -               

o que remete aos eventos surreais das narrativas ou até mesmo à recorrente embriaguez dos               

personagens. 

A evidência da performatividade da música surge também, muitas vezes, nas           

narrativas dos filmes, dentro da diegese. Há casos de filmes em que personagens tocam piano               

(Hahaha , O dia em que ele chegar ), escaleta (Na praia à noite sozinha) e violão (A visitante                 
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francesa ), outros cantam (O poder da província de Kangwon , Conto de cinema), e em todos               

os casos a performance é comentada, são feitos elogios ou críticas, frisando sempre que              

aquelas notas estão vinculadas a um corpo físico, que aquele som ocupa espaço, tal qual o                

personagem-artista que o executou, e que é passível de erros, de equívocos. Em outros casos,               

a música é escutada através de caixas de som, geralmente com qualidade técnica             

comprometida. Em A filha de ninguém, temos um radinho de pilha que toca música clássica               

e, em Nossa Sunhi , a música é escutada em alto-falantes de restaurantes. 

Neste filme, a música surge três vezes e sempre de maneiras estranhas. A primeira vez               

ocorre em uma lanchonete completamente silenciosa. Depois de uma cena de 11 minutos             

repleta de diálogos e nenhum tipo de acompanhamento musical, Sunhi discute com            

Moon-soo (Lee Sun-kyun) e sai de cena, deixando-o sozinho. Nesse momento, começa a             

tocar uma música com aspecto ligeiramente abafado e que parece reverberar pelo espaço. O              

personagem olha em volta, possivelmente escutando-a também, mas não verbaliza nada,           

continua sentado. Mais adiante na narrativa, Moon-soo está em um café com Jae-hak (Jung              

Jae-young), eles conversam e, desde o início da cena (que, neste momento, já possui 10               

minutos) não há nenhuma música tocando no local. A dona do estabelecimento pergunta-lhes             

"Que tal um pouco de música?", eles concordam e ela sai de cena. Segundos depois, começa                

a tocar exatamente a mesma música que Moon-soo ouvira na lanchonete. Ele fala "Já ouvi               

essa canção há pouco tempo." Jae-hak não o leva a sério, ele insiste, e ali ficam os dois,                  

ouvindo a música em silêncio. Na última vez que a música surge, Jae-hak e Sunhi já estão                 

nesse mesmo café há 9 minutos, também em silêncio. Em determinado momento, a música              

surge, os personagens olham em volta, percebendo-a. Jae-hak não fala nada e Sunhi apenas              

balança a cabeça em micromovimentos acompanhando o ritmo. 

   
Imagem 26: Os personagens percebem a música tocando no restaurante 

 

Poderíamos buscar explicações realistas para a repetição desse tema musical: talvez a            

dona do café gostasse muito da canção, ou talvez fosse uma música famosa e, por isso,                

também tocara na lanchonete. No entanto, devido à maneira misteriosa como ela aparece             
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nesses três momentos do filme, é difícil achar uma justificativa mais plausível do que a               

simples arbitrariedade de uma instância enunciadora. As três aparições sonoras provocam           

reações corporais nos personagens e os deixa em estado de perplexidade diante da             

coincidência. Se Jae-hak fizera pouco caso de Moon-soo na segunda aparição da música,             

quando ele a escuta na terceira aparição, passa a reagir com estranhamento também.  

Aqui retomo as discussões de Koren sobre as narrativas de jogo mental, em que os               

personagens têm o insight decisivo e revelador junto com o espectador no momento do              

"oh-meu-deus": em cenas como essas descritas acima, o espectador compartilha com           

Moon-soo e Jae-hak o estranhamento traduzido no sentimento interessante do "hã?". Em            

diversos filmes de Hong, os personagens demonstram angústia diante de coincidências, ou            

quando percebem padrões em suas vidas, acontecimentos repetidos. Nos momentos em que            

as figuras humanas representadas na tela exprimem suas próprias inquietações diante de uma             

aparente artificialidade das situações vividas, é como se elas, de alguma forma, espelhassem             

um incômodo esperado pelo espectador. 

Essa é uma sensação que perpassa todo o cinema de Hong e, ao longo deste capítulo,                

vimos como ela se materializa na encenação. Ela é extremamente coesa, funcional,            

comprometida com a contação de uma história, não rompe com as convenções tradicionais da              

encenação realista, temos um universo diegético relativamente verossímil, as figuras não se            

dirigem diretamente ao espectador, temos atores interpretando personagens, há drama,          

conflito... Todavia, paira sobre as obras uma série de estranhamentos. Para além dos             

eventuais momentos de absurdo não-explicados narrativamente , a excessiva teatralidade da          41

cena (incluo aqui a performance da câmera, a disposição dos corpos, a repetição sistemática              

de elementos visuais e a aparição da trilha musical) torna-a extremamente estilizada,            

auto-evidente e auto-referente.  

Aumont expõe como o cinema historicamente afastou-se do teatro, buscando uma           

linguagem própria, ou uma "linguagem que escape à linguagem": 

Tal como qualquer outro domínio, o do teatro conduziu à revolta. Ao mesmo tempo que as                
regras da encenação, surgiu também o interesse em fugir à herança, por ser demasiado              
unilateral, da cena - sobretudo na Europa, numa crítica conscientemente interessada em fazer o              
cinema sair da esfera estética e formal do teatro. Mas será que escapou da linguagem? A ideia                 
de encenação, neste ponto de vista, surge como ambígua: deriva directamente do teatro, da sua               
submissão ao ponto de vista forçado, da sua impregnação pela linguagem; contudo, é também              
testemunha dos esforços do cinema para se dotar de uma linguagem própria, uma linguagem              
que escape à linguagem. (AUMONT, 2008b, p. 54) 

41 Como a abdução de Kim e o limpador de janela em Na praia à noite sozinha, a amnésia do protagonista de O 
dia depois e todas as coincidências da ordem dos encontros/desencontros, como em Hahaha. 
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O estilo desenvolvido por Hong - teatral, decorativo, performativo - parece transitar nessa             

corda bamba entre a linguagem e a recusa da linguagem, entre o sentido e seu esvaziamento.                

No próximo capítulo, examinaremos como esses procedimentos estilísticos são articulados a           

tensionamentos nas convenções narrativas, em especial na matriz das comédias românticas. 
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3 - A BANALIDADE DO AMOR 

 
 
 

 
Imagem 27: A mulher é o futuro do homem 

 
 
 

Você tem transado muito, agora que é famoso? 
(Moon Sungkeun, em  Lost in the mountains) 

 
 
Um amor que é muito intenso acaba sem final feliz. 

(Trecho de música cantada por Young-shil em 
Conto de cinema ) 

 
 
O que você dá aos seus atores para eles se          
prepararem para seus papéis? 
- Nada demais, apenas uns drinques . 

(Hong Sang-soo)  42

 
 

 

42 Entrevista realizada por Calum Marsh, 2017. 
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3.1 - CONVENÇÕES DO DESEJO 

 

Os anos 1990 foram marcados, no cinema coreano, pela consolidação dos           

blockbusters nacionais e pelo incentivo a novos talentos. Particularmente interessados em           

atingir o amplo (e crescente) público jovem que frequentava as salas de cinema, produtores              

encorajaram cineastas a investir em novos temas, formas e gêneros (PAQUET, 2010, p. 66).              

Como aponta Shin: 

Embora vários fatores contribuam para o sucesso popular do cinema coreano em casa, um dos               
destaques é uma mudança geracional na comunidade cinematográfica local, que proporcionou           
oportunidades para jovens e talentosos cineastas. (...) 
No entanto, o mais importante é que, ao utilizar um estilo que mistura, sem esforço, elementos                
culturais nativos com influências regionais e ocidentais, os filmes coreanos recentes           
respondem às sensibilidades dos coreanos contemporâneos. Tal como o público local, os            
jovens realizadores foram profundamente influenciados pelas culturas e meios de comunicação           
estrangeiros, em particular os ocidentais, ao mesmo tempo que também dialogam com assuntos             
e questões políticas nacionais e contemporâneas. (SHIN, 2005, p. 56-57) 
 

Comparando com países como França e Japão, onde suas heranças cinematográficas ricas e             

bem-preservadas exercem uma forte influência sobre a imaginação nacional, na Coreia, os            

clássicos locais possuem pouca força. (PAQUET, idem, p. 65) O crítico coreano Kim             

Young-jin referiu-se a essa energia dos jovens realizadores como "o espírito aventureiro das             

crianças sem pais (...). [Os cineastas da geração mais jovem] são incapazes de reivindicar              

afiliação a qualquer linhagem na história do cinema, mas ao mesmo tempo mostram uma              

resiliência esponjosa onde podem assumir qualquer linhagem que lhes seja conveniente"           

(KIM apud PAQUET, ibidem). Tal cenário propiciou uma guinada ao cinema de gênero,             

sendo que esses gêneros permaneciam mais como objetos a serem manipulados do que             

modelos a serem seguidos. 

Nesse contexto, diversos filmes foram produzidos retrabalhando as convenções das          

comédias românticas e atingiram grande sucesso de público na Coreia do Sul e em países               

vizinhos do Leste Asiático, como My Sassy Girl (2001), 200 Pounds Beauty (2006) e Cyrano               

Agency (2010), além das inúmeras séries de TV (ou k-dramas , ou doramas ) como The 1st               

Shop of Coffee Prince (2007), Playful Kiss (2010) e Princess Hours (2006). Ainda que essas               

produções dialoguem com o audiovisual hollywoodiano em termos de estrutura narrativa e            

decupagem clássica, o gênero das comédias românticas é profundamente baseado em relações            

humanas que estão vinculadas formal e ideologicamente a espaços, tempos e culturas            

específicas. Assim, códigos importantes para essas histórias como os de paquera, romance,            
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amor e relacionamentos são adaptados para a cultura local e dependem de uma mínima              

familiaridade do espectador para que as histórias sejam acompanhadas. Como comenta Jane            

Park, "atitudes populares que o gênero (genre ) reflete sobre gênero (gender ) e sexualidade             

variam transculturalmente." (PARK, 2010) Segundo a autora, concepções e expectativas          

relacionadas ao amor romântico são social e historicamente construídas, portanto são           

entendidas, experienciadas e performadas de maneiras diferentes em cada cultura.  

No caso sul-coreano, Park identifica algumas divergências em relação aos Estados           

Unidos, por exemplo, o sexo pré-nupcial: "embora não seja totalmente incomum, ainda é um              

tabu social na Coreia, diferente do que ocorre nos EUA, onde é considerado a norma"               

(ibidem), e a autora associa essas particularidades à tradição familiar neo-confuciana vigente            

na Coreia. Ludmila Carvalho percebe essas características como potências particulares da           

hallyu em âmbito regional, por apelar para o princípio de proximidade cultural, ressaltando             

valores tradicionais que poderiam ser chamados de pan-Asiáticos (CARVALHO, 2008, p.10).  

É por este motivo que o “hallyu” vem sendo comemorado pelos críticos não somente como               
uma alternativa ao imperialismo cultural norte-americano, mas como um fenômeno que           
possibilita a reafirmação de uma comunidade cultural pan-Asiática, baseado num crescente           
senso de solidariedade e identidade entre os países – e um fenômeno genuíno, uma vez que é                 
fundado na cultura popular e não em algo imposto pelos poderes políticos. (ibidem) 
 

Todavia, ainda que a hallyu esteja conquistando espaço no ocidente, são poucas as             

obras coreanas que flertam com as comédias românticas a chegar em públicos ocidentais. As              

matrizes mais bem-sucedidas na circulação transcultural costumam ser as histórias de           

gangsters , serial killer , horror, ação e drama, geralmente dirigidas pelos "cineastas-autores"           43

do Novo Cinema Coreano. Mesmo se ampliarmos o escopo para outros países asiáticos,             

encontraremos poucos exemplos de comédias românticas, e elas são geralmente associadas a            

algum diretor prestigioso, como Wong Kar-Wai (Amores Expressos , 1994; Um Beijo           

Roubado, 2007).  

Por isso, para além das particularidades analisadas na obra de Hong Sang-soo nos             

últimos capítulos, é curioso observar como estes filmes dialogam com convenções narrativas            

fincadas em premissas tão culturalmente partilhadas. 

43 Se selecionarmos alguns dos maiores sucessos internacionais sul-coreanos do início dos anos 2000, por               
exemplo, época em que esses cineastas começaram a se consolidar, encontraremos filmes como Oldboy (2003),               
de Park Chan-wook, Oasis (2002), de Lee Chang-dong, Memórias de um Assassino (2003) e O Hospedeiro                
(2006), ambos dirigidos por Bong Joon-ho, Medo (2003), de Kim Jee-woon, Primavera, Verão, Outono,              
Inverno... e Primavera (2003) e Casa vazia (2004), ambos dirigidos por Kim Ki-duk. Nenhum deles se                
aproxima das comédias românticas. 
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Mesmo se assistirmos a todos os seus sete longas, teremos apenas uma história dos filmes de                
HONG: Um homem (ou homens) vagueia e tenta fazer sexo com uma mulher. A mulher satisfaz                
sua necessidade temporariamente, mas ela não fica com ele e retorna para onde ela estava. As                
circunstâncias ao redor podem variar, mas o núcleo da história permanece o mesmo. Isso não               
significa nada por si só. (...) O importante é o fato de não haver sentido nos filmes de HONG.                   
(HUH, 2007) 
 

Hong fez diversos outros filmes desde a escrita desse texto por Huh Moonyung e, ainda que o                 

protagonismo tenha variado (ora sendo assumido por personagens femininas, ora retornando           

aos homens), as motivações e papéis de gênero descritos acima permanecem, assim como o              

esvaziamento de sentidos ou o esgotamento que permeiam as obras. São histórias triviais             

sobre pessoas que buscam afeto, que acreditam que com a consumação do ato sexual              

conseguirão preencher a grande sensação de vazio que as assola. E, mesmo quando elas              

conseguem transar, o vazio persiste, às vezes até aumenta.  

Contudo, essas histórias são contadas com certa leveza, ou um senso de humor             

insólito. Como afirma o personagem Lee Mun-ho (Yoo Ji-tae) em A mulher é o futuro do                

homem: "Coreanos gostam muito de sexo. Eles não têm nada melhor para fazer." E nessa               

premissa se baseiam as histórias. Em Mulher na Praia , o diretor Kim Jung-rae (Kim              

Seung-woo) flerta com a musicista Kim Mun-suk (Go Hyun-jung), uma moça que seu amigo              

Won Chang-wook (Kim Tae-woo) havia lhe apresentado como sendo sua namorada. Durante            

a viagem que os três fazem juntos à cidadezinha litorânea de Shinduri, Mun-suk diz que não é                 

namorada de Chang-wook, e corresponde às investidas de Jung-rae. Eles dão um jeito de              

despistar Chang-wook para terem relações sexuais. A viagem termina, mas, dias depois,            

Jung-rae retorna a Shinduri sozinho e conhece uma moça que ele considera muito parecida              

com Mun-suk. Seu nome é Choi Sun-hee (Song Seon-mi) e Jung-rae começa a seduzi-la de               

forma semelhante a como fizera com a outra moça. Ele é bem-sucedido e o casal dorme junto                 

no mesmo quarto em que Jung-rae havia dormido com Mun-suk dias antes. Subitamente,             

Mun-suk aparece em Shinduri, para a surpresa de Jung-rae. Ela bate na porta do quarto onde                

está o casal, faz um escândalo: "Eu vi vocês dois! Abra a porta agora!" Nesse momento,                

acontece uma cena com grande fisicalidade e toques burlescos em que Jung-rae e Sun-hee              

pulam a janela do quarto para não serem descobertos. 
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Imagem 28: Jung-rae e Sun-hee em Mulher na Praia. 

 
Nesse exemplo, o desejo sexual funciona como motor para a comicidade, o que             

condiz com o entendimento de Celestino Deleyto a respeito das comédias românticas. De             

acordo com o autor, uma comédia romântica é menos uma narrativa de casal heterossexual              

com final feliz do que um tipo particular de história sobre relações interpessoais afetivas e               

eróticas (DELEYTO, 2012, p. 175). No artigo The Comic, the Serious and the Middle: Desire               

and Space in Contemporary Film Romantic Comedy (2011), Deleyto traça uma trajetória das             

comédias românticas na cultura ocidental, dissociando-as da ideia de amor romântico.           

Segundo o autor, esse gênero surgiu na Itália do século XVI e consolidou-se nas peças de                

Shakespeare; já o amor romântico foi um conceito consolidado apenas no século XVIII e              

tornado discurso dominante no século XIX (DELEYTO, 2011). Ainda que ambos           

compartilhem o mesmo adjetivo "romântico", o autor infere que ele assume significados            

diferentes em cada caso. 

O desejo sexual e o prazer erótico eram, de fato, o motor da estrutura da comédia                
shakespeariana e permaneceram no coração dos significados articulados pelo gênero. Para           
Stephen Greenblatt, Shakespeare criou essas peças para transmitir um pouco da excitação e da              
beleza da atração sexual. (...) 
De acordo com Greenblatt, as brigas acaloradas entre aparentes rivais eram uma transposição             
para o palco do que não podia ser mostrado diretamente. A estratégia de mostrar amantes               
brigando permaneceu um marco do gênero até hoje e alguns dos momentos mais memoráveis              
de sua história são constituídos por tais cenas. Neles, não é que a incompatibilidade inicial leve                
à compatibilidade final. Em vez disso, a fricção em si representa a compatibilidade sexual: é               
uma metáfora para ela, não um prelúdio para ela. Essas lutas cômicas não são interessantes               
porque mostram momentos de crise, disfunções e contradições nas relações interpessoais, mas            
porque produzem faíscas de eletricidade entre aqueles que, nos mundos fictícios do gênero, são              
destinados um ao outro. (ibidem) 
 

O autor enfatiza o desejo, a atração sexual e o erotismo latente como os elementos               

fundamentais da comédia romântica. Seriam histórias sobre o papel central que o desejo e a               
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energia sexual ocupam em nossas vidas, "como fontes infinitas de prazer e como a dimensão               

mais poderosa da experiência humana. A visão do amor romântico com o qual está              

comprometida é abertamente sexual, tanto hoje quanto no início de sua história." (ibidem).             

Esses filmes retratariam, então, seres humanos privilegiados que colocam o amor e o desejo              

antes de qualquer outra coisa.  

Na citação abaixo, Deleyto observa como esse tipo de história "busca a humanidade             

subjacente no comportamento das pessoas": 

A comédia romântica geralmente se concentra em protocolos sociais historicamente          
específicos que, quando internalizados, se tornam prejudiciais e alienantes, mas não se limita a              
criticá-los e nos alertar contra seus efeitos negativos. Para além das superfícies sociais, esse              
gênero procura a humanidade subjacente no comportamento das pessoas e, em seu absoluto             
comprometimento com o poder do desejo sexual, transforma magicamente a hostilidade em            
afinidade, ou talvez afirme que a hostilidade e a afinidade são, se bem administradas, parte do                
mesmo sentimento positivo, parte da diversão de estar vivo. A hilaridade geral e a sensação de                
bem-estar produzida pelo gênero baseiam-se precisamente nessa crença perseverante em nosso           
enorme potencial para transformar nossa insípida realidade em fascinantes cenários utópicos           
regidos pelas inexplicáveis leis do desejo. (DELEYTO, 2012, p. 193) 
 

O autor aponta duas características muito recorrentes na obra de Hong e que estão              

diretamente vinculadas ao seu processo de produção, à forma de filmar e ao afeto              

interessante, que são a ênfase no comportamento humano e a construção de espaços utópicos.              

Nas comédias românticas, a conexão entre o par amoroso muitas vezes se dá quando o               

homem consegue fazer a mulher rir, seja através de piadas ou evidenciando suas             

vulnerabilidades com bom humor - a situação do cortejamento é naturalmente estranha,            

irracional e expõe as fraquezas e fragilidades humanas (GRINDON, 2011, p. 22). Assim, o              

estranhamento recorrente na obra de Hong também brota do enredo e está vinculada a esse               

repertório.  

Há uma performatividade intrínseca ao cortejamento, e a encenação teatral dos filmes            

aqui estudados contribui para reforçar a fisicalidade desses encontros. Grindon dá especial            

atenção aos disfarces (ou máscaras, dissimulações, o que ele chama de "masquerade ") nesse             

tipo de história. "No decorrer da conquista (wooing ), o pretendente tenta se apresentar como              

atraente para o amado (the beloved) e até mesmo tenta cumprir sua concepção de um parceiro                

ideal. (…) Assim, a perspectiva de tentar novas personas, e talvez exageradas, surge da              

dinâmica fundamental do cortejamento." (ibidem, p. 17) O autor considera esses disfarces            

como elementos básicos do gênero e isso é enfatizado pela forma de filmar nos filmes aqui                

estudados.  
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Certo Agora, Errado Antes é quase um estudo dessas performances, de como as             

hesitações, inseguranças e tentativas de sedução se traduzem em comportamentos. Na           

primeira metade, há um deslumbramento de Heejung por Cheon-soo; ele percebe essa            

abertura e tenta ao máximo agradar a moça. A teatralidade opera evidenciando os impulsos              

dos personagens e a duração prolongada deixa os silêncios se instalarem, os            

constrangimentos. Tudo leva a crer que ele será bem-sucedido em sua conquista, mas, no              

final dessa parte do filme, uma amiga de Heejung revela que Cheon-soo é casado e               

mulherengo, fazendo com que a moça perca o interesse. Na segunda parte, a história              

recomeça em uma realidade paralela e a teatralidade começa a se associar às estratégias              

seriais: todo o processo se repete com diferenças. Heejung não possui o mesmo             

deslumbramento e Cheon-soo é sincero com ela desde cedo - ele não é             

dissimulado/mascarado como sua versão da realidade paralela anteriormente vista. A atenção           

do espectador é convocada, então, aos pequenos gestos dos personagens, podemos comparar            

como cada um se comporta em cada parte do filme, no procedimento tipicamente paramétrico              

de "empilhar" mentalmente as imagens parecidas. 

Para que tais situações se sustentem, geralmente é construído um espaço mágico,            

outra característica importante desse gênero apontada por Deleyto. O autor explica que,            

geralmente, o casal deixa suas rotinas e passa a explorar um lugar extraordinário, o que               

permite uma desinibição e a expressão do desejo. (DELEYTO apud GRINDON, idem, p. 18)              

A atmosfera é leve e benevolente, de forma a permitir que os personagens passem por               

transformações - e, geralmente, se encaminhem a uma possível união - antes de retornar à               

vida normal. É comum que esses "lugares de paixão" (em oposição aos "lugares de ordem")               

incluam ambientes naturais, com bosques, praias e áreas verdes, como as florestas            

shakespearianas onde sonhos utópicos tomam conta dos homens e mulheres. "Os espaços da             

paixão constituem o lugar especial onde os amantes podem satisfazer seus apetites, escapar             

das restrições da ordem social e buscar uma nova identidade em união. A paisagem do               

romance cinematográfico baseia-se nessas convenções estabelecidas, mas cada filme pode          

construir seu cenário mágico cômico de uma maneira distinta." (ibidem)  

111 



 

Essas suspensões do cotidiano são recorrentes na obra de Hong e algumas até dão              44

nome aos filmes: O poder da província Kangwon, Lost in the Mountains, In Another Country               

(título internacional de A Visitante Francesa ), Em Bukchon (título traduzido do coreano para             

o filme O dia em que ele chegar ), Mulher na Praia . Dentre as diversas inflexões produzidas                

pelo diretor está a criação de um espaço flutuante através da incerteza dos regimes de               

realidade. Da forma como as imagens são encadeadas, muitas vezes fica difícil precisar onde              

começa e termina um sonho, ou um filme-dentro-do-filme, ou um devaneio, o que contamina              

todo o fluxo com incertezas e estranhamentos. Em Como você sabe tudo, Koo acorda certa               

manhã e encontra seu amigo Boo Sang-yong morto, com sua respectiva esposa Yoo Shin              

chorando sua morte. Na cena seguinte, a moça recém-enviuvada pergunta a Koo se ele é               

casado, ele diz que não, e ela então lhe propõe: "Podemos começar uma nova vida?" Koo                

aceita, eles se abraçam, ele se declara: "Eu te amo!" e, em seguida, acorda de um sonho. É                  

uma cena muito curta, mas tudo o que acontece depois disso passa a, de alguma forma, estar                 

contaminado por essa atmosfera onírica - o que se aproxima dos conceitos de geometria              

parcial e narrativas fragmentárias de Warren e Koren, vistos no capítulo 1. Será que algum               

personagem vai despertar na cena seguinte e descobriremos que tudo até aqui não passou de               

um sonho também? Nesse tipo de suspensão, os espaços ficam submetidos a um regime              

liberto das amarras sociais e comportamentais, no qual tudo pode acontecer. 

Não pretendemos aqui comprovar se todos os filmes de Hong são ou não são               

comédias românticas, mas observar como essa matriz genérica é apropriada pelo diretor e             

retrabalhada de acordo com seu projeto de cinema. Portanto, as características descritas acima             

estão presentes em maior ou menor grau, dependendo de cada caso. Por exemplo, filmes              

menos cômicos e com tons mais sérios ou melancólicos , como Na praia à noite sozinha e O                 

dia depois , também remetem a esse imaginário: encontramos premissas centradas nas           

inexplicáveis leis do desejo, temos o par amoroso, a expectativa para saber qual vai ser a                

configuração final de possíveis casais, acompanhamos personagens angustiados ou infelizes          

por estarem apaixonados e não conseguirem concretizar suas paixões. No primeiro caso,            

Younghee tem seu cotidiano suspenso depois do término de um relacionamento e todo o              

filme acompanha suas deambulações por bosques e praias de Hamburgo e Gangneung, em             

44 A maneira como as próprias gravações são conduzidas pelo cineasta trazem também a ideia da aventura e da                   
construção de um espaço especial para cada projeto, onde todos os envolvidos devem se conectar mutuamente,                
em uma sinergia. Trata-se de uma jornada na qual toda a equipe deixa suas rotinas e se abre ao inesperado, à                     
desinibição, à expressão de algo interno que fica guardado no cotidiano e que nasce do encontro.  
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busca de leveza. Ela encontra amigos, habita lugares quase místicos, repletos de névoa,             

mistério e com toques oníricos, refletindo e conversando sobre o amor. No último caso,              

Bong-wan não chega a sair de sua cidade, mas praticamente foge de casa depois que sua                

mulher descobre que ele a está traindo. Há, então uma suspensão: a narrativa começa dentro               

de sua casa mas, depois disso, passa a acompanhá-lo nas ruas, no ambiente de trabalho, em                

restaurantes, no metrô. Vemos suas desventuras amorosas com uma menina mais jovem e a              

narrativa fragmentada confunde realidade, sonho, imaginação e temporalidades distintas, o          

que confere uma atmosfera flutuante a toda a obra.  

     

     

   
  

Imagem 29: material de divulgação de filmes dirigidos por Hong Sang-Soo 
 

Hong Sang-soo parte de certas convenções de ordem narrativa, mas promove dobras e             

distorções por meio de seu dispositivo "autoral". Em algumas entrevistas, o realizador            45

45 Nas últimas décadas, podemos encontrar diversos filmes "autorais" que também flertam com a matriz das                
comédias românticas, associados a diretores premiados em festivais internacionais ou reconhecidos pela crítica:             
Sofia Coppola (Encontros e Desencontros, 2003), Michel Gondry ( Brilho Eterno de uma Mente sem              
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justifica essas escolhas através de uma lógica de esvaziamento de sentidos. Seus personagens             

buscam significados na vida, mas fracassam, devem aceitar as arbitrariedades e contingências            

- lutar contra isso é o que poderia gerar dor e frustração. Para a poética de Hong, interessa                  

tensionar essa busca e olhar para ela sem julgamentos. Ele usa o conceito de clichê para se                 

referir aos ideais perseguidos pelos personagens: 

Personagens específicos perseguem ideais clichê, ou até mesmo são perseguidos por eles, mas             
eu quero que meu olhar para os personagens seja composto de visões que sejam livres desses                
clichês. Para esses personagens, o conflito entre os ideais e a vida que se afasta desses ideais é                  
muito doloroso. Eu quero dizer que todas essas dores são, na verdade, desnecessárias. São os               
ideais que são a essência do problema, não a vida em si. (HUH, 2007) 
 

Há um tom negativo ao se referir aos clichês, eles seriam praticamente a essência dos               

problemas e angústias dos personagens. Ao comentar a maneira como joga com as             

expectativas do público, Hong afirma: 

Então, em alguns níveis, eu coloquei algo que é clichê, eu coloquei algumas técnicas que               
podem ser usadas para dar a impressão de… é apenas um clichê, na verdade. Eu dou-lhes algo,                 
e então, quando eles vêem, como eles esperam, o progresso, então eles pensam que sabem o                
que é. Então eu lhes dou algo assim, mas, ao mesmo tempo, eu lhes dou algo que eles não                   
entendem, eu os misturo. (HONG, 2017a) 
 

Segundo essa lógica, os clichês seriam as convenções genéricas, as histórias           

facilmente reconhecíveis, das quais já sabemos o que esperar desde o momento em que se               

iniciam. O diretor pretende usar o cinema como ferramenta para desconstruir percepções            

estereotipadas, ou ao menos evidenciá-las e tensioná-las. Seu projeto estético pressupõe que o             

espectador vai se relacionar com os filmes tendo algum referencial anterior para projetar um              

horizonte de expectativas. Os clichês narrativos se apresentam, assim, como artifícios           

formais, imbricando-se e retroalimentando-se dos artifícios previamente analisados na obra          

de Hong, como a narração paramétrica e a encenação teatral. 

Vale esclarecer que não estamos aqui aderindo ao tom pejorativo com que o diretor se               

refere aos clichês, mas partindo de suas proposições para trazer esse conceito ao nosso              

trabalho e verificar de que maneiras ele pode enriquecer nossas reflexões, se entendido             

enquanto um artifício formal. Afinal, conforme coloca Ivone Margulies, os clichês possuem            

um enorme alcance social: "O fato de que uma frase ou modo específico possa ainda               

Lembranças, 2004; Sonhando Acordado, 2006; A Espuma dos Dias, 2013), Paul Thomas Anderson             
(Embriagado de Amor, 2002), Richard Linklater (Antes do Amanhecer, 1995; Antes do Pôr-do-Sol, 2004; Antes               
da Meia-Noite, 2013), Claire Denis (Sexta-feira à noite , 2002; Deixe a Luz do Sol Entrar, 2017), John Carney                  
(Mesmo se Nada Der Certo, 2014), Edward Burns (Paixões em Nova York, 2001; Nosso Tipo de Mulher, 1996;                  
Os Irmãos McMullen, 1995). Não podemos deixar de destacar Woody Allen, que produz sua inflexões nas                
comédias românticas há mais de 40 anos.  
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comunicar por meio, e a despeito, de sua redundância, mostra a força do clichê."              

(MARGULIES, idem, p. 161) Eles são pontos de partida para Hong no momento da criação,               

e isso se traduz nas imagens produzidas e na afecção proposta ao espectador. Sua redundância               

temática está atrelada a uma espécie de serialidade em que cada repetição propõe pequenas              

novidades que podem atualizar o clichê a contextos e ocorrências diversos.  

Seguindo esta linha, Fábio Ramalho sugere abordarmos os clichês de uma maneira            

potencialmente positiva e afirmativa: "Falar em clichê implica sempre, portanto, falar num            

passado das imagens que é citado, repetido e que nos concede os marcos para enquadrar,               

acomodar e (…) amortecer uma nova experiência perceptiva. Caberia, no entanto, perguntar:            

quem partilha este passado?" (RAMALHO, 2015, p. 79) A essa pergunta final, a resposta é               

ainda mais irregular no caso dos filmes de Hong, devido às especificidades das comédias              

românticas no contexto da Coreia do Sul. O diretor promove deslocamentos dentro e a partir               

de um imaginário que remete a um repertório do cinema hollywoodiano (o que poderia ser               

partilhado por espectadores de diversas partes do planeta) mas também depende de códigos             

culturalmente específicos de seu país.  

Hong opera por meio da repetição, da banalização e da saturação de elementos             

representacionais. Tanto a masculinidade coreana (conforme veremos em detalhes adiante)          

quanto as convenções narrativas são esgarçadas até o limite, esvaziadas de sentido, e             

associadas à teatralidade na dimensão cênica, ao estilo decorativo e aos mecanismos seriais             

da narração paramétrica. Se encontros e desencontros acidentais são comuns nesse tipo de             

história, Hong faz com que eles aconteçam de formas forçadas e demasiadamente            

convenientes (como em Conto de Cinema ). Se é esperado que o rapaz fique com a mocinha                

ao final, Hong deixa em aberto o que aconteceu com o casal (como em O Dia Que Ele                  

Chegar), ou promove um encontro deles dentro de um sonho (como em Montanha da              

Liberdade), que poderia não ser um sonho, ou poderia ser um acontecimento deslocado             

temporalmente. Esses procedimentos evidenciam a performatividade da instância        

enunciadora e, frequentemente, lembram o espectador de que aquela história é uma invenção,             

e que, mesmo apostando na representação de situações em "tempo real" com extrema             

materialidade, o narrador está deliberadamente jogando com as expectativas do público. 

Seguindo esse raciocínio e retomando a pergunta de Ramalho (quem partilha este            

passado das imagens?), percebo duas possíveis perspectivas espectatoriais - a do público            

familiarizado com o repertório referido e a do público leigo - e considero ambas condizentes               

115 



 

com a experiência interessante proposta pelo cineasta. Diferente de outras comédias           

românticas que possam depender de uma imersão do espectador na progressão narrativa e de              

um profundo entendimento dos códigos comportamentais para que haja um engajamento           

mais intenso com os personagens, o cinema de Hong é distanciado, frio, decorativo,             

repetitivo, estranho, associado às características identificadas por Ramalho no artifício:          

ironia, auto-reflexividade, teatralização; enfim, de um exacerbado esteticismo. (ibidem, p. 83)           

Por isso, mesmo que determinado espectador não identifique as premissas das comédias            

românticas ou não entenda os costumes sul-coreanos, seu eventual estranhamento não           

comprometerá a fruição da obra, visto que a ambiguidade e o leve desconforto são previstos               

por esse projeto estético.  

 

 
Imagem 30: Jeong-ho e Seong-ok em Hahaha 

 
Um exemplo de situação culturalmente específica ocorre em Hahaha , quando          

Seong-ok desafia Jeong-ho a subir em suas costas. Tomando o repertório audiovisual            

sul-coreano como referência, isso seria uma inversão da prática comumente conhecida como            

piggyback ride (PRADO, 2017), clichê em que o mocinho carrega a sua amada nas costas,               

demonstrando sua masculinidade com um misto de doçura e paternalismo. No filme de Hong,              

Seong-ok vê seu namorado saindo de um motel com outra mulher. Sem maiores delongas, ela               

chama-o para ter uma conversa, mas depois apenas diz: "Eu vou te pegar nas costas."               

Jeong-ho resiste, mas ela insiste: "Vamos fazer isso e eu vou embora sem arrumar confusão".               

O rapaz aceita e sobe nas costas de Seong-ok, que cambaleia por uns metros, até que desaba                 

no chão. Ela se levanta, limpa as mãos, diz-lhe: "Acabou agora. Cuide-se e tenha uma boa                
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vida. Porque eu terei." E vai embora. Essa cena propõe uma inflexão de uma imagem               

estereotípica da cultura coreana, o que dialoga com um público específico pela chave da              

representação, porém, toda a maneira como ela é encenada é esquisita, desengonçada, teatral.             

Então, mesmo que esse código cultural seja desconhecido, há um estranhamento intrínseco à             

própria cena em si, mantendo a afecção na esfera do interessante.  

A encenação reforça o caráter performativo das relações e a forma do filme não              

recorre a uma linguagem que potencialize os clichês. Ao invés disso, há um esvaziamento do               

significado dos gestos, sua fisicalidade e materialidade são reiteradas. Estruturas clássicas           

como o plano ponto-de-vista, que poderia expressar o sentimento de enamoramento, são            

substituídas pelo plano geral distanciado. O olhar é neutro, frio, interessante, que pouco se              

deixa afetar sensorialmente - quase científico, de um experimento.  

Contudo, é importante lembrar que, nesse gesto, não há uma recusa absoluta de uma              

fruição. Conforme descreve Ramalho, o artifício se situa entre o prazer e o distanciamento: 

O prazer do artifício não consiste num suave apaziguamento, mas em instalar-se na mobilidade              
entre o reconhecimento e a frustração dos modos estabelecidos de apreensão sensível e dos              
esquemas de inteligibilidade. Um modo de ler o mundo e uma constante incerteza em relação               
àquilo que lemos. Uma pergunta pelo que há de ilegível no que é supostamente óbvio, bem                
como uma salutar suspeita diante das pretensões de ruptura, quando esta arrisca tornar-se             
demasiadamente auto-importante. Talvez do artifício decorra um prazer hesitante; certamente          
há nele um prazer que se alimenta da dúvida. (ibidem, p. 88) 
 

Esse tipo de afecção muito se aproxima do interessante: incerta, suspeita, hesitante, que se              

alimenta da dúvida. É recorrente no cinema de Hong uma sensação de desconfiança das              

imagens, "uma salutar suspeita diante das pretensões de ruptura", os filmes oscilam entre uma              

adesão aos clichês e um descolamento radical, levando os espectadores a refletirem sobre tais              

movimentos narrativos, a tais escolhas na encenação, a tais comportamentos bizarros de            

personagens, lembrando-os que são apenas filmes, duplamente referenciais e abstratos,          

imbricando realidade e artifício. 

Dessa maneira, há uma potencialização de uma característica fundamental para o           

desenvolvimento das comédias românticas, que são as relações entre homens e mulheres. Os             

procedimentos formais adotados pelo cineasta potencializam e reforçam o estranhamento dos           

papéis sociais altamente gendrados na sociedade coreana, evidenciando tensões de ordem           

cultural a partir das imagens, sem resolvê-las dentro das obras. 
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3.2 - CONFLITOS DE GÊNERO 

 

Levando em conta o contexto cultural do renascimento do cinema coreano, Chung e             

Diffrient apontam diversas limitações nas representações de mulheres: 

O conservadorismo de gênero (gender ) há muito tempo caracteriza o nacionalismo coreano -             
seja em movimentos de independência antiamericanos ou no movimento minjung          
antiamericano. Apesar dos papéis ativos das mulheres e participação em ambos os            
movimentos, suas histórias foram enterradas sob uma história nacionalista de protagonismo           
masculino. Os papéis das mulheres mais valorizadas foram mães, esposas e irmãs que             
alimentaram homens ativistas revolucionários. Mesmo nos filmes liberal-progressistas dos         
diretores da geração minjung, como Park Kwang-su e Jang Sun-woo, as mulheres são             
frequentemente sobrecarregadas com esmagadoras metáforas de corpo/nação/classe e        
retratadas como vítimas de estupro, recepcionistas e yanggongju (um termo literalmente           
traduzido como "princesas estrangeiras", que se refere a prostitutas para soldados americanos).            
(CHUNG; DIFFRIENT, 2007, p. 125) 
 

Segundo os autores, mesmo que os filmes do final do século XX tenham sido produzidos em                

uma conjuntura de maior liberdade de expressão e que os artistas estivessem buscando             

construir novas representações e um novo realismo, as personagens femininas permaneciam à            

margem. Park complementa: 

A situação das mulheres espelhava os aspectos paradoxais da sociedade coreana, que é             
basicamente confuciana, mas também ocidentalizada, fortemente influenciada pelos processos         
de industrialização e modernização. Filmes como Because You are a Woman (Kim Yoo-jin,             
1990) e A Dog's Afternoon (Lee Min-yong, 1995) retratam a realidade da opressão das              
mulheres, bem como as lutas e dilemas de sua busca por novas identidades. Comédias              
românticas como Marriage Story (Kim Eui-suk, 1992) tornaram-se extremamente populares,          
retratando as relações entre maridos e mulheres como igualitárias, representando o conflito            
resultante desses novos relacionamentos. No entanto, os filmes raramente davam um desafio            
radical às relações entre sexos com uma consciência mais feminista. (PARK, 2007, p. 24) 
 

Essa tendência percebida pelo autor no início dos anos 1990 estava atrelada a um              

cenário profissional em que poucas mulheres possuíam autonomia criativa para filmar novas            

histórias, o que persiste até os dias de hoje. Tanto na televisão quanto no cinema,               

predominam lideranças masculinas. Em um artigo recente, Darcy Paquet conversou com           

algumas cineastas mulheres sul-coreanas e apresentou o seguinte quadro: 

produtores e investidores não se sentem à vontade para confiar grandes orçamentos a diretoras              
mulheres, o que cria uma espécie de jardim murado no qual as diretoras devem trabalhar. As                
mulheres também são desencorajadas de áreas como a cinematografia, o que talvez reflita uma              
relutância mais ampla de colocar equipamentos caros nas mãos das mulheres. 
(...) As mulheres estão em desvantagem quando se trata de construir um recorde de sucesso               
comercial, dada a relutância da indústria em confiar às mulheres produções de grande             
orçamento com maior probabilidade de sucesso nas bilheterias. E, até agora, as mulheres             
receberam relativamente pouco apoio de outras instituições que podem efetivamente construir           
a reputação de um diretor: os grandes festivais de cinema ocidentais. (PAQUET, 2017) 
 

118 



 

Os filmes de Hong Sang-soo se inserem nessas circunstâncias de uma maneira            

peculiar. Todas as obras, sem exceção, abordam as diferenças entre homens e mulheres na              46

cultura coreana, contudo, não são construídas narrativas em que mulheres inicialmente           

oprimidas triunfam sobre o machismo, muito menos há homens que reconheçam seus            

próprios gestos de opressão e se retratem ou mudem de comportamento. Um grande             

incômodo perpassa as obras, que utilizam as premissas narrativas clichês que reforçam os             

papéis de gênero e são desenvolvidas em cima de uma "dicotomia gendrada" (CHUNG;             

DIFFRIENT, 2007, p. 133). Hong não resolve essa dicotomia dentro dos filmes, mas             

esgarça-a, convocando o espectador a uma experiência afetiva que passa constantemente pelo            

desconforto. 

Vejamos o caso da personagem Seongok, de Hahaha . Ela é uma das personagens             

centrais da narrativa, mas o espectador tem acesso a ela através das memórias dos              

protagonistas (homens) Munkyung e Jungsik. Na primeira vez em que ela aparece no filme,              

está em um grande plano geral, que mostra todos os personagens e o templo no qual ela está                  

trabalhando como guia turística. Em seguida, Munkyung diz em voz over que ela tinha lindas               

pernas. Neste momento, corta para um plano detalhe das pernas de Seongok. A imagem se               

sustenta por alguns segundos e logo depois a câmera sobe até seu rosto e vemos Seongok                

discursando para um grupo escolar que visita o templo, revelado em um movimento de zoom               

out. Pelo fato do filme estar alinhado aos personagens masculinos, essa sensibilidade afeta a              

forma fílmica de uma maneira excessivamente literal: uma personagem importante é           

apresentada através de suas lindas pernas, essa é a informação que importa aos narradores              

homens. 

Em Nossa Sunhi, podemos identificar o recurso da repetição como esvaziamento de            

sentidos atrelado a essa dicotomia de gêneros. Os personagens masculinos tentam descrever a             

protagonista Sunhi através de palavras, eles utilizam adjetivos e definições idênticas, mas            

nenhuma delas é capaz de dar conta de quem Sunhi é. A repetição das palavras enfatiza sua                 

literalidade, esvaziando-as. No final, Sunhi os abandona e eles continuam: 

- Ela é inteligente e tem sensibilidade artística.  
- Ela é linda e um pouco estranha.  
- Ela é honesta e muito competente. 
- Verdade. Também acho.  
- Acho que todos pensamos igual.  

46 Vale notar que, em todos os filmes, não há qualquer espaço para personagens cujas identidades de gênero                  
estejam em descompasso com o sexo biológico. Portanto, sempre que estivermos nos referindo a homens e                
mulheres, está presumido que sejam todos cisgêneros. 
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- Sim.  
- Mas eu não sei o que ela está pensando. 

 
Nesse exemplo, fica evidente como a literalidade descritiva de Hong pode acentuar tensões             

subjacentes às relações humanas em sua sociedade, tanto por meio da repetição quanto da              

encenação teatral com duração prolongada, que enfatiza a fisicalidade das superfícies           

filmadas.  

Ivone Margulies associa esse tipo de recurso às estratégias de desfamiliarização           

propostas pelo formalista russo Victor Shklovsky, que propõe tornar o familiar estranho sem             

nomear a coisa conhecida, mas substituir o nome pela descrição concreta: “o propósito da arte               

é transmitir a sensação das coisas tal como elas são percebidas, e não como são conhecidas                

(…) é tornar a pedra pedregosa.” (SHKLOVSKY apud MARGULIES, p. 148) A autora             

identifica aí um "ponto cardeal" que guia a obra de Chantal Akerman - e que pode ser trazido                  

para analisarmos a obra de Hong: "a questão de substituir o conhecimento de um objeto por                

uma 'visão' dele, e chamar a atenção para sua materialidade pelo 'recrudescimento' da             

linguagem." (MARGULIES, p. 148) Segundo Margulies, a textura cinematográfica         

"recrudescida" seria potencializada por Akerman na medida em que a diretora conecta-a à             

dimensão temática de seu cinema, dialogando com os melodramas domésticos. 

Nos filmes de nosso corpus , a matriz das comédias românticas fornece um imaginário             

extenso e altamente gendrado para que ocorram os deslizamentos formais e sejam produzidos             

estranhamentos interessantes através do reforço da materialidade. Como observa Leger          

Grindon, a batalha entre os sexos estabelece o conflito central que anima esse gênero              

narrativo. "Comédias românticas retratam as mudanças na condição das mulheres nos tempos            

modernos. Como resultado, a negociação dentro do casal sobre o papel social da mulher se               

tornou um elemento primordial do gênero (genre )." (GRINDON, idem, p. 4) Essa premissa             

condiz com o contexto social em que as obras foram produzidas e Hong frequentemente              

representa homens com dificuldade em lidar com as transformações dos papéis sociais das             

mulheres e, consequentemente, com os seus próprios papéis. Grindon afirma que um arco             

narrativo comum nas comédias românticas consiste nas mútuas concessões que homens e            

mulheres precisam fazer em seus comportamentos para obter harmonia e equilíbrio em um             

relacionamento (ibidem, p. 12). Espera-se que, ao final, tanto o mocinho quanto a mocinha              

revejam suas atitudes para eles formarem um casal ou então "evoluírem" para as próximas              

relações, tendo aprendido lições importantes. 
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Todavia, os homens dos filmes de Hong são incapazes de mudar, conforme descreve             

Michael Unger: 

De fato, muitos de seus personagens não sabem o que querem, são passivos e incapazes de                
superar suas próprias circunstâncias ou comportamentos. As cenas de sedução não terminam            
em satisfação sexual, mas frequentemente em frustração e tornam mais obscura a diferença             
entre desejo e amor em seus personagens masculinos. Eles repetem os mesmos erros e              
realizam as mesmas atividades repetidas vezes. Eles não sofrem nenhuma mudança           
significativa e são, em sua maioria, a mesma pessoa no final do filme, como no começo.                
Ironicamente, várias das personagens femininas experimentam uma mudança dramática ao          
longo da narrativa e acabam num estado diferente do que estavam no início do filme. (…) As                 
mulheres quebram o ciclo, mas os homens parecem incapazes de fazê-lo. (UNGER, 2012) 
 

Enquanto as mulheres são singulares, complexas e dão nome aos filmes (Claire em A Câmera               

de Claire, Soojung no título original de A Virgem Desnudada , que é Oh! Soojung, Haewon               

no título original de A Filha de Ninguém, que é algo como A Filha de Ninguém Haewon,                 

Sunhi em Nossa Sunhi), os homens coreanos costumam ser bobos e movidos apenas por              

instintos primitivos. Isso é frequentemente verbalizado pelas personagens, como em A           

Visitante Francesa , quando Jong-Soo (Kwon Hae-Hyo) tenta trair sua esposa grávida com            

Anne (Isabelle Huppert) e Park Sook (Yoon Teo-Jong) aconselha a amiga francesa a ficar              

longe dos homens coreanos, pois eles não são confiáveis.  

Esse tipo de representação comunica-se com uma tendência de remasculinização do           

cinema coreano apontada por Kim Kyung Hyung: "A palavra "remasculinização" pressupõe           

uma condição de masculinidade ameaçada ou emasculação. (...) As representações de sujeitos            

masculinos humilhados e emasculados preparam o palco para a sua remasculinização, e            

ocasionaram um renascimento de imagens, discursos culturais e ficções populares que           

fetichizaram e imaginaram masculinidade e homens dominantes." (KIM, 2004) O autor           

defende que a busca pelo self no período de redemocratização coreana articulou-se com uma              

posição específica de gênero, calcada essencialmente no homem. A negociação de uma            

sensibilidade e sistema de valores em um período pós-autoritário foi estruturalmente tecida            

através da reiteração de sujeitos masculinos. Segundo Kim, a recuperação de uma            

subjetividade máscula foi considerada necessária para que a Coreia do Sul pudesse            

acompanhar as rápidas e radicais mudanças em curso; o país se afirmava em um mundo               

global como moderno, industrial e urbano.  

Contudo, ao contrário de seguir essa tendência e reforçar a masculinidade dos seus             

personagens, o cinema de Hong evidencia a fragilidade desse princípio. Os homens coreanos             

do cinema de Hong são estúpidos, limitados e não possuem trajetórias de transformação;             
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estão aprisionados em ciclos viciosos, retroativos e vazios mas (ou, justamente, por isso)             

sempre em busca de uma completude jamais alcançada, através do coito com corpos             

femininos. Conforme observa Aleksander Koren, "os personagens nunca recebem qualquer          

resolução, eles sempre ficam em um ciclo de insatisfação, nunca se tornando um cidadão              

idealizado ou encontrando sua remasculinização." (KOREN, p. 5-6). As poucas vezes em que             

ocorrem transformações, elas estão atreladas às camadas mais fantásticas ou surreais dos            

filmes, como em Certo Agora, Errado Antes , em que o protagonista masculino tem seu              

comportamento alterado em uma das realidades paralelas (na segunda vez em que a história é               

contada) ou em Você e os Seus, quando o personagem simplesmente aceita que sua amada               

talvez seja várias pessoas ao mesmo tempo. 

 
Imagem 31: still  de Noite e Dia. 

 
A realizadora Claire Denis é uma grande entusiasta do cinema de Hong Sang-soo e,              

dentre suas reflexões, levanta questões que podem nos ajudar a cotejar os filmes devido à               

maneira como eles representam os gêneros. Ao analisar a construção dos personagens, a             

cineasta escreve: 

Os personagens masculinos são invejosos, covardes, devorados pela competição latente com a            
qual se deparam. Mas, como o filme em si, eles lideram a busca heróica por sua verdade moral                  
(e principalmente artística). 
As mulheres são as verdadeiras heroínas, as corajosas. Desprezadas (vencidas?), elas           
permanecem amantes do tempo, tempo que entoa o passado e presente da história, e um tempo                
perdido para os homens. (DENIS, 2005, p. 37)  47

 

47 No original: "Les personnages masculins sont envieux, lâches, rongés par la compétition latente qui les 
oppose. Mais comme le film même ils mènent la quête héroïque de leur vérité morale (et artistique, pour la 
plupart). (...) Les femmes sont les vraies héroïnes, les braves. Bafouées (vaincues?), elles restent maîtresses du 
temps, du temps qui scande le passé et le présent du récit, et de tout un temps perdu pour les hommes."  
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Em outro artigo, ela volta a associar as mulheres à ideia de tempo e apresenta o conceito de                  

que elas funcionariam como "metrônomos", comandando o tempo de seus corpos, dos corpos             

masculinos e, consequentemente, de todo o filme. "As mulheres nos filmes de HONG são              

fisicamente massacradas como no primeiro filme [Turning Gate], ou abandonadas por um            

relacionamento amoroso [A Mulher é o Futuro do Homem]. No entanto, elas são as donas do                

seu tempo. Elas não são corpos flutuantes." (DENIS, 2007) Ou seja, ela identifica uma              

aderência da forma fílmica às personagens femininas, mesmo quando estas não são as             

protagonistas das histórias. 

Ao comentar os filmes Turning Gate e A Mulher é o Futuro do Homem , Denis               

compara a articulação dos valores morais nessas narrativas com o que é feito no cinema               

estadunidense: 

Recentemente, tem ocorrido um tipo de censura até nos filmes americanos. Isto é, uma mulher               
só pode se libertar quando está bêbada. Caso contrário, ela nunca se deixa escorregar. Eu fico                
enojada com isso. É assim que eles protegem a virtude de uma mulher. É uma maneira horrível                 
de proteger a moralidade. Portanto, somente quando um humano está bêbado é que a pessoa               
pode mostrar o instinto animal limítrofe. 
Mas o cinema de HONG Sangsoo mostra exatamente o oposto. O álcool em seus filmes nunca                
camufla a fraqueza humana, nem é usado como uma ferramenta para abalar sua abstinência.              
Isto é, não é uma ferramenta para esconder uma fraqueza quando se deseja alguém. No cinema                
de HONG Sangsoo, tudo é decidido antes de se começar a beber. (...) Quando bebem, estão                
dizendo uns aos outros: "não vamos nos disfarçar". O que queremos não é necessariamente um               
"romance", mas apenas desfrutar do sexo. Então é exatamente o oposto dos filmes americanos.              
O álcool retratado na maioria dos filmes é usado para fazer os personagens fingirem culpa,               
cobrindo os rostos com as mãos e lamentando: "Meu Deus, o que eu fiz nesta sala!" (ibidem) 
 

A cineasta traz a bebida alcoólica como peça-chave para acessar a poética deste conjunto de               

filmes. Aqui, Denis refere-se à diluição dos julgamentos morais e chama atenção para como              

as virtudes femininas são desconsideradas neste cinema. Diferente de um senso comum que             

pensaria na influência ocidental como progressista em relação a tradições locais, Denis            

associa a referência do cinema clássico estadunidense a um tipo de discurso conservador             

moralizante, enquanto os filmes de Hong estariam propondo uma forma diferenciada de            

perceber essas situações e olhar para os corpos, principalmente os femininos.  48

48 Essa leitura realizada pela diretora francesa concentra-se exclusivamente na obra de Hong em comparação a                
um suposto senso comum no cinema ocidental, mas desconsidera as especificidades da cultura coreana. Trago,               
então, as ponderações de Jane Park sobre o álcool, em um artigo que compara comédias românticas coreanas                 
com norte-americanas: "o alcoolismo é visto como um problema social e vício pessoal a ser superado nos EUA,                  
enquanto a bebida é considerada um importante lubrificante social na Coréia, funcionando como um escape               
aceito e atividade de vínculo, particularmente entre os homens. Embora as mulheres coreanas tenham obtido               
mais poder legal e econômico com sua entrada no mercado de trabalho, elas ainda precisam satisfazer as                 
expectativas de feminilidade "suave" e "inocente". " (PARK, 2010) Ou seja, mesmo na cultura coreana que               
entende o álcool de maneira diferente que a ocidental, a embriaguez de mulheres vai na contramão do papel                  
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Imagem 32: frame de A virgem desnudada por seus celibatários. 

 
Nos filmes de Hong, a encenação teatral com planos de longa duração contribui para              

evidenciar tensões através dos detalhes que só podem ser percebidos com o tempo. Eles              

emergem para a superfície em pequenos gestos, palavras, olhares, respirações . Como percebe            

Gilles Deleuze em uma tradição do cinema moderno que chama de cinema corpóreo:  49

O corpo (...) é inicialmente captado num espaço bem diferente, no qual os conjuntos              
disparatados se recobrem e rivalizam, sem poderem se organizar conforme esquemas           
sensório-motores. (...) É o espaço de antes da ação, sempre visitado por uma criança, ou por                
um palhaço, ou por ambos a um só tempo. É um espaço pré-hodológico, como uma fluctuatio                
animi que não remete a uma indecisão do espírito, mas a uma indecidibilidade do corpo.               
(DELEUZE, 2005, p. 243) 
 

Hong coloca os personagens/atores constantemente em um lugar entre a contenção e o             

relaxamento, entre o controle e o desequilíbrio, entre o pudor e a liberação, o que se aproxima                 

dessa ideia deleuziana de indecidibilidade do corpo, o espaço de antes da ação.  

Por isso, é crucial a presença do álcool nos filmes como um elemento propulsor de               

ações. Os corpos que, enquanto sóbrios, parecem autômatos, ganham um outro aspecto            

depois de algumas garrafas de soju . O espaço habitado pelos personagens/atores é            

contaminado por uma atmosfera de liberação: predomina uma inconsequência, uma abertura           

para a irrupção de impulsos, as mulheres se comportam de maneiras supostamente            

inadequadas às convenções sociais e isso não é representado com tom de julgamento. O              

social esperado delas. Assim, talvez a naturalização do comportamento desviante das mulheres no cinema de               
Hong seja estranho até mesmo se comparado ao cinema clássico local, e não apenas ao cinema ocidental. 
49 Os exemplos analisados pelo autor são filmes de Philippe Garrel, como Les enfants désaccordés (1964), Le 
révélateur (1968), L'enfant secret (1979), e filmes de Jacques Doillon, como Les Doigts dans la tête (1974), La 
Femme qui pleure  (1979) e La Pirate (1984). 
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esvaziamento de valores, de convenções, de repertórios culturalmente partilhados, pode ser           

afirmativo e propositivo se o entendemos dessa forma. Não um esvaziamento apontando para             

um pessimismo ou uma desumanização, mas a um estranhamento, uma desconfiança do que             

se entende como norma, propondo uma recolocação dos corpos dentro do cinema - e, por que                

não, fora dele? 

Assim, o projeto de Hong ganha uma dimensão mais claramente política (e            

perturbadora para a sociedade coreana) quando ele propõe uma diluição das fronteiras entre             

o cinema e a vida não apenas no presente da encenação mas também na maneira particular                

com que os textos estelares dos atores são ressignificados - seja por meio de uma total                

subversão ou de uma deliberada apropriação das imagens e narrativas construídas pela mídia. 

 

3.3 - O SISTEMA E AS ESTRELAS 

 

Pela filmografia de Hong, já passaram estrelas consagradas e populares na indústria            

do entretenimento sul-coreano como Jung Yu-mi, Jung Jae-young, Yoon Yeo-jeong, Go           

Ah-sung, Seo Young-hwa, Yoo Jun-sang, Ju-bong Gi, Moon Sung-Keun, Ahn Jae-hong,           

Kwon Hae-Hyo, Song Seon-mi, Chu Sang-mi, Ye Ji-won, Kim Sang-kyung, Kim Joo-hyuk,            

Kim Eui Sung, Yoo Sun, Jeong Yu-mi, Kim Sang Joong e Lee Sun Kyun. A participação                

dessas celebridades gera uma série de expectativas no público local e o crítico Huh              

Moon-yung percebe que eles costumam entregar performances "impressionantes" nos filmes          

de Hong: 

É necessário salientar que HONG Sangsoo é um dos diretores capazes de obter as melhores               
atuações dos atores, pelo menos na Coreia. Ele concedeu papéis de protagonismo a muitos              
tipos diferentes de atores, desde as principais estrelas até os novatos desconhecidos, e eles o               
retribuíram exibindo suas melhores performances - ou pelo menos as mais impressionantes - de              
suas carreiras. Isso pode não ser muito perceptível para o público estrangeiro em comparação              
com outros elementos dos filmes da HONG Sangsoo. De modo geral, o desempenho de um               
ator em um filme tende a ser aceito como mais abstrato quando visto por um público usando                 
idiomas diferentes. (HUH, 2007) 
 

Apesar das barreiras apontadas por Huh para uma plena apreciação do trabalho dos atores              50

nesse texto de 2007, muitos deles tiveram reconhecimento em festivais internacionais           

50 Chung e Diffrient também observam as limitações da influência dessas estrelas em um público não-asiático:                
"Enquanto os filmes coreanos com as principais estrelas Hallyu (...) tendem a dominar os mercados asiáticos, a                 
atenção ocidental ao cinema coreano tem sido direcionada principalmente para o cinema de arte (por autores                
premiados como Im Kwon-taek, Kim Ki-duk e Hong Sang-soo) ou filmes de gênero (particularmente horror).               
Poucas estrelas de cinema coreanas são famosas fora da Ásia (…)" (CHUNG, DIFFRIENT, p. 268) 
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posteriormente e ganharam prêmios de atuação, como o Urso de ouro em Berlim (Kim              

Min-hee, 2017) e o Leopardo de ouro em Locarno (Jung Jae-Young, 2015), além de              

indicações em Cannes e diversos prêmios em festivais asiáticos e associações de críticos             

coreanas. 

 

 
Imagem 33: Choi Young-shil é abordada por fãs em Conto de Cinema. 

 
As personas construídas por esses atores foram apropriadas por Hong, ressignificadas,           

e mesmo os atores mais famosos são inseridos em uma lógica auto-referente            

desglamourizada. Os filmes aqui analisados apresentam cineastas que fazem filmes que           

ninguém viu, escritores que só escrevem sobre a própria vida, pintores obcecados por pintar              

os mesmos temas, atores que interpretam a si próprios. Desde as narrativas até o próprio               

método de produção, esses filmes se dobram sobre eles mesmos, ressaltando mais os seus              

próprios fracassos do que eventuais sucessos. "Não há nada de grandioso ou sublime em se               

dedicar ao cinema ou nas vidas daqueles que se dedicam ao cinema (...) [Os filmes de Hong]                 

nunca caem na complacência por causa do glamour, nem promovem a inspiração genial, nem              

sucumbem à denúncia da incompreensão cega da indústria frente ao talento, nem cantam à              

nostalgia [de um momento idealizado do cinema no passado]" (WOLF, 2013, p. 34). 

Cinema e vida se confundem em inúmeras camadas e é interessante ler os             

pensamentos de Isabelle Huppert durante as gravações de A Visitante Francesa . A atriz,             

famosíssima no ocidente, se surpreendeu quando foi almoçar com os seus colegas de cena              

coreanos (cujo trabalho ela desconhecia) em um pequeno restaurante perto das locações onde             

estavam gravando em Mohang e eles foram assediados por fãs, enquanto ela sequer foi              

reconhecida. Chamou atenção de Huppert, também, a maneira despojada como tais estrelas se             

dispunham a participar do projeto: "É incrível que em filmes tão pequenos e modestos, cada               
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ator tenha seu empresário e seu carro." (HUPPERT, 2012, p. 33) É uma relação incomum no                

contexto de cinema ficcional das grandes coproduções internacionais com as quais a estrela             

francesa estava acostumada. O diário de Huppert (registrado pela atriz com um gravador de              

voz e, posteriormente, transcrito e publicado na Cahiers du Cinéma ) é um precioso             

documento para entendermos, com um olhar estrangeiro, o método de trabalho de Hong.  

Sobre a primeira colaboração dessa atriz com Hong Sang-soo, Gonzalo Amatria           

pondera: 

[A Visitante Francesa] é o primeiro filme em que Hong introduz uma estrela das dimensões de                
Huppert em um universo geralmente de dimensões domésticas. E não é uma operação de              
marketing (embora em países cinematograficamente provincianos como o meu, Espanha, o           
nome da estrela tenha servido para lançar o filme, o primeiro da longa produção de Hong que                 
chega aos cinemas comerciais), mas adiciona uma camada a mais de cinefilia a um cinema já                
cheio de cinefilia (e ainda radicalmente vazio na aparência, radicalmente modesto,           
radicalmente austero). É Isabelle Huppert como a própria citação cinéfila: interpretando três            
mulheres muito diferentes, todas perdidas na tradução linguística e traduções amorosas,           
Huppert é dividida em três versões de si mesma, sem deixar de ser ela mesma em nenhum                 
momento, e sem nunca chegar a sê-lo completamente. Porque Huppert, no fundo, é mais uma               
das peças, fragmentos, retalhos de conversas e imagens com as quais Hong compõe seus              
patchworks. (AMATRIA, 2013, p. 120) 
 

Nessa passagem, o crítico observa como o texto estelar de Huppert é apropriado pelo cinema               

de Hong enquanto um artifício cinefílico auto-referente, em abismo, esvaziado de sentido. E a              

atriz demonstra entusiasmo em participar desse tipo de projeto: "Eu ainda não sei nada sobre               

o roteiro ou a história. Eu só vejo que há duas atrizes e um ator no momento. E eu gosto de                     

não saber nada. É bem empolgante." (HUPPERT, idem, p. 30) 

Essa maneira superficial e leve de trabalhar ajusta-se bem ao cinema de Hong. Ele              

costuma afirmar que lida com os atores enquanto "pessoas" e não como "atores" e que a                

seleção de elenco é feita a partir de suas "impressões" sobre os atores, preferindo não               

conhecê-los a fundo durante as gravações . 51

Quando eu decido trabalhar com um ator, não é porque ele já fez algum trabalho em outros                 
filmes. É porque quando eu o conheci, eu senti algo sobre essa pessoa e este encontro me                 
lembrou algo do meu passado, então eu me sinto íntimo com a minha memória, eu sinto 'talvez                 
eu possa fazer algo com esse cara'. Então eu olho para esse ator totalmente como uma pessoa,                 
não como ator, eu não ligo para o que ele fez e outros filmes. (HONG, 2017c) 
 

Todavia, as "pessoas" convidadas pelo diretor para atuar em seus filmes são, com raríssimas              

exceções, atores profissionais. Ainda que Hong descreva Robert Bresson como uma           

importante referência cinematográfica, em especial as reflexões presentes no livro Notas           

Sobre o Cinematógrafo - Hong às vezes usa até o termo "modelos" para se referir aos                

51 Fonte: HUH, 2007. 
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intérpretes de seus filmes - o cineasta francês possui um extenso trabalho com não-atores              52

que difere do que Hong vem desenvolvendo com os atores profissionais coreanos. Afinal,             

habilidades específicas são necessárias para atuar em seus filmes, como a capacidade de             

decorar textos com extrema rapidez e performar em planos longos, assim como a simples              

disponibilidade e vontade de participar dos projetos com o nível de entrega (e pouca              

remuneração) exigido pelo diretor. Essa metodologia de trabalho busca trazer o fator            

contingencial para a obra através dos mais diversos elementos: desde as condições climáticas             

até as condições físicas dos atores em cada manhã.  

Esses profissionais têm a possibilidade de experimentar um estilo diferenciado de           

interpretação e de metodologia de trabalho. Mais que uma preocupação com uma virtuose ou              

com a execução de um plano de filmagem cuidadosamente planejado e com cronogramas             

precisos, os filmes de Hong se direcionam ao encontro dos artistas e técnicos no espaço do                

set, priorizando uma abertura ao acaso, às ideias que surgem espontaneamente no presente,             

sem que ninguém saiba de antemão quando nem como o trabalho vai terminar. Cada dia é                

uma surpresa para todos os envolvidos. O diretor de fotografia Park Hong-yeol constata que              

indicações decisivas são recebidas apenas alguns minutos antes de filmar uma cena, e isso              

cria uma energia específica e força os atores e técnicos envolvidos no projeto a terem uma                

concentração extrema, se situando ainda mais fortemente no presente das gravações.           

(MALAUSA, 2012c, p.17) 

O ator Kim Sang-Joong, que já tinha atuado em 23 dramas para TV e 2 longas                

metragens quando foi chamado por Hong pela primeira vez para trabalharem juntos, atuando             

em O Dia Em Que Ele Chegar, afirmou ter aceitado participar do projeto com o intuito de                 

"insultar" o diretor e sua metodologia de trabalho. Em uma coletiva de imprensa, o ator               

declarou: "Normalmente, os diretores trabalham em filmes em um ambiente preparado, mas            

ouvi dizer que o diretor Hong nunca prepara nada. Eu pensei que deveria conhecê-lo melhor               

antes de começar a criticá-lo, então é por isso que decidi trabalhar com ele." (LEE, JIN-HO,                

2011) Entretanto, o ator disse ter tido uma alegre surpresa e ficou impressionado com o estilo                

impulsivo do diretor: "Ele não começa a escrever o roteiro no dia porque ele é preguiçoso,                

mas ele só desenha as imagens repentinas que vêm à sua mente aqui e acolá. Eu sempre                 

costumava analisar tudo antes de começar a gravar um filme, mas desta vez eu filmei com                

52 Cf: HONG, 2017c. 
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minha mente em branco. Mas, como resultado, tornou-se um trabalho muito significativo."            

(ibidem)  

Yoo Joon-sang, por sua vez, participou de oito filmes de Hong até 2017, atuando              

como protagonista em alguns e fazendo pequenas participações em outros. Ele comenta sua             

relação com o método de Hong: "No início, tive uma sensação de total absurdo."              

(MALAUSA, 2012c, p. 17) Yoo pensava que era uma mentira, que Hong escrevia as cenas               

com antecedência, sem dizer ao elenco. "Mas, depois de uma queda no set de Hahaha , fui a                 

um médico com ele e o vi escrever uma cena enquanto estávamos na sala de espera, e isso foi                   

integrado ao roteiro depois. Eu entendi que era realmente o jeito dele de fazer as coisas."                

(ibidem) Sobre a pouca remuneração, ele prossegue: 

Eu praticamente não sou pago, apenas algumas despesas de transporte... Como minha carreira             
funciona bem, não importa, mesmo que meu agente desaconselhe fortemente que eu trabalhe             
para Hong Sang-soo! O diretor de filmes comerciais Kang Woo-suk, que é muito rico e com                
quem trabalho regularmente, me diz: "Por que você não faz a mesma coisa comigo?" [risos]               
Mas tudo é tão diferente com o Hong: eu tomo nota de suas instruções, seus comentários, isso                 
me serve o tempo todo. (MALAUSA, 2012c, p. 17-18) 
 

Ou seja, este ator é atraído pelos projetos menos por uma lógica financeira e mais pela                

experiência da criação artística proposta pelo cineasta. 

Tal metodologia vai na contramão das técnicas de construção de personagem que            

levam em conta motivações psicológicas e que entendem os personagens como seres que             

habitam a diegese, totalmente separados dos atores. Há uma diluição dessas fronteiras. Kim             

Sang-kyung, ator que colaborou diversas vezes com Hong, reflete sobre a maneira como o              

diretor mescla sua identidade com a do personagem, através de seu corpo, sua figura: "Depois               

de assistir Turning Gate no cinema, eu me vi lá em cima, mas não era o meu verdadeiro eu.                   

Eu estava usando meu corpo e mente, mas não achei que fosse eu." (HUH, idem) Hong dirige                 

sua atenção aos atributos físicos e às características mais básicas apresentadas "naturalmente"            

pelos atores. "Eu lido com cada ator de forma diferente. Não existe um método formal nem                

nada. É apenas um processo baseado em uma observação e compreensão mútua." (ibidem)             

Com raras exceções, Hong dá poucas indicações aos atores para além dos textos escritos em               

cada manhã: 

Eu lhes dou duas coisas, que são: um diálogo com o qual eles podem trabalhar               
confortavelmente (é o que eu espero) e a outra coisa é que eu não lhes dou nada. Eu não lhes                    
dou nenhuma explicação sobre o personagem, sua história precedente, coisas assim. Eles vêm             
para o set sem saber nada. Eles não têm nada para se preparar. Então, eles não têm como trazer                   
algo de suas memórias. (...) Eles não podem usá-las. Quando eles chegam, já há um roteiro                
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impresso esperando por eles. Eles ficam tão ocupados memorizando as falas. Eles não têm              
tempo. (HONG, 2017a) 
 

Embora os atores possam propor as entonações nos diálogos e desenhar as partituras             

corporais, grande parte de sua atenção fica dedicada à memorização dos textos, o que tende a                

comprometer uma construção mais cerebral de personagens e contribui para que algo de             

inesperado surja a cada repetição. Eles são colocados em uma condição física peculiar. 

Lee Sun-kyun, ator que trabalhou com Hong em cinco projetos, confirma esse tipo de              

experiência: 

No set, estou sempre ocupado memorizando minhas falas. [Risos] Quando comecei a trabalhar             
com ele, fiquei bastante frustrado e com medo pelo fato de não ter nada para me preparar para                  
o papel. No entanto, depois da experiência de trabalhar com ele em vários filmes, agora a                
primeira coisa que vem à mente é: “Preciso me apressar e memorizar minhas falas.” [Risos] Se                
eu fosse apontar quaisquer mudanças, é que agora eu posso deixar tudo de lado e vou para as                  
gravações calmo e composto. (CHANG, 2013) 
 

Analisando este tipo de processo, percebemos que o interesse do realizador vai além de              

contar uma história; seu foco está também nos pequenos acontecimentos que se dão no              

presente das gravações, no encontro com os atores e com os espaços, o que afeta a escolha                 

dos takes que serão usados na edição final. Lee (que interpretou o personagem Munsoo em               

Nossa Sunhi) descreve sua surpresa ao assistir o filme no cinema: 

A cena em que Munsoo está bebendo com seu colega Jaehak (interpretado por JUNG Jae               
Young) foi gravada em um plano com 15 minutos de duração. Há uma fala onde Munsoo diz:                 
“Você tem que cavar até o fim para saber o que é importante, certo?” Já que a cena era tão                    
longa, de repente acabei esquecendo minhas falas. 
Eu não queria perder essa cena, e eu sabia que o JUNG Jaeyoung iria entrar para preencher a                  
lacuna, então continuei, "cavar e cavar e cavar mais fundo", até que finalmente lembrei minhas               
falas. Quando vi o filme, percebi que HONG tinha usado essa tomada no corte final. (CHANG,                
2013) 
 

Esse tipo de situação confirma o apreço de Hong por esses pequenos imprevistos que surgem               

no set. 

A memorização dos atores muitas vezes é dificultada por um elemento narrativo            

presente em todos os filmes de Hong e que é trazido para a concretude da realização: o                 

álcool. O estado de embriaguez introduz um descontrole nos personagens, afetando suas            

ações e justificando comportamentos desviantes das normas sociais e, na hora de gravar as              

cenas de bebedeira, o diretor aconselha os atores a, de fato, consumirem a bebida. "Nós               

bebemos muito quando filmamos este filme" (HONG; LEE, 2013), afirma Lee sobre o             

mesmo longa comentado acima. Hong justifica: "Poderia ser apenas uma ideia, mas concluí             
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que um ator que finge estar bêbado é horrível no cinema. Então eu tento deixar os atores se                  

lembrarem de como é estar bêbado, deixando-os ligeiramente bêbados." (HUH, idem) Desta            

maneira, os atores acabam tendo suas performances afetadas, seus gestos, e o fator             

contingencial, tão caro ao processo do diretor, é potencializado no ato das gravações, assim              

como essa mistura entre as identidades dos atores com os personagens.  

Uma atriz que começou a trabalhar com Hong em 2015 e que, depois disso, já fez                

outros três filmes e adquiriu imensa importância na filmografia do diretor é Kim Min-hee. No               

seu caso, há uma camada extra de fricção entre a vida e o cinema, que é o romance                  

extraconjugal que a atriz e o diretor tiveram e que, até a escrita deste trabalho, ainda era                 

amplamente noticiada. A primeira vez que trabalharam juntos foi em Certo Agora, Errado             

Antes , e Kim assim descreve a colaboração artística que eles começaram a desenvolver: "Essa              

primeira colaboração foi um momento muito forte e muito precioso para mim. Foi a primeira               

vez que respiramos juntos. Quando eu repenso esse período, é como um primeiro amor, os               

primeiros sentimentos, emoções. Isso me faz pensar nas pequenas nuvens, todas lindas no             

céu." (LEPASTIER; MALAUSA, 2017)  

Todavia, esse romance rapidamente veio à tona e teve enorme repercussão,           

tornando-se um dos principais escândalos midiáticos da indústria do entretenimento coreano.           

Alguns meses depois, a atriz já sentia as consequências em sua vida pessoal e profissional.               

Kim, que era considerada uma estrela em ascensão no sistema da hallyu e que começava a                

trilhar uma carreira promissora, atuando em diversos produtos para cinema e TV, passou a              

sofrer ataques em redes sociais, sendo chamada de "destruidora de lares" (homewrecker) e             

"sedutora profissional" ( seductress). Ela teve um contrato publicitário cancelado, o filme           53 54

no qual ela atuava e que estreava nos cinema coreanos foi boicotado por grande parte do                

público, sua companheira de cena foi criticada por dedicar-lhe um prêmio de atuação, ela              55 56

53 Cf: Searching for Kim Min-hee 
<https://www.theringer.com/movies/2018/3/9/17098510/on-the-beach-at-night-alone-hong-sang-soo-kim-min-h
ee-claires-camera> 
54 Cf: Kim Min Hee Is Fined By Cosmetics Company Following Scandal 
<https://www.soompi.com/article/882261wpp/kim-min-hee-is-fined-cosmetics-company-scandal> 
55 Cf: Hong Sang-soo Kim Min-hee Affair Leads to Ratings Sabotage 
<https://www.koreaexpose.com/hong-sang-su-kim-min-hee-affair-ratings-sabotage/>; Anger at Adultery Betrays 
Fear at Fragility of Marriage <https://www.koreaexpose.com/anger-adultery-kim-min-hee-hong-sang-soo/> 
56 Cf: Actress Kim Tae Ri criticized for mentioning Kim Min Hee in her award speech 
<https://www.allkpop.com/article/2016/10/actress-kim-tae-ri-criticized-for-mentioning-kim-min-hee-in-her-awa
rd-speech> 
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própria deixou de ir em uma cerimônia na qual foi premiada, e desde então, ela só tem                 57

atuado nos filmes de Hong Sang-soo. Em Na Praia à Noite Sozinha , eles radicalizam, juntos,               

as fronteiras entre ficção e realidade.   58

 

 
Imagem 34: Kim Min-hee na imagem de divulgação do filme Na Praia à Noite Sozinha. 

 
Um ano depois do escândalo, Hong escreveu um filme para Kim protagonizar, no             

qual ela interpreta uma jovem atriz que vive um romance com um diretor de cinema casado e                 

que passa a sofrer represálias na Coreia por causa disso. Assim, se ao longo de mais de vinte                  

anos de carreira, Hong escreveu filmes sobre artistas coreanos, contando com personagens            

que poderiam talvez possuir semelhanças com sua própria vida ou com a vida de pessoas               

próximas, esse filme representou um marco em sua filmografia por levar ao extremo as              

fronteiras entre realidade e ficção, entre o cinema e a vida. Desde que a história de amor entre                  

Hong e Kim tornou-se pública e o casal assumiu o romance, intensificaram-se os             

questionamentos em debates e entrevistas a respeito do quanto que esse dado da vida "real"               

estaria afetando os filmes. Christopher Small questiona como foi o processo de criação junto              

à atriz, se ela participou do desenvolvimento da personagem que interpreta, Younghee. Hong             

responde: 

Não, sou só eu. Eu sei sobre [Kim Min-hee] mais do que outros atores. Eu sei como ela é                   
sendo ela mesma. Eu tinha muitas coisas em mente. O que ela fez, o que ela disse. O que eu vi                     
dela. Tudo me influenciou. É claro que não consigo distinguir entre as coisas que ela poderia                

57 Cf: Did Kim Min Hee show up for her award at the '2016 Director's Cut Awards' following her scandal? 
<https://www.allkpop.com/article/2016/08/did-kim-min-hee-show-up-for-her-award-at-the-2016-directors-cut-a
wards-following-her-scandal> 
58 Aprofundei a análise do filme Na praia à noite sozinha no artigo Virtude da moral em abismo, publicado na 
Revista Moventes. Cf: MEDEIROS, 2018. 
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ter dito e as coisas que escrevi e até as coisas que tirei de outras pessoas. O que realmente me                    
influenciou foi ela sendo ela mesma, conhecendo-a tão bem, por fazer esse filme. (SMALL,              
2017) 
 

Portanto, pensando em nossa trajetória analítica até aqui, esse filme opera exatamente            

nas margens da indústria audiovisual, incorporando o sistema estelar à sua diegese de             

maneira irregular, esvaziando-o tal qual os clichês narrativos. O filme não é sobre Kim              

Min-hee mas, ao mesmo tempo, também é. É sobre as histórias, os boatos, as narrativas               

construídas em torno da vida de uma personagem que possui profundas semelhanças com a              

sua (e com a do diretor), o que gera um constante tensionamento nos textos estelares. Hong e                 

Kim, com sua produção artística, geram conteúdo para os tabloides e, de alguma forma,              

alimentam um sistema industrial, mas eles o fazem corroendo-o por dentro e propondo novas              

questões. Seus filmes não são respostas objetivas às fofocas e aos ataques sofridos. Se a               

mídia já trabalha criando narrativas e ficções sobre suas vidas pessoais, eles embaralham             

ainda mais a vida e a ficção em seus filmes, convocando os espectadores à afecção               

interessante do "Hã?". Onde começa e onde termina a realidade?  

Essa relação ambígua entre os paratextos e o texto fílmico se retroalimentam e são              

potencializadas pelo próprio diretor. Em entrevistas, Hong demonstra enorme         

auto-consciência do seu lugar de fala enquanto criador e criatura da própria obra,             

posicionando-se de formas escorregadias. Por exemplo, quando questionado se o filme é            

autobiográfico, o diretor se esquiva: "Todos os meus filmes são autobiográficos, no sentido             

de que, seja o que for que eu faça, todos acabam mostrando algo de mim; todos os meus                  

filmes não são autobiográficos, no sentido de que eu nunca quis fazer um filme que               

represente a minha vida ou parte da minha vida." (CRONK, 2017) A auto-referência é              

explicitada e, em seguida, negada. Ele diz que busca manter um equilíbrio, pois se o trabalho                

for muito autobiográfico, ele não teria espaço para se mover como criador; mas ele busca               

manter um certo grau de proximidade, "porque se eu colocar minha própria carne e sangue               

em um filme, fica mais difícil perder a sinceridade em relação ao filme que estou fazendo. "                

(LEE, 2017) Neste depoimento, Hong reflete sobre o caráter extremamente pessoal de seus             

filmes: "Quando alguém faz um filme pessoal que é chato para outras pessoas, o cineasta será                

criticado. Mas se alguém fizer um filme pessoal que seja interessante para outras pessoas,              

então alguém irá elogiá-lo. (...) As pessoas tendem a pensar que meus filmes são muito               

pessoais." (KIM, 2017) Para o diretor, mesmo que ele use materiais pessoais para inspirar sua               
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criação, não há compromisso com uma certa fidelidade à vida "real". Pelo contrário, ele              

afirma que sua preocupação é com o ritmo, com a harmonização dos elementos fílmicos e               

com sua honestidade de espírito (ibidem).  

Há, então, uma inflexão do cinema sobre o próprio cinema: o processo de realização e               

os pensamentos em torno daquela maneira de fazer filmes contaminam a imagem e passam a               

constituir as obras. São aqueles atores, aqueles técnicos e artistas que se inscrevem naquelas              

imagens, no presente. Para esse projeto artístico, é fundamental que haja uma sintonia entre           

as pessoas envolvidas. Mesmo que eles não sejam todos amigos pessoais, é preciso uma              

atmosfera de confiança e de afeto nas mais diversas instâncias. Até mesmo ao comentar a               

escolha das locações, Hong identifica sua amizade pessoal com os proprietários dos lugares             

como um fator determinante: 

Eu gravo em lugares familiares por razões de economia, freqüentemente isso evita que eu              
tenha de pagar e, além disso, às vezes pode-se comer no local [risada]. Mas esse sistema                
familiar tem um impacto direto na encenação. (...) Por nada no mundo eu gostaria de voltar às                 
grandes produções do início da minha carreira: com este método leve, eu tenho apenas que me                
concentrar sobre as coisas que me interessam e posso trabalhar com as pessoas que eu amo.                
(MALAUSA, 2012b, p. 12) 
 

Como o cineasta aponta na passagem acima, seu "sistema familiar" de produção possui um              

"impacto direto na encenação", criando as condições para que a imagem seja afetada por              

aquelas pessoas que a produzem naqueles lugares específicos. Nesse sentido, Isabelle           

Huppert descreve até mesmo um ritual ocorrido em um dos primeiros dias de produção do               

filme A Visitante Francesa , com o objetivo de afugentar os maus espíritos. Há um desejo de                59

que o corpo fílmico passe a carregar impulsos, fagulhas e fendas, para que elas se atualizem a                 

cada vez que as obras sejam reproduzidas.  

O cinema de Hong possibilita que gestos extremamente pessoais e íntimos possam             

habitar as salas de cinema mundo afora. Seja nos festivais ou no circuito comercial              

alternativo, nos deparamos com uma articulação de estratégias formais bastante particular,           

friccionando as balizas de certo bom gosto estético. Comentando a exibição de A Câmera de               

Claire no festival de Cannes em 2017, Eduardo Valente percebe "uma beleza particular em              

ver projetado no 'maior festival de cinema do mundo' um filme onde, por exemplo, a               

59 "Esta manhã, houve uma pequena cerimônia para afastar os maus espíritos das filmagens. Todos se prostraram                 
em uma mesa cheia de oferendas, frutas, pequenos pratos, bolos e uma cabeça de peixe com um bilhete dentro.                   
Normalmente, usa-se a cabeça de um porco, mas eles não tinham um e, por isso, colocaram um peixe. E então                    
todos, equipe a equipe - luz, som, atores, etc. - prostram-se e bebem um gole de makkoli, uma espécie de saquê                     
coreano delicioso." (HUPPERT, 2012, p.30) 
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mixagem não consegue esconder as falhas da captação do som – que se tornam assim parte                

essencial da forma do filme, e uma afirmação real sobre o que pode ou não ser o cinema."                  

(VALENTE, 2017). Segundo o autor, o nome de Hong por trás de gestos como esse               

proporciona uma legitimação a algo que poderia ser depreciado devido à sua suposta baixa              

qualidade, e termina por tensionar "os limites do que é considerado 'adequado'." (ibidem) As              

reflexões de Valente atestam a importância de analisarmos a obra de Hong inserida em um               

contexto maior de produção, distribuição e exibição, visto que essas instâncias se animam             

mutuamente e são colocadas em constante fricção pela forma dos filmes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

 
Imagem 35: frame de Como Você Sabe Tudo. 

 
 
 

Os filmes de Hong Sang-soo nunca foram sobre o         
que acontece. Alguns são sobre o que aconteceu,        
alguns são sobre o que poderia ter acontecido, e -          
cada vez mais - alguns são sobre a diferença entre          
os dois. 

(David Ehrlich) 
 
Eu acho que a comparação é um instinto básico         
nosso. Nós comparamos o tempo todo. Comparar é        
muito importante. 

(Hong Sang-soo)  60

 
Embora seja difícil ser humano, não vamos nos        
transformar em monstros. 

(Frase repetida por diversos personagens 
em Turning Gate ) 

 

60 In: KIM, 2017 
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Ao longo de nossa trajetória nesta dissertação, vimos como Hong Sang-soo atualiza            

questões previamente trabalhadas por outros diretores na história do cinema, propondo novos            

impasses. Como na tradição rosseliniana, "o cineasta parece não intervir, ou intervir muito             

pouco, parece estar mesmo ausente da rodagem e, porém, nada se faz que ele não tenha, de                 

certa maneira, previsto - ou antes, que ele não tenha previsto aceitar e disso se servir                

integrando-o no seu projecto." (AUMONT, 2008b, p. 171) O filme se faz na sua própria               

busca, mas sempre tendo a figura do diretor em posição central para seu acontecimento, como               

condutor dessa aventura da qual todos farão parte. Nas falas de Hong, fica evidente sua               

ênfase na primeira pessoa do singular: “Algumas coisas com as quais me deparo no dia a dia                 

despertam curiosidade em mim. (...) Meus filmes são um jeito de eu desvendar essas coisas.”               

(KIM, 2011) São os "meus" filmes, a "minha" curiosidade - partilhada pelos demais artistas              

em alguma medida, mas fundamentalmente centrados em Hong, orbitando ao seu redor.            

Assim, o "seu" cinema poderia ser apenas excessivamente egóico e auto-centrado (e não             

deixa de ser), mas o cineasta demonstra total consciência desse gesto e aposta em uma               

auto-ironia, debochando da sua condição de artista enquanto faz um cinema cuja principal             

janela de exibição são justamente os festivais de cinema e o circuito comercial “de arte” -                

instituições que, por sua vez, se sustentam econômica e simbolicamente através da            

legitimação do nome de artistas como uma espécie de grife, seguindo uma lógica autoral.  

Portanto, ainda que possamos criticar a política dos autores surgida na França em um              

contexto de afirmação do papel do diretor em oposição ao do roteirista (AUMONT, 2008a, p.               

152) - e de seu investimento na escolha de certas personalidades como mais importantes do               

que outras -, o fato é que hoje vemos seus reflexos na circulação de filmes nos festivais e no                   

circuito de salas especializado, com uma ampla estrutura construída em volta para legitimar             

tal sistema. A complexidade do gesto de Hong está no fato dele aderir a este sistema cultural                 

extremamente capitalista e eurocêntrico ao mesmo tempo em que evidencia suas fragilidades,            

compartilhando publicamente o ridículo de todos esses paradigmas, suas contradições e           

conflitos, tensionando-o no seu interior.  

Neste trabalho, pudemos verificar como o imenso conjunto de filmes aqui analisados,            

recortados pela assinatura de Hong enquanto "diretor e roteirista" como traço em comum,             

apresentam características que afirmam e negam, ao mesmo tempo, a lógica autoral. Deste             

modo, não revelamos aqui uma essência autoral no cinema de Hong, mas percebemos como              

esses filmes estão explicitamente dialogando com a lógica autoral (dentro e fora das obras) e               
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propondo fricções, esquadrinhando suas contradições, levantando dúvidas, problemas. Nas         

falas públicas de Hong, vimos como ele demonstra consciência deste lugar no circuito             

artístico no qual está inserido, que espera que ele se imponha como uma personalidade,              

gerando conteúdo para mídias digitais, revistas especializadas, dossiês, entrevistas, e atraindo           

o público para comprar ingressos nas salas de cinema. Ou seja, uma lógica essencialmente              

comercial que passa pela estética das obras enquanto assinaturas, de forma a garantir certo              

padrão de qualidade artística entendido como um estilo, associado ao nome de quem assina              

"um filme de". Ao mesmo tempo em que Hong recusa esse lugar de autor, ele permite ser                 

enquadrado nesse tipo de sistema e se beneficia dele. Isso se reflete nos filmes - tanto na                 

dimensão narrativa quanto na forma de filmar, que, na verdade, se imbricam profundamente             

por meio do processo adotado pelo realizador. 

Segundo Aleksander Koren, o cinema de Hong adotaria uma lógica " anti-auteur": 

Com isso quero dizer que, enquanto Hong Sang-soo é claramente um autor, um diretor que               
estabeleceu seu próprio estilo, que é altamente específico ou único e, sem dúvida,             
reconhecível, filmes como O dia em que ele chegar não apresentam uma única leitura              
pretendida, uma interpretação pretendida, e o espectador pode decidir como o texto do filme              
deve ser lido. (...) Em um filme de autor, como por exemplo, Jean Renoir, havia uma                
perspectiva específica ou visão de mundo única apresentada, que era um efeito da autoria do               
diretor. (...) Um filme deve representar a visão de um diretor, uma declaração, uma opinião,               
um argumento, uma visão de mundo. Este é um ingrediente que um filme como O dia em que                  
ele chegar não contém. (KOREN, p. 78-79) 

 

Concordo com o autor quando ele defende que Hong não impõe uma interpretação unívoca              

ao espectador, mas discordo de Koren por entender que Hong propõe, sim, uma experiência              

estética que está alinhada à sua maneira de vivenciar o mundo: assignificante, aleatória,             

esvaziada de sentido. A recusa da significação, da interpretação e dos simbolismos vai na              

contramão da ideia de que uma subjetividade autoral seria passível de ser decifrada dentro da               

obra, mas, por outro lado, isso já é uma proposta conceitual-filosófica em si. Trata-se um               

projeto de cinema bastante pessoal que busca, paradoxalmente, o encontro com o outro e que               

coloca em xeque sua própria personalidade na camada representacional. Seus filmes são            

convites a experiências e partilhas de reflexões, desde o processo de realização até o instante               

da projeção.  

Como ele próprio explicita em entrevistas, há uma reivindicação dos impulsos e da             

intuição, uma recusa categórica dos conceitos e da generalização (MALAUSA, 2012b, p. 10),             

uma atenção às repetições de nossas vidas sem a obrigação de daí tirarmos grandes              
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interpretações (CHAUVIN, 2012, p. 29). "A repetição faz as palavras perderem o significado.             

Eu gosto desse sentimento de estranheza e confusão. Meus filmes são construídos em             

situações muito específicas, mas eles não procuram deliberadamente transmitir nenhuma          

mensagem. Eu quero que eles provoquem reações individuais, muito diferentes umas das            

outras." (BURDEAU; TESSÉ; THIRION, 2013 p. 27) Nessas declarações, sobressai a           

dimensão experiencial almejada por Hong (ele fala de sentimentos, reações) em detrimento            

da transmissão de mensagens e do sentido - o que condiz com a estética interessante, que                

aponta para a incerteza sobre a significância de qualquer estilo em particular (NGAI, idem, p.               

34). O significado do estilo de Hong seria, paradoxalmente, uma recusa de significado?             

Segundo Ngai, a estética interessante tem a capacidade de produzir novos conhecimentos            

(ibidem, p. 171), já que as obras provocam estranhamentos, levantam questões. Assim, mais             

que fornecer respostas, a obra de Hong nos instiga a formular perguntas. 

Nesse caminho, podemos recorrer às ponderações de Gumbrecht, ao associar a noção            

de espaço com presença e a noção de tempo com sentido . De acordo com o filósofo alemão,                 

o espaço é a dimensão em que se negociam as relações entre os diferentes seres humanos e a                  

relação entre os seres humanos e as coisas do mundo, enquanto o tempo é a dimensão na qual                  

se elabora o sentido, pois parece existir uma associação entre consciência e temporalidade             

(GUMBRECHT, 2010, p. 110). Assim, uma estética da aparência seria uma tentativa de nos              

devolver, à consciência e ao corpo, a coisidade do mundo - e, aqui, Gumbrecht refere-se aos                

escritos de Martin Seel, que associa a aparência à presença "o que quer que 'apareça' está                

'presente' porque se oferece aos sentidos do ser humano." (ibidem, p. 88)  

Existem dois aspectos a que ele dá particular atenção. Em primeiro lugar, a aparência das               
coisas, para Seel, produz sempre uma consciência das limitações do controle humano sobre             
tais coisas (…). Em segundo lugar, e esta parece ser a questão central para a reflexão de Seel,                  
procura identificar e compreender as condições e instrumentos com os quais é possível             
produzir aparência num ambiente social e cultural em que a atribuição de sentido - e não a                 
percepção sensorial - é institucionalmente primordial nos modos como lidamos com o mundo.             
(ibidem, p. 88-89) 
 

Partindo dessas ideias, concluímos que Hong propõe desafios a essa tradição           

interpretativa, que busca atribuir sentido às coisas do mundo. Por meio da comparação,             

espectador e personagens tentam apreender fenômenos do acaso. Como Oki (Jung Yu-mi),            

em O filme de Oki , que faz um filme para repensar as coincidências de sua vida: "As coisas se                   

repetem com diferenças que eu não consigo entender." Esse cinema mostra personagens            

angustiados, ansiando por apreender o mundo em uma lógica de sentido, mas apenas se              
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deparam com a materialidade e o sentido inerente das coisas, e não apenas um sentido que                

lhes é conferido por meio da interpretação (ibidem, p. 107). "A presença e o sentido, porém,                

sempre aparecem juntos e sempre estão em tensão. É impossível compatibilizá-los ou            

reuni-los numa estrutura fenomênica 'bem equilibrada'." (ibidem, p. 134). Segundo          

Gumbrecht, ainda que não exista nada de "edificante" nesse tipo de experiência, "nenhuma             

mensagem, nada a partir deles que pudéssemos, de fato, aprender" (ibidem, p. 127), podemos              

pensar na dimensão corpórea de tais momentos de intensidade: 

Se compreendermos o nosso desejo de presença como uma reação a um ambiente cotidiano              
que se tornou tão predominantemente cartesiano ao longo dos últimos séculos, faz sentido             
esperar que a experiência estética possa nos ajudar a recuperar a dimensão espacial e a               
dimensão corpórea da nossa existência; faz sentido esperar que a experiência estética nos             
devolva pelo menos a sensação de estarmos-no-mundo, no sentido de fazermos parte de um              
mundo físico de coisas. (ibidem, p. 145-146) 
 

No caso dos filmes de Hong, identifico um duplo enfoque na sensação de             

estarmos-no-mundo, através do reforço da presença dos corpos dos atores, do corpo do filme              

e do espectador, e no convite a uma racionalização a partir dessas presenças, sem respostas               

aparentemente previstas. Mas, uma vez que se aceita, enfim, a ausência ou a impossibilidade              

de sentido na vida, o que resta ao cinema? Seguir contando histórias, narrativas, ficções? De               

novo e sempre as mesmas histórias, a cada vez com pequenas diferenças? Ou talvez a busca                

de um real, ou o resgate de uma ideia de real já perdida na contemporaneidade? Qual o papel                  

possível ao cinema enquanto experiência estética no mundo de hoje, hipermidiatizado? Penso            

no plano que abre a segunda parte de Na praia à noite sozinha, Young-hee chorando ao final                 

de uma sessão de cinema, em uma sala vazia… O que move essa personagem-atriz a buscar                

esse momento de intensidade na sala de cinema, o que move os artistas a buscarem momentos                

de intensidade no fazer artístico? O método de Hong visa proporcionar uma experiência no              

ato de realização em si: é uma realização imbuída de sentido intrínseco a si própria, que não                 

requer interpretação. O diretor convoca a presença daqueles ao seu redor e os filmes              

convocam a presença do espectador durante e depois da projeção.  

Estamos falando de um cinema que não propõe soluções concretas, mas desestabiliza            

qualquer possibilidade de certeza. Dentre os caminhos apontados por Hong, talvez possamos            

encontrar a solução através do contato com o outro e com o mundo, através da curiosidade,                

das infindáveis descobertas - sem deixarmos de desconfiar das conclusões obtidas nesse            

processo. Como atesta o diretor: “Assim que você chega a uma conclusão, ela se torna outra                

mentira.” (KIM, 2011). 

140 



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMATRIA, Gonzalo de Pedro. Concierto de jazz para público escaso. In: El Director 
desnudado por sus pretendientes - Hong Sangsoo , org: Juan Manuel Domínguez. Buenos 
Aires: BAFICI, 2013. 
 
AUMONT, Jacques. As teorias dos cineastas. Tradução de Marina Appenzeller. Campinas: 
Papirus, 2008a. 
 
________________. O cinema e a encenação . Tradução de Pedro Elói Duarte. Lisboa: 
Texto&Grafia, 2008b.  
 
________________. O olho interminável: Cinema e pintura . São Paulo: Cosac & Naify, 
2004. 
 
BALTAR, Mariana. Por um cinema de atrações contemporâneo.  In: Anais do XXV Encontro 
Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, 2016. 
 
BAZIN, André. O cinema: Ensaios.  Tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo, 
Brasiliense, 1991. 
 
BENJAMIN, Walter. O surrealismo. O último instantâneo da inteligência europeia.  In: 
Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de 
Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Editora Brasiliense S.A., p. 21-35, 1987. 
 
________________. Experiência e pobreza. Ibidem, 114-119. 
 
BOMFIM, Leonardo. hong sang-soo e o cinema , 2010. Disponível em: 
<https://freakiumemeio.wordpress.com/2010/05/22/hong-sang-soo-e-o-cinema/> 
 
BORDWELL, David. Beyond Asian Minimalism: Hong Sang-Soo's Geometry Lesson. In: 
Korean Film Directors Series: Hong Sang-soo.  Org. Huh Moonyung. Seul: Korean Film 
Council, p. 19-30, 2007. 
 
________________. Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema. Tradução de Maria 
Luiza Machado Jatobá. Campinas: Papirus, 2008a. 
 
________________. Film Futures. In: Poetics of Cinema. Nova Iorque: Routledge, 2008b. 
 
________________. Narration in the Fiction Film . Madison: Univ. of Wisconsin Press, 
1985. 
 
BRINKEMA, Eugenie. The Forms of the Affects. Duke University Press Books, 2014. 
 
BROOKS, Peter. Realist Vision. Yale University Press, 2005. 
 

141 



 

BURDEAU, Emmanuel; TESSÉ, Jean-Phillipe; THIRION, Antoine. Notas sobre Hong 
Sangsoo. In: El Director desnudado por sus pretendientes - Hong Sangsoo , org: Juan Manuel 
Domínguez. Buenos Aires: BAFICI, 2013. 
 
BUKATMAN, Scott. Spectacle, attractions and visual pleasure. In. STRAUVEN, Wanda 
(org). Cinema of attractions reloaded. Amsterdam University Press, 2006. 
 
CARVALHO, Ludmila Moreira Macedo de. Repensando o melodrama no contexto asiático: 
um estudo sobre a série televisiva sul-coreana Dae Jang Geum . In: Contemporanea, vol. 6, 
no 1. Jun. 2008. 
 
CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
CHANG Yeung-yeop. LEE Sun-kyun, Actor of OUR SUNHI. Korean Film Biz Zone, 2013. 
Disponível em: 
<http://koreanfilm.or.kr/jsp/news/interview.jsp?blbdComCd=601019&seq=55&mode=INTE
RVIEW_VIEW> 
 
CHAUVIN, Jean Sébastien. "Il suffit de peu pour voir la vie sous un angle joyeux." Entretien 
avec Hong Sang-soo. In: Cahiers du Cinéma, nº 682, Outubro 2012a. 
 
______________________. L'amour des trois oranges. In: Cahiers du Cinéma, nº 682, 
Outubro 2012b. 
 
CHOI, Jinhee. The South Korean Film Renaissance: Local Hitmakers, Global Provocateurs . 
Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2010. 
 
CONRAN, Pierce. Hong Sangsoo and KIM Min-hee Discuss Latest Collaboration in Berlin, 
2017. Disponível em: 
<http://www.koreanfilm.or.kr/eng/news/interview.jsp?pageIndex=1&blbdComCd=601019&s
eq=254&mode=INTERVIEW_VIEW&returnUrl=&searchKeyword=>  
 
CORTEZ, Krystal; MAZUR, Daniela; VINCO, Alessandra. Fãs, Mediação e Cultura 
Midiática: Dramas Asiáticos no Brasil.  In: Jornada Internacional Geminis: Entretenimento 
Transmídia, 1, 2014. São Carlos. Anais…  São Carlos (SP): UFSCar, 2014. Disponível em: 
<www.geminis.ufscar.br/jig/anais> 
 
CRARY, Jonathan. Suspensões da Percepção: Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna . São 
Paulo: Cosac Naify, p. 25-32, 2013. 
 
CRONK, Jordan. Interview: Hong Sangsoo, 2017. Disponível em: 
<https://www.filmcomment.com/blog/interview-hong-sangsoo/> 
 
_____________. Women Under the Influence: Hong Sangsoo’s Nobody’s Daughter Haewon 
& Our Sunhi , 2013. Disponível em: 
<http://cinema-scope.com/features/tiff-2013-preview-our-sunhi-hong-sangsoo-south-korea/> 
 
DANEY, Serge. A Rampa (bis) . In: A Rampa. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

142 



 

 
DAVIS, Robert W.; MALONEY, Tim. Hong Sang-soo's Geuk-jang-jeon [A Tale of 
Cinema]: redaction criticism and production analysis , In: New Review of Film and 
Television Studies, 12:1, 5-21, 2014. 
 
DEL RÍO, Elena. Powers of Affection. Deleuze and the cinemas of performance. Edinburg 
University Press, 2008. 
 
DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo . Tradução de Eloisa de Araujo Ribeiro; revisão 
filosófica de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
 
______________. Diferença e repetição. Tradução de Luiz Orlandi, Roberto Machado. Rio 
de Janeiro: Graal, p. 19-54, 2006. 
 
______________. Pintura e Sensação . In: Francis Bacon: A lógica da Sensação. Equipe de 
tradução, Roberto Machado (coordenação)... [et al.]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., p. 
42-50, 2007. 
 
DELEYTO, Celestino. The Comic, the Serious and the Middle: Desire and Space in 
Contemporary Film Romantic Comedy . Journal of Popular Romance Studies (2.1) (October 
2011). 
 
_________________. Humor and Erotic Utopia: The Intimate Scenarios of Romantic 
Comedy . In: Horton, A., RAPF, J.(ed.) A Companion to Film Comedy. Oxford and West 
Sussex: Wiley-Blackwell, 2013. 
 
DELORME, Stéphane. Filmographie - Hong Sang-soo en 13 films. In: Cahiers du Cinéma, nº 
682, Outubro 2012. 
 
DENIS, Claire. La sainte victoire de Hong Sang-soo. In: Cahiers du Cinéma, nº 597, Janeiro 
2005. 
 
___________. Single Phases of Turning Gate and Woman is the Future of Man. In: Korean 
Film Directors Series: Hong Sang-soo.  Org. Huh Moonyung. Seul: Korean Film Council, p. 
31-37, 2007. 
 
DEUTELBAUM, Marshall. Approaching Hong Sang-soo. In: New Review of Film and 
Television Studies, 12:1, 1-4, 2014. 
 
_____________________. The deceptive design of Hong Sang-Soo's Virgin Stripped Bare By 
Her Bachelors.  In: New Review of Film and Television Studies, 2005. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1080/17400300500213503> Consultado em 05/09/2015. 
 
_____________________. Reversibility as structuring principle in Hong Sang-soo's Turning 
Gate . In: New Review of Film and Television Studies, 12:1, 60-65, 2014. 
 
DIFFRIENT, David Scott. Alternate futures, contradictory pasts: Forking paths and cubist 
narratives in contemporary film. In: Screening the past, 2006. Disponível em: 

143 



 

<tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/20/alternate-futures.html> Consultado em 
28/08/2015. 
 
____________________. Drift and duration in Hong Sang-soo's The Day a Pig Fell into the 
Well. In: Post Script, vol. 27, 2008. Disponível em: 
<http://www.freepatentsonline.com/article/Post-Script/191765325.html> Consultado em 
05/09/2015. 
 
____________________. The unbearable lightness of Hong Sang-soo's HaHaHa: awkward 
humor, nervous laughter, and self-critique in contemporary Korean comedy. In: New Review 
of Film and Television Studies, 2013. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1080/17400309.2013.857487> Consultado em 05/09/2015. 
 
DIFFRIENT, David Scott e CHUNG, Hye Seung. Forgetting to Remember, Remembering to 
Forget: The Politics of Memory and Modernity in the Fractured Films of Lee Chang-dong 
and Hong Sang-soo. In: Seoul Searching: Contemporary Korean Cinema and Society . Org: 
Frances Gateward. Albany: SUNY Press, p. 115-139, 2007. 
 
DOMÍNGUEZ, Juan Manuel (org.) El Director desnudado por sus pretendientes - Hong 
Sangsoo . Buenos Aires: BAFICI, 2013. 
 
DUARTE, Theo. O cinema estrutural norte-americano (1965-1972): sobre os debates em 
torno do termo. In: DUARTE, Theo; MOURÃO, Patrícia (org.). Cinema Estrutural (Caixa 
Cultural) . Rio de Janeiro: Aroeira, 2015. Catálogo de mostra.  
 
DUARTE, Theo; MOURÃO, Patrícia (org.). Cinema Estrutural (Caixa Cultural) . Rio de 
Janeiro: Aroeira, 2015. Catálogo de mostra. 
 
DUBOIS, Philippe. Cinema, Video, Godard. Tradução de Mateus Araújo Silva. São Paulo: 
Cosac Naify, 2004. 
 
EHRLICH, David.  Hong Sang-Soo’s ‘Yourself And Yours’ Is A Delightfully Druken Riff On 
Abbas Kiarostami — NYFF Review , 2016. Disponível em: 
<http://www.indiewire.com/2016/09/yourself-and-yours-review-hong-sang-soo-nyff-2016-12
01731454/ >  
 
EISENSTEIN, Serguéi M. Montagem de atrações.  In: A Experiência do cinema: antologia. 
Org: XAVIER, Ismail. Rio de Janeiro: Graal; Embrafilme, 1983. 
 
FREUD, Sigmund. O estranho, 1919 . In: Uma neurose infantil e outros trabalhos. ESB Vol 
XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 233-270. 
 
FRIED, Michael. Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot . 
California: University of California Press, 1988. 
 
____________. Arte e objetidade . In: Revista Arte & Ensaios. No. 9. Rio de Janeiro: 
EBA/UFRJ, p. 130-147, 2002. 
 

144 



 

GALT, Rosalind. Lindo: teoria do cinema, estética e a história da imagem incômoda . 
Tradução de Camila Vieira da Silva. In: Revista ECO PÓS - As formas do artifício. V. 18. N. 
3. 2015. 
 
GARDNIER, Ruy. Honglândia . In: Revista Contracampo, ed 75, 2005. Disponível em: < 
http://www.contracampo.com.br/75/hongsangsoo.htm >, acesso em 10/02/2017. 
 
GATEWARD, Frances. Introduction. In: Seoul searching: culture and identity in 
contemporary Korean cinema . Albany, SUNY Press, 2007. 
 
GIBBS, John. Mise-en-Scène: Film Style and Interpretation, Londres: Wallflower Books, 
2002. 
 
GIL, Inês. A atmosfera como figura fílmica . Actas do III Sopcom, VI Lusocom e II. Ibérico. 
Vol. 1, p. 141-146, 2005. 
 
GILLANE, Sean. SFIFF Review: Hong Sang-soo’s ‘Our Sunhi’ Is Pleasing, But Not Lasting, 
2014. Disponível em: 
<http://www.indiewire.com/2014/05/sfiff-review-hong-sang-soos-our-sunhi-is-pleasing-but-n
ot-lasting-86466/ >  
 
GRINDON, Leger. The Hollywood romantic comedy : conventions, history, controversies. 
Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2011. 
 
GROZDANOVIC, Nikola. Hong Sang-soo’s ‘The Day After’ Is A Soulful & Profound 
Cinematic Serenade , 2017. Disponível em: 
<https://theplaylist.net/hong-sang-soos-day-soundful-profound-cinematic-serenade-cannes-re
view-20170523/> 
 
GUMBRECHT, H. U. Produção de Presença: o que o sentido não consegue traduzir . 
Tradução de Ana Isabel Soares. Rio de Janeiro: Contraponto e PUC-Rio, 2010.  
 
GUNNING, Tom. Uma estética do espanto: o cinema das origens e o espectador incrédulo. 
In. Imagens. Unicamp. número 5, ago/dez, 1995. 
 
HANSEN, Miriam. Benjamin, cinema e experiência: a flor azul na terra da tecnologia . In: 
CAPISTRANO, Tadeu (Org.) Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem e percepção. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2012.  
 
HARTZELL, Adam. Like You Know It All - review, 2009. Disponível em: 
<http://www.koreanfilm.org/kfilm09.html#likeyouknowitall> 
 
HIGHMORE, Ben. Everyday life and cultural theory: an introduction . Londres: Routledge, 
2002. 
 
HOBERMAN, J. Cambio Marítimo. In: El Director desnudado por sus pretendientes - Hong 
Sangsoo , org: Juan Manuel Domínguez. Buenos Aires: BAFICI, 2013. 
 

145 

http://www.indiewire.com/2014/05/sfiff-review-hong-sang-soos-our-sunhi-is-pleasing-but-not-lasting-86466/
http://www.indiewire.com/2014/05/sfiff-review-hong-sang-soos-our-sunhi-is-pleasing-but-not-lasting-86466/


 

HUGHES, Darren. "There are Miracles": A Conversation with Hong Sang-soo , 2017. 
Disponível em: 
<https://mubi.com/notebook/posts/there-are-mirarcles-a-conversation-with-hong-sang-soo >  
 
HUH, Moonyung. Korean Film Directors Series: Hong Sang-soo.  Seul: Korean Film 
Council, 2007. 
 
HUPPERT, Isabelle. En terre étrangère. In: Cahiers du Cinéma, nº 682, Outubro 2012. 
 
JASPER, Adam; NGAI, Sianne. Our Aesthetic Categories: An Interview with Sianne Ngai. 
Cabinet, issue 43 Forensics, 2011. Disponível em: 
<http://www.cabinetmagazine.org/issues/43/jasper_ngai.php> 
 
KIM, Kristen Yoonsoo. The Great Hong Sang-soo on Getting Personal in His Movies — and 
the State of Korean Beer , 2017. Disponível em: 
<https://www.villagevoice.com/2017/11/16/the-great-hong-sang-soo-on-getting-personal-in-h
is-movies-and-the-state-of-korean-beer/> 
 
KIM, Kyung Hyun. The Remasculinization of Korean Cinema. Durham: Duke UP, 2004. 
 
_______________. The Awkward Traveller in Turning Gate. In New Korean Cinema. Org: 
Chi-Yun Shin e Julian Stringer. NYU Press/Edinburgh University Press, p. 170-179, 2005. 
 
KIM, Sunah. National Cinema-Who Is It For?:The History and Context of the Korean 
Cinema. In: Korean Cinema : from Origins to Renaissance. Org: Kim Mee Hyun. Seul: 
KOFIC, 2007. Disponível em: 
<http://www.koreanfilm.or.kr/jsp/publications/history.jsp#sthash.Cq0BfDup.dpuf > 
 
KIM, Susie Y. Hong Resists Conclusions, 2011. Disponível em: 
<http://www.thecrimson.com/article/2011/2/11/hong-sangsoo-discovered/> 
 
KOREN, Aleksander. Crystallizing time: fragmentary narratives in the films of Hong 
Sang-soo . NTNU. Norwegian University of Science and Technology. Faculty of Humanities. 
Department of Art and Media Studies. Master's thesis, 2017. 
 
KOZA, Roger. Infinite Worlds Possible: Hong Sangsoo’s Right Now, Wrong Then. 
CinemaScope, 28/9/2015. Disponível em: 
<http://cinema-scope.com/cinema-scope-magazine/infinite-worlds-possible-hong-sangsoos-ri
ght-now-wrong-then/> 
 
KRUTNIK, F. Conforming passions: Contemporary Romanc Comedy. In: NEALE, Steve. 
(Ed.). Genre and contemporary hollywood. Londres: BFI, 2002. 
 
LEE; JINHO. Kim Sang Joong Wanted To Criticize Director Hong Sang Soo. 22/8/2011. 
Disponível em: 
<http://mwave.interest.me/en/kpop-news/article/67/kim-sang-joong-wanted-to-criticize-direct
or-hong-sang-soo> 
 

146 

https://mubi.com/notebook/posts/there-are-mirarcles-a-conversation-with-hong-sang-soo
http://www.koreanfilm.or.kr/jsp/publications/history.jsp#sthash.Cq0BfDup.dpuf


 

LEE, Hee-seung Irene. The ethics of becoming a subject // A reading of Hong Sang-soo’s 
Right Now, Wrong Then (2015). In: Journal of Japanese and Korean Cinema, 2017. 
 
LEE Hyo-won. Hong Sang-soo Explains His Improvisational Methods for Fast Filmmaking. 
The Hollywood Reporter , 20/5/2017. Disponível em: 
<http://www.hollywoodreporter.com/news/hong-sang-soo-explains-his-improvisational-meth
ods-fast-filmmaking-1005875> 
 
LEPASTIER, Joachim; MALAUSA, Vincent. Magique - Entretien avec Kim Min-hee. In: 
Cahiers du Cinéma, nº 734, Junho 2017. 
 
LIPPIT, Akira Mizuta. Hong Sangsoo's Lines of Inquiry, Communication, Defense, and 
Escape. In: Film Quarterly, Vol. 57, No. 4, pp. 22-30, 2004. 
 
LOPES, Denilson. A delicadeza: estética, experiência e paisagens. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília: Finatec, 2007. 
 
______________. No coração do mundo: paisagens transculturais . Rio de Janeiro: Rocco, 
2012. 
 
MALAUSA, Vincent. 24 heures dans la vie d'un homme. In: Cahiers du Cinéma, nº 734, 
Junho 2017a. 
 
_________________. De jour en jour - Entretien avec Hong Sang-soo . In: Cahiers du 
Cinéma, nº 734, Junho 2017b. 
 
_________________. Drinking/ No Drinking. In: Cahiers du Cinéma, nº 682, Outubro 2012a. 
 
_________________. Flâner avec Hong Sang-soo . In: Cahiers du Cinéma, nº 682, Outubro 
2012b. 
 
_________________. Hong Sang-soo et Jeong Yong-Jin, en miroir . In: Cahiers du Cinéma, 
nº 731, Março 2017c. 
 
_________________. Une méthode Hong Sang-soo?  In: Cahiers du Cinéma, nº 682, Outubro 
2012c. 
 
MARANHÃO, Maíra S. Blockbusters – Chave do cinema sul-coreano e sua importância 
para a retomada da indústria cinematográfica no país.  Trabalho de conclusão de curso de 
Bacharelado em Comunicação Social – Cinema, na Universidade Federal Fluminense 
(Orientador: Maurício Bragança). Niterói, 2011. 
 
MARGULIES, Ivone. Nada Acontece: o cotidiano hiper-realista de Chantal Akerman. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2016. 
 
MARINESCU, Valentina (org.). The Global Impact of South Korean Popular Culture: 
Hallyu Unbound . Londres: Lexington Books, 2014. 
 

147 



 

MARSH, Calum. A rare (and resoundingly awkward) interview with acclaimed Korean 
filmmaker Hong Sang-soo, 2017. Disponível em: 
<http://nationalpost.com/entertainment/movies/a-rare-and-resoundingly-awkward-interview-
with-acclaimed-korean-filmmaker-hong-sang-soo> 
 
MARSHALL, Colin. Korea Through the Eyes of Hong Sangsoo, the Éric Rohmer and/or 
Woody Allen of Korean Cinema. Los Angeles Review of Books BLOG . 12/12/2015. 
Disponível em: 
<http://blog.lareviewofbooks.org/the-korea-blog/korea-eyes-hong-sangsoo-eric-rohmer-andor
-woody-allen-korean-cinema/> 
 
MARTÍN, Ricardo Adalia. El futuro del cine es Hong Sang-soo . Apuntes cinematográficos, 
nº 6, Maio 2012a. 
 
____________________. Misterios de Hong Sang-soo. Apuntes cinematográficos, nº 6, Maio 
2012b. 
 
MARTÍNEZ, Roberto.  Las permutaciones Hong Sang-soo . Apuntes cinematográficos, nº 6, 
Maio 2012. 
 
MAZUR, Daniela; MEDEIROS, Vitor. A fronteira entre o bem e o mal: representações da 
Coreia do Norte nos dramas de TV do Sul. Revista Moventes , 2017. Disponível em: 
<http://revistamoventes.com/2017/06/05/a-fronteira-entre-o-bem-e-o-mal-representacoes-da-
coreia-do-norte-nos-dramas-de-tv-do-sul/> 
 
MEDEIROS, Vitor. Virtude da moral em abismo. Revista Moventes , 2018. Disponível em: 
<http://revistamoventes.com/2018/01/15/virtude-da-moral-em-abismo/> 
 
MCCABE, Janet. Lost in Transition: Problems of Modern (Heterosexual) Romance and the 
Catatonic Male Hero in the Post-Feminist Age. In: Falling in Love Again: Romantic Comedy 
in Contemporary Cinema. Org: ABBOTT, Stacey; JERMYN, Deborah. Londres: I.B.Tauri, 
2009. 
 
MCDONALD, Tamar Jeffers. Homme-com: Engendering Change in Contemporary 
Romantic Comedy. idem. 
 
MCQUAIN, Christopher. The Day He Arrives, 2012. Disponível em: 
<https://www.dvdtalk.com/reviews/57708/day-he-arrives-the/> 
 
MESNILDOT, Stéphane du. Ah! Ah! Ah!  In: Cahiers du Cinéma, nº 682, Outubro 2012. 
 
MUNSTERBERG, Hugo.  A atenção . In: A Experiência do cinema: antologia. Org: XAVIER, 
Ismail. Rio de Janeiro: Graal; Embrafilme, p. 27-35, 1983. 
 
NGAI, Sianne. Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting . Harvard University Press, 
2012. 
 

148 



 

___________. Nossas categorias estéticas . Tradução de Joana Negri. In: Revista ECO PÓS - 
As formas do artifício. V. 18. N. 3. 2015. 
 
OLIVEIRA JR, Luiz Carlos. A mise en scène no cinema: do clássico ao cinema de fluxo . 
Campinas: Papirus, 2013. 
 
PALAVECINO, Santiago. Los cuentos del cine. In: El Director desnudado por sus 
pretendientes - Hong Sangsoo , org: Juan Manuel Domínguez. Buenos Aires: BAFICI, 2013. 
 
PAQUET, Darcy. New Korean Cinema - Breaking the Waves. Nova Iorque: Wallflower 
Press, 2010. 
 
_____________. The (few) women breaking through in Korean cinema, 2017. Disponível 
em: 
<http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine/features/women-korean-cinema
> 
 
PARK, Jane Chi Hyun. Remaking the Korean romcom: A case study of Yeopgijeogin geunyeo 
and My Sassy Girl. In: Complicated Currents: Media Flows, Soft Power and East Asia, org: 
Black, Daniel; Epstein, Stephen; Tokita, Alison. Melbourne: Monash University ePress. pp. 
13.1–13.12, 2010. 
 
PARK, Seung Hyun. Korean Cinema after Liberation: Production, Industry, and Regulatory 
Trends. In: GATEWARD, Francis (org.) Seoul searching: culture and identity in 
contemporary Korean cinema . Albany, SUNY Press, 2007. 
 
PRADO, Kathleen Mae N. Hallyu: Through the Looking Glass - Representations of Women 
in Korean Drama. In: Ateneo Korean Studies Conference Proceedings: Vol. 4, 2017. 
 
RAMALHO, Fábio.  O clichê como artifício nas artes e na cultura midiática contemporânea. 
In: Revista ECO-Pós 18 (3), 75-88, 2015. 2015. 
 
RANCIERE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa 
Netto. São Paulo: EXO experimental org., Editora 34, 2009. 
 
_________________. O Espectador Emancipado . Lisboa: Orfeu Negro, 2010. 
 
RAPOLD, Nicolas. Films of Hong Sang-soo Capture Pleasures and Pratfalls of Attraction. 
The New York Times, 17/5/2017. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2017/05/17/arts/hong-sang-soo-films-at-cannes.html> 
 
RAYMOND, Marc. Hong Sang-soo and the film essay. In: New Review of Film and 
Television Studies, 12:1, 22-36, 2014. 
 
RØSSAAK, Eivind. Figures of Sensation: Between Still and Moving Images. In. 
STRAUVEN, W. (org). Cinema of attractions reloaded. Amsterdam University Press, 2006. 
 

149 



 

SÁNCHEZ, Faustino. Woman on the Beach. Vivir para jugar . Apuntes cinematográficos, nº 
6, Maio 2012. 
 
SÁNCHEZ, José Antonio. La narrativa intrascendente de Hong Sang-soo. In: Terrirório 
Teatral Revista Digital, Madri 2012. Disponível em: 
<http://www.territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/n8_01.html> Consultado em 25/07/2015. 
 
SCHØLLHAMMER, Karl Erik. Realismo afetivo: evocar realismo além da representação. 
In: estudos de literatura brasileira contemporânea, n.39, jan./jun. p. 129-148, 2012. 
 
SHANNON, Gary. Claire’s Camera Movie Review: Hong Sang-soo is a master of humanism, 
2018. Disponível em: 
<https://www.theyoungfolks.com/review/118199/claires-camera-movie-review-hong-sang-so
o-is-a-master-of-humanism/> 
 
SHARITS, Paul. Palavras por página. In: DUARTE, Theo; MOURÃO, Patrícia (org.). 
Cinema Estrutural (Caixa Cultural) . Rio de Janeiro: Aroeira, 2015. Catálogo de mostra.  
 
SHERINGHAM, Michael. Everyday life: theories and practices from Surrealism to the 
present . Oxford: Oxford University Press, 2006. 
 
SHIN, Chi-Yun. “Two of a Kind: Gender and Friendship in Friend and Take Care of My 
Cat”. In: New Korean Cinema . Org: Chi-Yun Shin e Julian Stringer. NYU Press/Edinburgh 
University Press, 2005. 

 
SILVA, Camila Vieira da. O sensível da imagem: sensorialidade, corpo e narrativa no 
cinema contemporâneo da Ásia.  Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Sylvia Beatriz 
Furtado) Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da UFC. Fortaleza, 2010. 
 
SMALL, Christopher. There Is No Such Thing As Reality: Hong Sang-Soo Discusses "On the 
Beach at Night Alone", 2017. Disponível em: 
<https://mubi.com/notebook/posts/there-is-no-such-thing-as-reality-hong-sang-soo-discusses-
on-the-beach-at-night-alone> 
 
SNOW, Michael; TOWNSEND, Charlotte. Convergindo para La Région Centrale: uma 
conversa entre Michael Snow e Charlotte Townsend (1971). In: DUARTE, Theo; MOURÃO, 
Patrícia (org.). Cinema Estrutural (Caixa Cultural). Rio de Janeiro: Aroeira, 2015. Catálogo 
de mostra. 
 
STILWELL, Robynn J. Music, Ritual, and Genre in Edward Burns’ Indie Romantic 
Comedies.  In: Falling in Love Again: Romantic Comedy in Contemporary Cinema. Org: 
ABBOTT, Stacey; JERMYN, Deborah. Londres: I.B.Tauri, 2009. 
 
STRINGER, Julian. “Introduction”. In: New Korean Cinema. Org: Chi-Yun Shin e Julian 
Stringer. NYU Press/Edinburgh University Press, 2005.  
 
TESSÉ, Jean-Phillipe. Les yeux dans le vague.  In: Cahiers du Cinéma, nº 682, Outubro 2012 
 

150 



 

TOMKINS, Calvin. No More Boring Art - John Baldessari’s crusade. The New Yorker, 
18/10/2010. Disponível em: 
<http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/18/no-more-boring-art> 
 
UNGER, Michael. Hong Sangsoo’s Codes Of Parallelism. Asian Cinema 23.2: 141–156, 
2012. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/22898140/Hong_Sangsoos_Codes_of_Parallelism> 
 
VALENTE, Eduardo. Repetir ou não repetir: essa não é a questão. In: Revista Cinética , 2017. 
Disponível em: 
<http://revistacinetica.com.br/nova/repetir-ou-nao-repetir-essa-nao-e-a-questao/> 
 
VIEIRA JR, Erly. Marcas de um realismo sensório no cinema contemporâneo. Tese de 
Doutorado (Orientador: Denilson Lopes). ECO - Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da UFRJ, 2012. 
 
WARREN, Bradley. Somewhere Between Fiction and Fiction: Disentangling 
Partial-Geometric Narratives in the Cinema of Hong Sang-soo . A Thesis in the Department 
of Film Studies Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master 
of Arts (Film Studies) at Concordia University Montréal, Québec, Canada, 2015. 
 
WILLEMEN, Paul. The Zoom in Popular Cinema: A Question of Performance . Inter-Asia 
Cultural Studies 14 (1): 104–109,  2013. 
 
WOLF, Sergio. La prosa de la realidad. In: El Director desnudado por sus pretendientes - 
Hong Sangsoo, org: Juan Manuel Domínguez. Buenos Aires: BAFICI, 2013. 
 
 
ENTREVISTAS TRANSCRITAS 
 
HONG Sang-soo. Hong Sang-soo | Directors Dialogue | NYFF55 , 2017a. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=DjAOlKrdpls > 
 
HONG Sango-soo. Hong Sangsoo In Conversation , 2010. Disponível em: 
<http://www.bfi.org.uk/films-tv-people/4fc75e13e1ba6 > 
 
HONG Sang-soo. 'On the Beach at Night Alone' Q&A | Hong Sang-soo | NYFF55 , 2017b. 
Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=N2nGI5OsMso >  
 
HONG Sang-soo; KIM Joo-hyuk; LEE Yoo-young. Press Conference ''Dangsinjasingwa 
Dangsinui Geot / Yourself and Yours'' (O.S.) , 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=JQL8PGds6Z0 >  
 
HONG Sang-soo; LEE Sun-kyun. Locarno 66 - conferenza stampa Hong Sangsoo, 2013. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tux-IdyDHlE> 
 

151 

https://www.youtube.com/watch?v=DjAOlKrdpls
http://www.bfi.org.uk/films-tv-people/4fc75e13e1ba6
https://www.youtube.com/watch?v=N2nGI5OsMso
https://www.youtube.com/watch?v=JQL8PGds6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=tux-IdyDHlE


 

HONG Sang-soo; CHO Yun-Hee; KIM Min-hee; KIM Sae-Byuk. GEU-HU - Press 
Conference - EV - Cannes, 2017c. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=oIU6MF77iVw >  
 
LEE Sun-kyun. Korea Today - NOBODY'S DAUGHTER HAEWON, 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=xxmMZONIJtM >  
 
 
FILMOGRAFIA 
 
O Dia em Que o Porco Caiu no Poço  (Daijiga umule pajinnal, 1996). 

O Poder da Província de Kangwon (Kangwon-do ui him , 1998). 

A Virgem Desnudada Por Seus Celibatários  (Oh! Soo-jung, 2000). 

Turning Gate (Saenghwalui balgyeon , 2002). 

A Mulher é o Futuro do Homem  ( Yeojaneun namjaui miraeda, 2004). 

Conto de Cinema (Geuk jang jeon, 2005). 

Mulher na Praia  (Haebyeonui yeoin, 2006). 

Noite e Dia (Bam gua nat, 2008). 

Como Você Sabe Tudo (Jal al-ji-do mot-ha-myeon-seo , 2009). 

Lost in the Mountains (Cheopcheopsanjung, 2009). 

Hahaha  (2010). 

O Filme de Oki (Ok-hui-ui yeonghwa, 2010). 

O Dia em que Ele Chegar (Book chon bang hyang, 2011). 

List  (2011). 

A Visitante Francesa  (Da-reun na-ra-e-seo , 2012). 

A Filha de Ninguém  ( Nugu-ui ttal-do anin Hae-won , 2013). 

Nossa Sunhi (U ri Sunhi , 2013). 

Montanha da Liberdade  (Ja-yu-eui eon-deok, 2014). 

Certo Agora, Errado Antes  (Ji-geum-eun-mat-go-geu-ddae-neun-teul-li-da, 2015). 

Você e os Seus  (Dangsinjasingwa dangsinui geot , 2016). 

Na Praia à Noite Sozinha (Bamui haebyun-eoseo honja , 2017). 

A Câmera de Claire (2017). 

O Dia Depois  (Geu-hu, 2017). 

 
 
 

152 

https://www.youtube.com/watch?v=oIU6MF77iVw
https://www.youtube.com/watch?v=xxmMZONIJtM


 

 
 
 

153 


