


Koreai Filmhét - Kim Ki-duk - The Collection

2012. november 5 - 9.

A Koreai Kulturális Központ és 
az Uránia Nemzeti Filmszínház 
együttműködésében megvaló-
suló, 2012. évi Koreai Filmhét  
különlegessége, hogy a bemu-
tatott )lmek mind egy rendező 
munkái. Ez a rendező nem más, 
mint Kim Ki-duk, aki az idei Velen-
cei Nemzetközi Filmfesztiválon  
Pieta című )lmjével Arany Oroszlánt 
nyert.

Az önmagában is nagyszerű  
eredmény azért is külön öröm, mivel 
koreai )lmnek ezidáig nem sikerült 
elnyernie a három legrangosabb 
nemzetközi )lmfesztivál (Cannes, 
Berlin, Velence) fődíját.

A rendező hazájában meglepő módon nem túl sikeres, mely alacsony 
származásának és autodidakta rendezői tanulmányainak, valamint éles 
társadalomkritikájának tudható be, külföldön azonban sorra nyeri a rango-
sabbnál rangosabb díjakat. 

Reméljük, hogy a hosszú évek után újra mozivásznon látható alkotásokat 
egyaránt örömmél nézik azok is, akik már találkoztak velük, és azok is, akik 
most ismerkednek meg a koreai kultúra kevésbé ismert aspektusaival.
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Kim Ki-duk költői szépségű, meditatív 
hangulatú buddhista tantörténete 
egy szerzetes fejlődéstörténetét mu-
tatja be a kisgyermekkortól („tavasz”) 
a serdülőkoron („nyár”) és az i/úkoron 
(„ősz”) át egészen a felnőttkorig 
(„tél”), amikor is a tanítvány mesterré 
válik és az évszakok ciklikusságához 
hasonlóan újrakezdődik a folyamat: 
a mester mellé újabb kisgyermek-
tanítvány érkezik a szentélybe („és 
tavasz”).

A világszerte nagy sikert aratott, lenyűgöző képekkel és szimbólumokkal 
dolgozó Tavasz, nyár, ősz, tél...és tavasz volt az első 1lm Kim Ki-duktól, 
amely moziforgalmazásba került Magyarországon. 

Tavasz, nyár, ősz, tél... 
és tavasz
(Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)

színes, dél-koreai $lmdráma, 103’ ,2004
Rendező: Kim Ki-duk 
Forgatókönyv: Kim Ki-duk 
Főszereplők: Oh Yeong-su, Seo Jae-kyeong, 
Kim Jeong-min, Kim Ki-duk
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Egy 1atal koreai fér1 motorral 
járja Szöul utcáit és éttermi szórólapokat ragaszt a házak bejárati ajtajára. 
Amikor nem szedik le az ajtóról a hirdetést, betör a lakásokba és eltölt 
ott pár napot anélkül, hogy bármit is ellopna. Fizetségül elmosogat, ki-
mossa a ruhákat és megjavítja az elromlott háztartási gépeket. A jóságos 

betörő élete azonban fordulatot 
vesz, miután az egyik házban  
észreveszi őt egy boldogtalan 
házasságban élő nő...

A Bin-jip – Lopakodó lelkek egy 
vérbeli Kim Ki-duk 1lm: titokza-
tos, néma főhőst szerepeltető, 
egyszerre erőszakos és ki-
1nomult mozi, amely 
párbeszédek helyett a szimboli-
kus cselekvésekre épít.

Bin-jip – Lopakodó lelkek
(Bin jip)
színes, dél-koreai $lmdráma, 88’ , 2004
Rendező: Kim Ki-duk 
Forgatókönyv: Kim Ki-duk 
Főszereplők: Jae Hee, Lee Seung-yeon

Díjak: Velencei Filmfesztivál, 
San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál, 
Pusan Nemzetközi Filmfesztivál

KOREAI FILMHÉT

2012. nov. 6. kedd 19:00

Díszterem

Eredeti nyelven, magyar felirattal.

A belépés díjtalan.
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Egy idős tengerész és egy 16 éves 
lány együtt él egy rozoga ha-
lászhajón, megélhetésük forrása, 
hogy horgászokat fogadnak a hajón. 
A tizenéves lányra egy évtizede buk-
kant rá az öregúr, azóta egyedül 
neveli a bárkán és a tervek szerint 
a 17. születésnapján elveszi őt fele-
ségül. Amikor a hajóra látogat egy 
jóképű kamasz1ú, aki meg akarja 
ismertetni a tinilánnyal a külvi-
lágot, gyökeresen megváltozik az  
összeszokott páros élete...

Kim Ki-duk elégikus hangvételű,  
minimalista munkája páratlan 
szépségű alkotás, amelyben a cím-
ben szereplő tárgy egyszerre szolgál 
fegyverként, hangszerként és jósesz-
közként.

Az íj
(Hwal)
színes, dél-koreai $lmdráma, 90’ , 2005 

Rendező: Kim Ki-duk 
Forgatókönyv: Kim Ki-duk 
Főszereplők: Jeon Seong-hwan, Han Yeo-
reum, Seo Ji-seok

2012. nov. 7. szerda 19:00

Díszterem

Eredeti nyelven, magyar felirattal.

A belépés díjtalan.
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KOREAI FILMHÉT

2012. nov. 8. csüt. 19:00

Fábri és Csortos terem

Eredeti nyelven, magyar felirattal.

A belépés díjtalan.

Lélegzet
(Soom)
színes, dél-koreai $lmdráma, 84 perc, 2007

Rendező: Kim Ki-duk 
Forgatókönyv: Kim Ki-duk 
Főszereplők: Chang Chen, Park Ji-a, Ha 
Jeong-woo

Miután Yeon rájön, hogy megcsalta 
a férje, hirtelen elhatározásból meg- 
látogatja a börtönben azt a halál-
raítélt fér1t, akit megpillantott a 
tévéhíradóban. Az ad hoc találkozót 
követően napi rendszerességgel  
visszajár az elítélthez és rend-
hagyó randevúkat szervez kette-
jüknek: színpompás tapétákkal 
dekorálja ki a beszélőhelyiséget és 
vidám énekszóval szórakoztatja az ön- 
gyilkosságot megkísérlő, néma fér1t.

Kim Ki-duk zavarbaejtően  
bizarr szerelmes1lmje itt-
hon eddig még semmilyen 
formában nem került bemuta-
tásra, a magyar nézők első ízben a  
Koreai Filmhéten tekinthetik meg.
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2012. nov. 9. péntek 19:00

Díszterem
Eredeti nyelven, magyar felirattal.

A belépés díjtalan.

Ji-woo és Se-hee két éves kapcsolatát 
már csak a rutin tartja fenn, Ji-woo 
a kedvese féltékenységi rohamai  
ellenére is látványosan �örtöl a nőkkel. 
Mivel Se-hee nem akarja elveszíteni a 
barátját, úgy dönt, átszabatja az arcát 
egy plasztikai sebésszel, hogy aztán új 
emberként, de a régihez megtévesz-
tésig hasonló névvel (Sae-hee) lép-
hessen a mit sem sejtő Ji-woo elé.

Kim Ki-duk Idő című, sötét  
tónusú munkája egy párkapcso-
lati válságtörténet kapcsán mesél az  
emberi identitásról, és súlyos  
kritikával illeti a modern embert, 
amely önmaga helyett csupán a 
maszkjait képes megújítani.

Idő

(Shigan)
színes, dél-koreai !lmdráma, 97’ ,2006 

Rendező: Kim Ki-duk 
Forgatókönyv: Kim Ki-duk 
Főszereplők: Ha Jeong-woo, Park Ji-yeon, 
Seong Hyeon-ah




