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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de identificar e de analisar como o filme Em Chamas (2018), do
diretor sul-coreano Lee Chang-dong, faz um retrato das consequências da extrema
desigualdade de classe. Uma das principais características que definem o filme é a sua
ambiguidade. A partir dela, a obra abre interpretações não só sobre a desigualdade de classe,
mas também sobre o ressentimento e a inadequação masculinas, justiça e vingança. Realiza-se
um levantamento bibliográfico do processo de renascimento da indústria cinematográfica
sul-coreana como uma potência cultural, relevante comercialmente e aclamada pela crítica,
entre o século XX e a virada para o século XXI. Ao longo do século XX, a Coreia do Sul teve
breves períodos de liberdade criativa sem censura, em que pode criar produções
cinematográficas relevantes. Foi somente no início da década de 1990 que o país começou a
produzir de forma livre, dando espaço para o desenvolvimento do que veio a se tornar a
Korean New Wave. Também, é apresentado que, durante esse processo de revitalização do
cinema, um elemento particular que se destaca nos filmes sul-coreanos, por ser uma
característica intrínseca desse contexto, tornou-se um princípio norteador dos filmes
sul-coreanos: o termo Han. Difícil de se traduzir para outros idiomas, é descrito uma forma de
lamentar característica desse país e como parte da identidade da produção cultural
sul-coreana. A metodologia escolhida para a monografia parte das perspectivas da análise
fílmica – com ênfase nos estudos de Manuela Penafria (2009). O movimento de análise
também toma a descrição de Sandra So Hee Choi Kim (2017) do sentimento de Han como
base para o levantamento das categorias a serem identificadas na narrativa. O
desenvolvimento da argumentação dessas categorias permite compreender como o diretor Lee
Chang-dong faz um retrato da desigualdade de classe e identidade masculina, de uma forma
que levanta mais perguntas do que respostas. A ambiguidade define como os personagens
foram escritos e interpretados, bem como onde ele escolheu filmar o filme. Esse caráter
ambíguo não direciona uma única possível interpretação do espectador. Na realidade, ela
fornece a possibilidade de a audiência desenvolver suas respostas. Dependendo do ponto de
vista, o filme pode ser um mistério sem resposta, se transformar em uma tragédia social ou
uma violenta revolta de classe.

Palavras-chave: Ambiguidade, Cinema sul-coreano, Lee Chang-dong, Han.
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ABSTRACT

This work aims to identify and analyze how the film Burning (2018), by South Korean
director Lee Chang-dong, portrays the consequences of extreme class inequality. One of the
main defining characteristics of the film is its ambiguity. The work opens up interpretations
not only of class inequality, but also of male resentment and inadequacy, justice and revenge.
A bibliographic survey of the process of rebirth of the South Korean film industry as a
cultural power, commercially relevant, and critically acclaimed between the 20th century and
the turn of the 21st century is carried out. With the troubled 20th century, South Korea has
had brief periods of uncensored creative freedom, in which it can create relevant film
productions. It was only in the early 1990s that the country began to produce freely. Giving
space for the development of what became the Korean New Wave. It is also shown that,
during this process of cinema revitalization, a particular element that stands out in South
Korean films, as it is an intrinsic characteristic of this context, became a guiding principle of
South Korean films: the term Han. Difficult to translate into other languages, a way of
mourning characteristic of that country and as part of the identity of South Korean cultural
production is described. The methodology chosen for the monograph is based on the
perspectives of film analysis – studies by Manuela Penafria (2009). The movement of analysis
takes also Sandra So Hee Choi Kim's (2017) description of Han's feeling as a basis for
surveying the categories to be identified in the narrative. And, with that, the development of
an argument of these categories allows us to understand how the director portrays inequality
of class and male identity, in a way that raises more questions than answers. The ambiguity
defines how the characters were written and played, as well as where he chose to shoot the
film. This ambiguous character does not direct a single possible interpretation of the spectator.
In fact, it provides the possibility for the audience to develop their responses. Depending on
the point of view, the film can be an unanswered mystery, turn into a social tragedy or a
violent class riot.

Keywords: Ambiguity, South Korean cinema, Lee Chang-dong, Han.
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história, as preocupações do jornalismo cultural expandiram-se, à medida

que alguns dos pensadores desenvolveram discussões em novas direções. Como

consequência, agora é falado sobre guerras culturais e mudanças culturais que levam ao

impulso da mudança política e social. Atualmente, também há um maior reconhecimento, no

século XXI, da contribuição econômica do setor das artes para a geração de empregos,

turismo, exportações, e como meio de resolução de problemas sociais e transmissão de

valores.

A realização artística é importante para a autorrealização e autonomia de indivíduos e

identidades; e são essenciais para o desenvolvimento e expressão dessas pessoas na sociedade.

Muito se discute em enfatizar o valor intrínseco da arte, ao invés de seus benefícios

econômicos ou sociais, inclusive entre os próprios realizadores. No entanto, os argumentos

econômicos podem ajudar a defender os recursos públicos e as políticas que beneficiam as

artes, bem como a cobertura midiática pode influenciar os formadores de políticas e construir

audiências para as artes. Parcialmente, em reconhecimento a esse valor econômico, a

cobertura cultural na mídia se expandiu para além das seções de artes para notícias sobre

negócios, opiniões, turismo e estilo de vida.

Tendo isso colocado, a Coreia do Sul é conhecida hoje, mundialmente, por sua

produção cultural e midiática; seus filmes e músicas tem um alcance estrondoso, e relevância

inquestionável. Em 2019, o filme Parasita (2019) de Bong Joon-ho ganhou quatro estatuetas

no Oscar, feito inédito no país, sendo o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o

prêmio de melhor filme1. Na 76ª Assembleia-Geral da ONU de 2021, o grupo coreano de

K-pop, BTS, discursou sobre os impactos da pandemia de Covid-192. Em 2021 a série Round

6 (2021) ocupou o espaço da série de maior sucesso na Netflix, a maior plataforma de

streaming do mundo. O programa foi assistido por mais de 110 milhões de contas desde a sua

estreia em 17 de setembro de 2021 até o momento.3 Todo esse sucesso é resultado de uma

série de investimentos e políticas de incentivo à produção cultural e um cuidado com a

qualidade, relevância e autoria.

3 Disponível em: https://www.omelete.com.br/netflix/round-6-mais-vista

2 Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/09/20/bts-assembleia-onu.ghtml

1 Disponível em: https://www.omelete.com.br/oscar/oscar-2020-parasita-primeiro-filme-cannes-oscar
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O sucesso da expansão do soft power cultural coreano transformou o
fenômeno Hallyu numa indústria que engloba um conjunto de indústrias que
têm por objetivo a promoção de uma imagem positiva da nação, assim como
gerar dividendos econômicos e afetivos, alocando-se oficialmente como uma
das principais bases da economia sul-coreana na atualidade (ALMEIDA,
2019, p.21).

Ao longo do século XX, a produção cinematográfica sul-coreana sofreu com um longo

período de censura e grandes mudanças políticas; consequentemente, os filmes dessa região

ficaram conhecidos por explorar temas políticos relacionados ao tumultuado passado da

península coreana. O livro “Korean Cinema: from Origins to Renaissance” (2007) é um

compilado de textos reunidos pela Korean Film Council (KOFIC), que narra a formação da

indústria cinematográfica sul-coreana desde os seus primeiros anos com a colonização

japonesa e divisão entre norte e sul até os anos mais recentes.

Conforme o livro, o início da formação da indústria cinematográfica na região foi

controlado pela colonização japonesa e, em seguida, censurado por governos autoritários e

regulamentações restritivas. Foi somente a partir da década de 1990, o cinema sul-coreano

começou a receber apoio e incentivo governamental livre de censura para as suas produções.

Em um contexto econômico mais estável, uma vez que a redemocratização trouxe várias

mudanças para o país, indo de governos extremamente autoritários para uma nação

democrática e expressiva mundialmente no século XXI, a indústria cinematográfica começou

e experienciar uma explosão criativa e estrategicamente pensada.

Um autor citado neste trabalho é Darcy Paquet, um estudioso estadunidense do cinema

coreano, que reside na Coreia do Sul. É autor do livro “New Korean Cinema: Breaking the

Waves” (2009) que aborda de forma mais detalhada o que veio a se tornar a Korean New

Wave, com a dramática transformação que ocorreu desde os 1980, com a ditadura militar e a

posterior redemocratização da Coreia do Sul4, até as mais recentes produções no começo do

4 De acordo com Emiliano Macedo (MACEDO, 2018), a Península Coreana foi ocupada pelo Japão de 1910 a
1945. Com a rendição do Japão no final Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos propuseram dividir a
Península Coreana em duas zonas de ocupação, uma estadunidense e outra soviética. Com isso surgiu o 38º
paralelo como a linha divisória. Em 1948, como consequência da divisão da península entre soviéticos e
estadunidenses, ocasionou no surgimento de dois novos países: a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O Norte
obteve apoio soviético, o Sul teve o endosso estadunidense, e um político de direita, Syngman Rhee, foi
nomeado como presidente. Em 1960, um movimento estudantil e trabalhista levou à renúncia do presidente
Syngman Rhee. A este evento seguiu-se um período de instabilidade política, que culminaria com um golpe de
estado um ano depois, liderado pelo general Park Chung-hee. Park foi duramente criticado como um ditador e
pela repressão política ocorrida durante o seu mandato, porém, a economia se desenvolveu de maneira
significativa, pois o regime incentivou uma rápida industrialização impulsionando as exportações. Park foi
presidente até ser assassinado em 1979. No entanto, foi somente em 1987, quando manifestações de
trabalhadores e de grupos opositores eclodiram por todo o país, que foram chamadas eleições diretas para eleger
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século XXI. Outro trabalho relevante é o livro “The South Korean Film Renaissance” (2010)

da autora sul-coreana Jinhee Choi. A obra fornece uma perspectiva histórica, contextual e

estética de como a indústria cinematográfica coreana conseguiu contornar a crise cultural e

econômica que assolava o país após a redemocratização, em parte pelos processos de

globalização e pela crise econômica de 1997 e transformar essa indústria em algo

extremamente expressivo mundialmente e rentável para o país.

A autora examina as maneiras pelas quais as empresas de produção cinematográfica

coreanas, apoiadas pelos Chaebols, estabeleceram uma variedade de tendências que foram

seguidas, e consolidaram a produção cultural sul-coreana como uma potência no mundo. Por

meio de análises detalhadas de determinados filmes. Choi demonstra como esse cinema

contemporâneo retrata questões pertinentes para o próprio público nacional, incorporando

uma estética mais comercial de Hollywood, Hong Kong e Japão.

Choi examina como os diretores Bong Joon-ho, que dirigiu Memórias de um

Assassino (2003), ou Park Chan-wook, diretor de JSA (2000), e Lee Chang-dong, diretor de

Peppermint Candy (1999) e Oasis (2002), se tornaram influentes e foram determinantes

revitalizando a indústria cinematográfica sul-coreana a tornando expressiva mundialmente.

Esses diretores fizeram obras que gradativamente ganharam notoriedade mundial.

E esse grupo de cineastas faz parte de um momento de revitalização do cinema

sul-coreano e oferecem um contraponto para o cinema comercializado dos conglomerados que

se formou a partir da década de 1990. A geração nascida na década de 1960 e ativos

politicamente na década de 1980, por terem vivido um contexto de censura e opressão durante

a ditadura militar, desempenharam um papel central na democratização do país. Muitos

fatores diferentes levaram essa nova onda, entre eles a redemocratização do país no final da

década de 1980, e com isso o afrouxamento da censura, políticas de cotas que determinam um

número mínimo de filmes nacionais para serem exibidos nos cinemas e a consolidação de

uma indústria rentável.

Também na década de 1990, a Coreia do Sul começou a permitir a entrada de filmes

estrangeiros, sem censura ou restrições, inspirando uma nova geração de cineastas. Assim

o novo presidente. A economia da Coreia do Sul foi fortemente afetada pela crise financeira asiática de 1997,
porém, o país foi capaz de se recuperar e continuar o seu crescimento e continua a ser um dos principais tigres
asiáticos.
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como a criação do Busan Film Festival5, em 1996, todos esses fatores coincidiram com a

explosão e interesse na cultura coreana no geral, como visto na ascensão da música pop

coreana. Muitos dos filmes dessa era recebem atenção internacional, apesar de se

concentrarem em questões específicas do contexto coreano e são muitas vezes bastantes

violentos e perturbadores.

Após décadas de ditadura militar e uma rigorosa censura, a Coreia do Sul se

democratizou rapidamente entre 1987 e 1997. Nos anos que se seguiram, devido à forma que

se consolidou a economia do país, a indústria cinematográfica sul-coreana floresceu à medida

que teve maiores oportunidades de financiamento e distribuição, desenvolvendo-se

crucialmente sem censura. É nesse contexto que vários cineastas que cresceram durante a

ditadura militar começaram a emergir como autores de sucesso. Bong Joon-ho, Park

Chan-wook, e Lee Chang-dong fazem filmes que interpretam temas especificamente

coreanos, e cada um alcançou amplo sucesso de crítica e comercial ao fazê-lo.

E isso se deu devido às políticas voltadas à cultura implementadas após a

democratização, que visavam a ampliação das relações externas e notoriedade internacional.

Na década de 1990, começaram a se formar as bases do que veio a se tornar a Hallyu, ou

“Onda Coreana”': fenômeno de propagação da cultura sul-coreana pelo mundo por produtos

culturais, como música, filmes e séries. Uma das medidas instauradas foi o estabelecimento

de cotas mínimas para a exibição de produções sul-coreanas nos cinemas, o que revelou

diretores que se tornaram grandes sucessos de bilheteria, não apenas na Coreia do Sul.

Também citado nesta monografia, o livro “The Birth of Korean Cool” (2014), de Euny

Hong, retrata como a Coreia do Sul se transformou de um país de “terceiro mundo” na

segunda metade do século XX, para se tornar uma potência mundial que exporta tecnologia e

domina o mundo através de cultura popular, no século XXI. Parte importante dessa

transformação está associada às fortes influências estrangeiras que dominaram o país por

tanto tempo e formaram a base para as produções de sucesso mundial hoje, como no cinema

ou na música.

5 Do original: “In 1996 the Pusan International Film Festival (PIFF), held in Busan (also known as Pusan), a
southern port city, was initiated with the aim of transferring the cultural foci from other Asian cosmopolitan
cities such as Hong Kong and Tokyo to the local cities of Korea. PIFF is now touted as Asia’s premier film
festival” (CHOI, 2010, p.5).
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Além disso, o próprio governo investe nas produções. No orçamento nacional para o

ano de 2022, o governo disponibilizou mais de 7 trilhões de won6, equivalente a 6,05 bilhões

de dólares para o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo. Desse orçamento, 2,4 trilhões de

won para cultura e artes. Mais de 20 anos depois dos primeiros passos da Hallyu, é

indiscutível o sucesso dessas políticas, tornando a Coreia do Sul muito relevante

culturalmente e interessante para milhões de pessoas pelo mundo. Por exemplo, entre os

idiomas estudados em universidades americanas, a procura por aulas de coreano triplicou

entre 2012 para 20187. O governo da Coreia do Sul investe na indústria cultural do país não só

pelo prestígio e nome do país, mas também por resultados econômicos concretos. A Hallyu

gerou 9,5 bilhões de dólares em exportações em 20188.

Como mencionado anteriormente, quando as mídias chegaram à península coreana, a

região passava pela colonização japonesa, e logo depois a separação geográfica entre norte e

sul, em seguida, Guerra da Coreia, então a ditadura militar, a população só foi se tornar livre

na década de 1990. A produção cultural sempre esteve censurada, então todo tipo de produção

cultural correspondia com a agenda governamental. Enquanto o mundo se desenvolvia

culturalmente. Devido ao contexto político, a Coreia do Sul não teve oportunidades de

desenvolver uma indústria cultural livre.

Não há gêneros originários no cinema coreano. Em vez disso, são todas
imitações ou variações de gêneros de filmes ocidentais e asiáticos.
Hollywood criou o western, o Japão desenvolveu o filme de samurai e Hong
Kong inventou o filme de artes marciais. Em contraste, a Coreia
simplesmente aceitou vários gêneros de filmes de outros países e os
modificou (CHUNG, 2007, p.1, tradução própria)9

Nesse sentido, uma vez que o cinema começou a se desenvolver, um elemento

peculiar que se manifesta no cinema sul-coreano, algo que se tornou intrínseco da produção

cultural do país tornou-se presente: o Han. Uma palavra difícil de se traduzir para outros

idiomas, descrita como um sentimento que foi imposto ao povo coreano durante a colonização

japonesa, como uma ferramenta de dominação; e que com o tempo foi incorporado ao ethos

9 Do original: “There are no indigenous genres in the Korean cinema. Rather, they are all imitations of or
variations on Western and other Asian film genres. Hollywood created the western, Japan developed the samurai
film, and Hong Kong invented the martial arts film. In contrast, Korea merely accepted various film genres from
other countries and modified them” (CHUNG, 2007, p.1).

8 Disponível em: https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2020/02/732_268277.html

7 Disponível em: theguardian.com/education/2021/dec/29

6 Disponível em: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210901000819
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dessa nação, se tornando a “alma” da produção coreana. Sandra So Hee Chi Kim diz em seu

artigo “Korean Han and the Postcolonial Afterlives of ‘The Beauty and Sorrow’” (2017) que

esse contexto de constantes invasões, guerras e injustiças gerou um ressentimento pungente

de dor e lamento, mas que também conseguiu criar belas expressões artísticas.

O objeto de estudo deste trabalho é o filme Em Chamas (2018), de Lee Chang-dong,

selecionado como concorrente para o Oscar 2019 na categoria melhor filme estrangeiro.

Embora não tenha sido indicado, recebeu a Palma de Ouro e o Fipresci International Critics'

Prize no Festival de Cannes de 2018, também ganhou Melhor Filme Estrangeiro na Los

Angeles Film Critics Association e Melhor Filme Estrangeiro na Toronto Film Critics

Association. A escolha do filme foi feita tendo em vista que é sua obra mais recente e de

maior reconhecimento internacional.

Com uma filmografia relativamente curta, iniciada nos anos 1990, Lee Chang-dong é

reconhecido como um dos maiores realizadores da Korean New Wave. Lee ganhou o Leão de

Prata de Melhor Diretor e o Prêmio Fipresci da Crítica Internacional no Festival de Cinema

de Veneza de 2002 e o Prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cinema de Cannes de 2010.

Ele também ganhou o prêmio de Realização em Direção no 4º Asia Pacific Screen Awards em

2017, Grande Prêmio do Júri no Asia Pacific Screen Awards de 2018, Melhor Diretor e

Lifetime Achievement Award no 13º Asian Film Awards em 2019 e foi nomeado para o Leão

de Ouro e a Palma de Ouro e atuou ministro da cultura e turismo da Coreia do Sul em 2003 e

2004. Antes de iniciar sua carreira como diretor com o filme Green Fish (1997), ele era

romancista. Seus filmes se focam em figuras marginalizadas que sofrem de alguma

arbitrariedade estrutural, seus temas transitam em questões pertinentes à Coreia do Sul

moderna, como desigualdade, suicídio, pobreza e descaso de idosos e deficientes mentais,

inclusão, inadequação e trauma.

Em Chamas (2018) é uma adaptação do conto de Haruki Murakami, “Celeiros em

Chamas”, e do conto de mesmo nome de William Faulkner. O filme é centrado em Jong-su,

um jovem aspirante a escritor, de classe baixa e de uma região rural marginalizada. A trama se

desenrola a partir do reencontro de Jong-su e Hae-mi, uma antiga amiga de infância. Durante

o reencontro eles se envolvem sexualmente. No entanto, ela está com uma viagem marcada

para o exterior e pede para Jong-su cuidar de seu gato de estimação enquanto ela está longe.

Hae-mi volta da viagem na companhia de Ben, um homem rico e misterioso que conheceu na

África, e os três desenvolvem uma estranha amizade. Um dia Ben revela um hábito estranho
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para Jong-su, o de queimar estufas abandonadas. Logo após a revelação, Hae-mi desaparece, e

Jong-su suspeita que o hábito de Ben, na verdade, seja uma metáfora para assassinatos.

Em Chamas (2018), de Lee Chang-dong, cria um retrato ambíguo e íntimo de uma

geração assolada pelo desespero econômico. Dessa forma, esse trabalho se propõe a responder

como o filme captura a extrema desigualdade na Coreia do Sul. Tendo em vista que Han é um

princípio norteador dos filmes sul-coreanos, Em Chamas (2018) faz alusões às consequências

da influência estrangeira, desigualdade de classes e crise da masculinidade. Aqui, esses

elementos estão relacionados à ideia de pantomima, ela é um guia para a percepção de

realidade do filme e sustenta sua ambiguidade. Um mistério sobre um suposto assassinato que

nunca é revelado – e nem se tem um indício concreto do que aconteceu: o protagonista está

buscando tentar revelar alguma verdade escondida por algo que só ele consegue capturar.

Nesta monografia, o método de análise do filme Em Chamas aconteceu assumindo

que a ambiguidade é algo característico da linguagem cinematográfica; essa qualidade do

cinema aborda as realidades de um determinado contexto e sociedade. Na produção cultural

sul-coreana, isso está relacionado ao sentimento de Han. As camadas de indeterminação

necessárias envolvidas em cada uma delas levarão a um enquadramento mais holístico do

filme. No caso de Em Chamas (2018), o filme chama a atenção para problemas pós-ditadura

militar, como uma crise da masculinidade, desigualdade social, acentuados com a influência

estrangeira, consequência da ação imperialista estadunidense.

Dessa forma, o primeiro capítulo foca-se na contextualização da formação dessa

indústria. Os filmes sul-coreanos não apenas têm sido comercialmente viáveis   no mercado

asiático, mas também atraíram a atenção de cinéfilos do circuito de festivais internacionais. O

cinema sul-coreano se estabeleceu comercialmente e se transformou em uma potência cultural

mundialmente reconhecida. No segundo capítulo da monografia, é destacado como a indústria

cinematográfica resgatou uma identidade própria. A identificação e o compreendimento das

consequências da ação externa no país, bem como o resgate do sentimento de uma nação

étnica e culturalmente homogênea foram importantes fenômenos no direcionamento desse

cinema. Nesse sentido, este segundo capítulo, identifica as características de Han, para

construir uma metodologia de pesquisa com base no texto “Análise de Filmes - conceitos e

metodologia(s)” de Manuela Penafria (2009) , em diálogo com outros autores. A análise

cinematográfica do enredo de Em Chamas (2018) compõe o terceiro capítulo; este seguido

pelas Considerações Finais do trabalho.
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CAPÍTULO 01 – O Renascimento da indústria cinematográfica sul-coreana

A formação do cinema e sua indústria está intimamente ligada à formação da

sociedade moderna. Nesse sentido, a formação da indústria cultural sul-coreana é de certa

maneira um resumo da história recente sul-coreana. O país viveu sobre um contexto político

autoritário até o final da década de 1980. No século XX, a Península Coreana passou pela

colonização japonesa, divisão em norte e sul, Guerra da Coreia e por uma ditadura militar, e

durante todos esses anos a cultura esteve sob forte censura e cerceamento, impedindo que se

desenvolvesse. Consequentemente, devido a esses períodos de instabilidade política e forte

censura, a indústria cultural coreana só conseguiu se desenvolver livremente no final do

século XX. E, atualmente, o cinema sul-coreano é reconhecido em todo o mundo.

Do período colonial até a Segunda Guerra Mundial, a ocupação estadunidense e a

divisão da península coreana, como já mencionado, esse longo contexto de ocupação no

século XX fez com que o cinema fosse censurado no país. A colonização japonesa censurou e

cerceou o desenvolvimento da indústria. Enquanto a influência estadunidense no país, no

pós-segunda-guerra, Guerra da Coreia e na ditadura militar, consequentemente causou um

impacto ideológico na cultura sul-coreana, como colocado por Hyae-joon Kim:

A ocupação japonesa e o governo militar dos EUA após a Segunda Guerra
Mundial combinada com a divisão territorial criaram uma censura no cinema
que durou até o ano de 2001. A cultura popular Japonesa, cuja importação
foi proibida devido a memórias da ocupação japonesa da Coreia, só foi
autorizada a entrar na Coreia apenas após a “Declaração de Parceria
Conjunta Coreia-Japão” de 7 de outubro de 1998. O governo militar coreano
tomou o poder de forma não democrática e foi patrocinado pelo governo dos
EUA. Portanto, o governo dos EUA conseguiu aumentar sua influência sobre
os filmes coreanos (KIM, 2007, p.351-352, tradução própria).10

Com o iminente fim da ditadura militar, os anos 1980 foram um período de rápidas

mudanças políticas, a partir de uma revisão da lei que censurava as produções abriu

oportunidade de distribuição para empresas estrangeiras. O cinema coreano nunca esteve livre

de restrições políticas e sociais, o que impactou fortemente os filmes, embora a tensão

10 Do original: “The Japanese occupation and US military government after the Second World War combined
with territorial division to create film censorship that lasted until 2001. Japan’s pop culture, import of which was
prohibited due to memories of the Japanese occupation of Korea, was allowed to enter Korea only after the
“Korea-Japan Joint Partnership Declaration” of 7 October 1998. The Korean military government seized power
in an undemocratic way and was sponsored by the US government. Therefore, the US government was able to
increase its influence over Korean films” (KIM, 2007, p.351-352).
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resultante limitasse o cinema coreano, também inspirou os realizadores. A revolta de

Gwangju11 foi um importante evento para a democratização do país, e com isso as forças

populares gradualmente ganharam força política. E essa força foi incorporada nas artes. Após

esse acontecimento, produtores e realizadores passaram a refletir e criar a estrutura do que

mais tarde iria se tornar a Korean New Wave.

Após décadas de uma ditadura militar, a Coreia do Sul começou rapidamente a se

democratizar entre a década de 80 e 90. E isso foi refletido na indústria cinematográfica, pois,

revisões na lei que regulamentava o cinema, possibilitou que filmes estrangeiros pudessem ser

importados para o país, e que a distribuição desses filmes fosse feita por empresas

estrangeiras, o que significava a adoção de uma política de não-interferência pelo governo

sul-coreano. Nos anos seguintes, a indústria cinematográfica sul-coreana começou a florescer

quando recebeu melhores oportunidades de financiamento e distribuição, crucialmente

desenvolvidas sem censura.

a partir de meados da década de 1980, o ambiente envolvendo o cinema
coreano começou a passar por uma mudança completa. O governo,
impulsionado pelas tendências gerais de livre comércio, abriu o caminho
para a liberalização da importação de filmes estrangeiros com a quinta
revisão da Motion Picture Law em 1984. Além disso, com a sexta revisão em
1986, a distribuição foi permitida para empresas especializadas em cinema
estrangeiras. Ambas as revisões da Motion Picture Law foram projetadas
para conter a pressão comercial dos Estados Unidos. Isso significava que a
política do governo havia mudado sua direção de controle absoluto para
não-interferência (KIM, 2007, p.319, tradução própria)12.

E com a redemocratização na década de 1990, o país se consolidou como uma

potência industrial e com uma das economias mais influentes do mundo. O filme Gyeolhon

iyagi (1992) foi o primeiro filme financiado por um conglomerado: a Samsung financiou 25%

do filme. Outros conglomerados como a Hyundai começaram a investir na produção de

12 Do original: “from the mid-1980s, the environment of the Korean cinema began to go through a complete
change. The government, pushed by general trends towards free trade, paved the way for the liberalization of
foreign film import with the fifth revision of the Motion Picture Law in 1984. Furthermore, with the sixth
revision in 1986, direct distribution was permitted for foreign film companies. Both revisions of the Motion
Picture Law were designed to stall trade pressure from the United States. This meant that government policy had
changed its direction from absolute control to noninterference” (KIM, 2007, p.319).

11 E no dia 18 de maio de 1980, novas manifestações de larga escala foram reprimidas, dessa vez em Gwangju, a
sudoeste do país e região natal de Kim Dae-jung. A cidade de Gwangju, capital da província, chegou a ser
controlada pelos rebeldes e mantiveram assim por mais de uma semana, até 27 de maio, e o caso passou a
inspirar outros movimentos pela Coreia do Sul. Mas no dia 27, logo as Forças Especiais entraram na cidade e
mataram centenas de manifestantes e estudantes. Há estimativas de que foram mortas 600 pessoas (MACEDO,
2018, p.207).
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filmes. Ou seja, a ação da Samsung abriu precedente para a criação de uma indústria

cinematográfica. E, pela primeira vez, o financiamento, exibição, distribuição, promoção e

lançamento era controlado por uma única empresa.

Foi uma questão de números que levou a Samsung ao primeiro investimento
a um longa coreano. Marriage Story de Kim Ui-seok (Gyeorhon iyagi,
1992), sobre um casal de uma nova geração cujo casamento entra em crise
quando a carreira da esposa decola, foi produzido com um orçamento de 600
milhões de won (670.000 dólares). A Samsung investiu 150 milhões de
wons, ou 25%, em troca de direitos de vídeo, enquanto a produtora Ikyoung
Films reteve direitos das salas de cinema, televisivos e outros. Ao investir
antes do filme ser feito, a Samsung estava assumindo o risco de que o filme
se tornasse um fracasso comercial; no entanto, obteve direitos de vídeo por
um preço significativamente menor do que a taxa atual para filmes
concluídos. Marriage Story acabou se tornando o filme coreano de maior
bilheteria do ano, com 520.000 ingressos vendidos em Seul. Na esteira dessa
história de sucesso, Daewoo (que considerou, mas acabou se recusando a
investir em Marriage Story) e outros conglomerados rapidamente seguiram o
exemplo, de modo que, em meados da mesma década, praticamente todos os
filmes coreanos de grande bilheteria tinham um chaebol investidor
(PAQUET, 2009, p.55, tradução própria).13

Esses marcos estão relacionados entre si, ou seja, a abertura política e econômica não

só possibilitou o desenvolvimento da cultura sul-coreana, mas também a fez se tornar

expressiva. Como já mencionado na década de 1990, passaram a vigorar políticas de fomento,

possibilitando à indústria cultural florescer e estourar no século XXI. O governo propunha

uma política de apoio e não interferência. No entanto, somente o incentivo financeiro não foi

o suficiente para o desenvolvimento de uma indústria competitiva. A criatividade e o olhar

atento para sua própria história são fatores que tornaram o cinema coreano relevante, para sua

própria população e mundialmente.

13 Do original: “It was a matter of calculation that led Samsung to invest in its first Korean feature. Kim
Ui-seok’s Marriage Story (Gyeorhon iyagi, 1992), about a new generation couple whose marriage plunges into
crisis as the wife’s career takes off, was produced on a budget of 600 million won ($670,000). Samsung invested
150 million won, or 25%, in return for video rights, while producer Ikyoung Films retained theatrical, television
and other rights. By investing before the film was made, Samsung was taking on the risk that the film would turn
out to be a commercial flop; however, it obtained video rights for significantly less than the going rate for
completed films. Marriage Story then turned out to be the top grossing Korean film of the year with a massive
520,000 admissions in Seoul. In the wake of this success story, Daewoo (which had considered but ultimately
declined to invest in Marriage Story) and other conglomerates quickly followed suit, so that by mid-decade
virtually all of the top-grossing Korean films had a chaebol investor” (PAQUET, 2009, p.55).
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Figura 1: Cartaz14 de divulgação do filme Shiri (1999).
Fonte: Reprodução da internet

O ponto de partida para o sucesso do cinema coreano foi o filme Shiri (1999), um

filme de ação em que um espião norte-coreano se infiltra no governo da Coreia do Sul.

Segundo Jinhee Choi: "[...] o sucesso de Shiri foi um fenômeno cultural, econômico e

industrial, e abriu caminho para o surgimento de blockbusters subsequentes, criando a

chamada síndrome de Shiri” (CHOI, 2010 p. 32, tradução própria)15. E, com isso, a autora diz

que o êxito do filme pavimentou a trajetória que o cinema sul-coreano iria tomar, se baseando

em eventos históricos para fazer filmes consequentemente mais comercialmente viáveis e

atrativos para o público: “uma tendência atual nos blockbusters coreanos depende fortemente

de eventos ‘históricos” (CHOI, 2010, p.37, tradução própria)16.

A estratégia de abordar temáticas históricas serviu não somente como uma ação

reflexiva, mas também como um recurso estético. Tendo em vista que armas são proibidas na

Coreia do Sul, ao abordar eventos históricos, atraiu o público para as salas de cinema

justamente por retratar cenas de ação plausíveis a realidade: “Guerras históricas e

espionagem, mais do que tudo, podem facilmente dar verossimilhança aos tiroteios,

especialmente porque as armas são proibidas na Coreia.” (CHOI, 2010, p.37, tradução

16 Do original: “one current trend in Korean blockbusters relies heavily on ‘historical’ events” (CHOI, 2010,
p.37).

15 Do original: “the success of Shiri was a cultural, economic, and industrial phenomenon, and it paved the way
for the emergence of subsequent blockbusters, creating the so-called Shiri syndrome” (CHOI, 2010 p. 32).

14 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0192657/mediaviewer/rm2816580096?ref_=ttmi_mi_all_pos_4
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própria)17. Dessa forma, Shiri (1999) se tornou um importante marco no cinema sul-coreano,

por explorar temas especificamente coreanos através da lógica de gênero em uma estética

mais popular.

Distribuído pela Samsung Entertainment como um de seus lançamentos
decisivos, Shiri apresentou tiroteios em ambientes urbanos, prédios
explodindo, perseguições de carros, bombas-relógio e outros clichês
narrativos/visuais de filmes de ação de grande orçamento de Hollywood ou
Hong Kong. Ao mesmo tempo, incorporou uma história de amor
melodramática entre um agente sul-coreano e um espião norte-coreano que
se baseou na ansiedade coletiva da Coreia sobre sua divisão política de longa
data. O filme emprestou liberalmente o modelo do blockbuster de
Hollywood, mas ao abordar temas coreanos buscou ser reconhecido e aceito
como uma obra local (PAQUET, 2009, p. 71, tradução própria).18

Jinhee Choi também explica que a indústria cinematográfica sul-coreana depende de

uma justificativa econômica para sustentar suas produções. E ao colocar uma adaptação de

eventos históricos em filmes blockbusters, possibilita trazer elementos como espionagem e

combates armados e romances impossíveis, e funciona com uma estratégia de marketing para

atrair desde públicos mais jovens até pessoas mais velhas:

A sensação de plausibilidade e verossimilhança derivada das circunstâncias
históricas da Coréia e a familiaridade do público com eventos históricos
permitem que as produtoras ampliem o escopo de seu público-alvo para
incluir membros do público com mais de quarenta anos (CHOI, 2010, p. 38,
tradução própria).19

O lançamento de Shiri (1999) levou mais de cinco milhões de espectadores às salas de

cinema sul-coreanas, número recorde inédito até então, sendo considerado um dos primeiros

sucessos de bilheteira do país. Para Jinhee Choi, é importante ressaltar que o termo

blockbuster, para o cinema coreano, difere do sentido em Hollywood. Apesar de ainda ser

uma abordagem para filmes que buscam um sucesso comercial, um blockbuster sul-coreano

19 Do original: “The sense of plausibility and verisimilitude derived from the historical circumstances of Korea,
and the audience’s familiarity with historical events, enable production companies to broaden the scope of their
target audience to include audience members over forty years old” (CHOI, 2010, p. 38).

18 Do original: “Distributed by Samsung Entertainment as one of its final releases, Shiri featured shootouts on
urban streets, exploding buildings, car chases, ticking bombs and other narrative/visual clichés of big-budget
action film from Hollywood or Hong Kong. At the same time it incorporated a melodramatic love story between
a South Korean agent and a North Korean spy that played off of Korea’s collective anxiety over its long-standing
political division. The film borrowed liberally from the model of the Hollywood blockbuster, but in addressing
Korean themes it sought to be recognised and accepted as a local work” (PAQUET, 2009, p. 71).

17 Do original: “Historic wars and espionage, more than anything, can easily lend verisimilitude to gunfights,
especially since guns are banned in Korea.” (CHOI, 2010, p.37).
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tem objetivos diferentes. “O termo ‘blockbuster coreano’ deve ser diferenciado da concepção

hollywoodiana de filmes blockbuster” (CHOI, 2010, p.31, tradução própria)20.

O que torna essas obras distintas e definidoras para as produções sul-coreanas é a

forma como elas abordam a relação complexa da nação com sua história e como fazem isso

numa lógica de gênero: “Uma das peculiaridades dos blockbusters coreanos pode ser

encontrada em seu apelo a uma percepção comum da história coreana como um possível meio

de diferenciação desse produto ao de Hollywood e outros cinemas nacionais” (CHOI, 2010, p.

35, tradução própria)21. A tensa e complexa relação com sua contraparte do norte cria por si só

uma inquietação. E essa inquietação desperta uma série de questionamentos e incertezas, para

uma população que não tem nenhum controle sobre esses conflitos. O que é refletido na

produção cinematográfica sul-coreana que retrata o povo norte-coreano como também vítima

da Guerra Fria, como colocado por Jinhee Choi:

Os críticos locais também enfatizam o fato de que a tensão entre Norte e Sul
se tornou tão maleável que tais representações do Norte como um “outro”
invisível se tornaram permissíveis. A fronteira entre o Norte e o Sul é
atravessada cinematograficamente para tornar os norte-coreanos vítimas das
mesmas políticas da guerra fria que os sul-coreanos (CHOI, 2010, p.36,
tradução própria)22.

Outra obra que se destacou nesse período, com um enredo similar a Shiri (1999), é

Joint Security Area (2000), de Park Chan-wook. A trama da JSA (2000) gira em torno da

major do exército suíço Sophie Jean, enviada para a zona desmilitarizada na península

coreana para investigar um incidente na fronteira que levou à morte de um soldado

norte-coreano por um soldado do sul, assim causando um incidente diplomático. A

investigação gira em torno da amizade que estes soldados de lados opostos criaram, apesar de

estarem em lados opostos em uma situação de conflito.

22 Do original: “Local critics also emphasize the fact that tension between North and South has become so
malleable that such representations of the North as an invisible ‘‘other’’ have become permissible. The border
between North andSouth is cinematically crossed to render North Koreans as victims of the same cold-war
politics as South Koreans” (CHOI, 2010, p.36).

21 Do original: “One of the peculiarities of Korean blockbusters can be found in their appeal to a shared sense of
Korean history as one possible means of product differentiation from Hollywood and other national cinemas”
(CHOI, 2010, p. 35).

20 Do original: “The term ‘Korean blockbuster’ should be distinguished from the Hollywood conception of
blockbuster movies” (CHOI, 2010, p.31).
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Figura 2: Cartaz23 de divulgação do filme Joint Security Area (2000).
Fonte: Reprodução da internet

JSA (2000) se diferencia das representações anteriores das relações entre as Coreias

em vários aspectos, partindo de um filme de suspense/investigação para retratar indivíduos do

exército norte-coreano que fugiam do estigma do seguidor obcecado, o que foi impactante

para a época, pois durante a ditadura militar a censura obrigava a mídia a retratar oficiais

norte coreanos de forma negativa. Sendo um dos primeiros filmes a fazer isso, JSA (2000)

gerou grande interesse, e o sucesso do filme foi uma referência para a abordagem de temáticas

políticas no cinema popular: “as representações da Coreia do Norte mudaram ao longo da

história; com a chegada de um governo civil no início dos anos 1990, os norte-coreanos foram

retratados de forma mais humana, desviando do sentimento anticomunista” (CHOI, 2010, p.

38, tradução própria)24.

Com a redemocratização, as políticas internacionais buscavam construir uma

diplomacia amigável com sua contraparte do norte, e isso para o cinema significava uma

oportunidade de explorar enredos mais complexos. O filme alcançou um sucesso estrondoso e

inesperado, estabelecendo Park Chan-wook como um diretor de traços autorais marcantes.

Choi ressalta que a abordagem dessas temáticas só foi se tornar disponível para os cineastas

sul-coreanos após a democratização e esse contexto garante uma validação histórica e

identificação do público com as obras.

24 Do original: “the representations of North Korea have changed throughout history; with the arrival of a civilian
government in the early 1990s, North Koreans have been portrayed in a more humane manner, devoid of
anti-Communist sentiment” (CHOI, 2010, p. 38).

23 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0260991/?ref_=tt_mv_close
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é importante ressaltar que a questão Norte-Sul e a Guerra da Coreia não são
eventos históricos apenas recentemente disponíveis para a nova geração de
cineastas explorarem. Tais questões políticas forneceram um pano de fundo
histórico para filmes de ação e espionagem nas décadas de 1950 e 1960
(CHOI, 2010, p. 37, tradução própria)25.

E isso está relacionado à insatisfação política que se tornou característica das

produções culturais sul-coreanas durante a formação de uma identidade desse cinema. O filme

explora essa explosão psicológica do indivíduo a partir da memória de um trauma nacional. É

um marco importante para o cinema sul-coreano não só por ser definidor para a indústria, mas

também na politização desse cinema, como colocado por Darcy Paquet:

Politicamente, JSA vai muito além de Shiri ao humanizar personagens do
Norte. A atuação diferenciada de Song Kang-ho como Sargento Oh e Shin
Ha-kyun como Soldado Jung faz com que o espectador se identifique com
seus personagens, talvez em uma extensão ainda maior do que com os
soldados do sul. Ao fazê-lo, o filme cria uma tensão entre o domínio pessoal,
no qual os soldados formam uma amizade íntima, e na questão política,
ambos os lados permanecem inimigos jurados. É a aparente irreconciliação
entre essas duas regiões que dá potência à conclusão dramática do filme. Ao
mesmo tempo, inevitavelmente leva os espectadores a questionar o quadro
político existente (PAQUET, 2009, p. 73, 74, tradução própria).26

De forma similar, filmes que procederam JSA (2000) apresentam figuras que são

inesperadamente colocadas em situações tensas, motivadas por terríveis e súbitos estopins

emocionais, e/ou físicos, como o assassinato de um familiar ou um aprisionamento injusto.

Além disso, os personagens desses filmes agem com o desejo de restaurar uma justiça moral.

JSA (2000) retrata algo que se tornou comum nos blockbusters sul-coreanos. Figuras

marginalizadas, sem controle ou escolha do contexto em que nasceram ou foram inseridas,

são obrigadas a agir em função de regras que não necessariamente as contemplam, são

estruturalmente oprimidas por alguma arbitrariedade e geralmente têm finais trágicos.

“Apesar do fato de que os blockbusters coreanos empregam várias estruturas e dispositivos

26 Do original: “Politically, JSA goes far beyond Shiri in humanising characters from the North. The nuanced
acting of Song Kang-ho as Sergeant Oh and Shin Ha-kyun as Private Jung cause the viewer to forcefully identify
with their characters, perhaps to an even greater extent than with the Southern soldiers. In doing so, the film
creates a tension between the realm of the personal, in which the soldiers forge a close friendship, and the
political, in which both sides remain sworn enemies. It is the seeming irreconcilability between these two realms
that gives the film’s dramatic conclusion its potency. At the same time, it inevitably leads viewers to question the
existing political framework” (PAQUET, 2009, p. 73-74).

25 Do original: “it is worthwhile to note that the North-South issue and the Korean War are not historic events
only recently made available for the new generation of filmmakers to explore. Such political issues provided a
historical background for action and espionage films in the 1950s and 1960s as well” (CHOI, 2010, p. 37).
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narrativos, eles compartilham uma trajetória narrativa: finais niilistas e trágicos” (CHOI 2010,

p. 48, tradução própria).27

O sucesso desses filmes estabeleceu uma fórmula expandida pelas obras que os

sucederam, trabalhando com uma fração do orçamento de Hollywood, se apropriando de

estéticas já bem assimiladas universalmente e trazendo temáticas específicas da sociedade

coreana – mas que ao mesmo tempo, também são consequências de contextos globais. Até

mesmo os filmes mais populares se focaram no desenvolvimento emocional das histórias em

função de criar algo impactante e economicamente bem-sucedido, substituindo as grandes

explosões dos blockbusters hollywoodianos por um refinamento estético e um apelo ao

interesse público. Dessa forma, o sucesso de filmes como JSA (2000), Memórias de um

Assassino (2003) e Oldboy (2003) e seus subsequentes, e a popularidade nacionalmente

dessas histórias, prova a identificação do público sul-coreano com esse cinema.

Com o rápido crescimento da indústria cinematográfica sul-coreana no final da década

de 1990, as produções começaram e explorar novos gêneros, muitas vezes intercalando

elementos deles. Após o sucesso de Shiri (1999) e JSA (2000) vários filmes tentaram seguir a

mesma fórmula, se beneficiando de grandes orçamentos para tentar alcançar o mesmo

formato, no entanto, eles não tiveram o mesmo sucesso. “Com o sucesso de Swiri, muitos

filmes de alto orçamento que alegavam ser o próximo sucesso de bilheteria coreanos foram

feitos. No entanto, eles falharam nas bilheterias um após o outro” (KIM, 2007, p.361,

tradução própria).28 Mas no ano de 2003, filmes sem grandes orçamentos, como Memórias de

um Assassino (2003) e Oldboy (2003), foram lançados e tiveram um bom resultado de

bilheteria e de crítica, assim o termo "well-made" começou a se formar na indústria. O termo

se refere a filmes sem produções épicas, mas que ainda conseguem ter um apelo comercial,

pois eles têm um cuidado estético e temáticas do interesse público.

Por outro lado, embora filmes como Memórias de um Assassino, Untold
Scandal, A Tale of Two Sisters e Old Boy - todos lançados em 2003 - não
fossem produções épicas, eles alcançaram um sucesso inesperado de
bilheteria e críticas positivas. O termo "well-made" passou a designar tais
filmes, e os produtores conseguiram atingir a máxima qualidade ao mesmo

28 Do original: “With Swiri’s success, many high budget films claiming to be Korean blockbusters were made.
However, they failed at the box-office one after another” (KIM, 2007, p.361).

27 Do original: “despite the fact that Korean blockbusters employ various narrative structures and devices, they
share a narrative trajectory: nihilistic, tragic endings” (CHOI 2010, p. 48).
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tempo em que buscavam o orçamento mais adequado (KIM, 2007, p.361,
tradução própria).29

Nos primeiros anos da formação dessa nova indústria cinematográfica sul-coreana, as

produções tentavam conciliar as necessidades comerciais com um refinamento estético, com

menos orçamento os filmes precisavam competir com o cinema estrangeiro que chegava com

grandes produções trazendo grandes espetáculos pirotécnicos e efeitos especiais. Com isso, as

produções buscaram trazer um refinamento estético para os filmes. Tendo um cuidado maior

na construção da mise-en-scéne a indústria cinematográfica sul-coreana estabeleceu uma

alternativa estética para os grandes espetáculos oferecidos pelos blockbusters hollywoodianos:

Os críticos locais destacam o refinamento estético como o principal
denominador de filmes comerciais well-made. Com o aumento do valor da
produção, a indústria cinematográfica coreana tornou-se mais consciente do
estilo do filme, especialmente do design de produção. Ao colocar em
primeiro plano a mise-en-scène, a indústria cinematográfica coreana busca
uma estética alternativa para substituir o estilo blockbuster orientado ao
espetáculo. Com menos da metade do orçamento dos blockbusters, filmes
bem-feitos colocam em primeiro plano o mérito artístico em vez de
explosões, fisicalidade e perseguições (CHOI, 2010, p. 152 - 153, tradução
própria)30.

Se a categoria de filmes “well-made” se refere a produções que conquistaram tanto

aclamação da crítica quanto sucesso comercial, muitos precedentes podem ser encontrados

antes do lançamento de Memórias de um Assassino (2003), como o próprio JSA (2000). Mas

o filme se tornou um modelo a ser seguido para as produções sem grandes orçamentos:

A importância de Memórias de um Assassino é que ele fornece um modelo a
ser seguido para empresas de produção de médio porte. Desde o sucesso de
bilheteria de Memórias de um Assassino, que arrecadou US$ 31 milhões na
Coreia, “well-made” se tornou um termo para uso tanto na produção quanto
na estratégia de marketing. (CHOI, 2010, p. 145-146, tradução própria).31

31 Do original: “The significance of Memories of Murder is that it provides a model to follow for midsize
production companies. Since the box-office success of Memories of Murder, which grossed $31 million in

30 Do original: “Local critics underscore aesthetic refinement as the major denominator of well-made commercial
films. With increasing production value, the Korean film industry became more conscious of film style,
especially production design. By foregrounding mise-en-scène, the Korean film industry seeks an alternate
aesthetic to replace the spectacle-driven blockbuster style. With less than half the budget of blockbusters,
well-made films foreground artistic merit rather than explosions, physicality, and chases” (CHOI, 2010, p.
152-153).

29 Do original: “On the other hand, although films like Memories of Murder, Untold Scandal, A Tale of Two
Sisters, and Old Boy—all released in 2003— were not epic productions, they achieved unexpected box-office
success and positive reviews. The term “well-made film” began to designate such films, and producers were able
to achieve the utmost quality while striving for the most appropriate budget” (KIM, 2007, p.361).
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Memórias de Um Assassino (2003), de Bong Joon-ho, foi baseado em um dos

primeiros registros de um serial killer na Coréia do Sul. O assassino executou dez mulheres

entre 1986 e 1991 e até quando o filme foi gravado, ele ainda não havia sido pego. O caso é

nacionalmente conhecido por causar grande comoção na população. Jinhee Choi afirma que:

“A decisão de Bong de trabalhar em um mistério não resolvido lhe deu espaço para

experimentar” (CHOI, 2010, p. 148, tradução própria)32. O que consequentemente criou uma

grande curiosidade no público. Justamente por retratar um acontecimento marcante para a

sociedade. E pela própria natureza da investigação, que até então não havia sido concluída. Os

elementos de produção e divulgação se focaram nessas peculiaridades e se articulam com a

própria narrativa do filme:

À medida que a investigação se desenrola, o espectador é capaz de construir
uma história coerente de “whodunit” (novela policial). Filmes de
crime/detetive muitas vezes criam uma lacuna entre o conhecimento do
crime e o processo de investigação, o que estimula a curiosidade do
espectador e cria suspense (CHOI, 2010, p. 148, tradução própria).33

O filme narra a investigação policial de uma série de assassinatos em uma zona rural

próxima a Seul. Memórias de Um Assassino (2003) retrata uma força policial que se mostra

incapaz de controlar a cenas do crime e evidências, eles usam métodos de investigação

incomuns e coagem suspeitos a dar falsos testemunhos. Choi explica: “O filme referencia

indiretamente a situação política e a atmosfera da década de 1980, sugerindo a incompetência

do governo militar coreano então no poder” (CHOI, 2010, p. 148, tradução própria).34

34 Do original: “The film indirectly references the political situation and atmosphere of the 1980s, hinting at the
incompetence of the Korean military government then in power” (CHOI, 2010, p. 148).

33 Do original: “As the investigation unfolds, the viewer is able to construct a coherent story of ‘‘whodunit.’’
Crime/ detective films often create a gap between knowledge of the crime and the investigation process, which
then stimulates the viewer’s curiosity and creates suspense” (CHOI, 2010, p. 148).

32 Do original: “Bong’s decision to work on an unsolved mystery provides him with room to experiment” (CHOI,
2010, p. 148).

Korea, ‘‘well made’’ has become a term for use both in production and marketing strategy” (CHOI, 2010, p.
145-146).
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Figura 3: Cartaz35 de divulgação do filme Memórias de um Assassino (2003).
Fonte: Reprodução da internet

Com a abertura política, a Coreia do Sul passou por um grande crescimento

econômico, mas também ocorreram choques com a entrada de produtos estrangeiros,

incluindo produtos culturais. Dessa forma, foram instauradas medidas protecionistas para o

cinema e programas de financiamento com o propósito de tornar a indústria cinematográfica

mais competitiva e autoral, e almejando uma política externa mais ampla. Além disso, o

próprio governo investe nas produções. Em 2020, o orçamento nacional sul-coreano

disponibilizou mais de 5 bilhões de dólares para o ministério da cultura36.

A partir de 1986, juntamente com a crescente demanda popular por
democratização, os profissionais do cinema exigiram consistentemente a
abolição da censura e o desenvolvimento de medidas para promover os
filmes coreanos, em preparação para a expansão dos filmes de Hollywood na
Coreia. A Film Promotion Law foi promulgada em dezembro de 1995, mas
não foi diferente da Motion Picture Law até a segunda revisão da Film
Promotion Law em 1999, que lançou o Korean Film Council (KOFIC) com o
objetivo de respeitar a liberdade da indústria cinematográfica e tornar as
políticas de promoção eficazes (KIM, 2007, p.355, tradução própria).37

37 Do original: “From 1986, along with people’s rising demand for democratization, film professionals
consistently demanded the abolition of censorship and the development of measures to promote Korean movies,
in preparation for the expansion of Hollywood movies in Korea. The Film Promotion Law was enacted in
December 1995, but it was no different from the Motion Picture Law until the second revision of the Film
Promotion Law in 1999, which launched the Korean Film Council (KOFIC) with the aim of respecting the
freedom of the film industry and making promotion policies effective” (KIM, 2007, p.355).

36Disponível em: https://en.yna.co.kr/view/AEN20191211006300315

35Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0353969/?ref_=nv_sr_srsg_0
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E com isso, os filmes locais passaram a atrair cada vez mais público e estabeleceram

de vez a indústria cinematográfica. Além de bons resultados de bilheteria, o cinema

sul-coreano tem uma participação significativa no mercado local, com o auxílio da política de

cotas para produções nacionais, filmes como Shiri (1999), JSA (2000) e Memories of Murder

(2003) fizeram uma maior bilheteria do que The Matrix (1999), Gladiator (2000) e The

Matrix: Reloaded (2003).

Desde então, uma nova estratégia governamental está sendo aplicada para a produção

cultural e midiática sul-coreana, que busca exportar cultura como uma commodity. Como

resultado, o cinema, a música e a televisão alcançaram novos mercados e consequentemente a

renda gerada a partir do cinema cresceu exponencialmente. E com isso, o cinema sul-coreano

entrou num período de produção exponencial que enfatiza o sucesso comercial, caracterização

de produtos culturais nacionais, comunicabilidade internacional e popularidade.

Gradativamente integrando o fenômeno conhecido como Hallyu.

Em 1996, o valor total de exportação de filmes coreanos era de cerca de US
$400.000. No entanto, em 2005, foi 190 vezes esse valor, estabelecendo um
novo recorde de US $76 milhões. Em 2004, julgou-se que os dramas
televisivos coreanos conhecidos como "hallyu (onda coreana, 韓流)”
também estava surgindo no cinema, e as exportações totais de filmes
coreanos mostraram um aumento de 88% em relação ao ano anterior (KIM,
2007, p.360, tradução própria).38

Não existe ao certo uma versão oficial da origem do termo Hallyu, mas ao que se sabe,

está diretamente relacionado com esse período de fortes investimentos na cultura popular,

visando se estabelecer internacionalmente através da comunicação, como explica Naiane

Batista de Almeida em sua dissertação:

Porém, a versão oficial conhecida pelos fandons do fenômeno e que vem
sendo trabalhada pelos demais estudiosos da cultura pop sul-coreana, a
exemplo de Souza (2015), é a de que não existe uma tradução literal, mas
que a expressão Hallyu ficou comumente conhecida por significar “Onda
Coreana”, ou “Fluxo da Coreia”, em razão da rápida aceleração no consumo
das séries na China, num curto espaço após o processo de renovação da
indústria cultural. Por esse motivo, é incorreto se referir ao fenômeno como
Onda Hallyu, pois denotaria uma redundância de termos; seria o mesmo que
dizer Onda Onda. O autor coloca que até a década de 1990 não existiam, no
vocabulário hangul (idioma oficial coreano), palavras específicas para
indicar “cultura popular” ou “cultura pop”, e a inclusão disso se deu através

38 Do original: “In 1996, the total export value of Korean films was around US$400,000. However, in 2005, it
was 190 times that amount, setting a new record of US$76 million. In 2004, it was judged that the Korean
television drama “hallyu (Korean wave, 韓流)” was emerging in the cinema too, and the total exports of Korean
films showed an increase of 88 per cent over the previous year” (KIM, 2007, p.360).
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do estabelecimento do fenômeno Hallyu (ALMEIDA, 2019, p.16-17,
tradução própria).

A integração bem-sucedida de tradição e cultura pop na Coreia do Sul é um exemplo

do que é chamado de Soft Power. Nas últimas décadas, a presença da mídia de países asiáticos

tem se tornado global e dominante, especificamente do Japão, China e Coreia do Sul, isso é

resultado da adoção de políticas internacionais que visam o crescimento do Soft Power. Um

conceito que busca chamar a atenção de “fora para dentro”, enfatizando alguns aspectos

como: apelo cultural, valores nacionais e política externa. Atualmente, a ascensão midiática

de países asiáticos tem se tornado incrivelmente relevante culturalmente e na economia

global, tendo em vista as conquistas de Parasita (2019) no Oscar, e o fenômeno do K-pop.

Grande parte desse sucesso se deve a essa influência do Soft Power.

Portanto, a criação do fenômeno Hallyu para a Coreia do Sul encaixa-se no
desenvolvimento de uma cultura da mídia que almeja a conquista da grande
audiência, e que, a partir disso, encontra novos modos de organização da
sociedade. São produtos comerciais que estão interessados não apenas em
gerar lucro, mas também em construir marcas identificatórias, desconstruir
preceitos pré-estabelecidos e reinventar os códigos da sociedade sul-coreana
contemporânea, seja na perspectiva do olhar estrangeiro ou até mesmo no
olhar do local (ALMEIDA, 2019, p.18).

Para além de vender ingressos, a indústria cinematográfica sul-coreana busca a

atenção da crítica internacional e o reconhecimento em grandes festivais. O filme Oasis

(2002) ganhou o Leão de Prata no Festival de Veneza, Oldboy (2003); ficou em segundo

lugar em Cannes; Kim Ki-Duk ganhou como melhor diretor no Festival de Berlim, pelo filme

Samaria (2004) e ganhou o Leão de Prata em Veneza por Bin-jip (2004). Em 2012, ele se

tornou o primeiro sul-coreano a ganhar o Leão de Ouro em Veneza por Pieta (2012). Em

2018, Lee Chang-dong competiu pela Palma de Ouro no Festival de Cannes, onde recebeu o

Prêmio da Crítica Internacional FIPRESCI pelo filme Em Chamas (2018).

O sucesso artístico do cinema sul-coreano pode ser atribuído a algumas

particularidades autorais e características distintas, entre elas, a mesclagem de linguagens

cinematográficas típicas de outras culturas, e a utilização desses elementos para narrar temas

intrinsecamente coreanos. Isso mostra a versatilidade dos diretores dessa geração e seus

esforços para manter a indústria relevante e como sua linguagem e estilo foram se adaptando

conforme as demandas e tendências de produção.

O principal objetivo dos cineastas da 386 Generation não é meramente
apelar para uma sensibilidade específica dos coreanos; mais importante, eles
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tentaram fazê-lo por meio de elevação estilística e estética, mesmo tomando
emprestado de Hollywood ou outros estilos de cinema nacionais (CHOI,
2010, p.58, tradução própria).39

O que se pode perceber nessas obras é a utilização de linguagens universalmente já

assimiladas e aceitas pelo grande público, por serem constantemente repetidas, e então

explorar questões relevantes da Coreia do Sul. Esse movimento traz uma identificação para

um público não coreano, pois a partir dessa estética de gênero, é possível relacionar as

problemáticas ali colocadas. O cinema sul-coreano inicialmente chamou atenção internacional

por ser construído como uma forma de enfrentamento a ação estrangeira, mas o sucesso de

bilheteria subsequente não poderia ter sido sustentado sem a junção de uma linguagem mais

refinada com uma constante renovação de temáticas que atraem o público sul-coreano de

vários grupos demográficos.

Os diretores coreanos exploram a identidade nacional e a história nacional
para alcançar um público mais amplo. Apesar dos diversos retratos da
história nacional de seu país, algo comum entre os diretores da 386
Generation é que em vez de fazer filmes retroativos que traçam raízes
culturais – uma estratégia adotada por filmes focados em festivais de Im
Kwon Taek como Chunhyang (2000) e Chihwaseon (2002) – eles emprestam
o estilo de cinematográfico de Hollywood e o moldam de modo a incorporar
a experiência coreana recente (CHOI, 2010, p.58, tradução própria)40.

Estes são alguns fatores muito bem utilizados em vários filmes do cinema coreano,

que trazem uma autoria marcante de seus realizadores e o interesse da crítica e de festivais

internacionais. Filmes como Oldboy (2003) The Handmaiden (2016) The Host (2006)

Memories of Murder (2003) The Wailing (2016) Janghwa, Hongryeon (2003) Train to Busan

(2016), são alguns que trazem muito bem esses elementos.

É possível olhar para as premiações internacionais e ver outro lado do sucesso

artístico. Parasita (2019) é claramente o maior exemplo disso, além de quatro Oscars, ganhou

o prêmio de melhor filme estrangeiro no Bafta e no Globo de Ouro; e venceu o principal

prêmio de Cannes, a Palma de Ouro. Outros filmes premiados foram: Oasis (2002), que

40 Do original: “Korean directors exploit national identity and national history in order to reach out to a wider
audience. Despite their varied portrayals of their country’s national history, common among the 386 Generation
directors is that instead of making retroactive films that trace cultural roots – a strategy taken by Im Kwon Taek’s
festival films such as Chunhyang (2000) and Chihwaseon (2002) – they borrow Hollywood film style and
fashion it so as to incorporate recent Korean experience” (CHOI, 2010, p.58).

39 Do original: “The major goal of the 386 Generation filmmakers is not merely to appeal to a sensibility specific
to Koreans; more importantly, they have attempted to do so via stylistic, aesthetic elevation, even by borrowing
from Hollywood or other national cinema film styles” (CHOI, 2010, p.58).
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recebeu o Leão de Prata de Melhor Direção e o prêmio de Diretor Especial dado a Lee

Chang-dong no Festival de Cinema de Veneza de 2002. Oldboy (2003) ganhou o Grand Prix

no Festival de Cannes de 2004, Pieta (2012) conquistou o Leão de Ouro em Veneza, e The

Handmaiden (2016) venceu o Bafta de Melhor Filme Estrangeiro.

Após superar a censura em poucos anos conseguiu uma indústria cultural livre e

expressiva mundialmente. E, desde o início do século XXI, vem trazendo cada vez mais

público para as suas produções, mantendo uma indústria sustentável em constante

crescimento. O país conseguiu também prêmios importantes, reconhecido em festivais e

premiações pelo mundo, mostrando que existem diretores com uma autoria marcante. O que

se pode concluir da formação da indústria cultural sul-coreana é que incentivos públicos,

investimentos na formação de profissionais, e toda uma política de um país entende que

fomentar a cultura gera dinheiro e desperta o interesse do público por ela.

Muito desse sucesso está associado a uma combinação do estrangeiro com o local;

essas produções coreanas têm como base as fortes referências estrangeiras que dominaram o

país durante sua história recente. Pode-se dizer que essas referências não são somente algo

que vem da absorção através de uma comunicação natural com outras nações, mas sim de

anos de opressão e submissão dessa população; e esse sentimento é traduzido em suas

produções, através de uma estética facilmente assimilada por um público não coreano, uma

vez que outro fator importante para essas produções é um sucesso comercial. O filme

Parasita (2019), por exemplo, expressa questões particulares da sociedade coreana, mas que,

simultaneamente, é compreendido em uma escala global. E essa expressão de raiva, dor e

rancor, em resposta a algum tipo de abuso, se tornou característico dos filmes sul-coreanos.

Esse sentimento de irresolução e de injustiças é um traço cultural coreano

característico e intrínseco das produções culturais de ambas as Coreias conhecido como Han.

Durante as pesquisas para escrever o livro “The Birth of The Korean Cool”, Euny Hong

(2014) perguntou para realizadores sul-coreanos o porquê muitas obras serem cheias de

infelicidade humana e como resposta teve:

A palavra han surgiu várias vezes durante minhas entrevistas para este livro.
Quando perguntei à co-criadora da popular novela coreana Winter Sonata,
Kim Eun-hye, por que os dramas coreanos continham tanta miséria humana,
ela disse: “Bem, você sabe, os coreanos têm muito han”. Quando perguntei a
um alto executivo da música por que as músicas coreanas antigas eram tão
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tristes, ele disse: “Os coreanos têm muito han” (HONG, 2014, p. 49,
tradução própria)41.

Ou seja, a absorção e compreensão desse sentimento, o vislumbre das injustiças diante

das grandes desigualdades e opressões cometidas contra esse povo são algo que ajuda a dar

vida à cultura coreana. A raiva é um motivador para essas produções, ela está presente e se

manifesta como um impulso de vingança, seja contra alguém que o prejudicou ou algum

alicerce estrutural que sustenta uma arbitrariedade contra uma classe explorada. Essa ânsia de

corrigir o errado se manifesta nessas obras de diferentes formas, seja na aceitação de uma

realidade dura, em uma busca por respostas invisíveis e não palpáveis, como em Poesia

(2010) de Lee chang-dong, ou em Em Chamas (2018), do mesmo autor, em que a raiva e

indignação queimam lentamente até um ponto de explosão. O cinema sul-coreano se destaca

no quesito vingança, revolta e reparação, essas temáticas são constantemente exploradas de

diferentes formas e são algo distinto desse cinema que traz uma autoria marcante.

1.1. A Filmografia de Lee Chang-dong

Lee Chang-dong é conhecido não somente por seus filmes, mas também como um

escritor e pelo seu período como Ministro da Cultura da Coreia do Sul de 2003 a 2004.

Embora ele não seja um cineasta com uma filmografia numerosa, tendo estreado sua carreira

no cinema em 1997 e produzido 6 filmes até agora, ele é um dos mais consistentes. Seus

filmes são sempre bem recebidos pela crítica e público. Seu trabalho é caracterizado pelo

ritmo lento e uma abordagem novelística e pela forma que ele observa a sociedade coreana

contemporânea para encontrar questões globais.

Um romancista que virou cineasta, Lee Chang-dong começou sua carreira no
cinema como assistente de direção de Park Kwang-su. Lee explorou as
consequências da rápida modernização e suburbanização na Coréia em sua
estréia na direção Green Fish (1997), os traumas históricos dos anos 1980
em Peppermint Candy (1999), a falta de consciência social sobre os
deficientes em Oasis (2002) - que o rendeu o prêmio de melhor diretor no
Festival de Cinema de Veneza - e hipocrisia religiosa e a ideia de "perdão"
em Secret Sunshine (2007) (CHOI, 2010, p.165, tradução própria)42.

42 Do original: “A novelist turned-filmmaker, Lee Chang-dong started his film career as an assistant director to
Park Kwang-su. Lee explored the consequences of rapid modernization and suburbanization in Korea in his

41 Do original: “The word han came up several times during the course of my interviews for this book. When I
asked the co-creator of the popular Korean soap opera Winter Sonata, Kim Eun-hye, why Korean dramas
contained so much human misery, she said, “Well, you know, Koreans have a lot of han.” When I asked a top
music executive why old Korean songs were so sad, he said, ‘Koreans have a lot of han’” (HONG, 2014, p. 49).
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O autor é reconhecido por sua narrativa realista e crítica social. Mas a qualidade mais

característica como cineasta é o seu foco em personagens. É essa parte do seu trabalho que o

ajuda a definir como escritor e diretor, e é algo que continuamente se destaca em seu trabalho.

Embora as temáticas de seus filmes sejam variadas, elas apontam uma observação detalhada

da sociedade sul-coreana. Um elemento comum que emerge de seus filmes é que muitas vezes

eles apresentam personagens marginalizados, ou incompreendidos pela sociedade de alguma

forma. Sejam eles fisicamente deficientes, ou explorados por alguma desigualdade estrutural,

ou até mesmo mentalmente traumatizados. O interesse de Chang-dong nesse tipo de

personagem é uma grande parte do seu cinema.

Figura 4: Cartaz de divulgação do filme Green Fish (1997)43.
Fonte: reprodução da internet

Sua estreia como diretor foi em Green Fish (1997). O filme apresenta fortes

características de um filme policial; importantes elementos do filme se destacam, como uma

violência direcionada a classes mais pobres. O filme apresenta algumas das temáticas comuns

nas suas obras subsequentes. Em Green Fish (1997), a urbanização é uma força de

gentrificação num processo de transformação urbana que expulsa moradores de bairros

periféricos e transforma essas regiões em áreas nobres.

43 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0126838/?ref_=tt_mv_close

directorial debut Green Fish (1997), the historical traumas of the 1980s in Peppermint Candy (1999), the lack of
social consciousness about the disabled in Oasis (2002) – which earned him the best director award at the Venice
Film Festival – and religious hypocrisy and the idea of ’forgiveness’ in Secret Sunshine (2007)” (CHOI, 2010,
p.165).
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Figura 5: Cartaz de divulgação do filme Peppermint Candy (1999)44.
Fonte: reprodução da internet

Seu segundo filme é Peppermint Candy (1999), uma obra menos comercial. O filme

abre com o suicídio de um homem e conta em ordem cronológica reversa, vários momentos

da vida desse indivíduo. No entanto, o filme nunca revela exatamente os motivos dele, ao

invés, mostra decisões que definem a vida desse homem, enquanto relaciona essas decisões

com períodos da história recente coreana. Nesse sentido, o filme cobre duas décadas da

história coreana, como a crise financeira asiática de 1997, a ditadura militar e a

redemocratização. Peppermint Candy (1999) é a história de um homem com seu idealismo

destruído. A trama relaciona essas mudanças sociais na sociedade coreana como responsáveis

por levá-las à exaustão. O diretor Lee usa uma estrutura narrativa para transformar a

observação da vida desse personagem em uma alegoria política; desde perder um negócio,

torturar suspeitos como policial, até participar da ditadura militar; as tragédias pessoais do

protagonista refletem episódios importantes da história sul-coreana.

44 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0247613/?ref_=nv_sr_srsg_3
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Figura 6: Cartaz de divulgação do filme Oasis (2002)45.
Fonte: reprodução da internet

Após Peppermint Candy (1999), Lee Chang-dong lança em 2002 o filme Oasis, o

primeiro filme sul-coreano a ganhar um prêmio no Festival de Cinema de Veneza: Melhor

Estreante para a atriz Moon So-ri e Melhor Direção para Lee Chang-dong. A história é sobre

dois personagens, um homem com uma doença mental aparentemente leve e uma mulher com

paralisia cerebral. O que se segue é uma história de inadequação, preconceito e tentativa de

encontrar liberdade, este é um filme de sofrimentos silenciosos, mas também uma história de

amor, ambos sofrem de circunstâncias horríveis, mas encontram conforto e amor um no outro.

Com constantes cenas de constrangimento e discriminação, torna Oasis (2002) incômodo. O

que chama atenção em Oasis (2002) é que os personagens não são definidos por sua

deficiência, mas representados por seus desejos, ambições, gostos e personalidades.

45 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0320193/?ref_=nv_sr_srsg_4
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Figura 7: Cartaz de divulgação do filme Sol Secreto (2007)46.
Fonte: reprodução da internet

Seu seguinte filme foi Sol Secreto (2007). É um conto trágico sobre uma mulher que,

após perder sua família de formas brutais, tenta escapar da hipocrisia religiosa na comunidade

em que vive, e sobre o fracasso dessa cidade em lidar com um trauma. O título do filme em

coreano é o nome de uma cidade onde ocorreu um acontecimento trágico, que também

inspirou o filme Poesia (2010) do diretor. Sol Secreto (2007) é um filme que apresenta

questões difíceis e mais importante mostra a dificuldade das pessoas em responder essas

questões. E uma forte lembrança das fraquezas da humanidade.

46 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0817225/?ref_=nv_sr_srsg_0
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Figura 8: Cartaz de divulgação do filme Poesia (2010)47.
Fonte: reprodução da internet

Poesia (2010) é seu penúltimo filme. Ele narra a história de uma mulher idosa que

sofre de alzheimer, cujo neto e amigos são responsáveis pelo abuso sexual de uma garota por

um período de seis meses até que ela se suicida por isso. No filme, a família dos jovens que

cometeram o crime decide pagar a mãe da garota como uma forma de indenização pela perda

e para silenciá-la. O enredo do filme é trágico e melancólico, aborda questões como a pobreza

e o acolhimento de idosos, suicídio. E sobre uma mulher que, está tentando escrever uma

poesia, não consegue encontrar qualquer beleza, até os momentos finais do filme. Mesmo

assim é algo agridoce.

47 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt1287878/?ref_=nv_sr_srsg_0
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Figura 9: Cartaz de divulgação do filme Em Chamas (2018)48.
Fonte: reprodução da internet

O filme mais recente de Lee Chang-dong é Em Chamas (2018), o objeto de estudo

deste trabalho. Em Chamas (2018) narra a história de três jovens, Jong-su, Ben e Hae-mi, que

vivem em uma Coreia do Sul socioeconomicamente dividida, e representam uma juventude

marcada pelo orgulho e materialismo. A fim de criticar este fenômeno da diferença social

cada vez maior entre as classes sociais, Lee Chang-dong explora questões como, dívida,

desemprego, padrões de beleza e a crise da masculinidade – ela é ameaçada, defendida e

depois queimada. Dentre as questões abordadas no filme, aparecem as consequências do

aumento do desemprego nessa geração, que entra em conflito com o discurso global do

conservadorismo; e como essa é a verdadeira forma de dignificação do homem. Discurso que

coloca o trabalhador como pilar da sociedade e nega as mudanças que juventude é

confrontada. O diretor Chang-dong frustra a certeza a cada passo em seu filme e sugere as

mais diversas possibilidades de interpretação da história, partindo da exploração da realidade

contrastante desses jovens. Em Chamas (2018) é relevante por abordar questões pertinentes à

Coreia do Sul contemporânea, mas, como nas palavras do diretor, é uma história que poderia

ser contada em qualquer lugar do mundo.

48Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt7282468/?ref_=nv_sr_srsg_0
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CAPÍTULO 02 – Realismo e remorso para pensar o cinema sul-coreano

Todas as intensas transformações ocorridas no século XX na península coreana, com

os longos períodos de censura, inspiraram jovens e ativistas políticos a explorar novos

caminhos no cinema. O movimento da classe trabalhadora que tomou as ruas em busca de

democracia na década de 1980 começou a incorporar a indústria cinematográfica. Se

beneficiando dos incentivos à produção cultural e das políticas de fomento que surgiram na

década de 1990, os cineastas começaram a experimentar e criar filmes socialmente

conscientes. E assim, críticos internacionais começaram a associar o termo "novo realismo"

ao cinema sul-coreano, o que deu início ao movimento conhecido como Korean New Wave.

À medida que esses acontecimentos políticos dramáticos se desenrolavam
nas ruas, um grupo de jovens diretores socialmente conscientes estava
injetando uma nova vitalidade na indústria cinematográfica convencional. A
Korean New Wave, como foi apelidada na época por críticos estrangeiros (Na
Coréia inicialmente foi utilizado o termo 'novo realismo') foi uma
incorporação do foco do movimento minjung das massas exploradas na
indústria cinematográfica mainstream - pelo menos, na medida em que isso
era possível sob o regime existente. Foi também uma mudança geracional,
pois os estudantes e ativistas que começaram em cineclubes começaram a
fazer trabalhos de longa-metragem. Embora as perspectivas sobre o
movimento variem, ele duraria mais ou menos até meados da década de
1990, quando surgiu a próxima geração de diretores (PAQUET, 2009, p. 21,
tradução própria).49

Com isso, começaram emergir novos diretores, críticos e grupos de cinéfilos voltados

para a conscientização social. A primeira onda do novo cinema sul-coreano, se focou nos

problemas da segunda metade do século XX.

Se havia algo compartilhado pelos cineastas da Korean New Wave, era o
compromisso de usar o meio cinematográfico para impulsionar a mudança
social. Os turbulentos eventos políticos do final da década de 1980 exigiram
um cinema que se envolvesse com as questões definidoras do dia e lançasse

49 Do original: “As these dramatic political developments were playing out on the streets, a group of socially
conscious young directors were injecting a new vitality into the mainstream film industry. The Korean New
Wave, as it was dubbed at the time by foreign critics (the term ‘new realism’ was initially used in Korea) was an
incorporation of the minjung movement’s focus on the exploited masses into the mainstream film industry – at
least to the extent that this was possible under the existing regime. It was also a generational shift, as the students
and activists who got their start in film clubs began to make feature-length work. Although perspectives on the
movement vary, it would last more or less until the mid-1990s when the next generation of directors emerged”
(PAQUET, 2009, p. 21).
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uma nova luz sobre o passado conturbado da Coreia (PAQUET, 2009, p. 21,
tradução própria).50

É nesse contexto que vários cineastas que cresceram durante a ditadura militar,

consumindo Hollywood e filmes da era de ouro do cinema sul-coreano, começaram a emergir

como autores da Korean New Wave. Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Chang-dong são

realizadores que alcançaram considerável sucesso da crítica e comercialmente. O sucesso

artístico desses diretores em festivais de cinema é um contraponto para a indústria comercial e

padronizada que vem se estabelecendo a partir dos conglomerados na Coreia do Sul. “Filmes

direcionados a festivais como os de Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Hong Sang-soo e Im

Sang-soo fornecem o contraponto necessário aos filmes produzidos pela indústria

cinematográfica coreana fortemente comercializada” (CHOI, 2010, p.164, tradução própria)51.

A questão do realismo no cinema é longa e complexa. Frequentemente, o termo

“realista” é usado para descrever filmes que não parecem ser artificiais. No entanto, ao utilizar

o termo “realista” automaticamente indica um conjunto de estilos narrativos e estéticas, pelos

quais os cineastas podem abordar para retratar a realidade. Embora as teorias sobre o realismo

e naturalismo existam há muito tempo nas artes visuais e na literatura, os textos mais

fundamentais sobre o assunto, quando se trata do cinema, vêm do crítico francês e fundador

da Cahiers du Cinema, André Bazin.

André Bazin (2018) explica que o realismo no cinema não pode ser classificado como

mera decoração de pensamentos ou como uma ferramenta ou técnica para criar argumentos e

manipular o público, embora ambos possam ser feitos a partir de técnicas de montagem. Em

vez disso, ele nos encoraja a ver o cinema como uma arte de invenção, de hipotetizar

diferentes variáveis,  sugerindo uma situação e refletindo sobre suas diversas interpretações.

Dito de outra forma, o cinema toma a incerteza e gera múltiplas possibilidades de explicação,

nenhuma definitiva, é a abertura de ideias, não o fechamento. Ou seja, explica que essa

retórica serve para explorar a ambiguidade e promover a identificação, ajudar os espectadores

51 Do original: “Festival-driven films by Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, and Im Sang-soo
provide necessary counterpoint to films produced by the heavily commercialized Korean film industry” (CHOI,
2010, p.164)

50 Do original: “If there was one thing shared by the filmmakers of the Korean New Wave, it was a commitment
to using the medium of film to push for social change. The turbulent political events of the late 1980s called out
for a cinema that engaged with the defining issues of the day and shed new light on Korea’s troubled past”
(PAQUET, 2009, p. 21).
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a verem a si mesmos e a elementos do cinema, tanto diegéticos quanto ideológicos, como

potencialmente participantes dos acontecimentos.

Características que podem ser identificadas em filmes da Korean New Wave. Pois são

filmes que representam uma consciência social, são esteticamente experimentais e criativos,

justamente por não desfrutarem de grandes orçamentos oferecidos pelos conglomerados.

Tematicamente, os filmes caracterizam os problemas da pós-ditadura militar, frequentemente

por meio de figuras masculinas. Como Choi argumenta, “os filmes dos diretores da New Wave

geralmente apresentam personagens masculinos – intelectuais ou da classe trabalhadora – que

são incapazes de afirmar sua masculinidade” (CHOI, 2010, p.168, tradução própria)52. Os

personagens desses filmes retratam uma crise da masculinidade após a abertura política e se

sentem deslocados, frustrados e incapazes de se comunicar com a modernização. Jin hee Choi

cita o trabalho de Kim Kyung-hyun, “The Remasculinization of Korean Cinema”.

Segundo Kim, a tensão entre as “agências masculinas e os problemas sociais
(contradição de classe, modernização encapsulada e regras militares) da era
pós-militar”, impulsiona as narrativas dos filmes coreanos da New Wave
(CHOI, 2010, p.168, tradução própria).53

E a partir das frustrações sexuais e da incapacidade de uma reinserção funcional na

sociedade, essas figuras masculinas são um intermédio do trauma causado pelo período

militar. Como colocado por Jinhee Choi, “as frustrações sexuais e, por vezes, a incompetência

socioeconômica dos personagens masculinos são sintomáticas do terror e do trauma

desencadeado pelos regimes militares” (CHOI, 2010, p.168, 169, tradução própria)54. A

Korean New Wave pode ser considerada “o cinema pós-trauma”, apesar de nem todos os

filmes que podem ser associados com a New Wave, trabalharem especificamente com

temáticas históricas, eles estão relacionados às consequências e desdobramentos desses

períodos.

Um cinema do pós-trauma'' pode descrever adequadamente a Korean New
Wave. No entanto, essa descrição limita a abrangência do fenômeno New
Wave a filmes de problemas sociais, especialmente filmes sobre as
consequências da ditadura militar. Embora alguns filmes New Wave tratem

54 Do original: “The sexual frustrations and sometimes the socioeconomic incompetence of male characters are
symptomatic of the terror and trauma triggered by the military regimes” (CHOI, 2010, p.168, 169).

53 Do original: “According to Kim, the tension between the ‘‘masculine agencies and social problems (class
contradiction, compressed modernization, and military rules) of the post-military era,’’ propels the narratives of
the Korean New Wave films” (CHOI, 2010, p.168).

52 Do original: “The New Wave directors’ films often feature male characters—either intellectual or working
class— who are incapable of asserting their masculinity” (CHOI, 2010, p.168).
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explicitamente das experiências históricas de trabalhadores e intelectuais sob
o regime militar (CHOI, 2010, p.169, tradução própria).55

Choi diz que os críticos geralmente associam os filmes da Korean New Wave ao termo

"realismo'', o que pode se referir tanto à forma de narrar as histórias, quanto para os

conteúdos. Ao mostrar como a vida cotidiana é vazia, ambígua e mundana, não só ajuda a

desenvolver um maior contraponto aos espetáculos de orçamentos épicos do cinema

comercial como também cria uma distinção ao cinema hollywoodiano.

Os críticos também associam a Korean New Wave com “realismo”, o que é
um termo genérico e muitas vezes se refere ao estilo de um filme, bem como
ao seu assunto – um termo que é ao mesmo tempo muito inclusivo e muito
exclusivo. “Realismo” pode ser definido de forma bastante negativa como
um modo de contar histórias opostas à abordagem do cinema mainstream de
Hollywood (CHOI, 2010, p.170, tradução própria).56

Esse realismo é refletido na estrutura da narrativa e nos personagens, tendo em vista a

mescla de gêneros presente nos filmes da Korean New Wave, não sendo uma regra. Porém,

geralmente, os filmes apresentam uma história trágica com personagens desmotivados sem

perspectiva diante da percepção de circunstâncias injustas, mas que, simultaneamente,

desejam ascender em algum aspecto social. No entanto, eclodem em finais trágicos e irônicos

e se tornam incapazes de se tornar sujeitos funcionais ou até mesmo reintegrar a sociedade.

Mas o termo “realismo” também abrange a estrutura narrativa nos filmes
coreanos da New Wave, entre eles protagonistas apáticos e, às vezes, um final
trágico ou irônico que proíbe os protagonistas de serem reintegrados à
sociedade (CHOI, 2009, p.170, tradução própria).57

Esteticamente, o termo realismo para os filmes da New Wave significa um

distanciamento de práticas cinematográficas absorvidas de Hollywood, mas alguns críticos

também associam a uma busca por uma identidade própria.

57 Do original: “But the term ‘‘realism’’ also encompasses narrative structure in Korean New Wave films
including a lack of goal-oriented protagonists and sometimes a tragic or ironic ending that prohibits protagonists
from being reintegrated into society" (CHOI, 2009, p.170).

56 Do original: “Critics further associate the Korean New Wave with ‘‘realism,’’ which is an umbrella term often
referring to a film’s style as well as its subject matter—a term that is both too inclusive and too exclusive.
‘‘Realism’’ is defined rather negatively as a mode of storytelling opposite to the approach of Hollywood
mainstream cinema” (CHOI, 2010, p.170).

55 Do original: “A cinema of post-trauma’’ may adequately describe the Korean New Wave. However, this
description limits the scope of the New Wave phenomenon to social-problem films, especially films about the
consequences of military dictatorship. Although some New Wave films deal explicitly with the historical
experiences of workers and of intellectuals under the military regime” (CHOI, 2010, p.169).
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Estilisticamente, o realismo está associado a dispositivos cinematográficos
específicos, como tomadas longas e, às vezes, enquadramentos distantes,
como uma recusa consciente de adotar a edição de continuidade de
Hollywood. Alguns críticos sugerem corajosamente que os diretores
coreanos da New Wave explorem uma linguagem cinematográfica “coreana”
(CHOI, 2010, p.170, tradução própria).58

Ou seja, a Korean New Wave se propôs a desenvolver uma revolução não somente no

conteúdo do cinema sul-coreano, trazendo a luta democrática da classe trabalhadora para o

centro da produção artística. Mas, também, uma transformação estética, na qual houve uma

incorporação de elementos e características que fossem intrínsecas a sociedade sul-coreana e

que distinguisse o cinema de outras sensibilidades. E que pudesse consolidar uma imagem da

Coreia do Sul como uma nação política, cultural e economicamente democrática.

2.1. Han

Nesse sentido, no idioma coreano, existe uma expressão particular e difícil de traduzir

para outros idiomas, descrita como um conceito, Han. Uma expressão de lamento, resultante

das opressões impostas ao povo durante sua história, uma dor profunda contra as injustiças e

irresolução, isso numa expressão tanto individual quanto coletiva. De acordo com Sandra So

Hee Chi Kim (2017), Han é intrínseco ao povo coreano e estranho para ocidentais:

Han (한 恨) é um conceito sociocultural coreano essencialista que é
popularmente entendido como um sentimento coletivo exclusivamente
coreano de ressentimento, dor, tristeza e raiva não resolvidos. Han é
frequentemente descrito como algo que corre no sangue de todos os
coreanos, e uma qualidade da tristeza coreana que difere de qualquer coisa
que ocidentais tenham experimentado ou possam entender (KIM, 2017, p.
254, tradução própria).59

Algo que não existia em um contexto pré-ocupação japonesa da Coreia, foi imposto ao

povo como uma forma de dominação no começo do século XX durante a colonização

japonesa. Como descrito por Kim, “como um fenômeno nacional ou característica

59 Do original: “Han (한 恨) is an essentialist Korean sociocultural concept that is popularly understood as a
uniquely Korean collective feeling of unresolved resentment, pain, grief, and anger. Han is often described as
running in the blood of all Koreans, and the quality of Korean sorrow as being different from anything
Westerners have experienced or can understand” (KIM, 2017, p. 254).

58 Do original: “Stylistically, realism is associated with specific cinematic devices, such as long takes and
sometimes distant framing, as a conscious refusal to adopt Hollywood continuity editing. Some critics boldly
suggest that Korean New Wave directors explore a ‘‘Korean’’ film language” (CHOI, 2010, p.170).
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especificamente coreana, o han não existia na Coreia antiga, mas era uma ideia imposta

anacronicamente aos coreanos durante o período colonial japonês” (KIM, p. 258, tradução

própria).60 No decorrer do tempo, Han foi incorporado à sociedade coreana, sendo descrito

como um sentimento de irresolução, um ressentimento contra injustiças sofridas, a sensação

de desamparo devido a esmagadoras opressões cometidas a esse povo que ficaram marcadas

na memória coreana. No entanto, parte da complexidade desse sentimento está na expressão

resultante dessas memórias, é uma forma profunda e bela de lamentar e ressignificar esses

traumas. Kim (2017) diz, que Han, é a alma da produção cultural coreana:

Apesar da qualidade profundamente negativa e destrutiva do han, não é um
afeto unidimensionalmente ‘‘ruim’’. Historicamente, tem sido caracterizado
por também ter criado uma beleza complexa. De fato, han não se refere
apenas a uma consciência de um trauma contínuo e falta de resolução, mas
também por ter os meios para sua própria resolução. Han tem um lugar
importante na cultura porque se associou ao que torna as produções culturais
coreanas – como arte visual, música folclórica, cerâmica tradicional,
literatura e cinema, entre outros – única e lindamente coreana (KIM, 2017, p.
256, tradução própria).61

Segundo a autora, a origem colonial do conceito também está associada com a

fetichização da cultura coreana durante a ocupação japonesa no início do século XX. Nesse

período, a ideia de Han, era vista como uma forma de diminuir o povo e justificar a

colonização, a partir da imagem de um povo: “pouco sofisticado, ingênuo, triste e sem

esperança”.

No contexto colonial coreano, o discurso da “beleza da tristeza” mapeia o
artifício do arcaico como pouco sofisticado, ingênuo, triste e sem esperança.
Isso é uma manifestação do objetivo do discurso colonial, que é tornar o
colonizado como uma população de degenerados raciais para justificar a
conquista (KIM, 2017, p. 262, tradução própria).62

62 Do original: “In the colonial Korean context, the discourse of ‘‘the beauty of sorrow’’ maps on to the artifice of
the archaic as unsophisticated, naive, sad, and hopeless. It is a manifestation of the objective of colonial
discourse, which is to render the colonized as a population of racial degenerates in order to justify conquest”
(KIM, 2017, p. 262).

61 Do original: “Despite the deeply negative and destructive quality of han, it is not a one-dimensional ‘‘bad’’
affect. It historically has been characterized as also creating complex beauty. In fact, han not only refers to a
consciousness of ongoing trauma and a lack of resolution, but also the means to its own resolution. Han has an
important place in culture because it has become associated with what makes Korean cultural productions —
such as visual art, folk music, traditional ceramics, literature, and film, among others — uniquely and beautifully
Korean” (KIM, 2017, p. 256).

60 Do original: “As a national phenomenon or specifically Korean characteristic, han did not exist in ancient
Korea but was an idea anachronistically imposed on Koreans during the Japanese colonial period” (Kim, p. 258).
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Uma vez que a Coreia do Sul foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial,

durante a administração de Syngman Rhee, a produção cultural se tornou parte das políticas

públicas e a formação de uma identidade nacional se tornou um tópico importante para a

cultura. Durante esse breve período de liberdade, os realizadores puderam se tornar livres da

censura no início dos anos 1960. Até então, Han, era uma expressão individual. Foi somente

durante a ditadura militar de Park Chung-hee que o conceito foi expandido de um

ressentimento pessoal para uma memória coletiva nacional e parte do ethos coreano. E com

isso a história de opressão, ressentimento e dor nas Coreias foi associado à ideia de Han, e a

produção cultural tomou parte do discurso político:

O desenvolvimento da cultura nacional também foi muito importante na
política governamental, desde a primeira república com o presidente Rhee
Syngman e em todas as administrações posteriores, estabelecendo uma
prática de forte subsídio governamental no setor cultural (Yim, 2002).
Alguns afirmam que foi durante o regime de Park Chung Hee que a ideia de
han se transformou de um sentimento pessoal de tristeza e ressentimento
para uma experiência nacional mais ampla de sofrimento e injustiça
implacáveis (Willoughby, 2000; Killick, 2003). Em geral, o desejo de
recuperação cultural foi universalmente defendido pelos poderosos e pelos
impotentes, e a adoção do han como o ethos nacional da Coreia servindo até
mesmo para discursos políticos opostos (KIM, 2017, p. 258, tradução
própria).63

A autora desenvolve um argumento colocando o sentimento de lamentar profundo do

han sendo algo que vai além de uma noção étnica e intraduzível. Ela sugere que em

experiências de opressão, que evocam expressões artísticas que se equiparam ao han, pode ser

algo compreendido por grupos ao redor do mundo como, por exemplo, o gênero musical

Blues nos Estados Unidos. Para explicar que han não é só um traço sociocultural, mas um

termo que compreende uma dor compartilhada, diz: “Han não é apenas uma construção

social; nomeia uma experiência incorporada de luto compartilhado.” (KIM, 2017, p. 273,

tradução própria).64 Ela ainda usa como exemplo a música “Hood”, do rapper coreano Tablo

em colaboração com o rapper estadunidense Joey Bada$$:

64 Do original: “Han is not just a social construct; it names an embodied experience of shared grief” (KIM, 2017,
p. 273).

63 Do original: “The development of national culture also has been very important in government policy, from the
first republic with President Rhee Syngman and onward with every administration after that, establishing a
practice of heavy government subsidy in the cultural sector (Yim, 2002). Some contend that it was during the
Park Chung Hee regime that the idea of han transformed from a personal sense of sorrow and resentment to a
broader, national experience of unrelenting suffering and injustice (Willoughby, 2000; Killick, 2003). In general,
the desire for cultural reclamation was universally championed by the powerful and the powerless alike, and the
embrace of han as Korea’s national ethos served even opposing political discourses” (KIM, 2017, p. 258).
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Han é certamente mais obviamente central para a música ‘‘Hood’’, uma
colaboração entre o rapper coreano Tablo e o artista de hip-hop
afro-americano Joey Bada$$. Tablo começa a música declarando: ''De onde
eu venho / han é o nome que demos à luta e à dor / Este rio corre por nossa
cidade como corre em nossas veias / Para nós é a única coisa acima de todas
as coisas.'' Jogando com homônimos coreanos, han não é apenas o nome de
"nossa luta e dor", mas também o nome do rio principal que atravessa Seul.
Ele também brinca com palavras coreanas e seus homônimos em inglês: ''E é
essa merda ali, o que você chama de 'Soul' é uma cidade bem aqui / De
Hongdae a Bedstuy / nós nascemos da mesma dor, derramamos lágrimas
iguais, sim.” Ele declara a cidade de Seul uma cidade de “alma”, com “alma”
aqui invocando um significado e uso historicamente usado para indicar “a
qualidade emocional ou espiritual da vida e cultura afro-americana,
especialmente como manifestado na música” (OED, “alma”, definição 3c). O
Oxford English Dictionary traça as origens desse significado particular em
referências que descrevem o jazz negro do final da década de 1940. Em
apenas algumas palavras, esse movimento lírico de repente alinha
experiências e culturas coreanas e negras (KIM, 2017, p. 272, tradução
própria).65

Kim termina sua análise, elaborando o termo “critical han”. Sendo algo que

compreende que a expressão de luto compartilhado não seja algo unicamente coreano, mas

que, ao mesmo tempo, se concentra nas memórias históricas particulares que moldaram os

coreanos. Han também deve ser entendido em relação às suas condições históricas, culturais,

sociais e locais específicas, mas também como um elemento discursivo além de um fenômeno

intransigente. É por isso que exemplos de han podem emergir dentro da cultura popular

sul-coreana contemporânea, como filmes e música e constituir múltiplos significados:

Han não é exclusivamente coreano como um efeito de tristeza e luto
pós-colonial. Nem é han exclusivamente coreano no sentido de essência
racial ou biológica. No entanto, defendo que um critical han deve
reconhecer como han também é absolutamente exclusivamente coreano: é
uma palavra coreana em que seu uso atual é uma tradução pós-colonial de
uma construção colonial japonesa. Critical han pretende enfatizar
repetidamente como o próprio termo está inserido em uma história específica
que não devemos esquecer. A palavra han carrega em si uma história de

65 Do original: “Han is certainly more obviously central to the song ‘‘Hood,’’ a collaboration between Korean
rapper Tablo and African American hip-hop artist Joey Bada$$. Tablo begins the song declaring, ‘‘Where I’m
from / han is the name we gave to struggle and pain / This river runs through our city like it runs through our
veins / To us it’s the one thing above all things.’’ Playing with Korean homonyms, han not only is the name of
‘‘our struggle and pain’’ but also the name of the main river than runs through Seoul. He also plays on Korean
words and their homonyms in English: ‘‘And that’s that shit right there, what you call ‘Soul’ is a city right here /
From Hongdae to Bedstuy / we’re born from the same pain, shed alike tears, yeah.’’ He declares the city of Seoul
a city of ‘‘soul,’’ with ‘‘soul’’ here invoking a meaning and usage historically used to indicate ‘‘the emotional or
spiritual quality of African American life and culture, especially as manifested in music’’ (OED, ‘‘soul,’’
definition 3c). The Oxford English Dictionary traces this particular meaning’s origins to references describing
late 1940s Black jazz. In just a couple of words, this lyrical move suddenly aligns Korean and Black experiences
and cultures” (KIM, 2017, p. 272).
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traumas coletivos absolutos na Coreia, que criaram um imaginário social e
nacional muito específico na Coreia e nas diásporas coreanas (KIM, 2017, p.
274, tradução própria).66

Portanto, apesar do caráter ambíguo de Han, ele está relacionado tanto a um profundo

lamentar quanto a forma intrinsecamente coreana de narrar histórias com potencial capaz de

contemplar e ressignificar traumas individuais e coletivos. Ou seja, Han é um conceito

sociocultural característico da sociedade coreana, apropriado para analisar a produção cultural

coreana contemporânea. Com a abertura política na década de 1990 e com os primeiros passos

da Korean New Wave a ideia do Han, já fazia parte da produção cultural, dessa forma,

considerando o passado turbulento durante o século XX na Coreia do Sul, o conceito Han é

refletido na cultura popular. “Han é um conceito psicocultural que pode ser apropriado para se

usar ao analisar o conteúdo e as tendências de cultura popular, psicológicas e ideológicas na

Coreia do Sul contemporânea, se não além” (BOMAN, 2020, p.11, tradução própria).67 Após

um longo período de censura, a representação da realidade do ponto de vista da classe

trabalhadora se tornou característico como um elemento estético e um ponto comum para os

autores, e consequentemente inspirava a conscientização social.

Apesar das diferenças estilísticas entre os vários diretores, houve também
uma aceitação comum do realismo como um importante ideal estético e
político. Décadas de censura criaram um desejo reprimido por um cinema
realista e politicamente informado que colocasse as classes trabalhadoras (os
minjung) no centro da narrativa (PAQUET, 2009, p. 21, 22, tradução
própria).68

O que causou estranheza para o público, que estava acostumado com narrativas com

fortes representações ideológicas e com o cinema comercial estrangeiro. Para a indústria

68 Do original: “Despite the stylistic differences between the various directors, there was also a common
acceptance of realism as an important aesthetic and political ideal. Decades of censorship had created a pent-up
urge for a realist, politically-informed cinema that put the working classes (the minjung) at the centre of the
narrative” (PAQUET, 2009, p. 21, 22).

67 Do original: “Han is a psychocultural concept which may be appropriate to use when analyzing cultural,
popular cultural, psychological, and ideological content and tendencies in contemporary South Korea, if not
beyond” (BOMAN, 2020, p.11).

66 Do original: “Han is not uniquely Korean as an affect of postcolonial sorrow and mourning. Neither is han
uniquely Korean in the sense of racial or biological essence. However, I argue that a critical han must recognize
how han is also absolutely uniquely Korean: it is a Korean word in which its current usage is a postcolonial
translation of a Japanese colonial construct. Critical han aims to repeatedly emphasize how the term itself is
embedded in a specific history that we should not forget. The word han carries within it a history of unmitigated
collective traumas in Korea, which have created a very specific social and national imaginary in Korea and
Korean diásporas” (KIM, 2017, p. 274).

47



cinematográfica, representava uma busca de identidade e um distanciamento dessa estética

hollywoodiana. Tematicamente, a Korean New Wave incluiu vários filmes que abordavam

questões sociais ou mostravam mudanças que estavam transformando a sociedade coreana.

“Embora não seja muito popular entre o público, a New Wave representou uma revitalização

temática e estética do cinema coreano” (PAQUET, 2009, p.22, tradução própria).69

2.2. Manifestações de han no cinema sul-coreano

Na década de 1990, emergiu um novo debate na sociedade coreana. Com as

consequências de uma rápida criação de riquezas na Coreia do Sul. E como o bem-sucedido

desenvolvimento econômico alterava seu estilo de vida, mais importante, como isso afetava

seus valores e identidade.

Enquanto isso, o início da democracia participativa fez com que muitos
cidadãos repensassem vários aspectos da identidade nacional. Nas três
décadas anteriores, a Coreia passou por um período de expansão econômica
impressionante, mas altamente perturbador. O país foi massivamente
urbanizado. A globalização introduziu novas influências culturais no que
muitos viam como uma nação etnicamente homogênea (PAQUET, 2009,
p.31, tradução própria).70

Naturalmente, surgiu um filme que retrata essas questões. Sopyonje (1993) conta a

história de uma família de cantores pansori tendo dificuldades para se sustentar da prática.

Pansori é uma tradição cultural musical coreana, entre suas características geralmente

retratam histórias de sofrimento, a prática perdeu espaço na modernidade. O filme tem

influência significativa em reviver o interesse popular pela cultura tradicional coreana.

Enquanto acontecia, um filme apareceu neste período que falou destas
preocupações. Sopyonje de Im Kwon-taek (Seopyeonje, 1993) retrata um
cantor de pansori (uma espécie de ópera folclórica tradicional coreana nativa
das províncias do sul da Coreia) que dedica sua vida a ensinar a forma de
arte à sua filha adotiva. Situado nos anos após a libertação da Coreia do
Japão em 1945, o filme mostra como o pansori cai em desuso com a

70 Do original: “Meanwhile, the onset of participatory democracy caused many citizens to rethink various aspects
of national identity. Over the previous three decades, Korea had gone through a stunning but highly disruptive
period of economic expansion. The country had been massively urbanised. Globalisation had introduced new
cultural influences into what many viewed as an ethnically homogeneous nation” (PAQUET, 2009, p.31).

69 Do original: “Though not for the most part popular with audiences, the New Wave represented a thematic and
aesthetic revitalisation of Korean cinema” (PAQUET, 2009, p.22).
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disseminação da música e da cultura ocidentais. (PAQUET, 2009, p. 32,
tradução própria).71

O filme é visto pela crítica como uma resposta a rápida criação de riquezas da

sociedade sul-coreana. Em Sopyonje (1993), pansori representaria a identidade desse cinema

que entra em tensão entre o moderno e o tradicional. Como diz Paquet: “Muitos observadores

interpretaram as lutas da família para sobreviver como artistas pansori como um símbolo dos

esforços dos cineastas coreanos para resistir à dominação de Hollywood.” (PAQUET, 2009, p.

32, tradução própria).72 Um elemento importante citado durante o filme é o sentimento de

Han, sendo algo que caracteriza o Pansori. Por meio do pansori, as pessoas podem refletir

sobre o sofrimento, e reconhecer que ele existe, e o deleite desse sofrimento compartilhado é

um aspecto de Han.

Na última parte de Sopyonje, Yubong destaca a incapacidade de Songhwa de
acessar seu han como a única coisa que a impede de alcançar a verdadeira
maestria: 'Seu pansori é suave, mas falta han ... É apenas na conclusão do
filme, muito depois da morte de Yubong, que o espectador sabe, ao ouvi-la
cantar, que Songhwa aproveitou esse reservatório emocional. (PAQUET,
2009, p. 32, tradução própria).73

Por muitas décadas, o mercado cinematográfico sul-coreano permaneceu dominado

por Hollywood e os filmes sul-coreanos não foram bem recebidos. Quando Sopyonje foi

lançado, em abril de 1993, alcançou um sucesso inesperado, recebendo críticas positivas.

Nunca se esperava que Sopyonje se tornasse um sucesso de bilheteria. O
filme estreou em 6 de abril de 1993 com uma recepção silenciosa, e o
produtor Lee Tae ganhou diz que quase foi retirado dos cinemas após sua
primeira semana (e em muitas cidades regionais foi retirado, apenas para ser
reintegrado mais tarde) (PAQUET, 2009, p.32, 33, tradução própria).74

74 Do original: “Sopyonje was never expected to become a box-office hit. The film opened on 6 April, 1993 to a
muted reception, and producer Lee Tae won says it was almost pulled from theaters after its first week (and in
many regional cities it was pulled, only to be reinstated later)” (PAQUET, 2009, p.32, 33).

73 Do original: “In the latter part of Sopyonje, Yubong singles out Songhwa’s inability to access her han as the
one thing preventing her from achieving true mastery: ‘Your pansori is smooth, but it lacks han … You have
experienced more than enough pain, but your pansori doesn’t express it.’ It is only at the film’s conclusion, long
after Yubong’s death, that the viewer knows from listening to her singing that Songhwa has tapped into this
emotional reservoir” (PAQUET, 2009, p. 32).

72 Do original: “Many observers interpreted the struggles of the family to survive as pansori performers as a
symbol of Korean filmmakers’ efforts to resist domination by Hollywood” (PAQUET, 2009, p. 32).

71 Do original: “As it happened, a film appeared at this time that spoke to such concerns. Im Kwon-taek’s
Sopyonje (Seopyeonje, 1993) depicts a singer of pansori (a kind of traditional Korean folk opera native to
Korea’s southern provinces) who devotes his life to teaching the art form to his adopted daughter. Set in the
years after Korea’s liberation from Japan in 1945, the film depicts how pansori falls out of favour with the spread
of Western music and culture” (PAQUET, 2009, p. 32).
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Em outubro do mesmo ano, se tornou o primeiro filme coreano a atrair mais de um

milhão de espectadores às salas de cinema. Darcy Paquet diz: “Em outubro, Sopyonje se

tornou o primeiro filme coreano a ultrapassar a marca de um milhão de ingressos vendidos em

Seul, e terminou sua corrida com 1,03 milhão de ingressos vendidos em Seul e cerca de 2,2

milhões em todo o país” (PAQUET, 2009, p.33, tradução própria).75

Sopyonje (1993) resgata a tradição pansori para toda uma nova geração; essa talvez

seja sua maior conquista, e seu impacto cultural é inegável, tendo em vista o sucesso de

bilheteria que alcançou. Ao usar Pansori como veículo para retratar o conflito da sociedade

sul-coreana com a modernidade, Sopyonje (1993) identifica um conjunto de oposições entre

elementos modernos e tradicionais, como cinema e pansori, estrangeiro e local, artificial e

natural. Ao adotar o sentimento han como definidor da prática de pansori, indicou uma

direção para uma indústria cultural que buscava uma identidade. Como explica Paquet, “a

adoção por Songhwa da emoção ‘exclusivamente‘ coreana do han pode ser lida como um

caminho a seguir para uma cultura que luta com questões de identidade” (PAQUET, 2009,

p.33, tradução própria).76

2.3. Realismo e han no enredo de Em Chamas

É possível concluir que a Korean New Wave uniu duas práticas cinematográficas

divergentes: uma que busca resgatar uma forma de narrar histórias através de filmes que

retratam a história, cultura e o patrimônio da região, a um cinema comercialmente viável.

Segundo Jinhee Choi (2010), como resultado, pode se dizer que os filmes se caracterizam

como um "cinema de pós-trauma", que diz respeito à crise de masculinidade e conflito com a

modernidade resultante de três décadas de ditadura militar. No final da década de 1990,

começaram a surgir uma nova onda de diretores que conseguiram conciliar essas práticas

enquanto se distanciaram do cinema de gênero.

Na segunda metade da década de 1990, surgiu uma "segunda New Wave" de
diretores: Lee Chang-dong (n. 1954), Kim Ki-duk (n. 1960), Hong Sang-soo

76 Do original: “In this sense, Songhwa’s embrace of the ‘uniquely’ Korean emotion of han can be read as
indicating a way forward for a culture struggling with issues of identity” (PAQUET, 2009, p.33).

75 Do original: “By October, Sopyonje had become the first Korean film ever to pass the one million admissions
mark in Seoul, and it ended its run with 1.03 million admissions in Seoul and an estimated 2.2 million
nationwide" (PAQUET, 2009, p.33).
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(n. 1960), e Im Sang-soo (n. 1962), entre outros. Com exceção de Lee, todos
esses diretores nasceram na década de 1960. O fato de serem menos
propensos a fazer filmes de gênero aproxima esses diretores dos diretores da
New Wave da década de 1980, como Park Kwang-su e Jang Sun-woo, em
vez dos diretores de sua geração, como Kang Je-gyu, Kim Sung-su , e Kwak
Kyeong-taek (CHOI, 2010, p.165, tradução própria).77

Um desses autores é Lee Chang-dong. O que chama atenção nos filmes do diretor Lee

é a forma como ele trabalha personagens marginalizados e a violência ao redor do cotidiano

desses indivíduos. Para então refletir sobre a realidade desses personagens e as desigualdades

existentes na sociedade sul-coreana. Como mencionado anteriormente, em seus filmes, Lee

construiu críticas sobre a ditadura militar, o conflito da população com a rápida

modernização, preconceitos em relação aos deficientes, acolhimento e tratamento de idosos e

a hipocrisia entre a religiosidade e sofrimento.

A sua produção mais recente, Em Chamas (2018), é descrita pelo diretor como uma

exploração das dúvidas e inquietudes da juventude atual. O filme é uma adaptação do conto

do escritor japonês Haruki Murakami “Celeiros Em Chamas” e do conto de William Faulkner

com o mesmo nome, mas em Em Chamas (2018) o celeiro é substituído por “estufas” algo

que é comum nas regiões rurais da Coreia do Sul. O conto de Faulkner diz respeito a um pai

exilado de uma comunidade por queimar um celeiro e, uma vez que ele e sua família se

instalam em um novo local, ele se sente compelido a queimar outro celeiro. A história de

Murakami, por outro lado, é sobre três personagens, um dos quais gosta de queimar celeiro a

cada dois meses, e ele confessa isso ao narrador. O elo entre o narrador e o incendiário é uma

mulher envolvida com ambos. No final da história, a mulher desaparece sem deixar vestígios

e uma possível interpretação é que o ato de “queimar celeiros”, seja uma metáfora para o

assassinato da mulher.

A sinopse do filme é bem parecida com a do conto de Murakami. Em Em Chamas o

mistério é o inexplicado desaparecimento de Hae-mi, amiga de infância de Jong-su, que seria

o equivalente ao narrador da história de Murakami, vemos a história de seu ponto de vista.

Um dia Hae-mi simplesmente desaparece sem deixar rastros. A única pista que Jong-su tem, é

77 Do original: “In the latter half of the 1990s, a ‘‘second new wave’’ of directors emerged: Lee Chang-dong (b.
1954), Kim Ki-duk (b. 1960), Hong Sang-soo (b. 1960), and Im Sang-soo (b. 1962), among others. Except for
Lee, all of these directors were born in the 1960s. That they are less prone to make genre film brings these
directors closer to the New Wave directors of the 1980s such as Park Kwang-su and Jang Sun-woo rather than
the directors of their generation such as Kang Je-gyu, Kim Sung-su, and Kwak Kyeong-taek” (CHOI, 2010,
p.165).
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uma estranha conversa que ele teve com Ben, na noite anterior do desaparecimento, ele

confessa que tem o estranho hábito de queimar estufas em campos afastados, ele escolhe

aquelas que ninguém vai sentir falta e queima. Grande parte do que faz Em Chamas (2018)

ser distinto é sua ambiguidade, o filme nos dá informação o suficiente para quase ter certeza

de que Ben é um assassino, mas nunca há uma confirmação definitiva. Nunca é mostrado ele

cometendo o ato efetivamente, nem há nenhuma confirmação da sua parte.

O rico e bem-apessoado Ben, que Hae-mi conhece durante sua viagem,
revela a Jong-su que ele tem um forte desejo de queimar estufas, o que
aparentemente ele faz com frequência. O ato em si desencadeia sua
“pulsação”, ele explica a Jong-su. Em relação a isso, existem muitas
metáforas potenciais discutidas por Jong-su e Ben e, consequentemente, o
público é encorajado a refletir sobre seus significados. Por exemplo, a estufa
significa outra coisa? (BOMAN, 2020, p. 9, tradução própria).78

O diretor Lee Chang-dong, parece querer discutir a ambiguidade do mundo que

vivemos e como parece não haver respostas para as questões que temos hoje em dia. Uma

possível interpretação do filme é ser uma crítica ao capitalismo e a influência externa no país.

Especialmente para uma juventude coreana que vê um enorme crescimento econômico, mas

simultaneamente, uma das maiores taxas de desemprego de sua história.

Como em muitos outros filmes bastante complexos, os temas assinalados e
os componentes narrativos se complementam e não se opõem. Inclusive, eles
lutam pela posição de pontos nodais em uma determinada narrativa ou estão
ligados a um discurso “externo” mais amplo. Como tal, Em Chamas poderia
pelo menos cultural-ideologicamente ser lido como uma crítica classista do
capitalismo coreano contemporâneo. Mais notavelmente a esse respeito,
tanto o protagonista masculino Jong-su quanto a personagem feminina
Hae-mi são assimetricamente interpelados como sujeitos verticalmente
inferiores em relação ao rico Ben, que sutilmente brinca com seus dois novos
amigos (BOMAN, 2020, p.10, tradução própria).79

79 Do original: “Like in many other fairly complex films, discerned themes and narrative components
complement rather than oppose each other. If anything, they struggle for the position as nodal points in a
particular narrative or are linked to a broader “external” discourse. As such, Burning could at least
cultural-ideologically be read as a classist criticism of contemporary Korean capitalism. Most notably in that
regard, both the male protagonist Jong-su and the female character Hae-mi are asymmetrically interpellated as
vertically inferior subjects in relation to the wealthy Ben, who subtly plays with his two new friends” (BOMAN,
2020, p.10).

78 Do original: “The rich and good-looing Ben, whom Hae-mi meets during her trip, reveals to Jong-su that he
has a strong urge for burning greenhouses, which he apparently does frequently. The act itself triggers his “inner
base,” he explains to Jong-su. In relation to this, there are many potential metaphors discussed by Jong-su and
Ben and the audience is consequently encouraged to reflect upon their meanings. For instance, does greenhouse
signify something else?” (BOMAN, 2020, p.9).
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Ben é um produto da ação externa no país. Isso pode ser visto até em seu nome, "Ben"

é um nome ocidental algo estadunidense, ele é rico, ocidentalizado, comunicativo, amigável, é

conhecedor de arte e outras culturas, enquanto Jong-su, introvertido, parece não ter amigos, é

da classe trabalhadora, viveu a maioria da sua vida na região rural cuidando e ajudando o pai,

vivendo da terra, e traz consigo uma tradição patriarcal, uma representação de uma Coreia do

Sul rural. Mesmo que geograficamente próxima, é distante da cidade desenvolvida e rica de

Seul, algo até mesmo próximo da Coreia do Norte, pois sua casa fica tão próxima da fronteira

que ele consegue ouvir a transmissão oficial feita pelo governo do norte.

Na medida em que Ben representa algo estrangeiro ou externo, como o Japão
durante o período colonial, pode-se levar em conta que ele é altamente
americanizado e urbano, enquanto Jong-su aparece como um resíduo rural
do passado pré-moderno da Coreia. (Esse binário super simplificado
funcionaria se Jong-su não fosse também um jovem aspirante a autor que é
um ávido leitor de William Faulkner e F. Scott Fitzgerald, o que indica uma
inclinação cosmopolita.) Ele e seu pai hostil e desagradável não são apenas
significativamente inferiores em status socioeconômico em comparação com
Ben e outros coreanos de classe alta, mas um reflexo do período colonial,
antes da transição para o capitalismo industrial e rápida urbanização
(BOMAN, 2020, p.10, 11, tradução própria).80

As relações retratadas no filme despertam interpretações que podem ser relacionadas

ao sentimento de Han. É possível dizer que a perspectiva socioeconômica provoca Jong-su a

experienciar um rancor e ressentimento direcionado a Ben. E isso é transcendido com o

desaparecimento de Hae-mi. Apesar de nunca haver uma confirmação de que Ben é um

assassino, há várias dúvidas que o filme coloca durante a narrativa que faz o espectador

questionar o ponto de vista de Jong-su. Quando Jong-su inicialmente se envolve com Hae-mi

é meramente uma situação casual ou era supostamente para ser algo mais? Teria se tornado

algo a mais se não fosse por Ben? Porque o Ben não está incomodado com o desaparecimento

de Hae-mi?

No entanto, o filme não tenta negar a realidade, mas busca chamar atenção da

atmosfera subjetiva das ações apresentadas. Todos esses mistérios são projetados na figura de

Ben, que representa a ambiguidade e o mistério que contém as respostas que o Jong-su

80 Do original: “To the extent that Ben represents something foreign or external, like Japan during the colonial
period, one may take into account that he is highly Americanized, urbane, and urban while Jong-su appears like a
rural residue of Korea’s pre-modern past. (That oversimplified binary would work if Jong-su was not also an
aspiring young author who is an avid reader of William Faulkner and F. Scott Fitzgerald, which indicates a
cosmopolitan leaning.) He and his disagreeable and angry hostile father are not just significantly lower in
socioeconomic status compared to Ben and other upper-class Koreans but a reflection of the colonial period,
prior to the transition into industrialist capitalism and rapid urbanization” (BOMAN, 2020, p.10, 11).
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procura. Isso pode ser interpretado enquanto Ben é o personagem que representa as opressões

impostas sob o Jong-su. Seja ficção ou realidade, Ben representaos mistérios do mundo, o

dinheiro, a garota e as estufas. O momento que Jong-su assassina Ben e queima suas roupas, o

corpo e o carro de Ben, é o momento que o protagonista sucumbe a dúvida e decide criar uma

resposta para as questões que o aflige. O ato final é a resposta de Jong-su para essas questões.

Se Jong-su experimenta parcialmente han devido à riqueza aparentemente
imerecida de Ben, e mais ainda, os crimes fatais que Jong-su suspeita que
Ben cometeu (ou seja, matou mulheres jovens e queimou seus corpos,
inclusive de Hae-mi em relação ao seu desaparecimento repentino), então o
rancor ou ressentimento do primeiro é possível transcender se o personagem
principal matar o adversário (BOMAN, 2020, p.10, tradução própria).81

O ato final de Jong-su é feito a partir de uma conclusão sem total convicção, e o filme

coloca o espectador nessa mesma posição, forçando o público a fazer um julgamento sem

evidências que sustentem essa hipótese. É essa ansiedade que surge da sensação de dúvida e

incompletude, que estimula a dúvida em Jong-su e na audiência. Mas essa ambiguidade não

surge somente no final do filme, é presente em cada parte da história, até a extensão, onde se

pode dizer que está interligada com a própria essência da obra.

2.4. Processo Metodológico

O método de análise escolhido para o filme Em Chamas (2018) tem o texto “Análise

de Filmes - conceitos e metodologia(s)” de Manuela Penafria (2009) como norteador da

análise cinematográfica. Nele, a autora identifica o filme como um meio de expressão do

realizador e se concentra na análise do espaço fílmico. Ou seja, uma vez que filmes são

formas de arte visual e auditiva, a escrita analítica sobre cinema deve incorporar alguma

discussão sobre os meios pelos quais a trama é avançada, os personagens se desenvolvem, as

temáticas exploradas. Deve dedicar-se às composições, à mise-en-scéne e às técnicas de

direção e produção da obra. Para então construir novas interpretações dos temas abordados na

obra.

[…] análise da imagem e do som. Este tipo de análise entende o filme como
um meio de expressão. Este tipo de análise pode ser designado como

81 Do original: “If Jong-su partly experiences han due to Ben’s seemingly undeserved wealth, and more so, the
fatal crimes that Jong-su suspects that Ben has committed (i.e., killed young women and burned their bodies,
inclusive of Hae-mi in relation to her sudden disappearance), then the former’s rancor or resentment is possible
to transcend if the main character kills the adversary” (BOMAN, 2020, p.10).
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especificamente cinematográfico pois centra-se no espaço fílmico e recorre a
conceitos cinematográficos, por exemplo, verificar o uso do grande plano
por diferentes realizadores; para um determinado poderá ser apenas um
plano para dar informação ao espectador (por exemplo, nos filmes de
Griffith) e, noutro caso, estarmos perante uma utilização mais dramática e
pessoal deste tipo de plano (por exemplo, no filme A Paixão de Joana D’Arc,
de Dreyer). Com este tipo de análise encontramos, sobretudo, o modo como
o realizador concebe o cinema e como o cinema nos permite pensar e lançar
novos olhares sobre o mundo (por exemplo, determinado realizador
apresenta sempre uma visão pessimista da humanidade) (PENAFRIA, 2009,
p. 7).

Lee Chang-dong utiliza-se de ferramentas estilísticas que visam conectar a imagem do

filme com as realidades sociais, psicológicas e físicas diante da câmera. Tomando a análise de

imagem e som descrita por Manuela Penafria como base de interpretação, pode-se dizer queo

realizador no cinema se esforça para representar o seu ponto de vista e opiniões sobre a

realidade, o que também representa todos os elementos contextuais de um filme e tenta

replicar o que nós, como espectadores, experimentamos em nossas vidas cotidianas. Diante

disso, as temáticas serão identificadas a partir da decomposição e descrição das sequências,

em que os elementos presentes abrem possibilidade dessas interpretações.

O critério de seleção das sequências foi a partir da identificação dos momentos que

levaram Jong-su a chegar à conclusão de que Ben matou Hae-mi. Tomando a perspectiva de

Jong-su como ponto de partida, identificam-se que evidências sustentam sua conclusão, e

levantam-se possíveis explicações, levando-se em consideração o sentimento de Han (KIM,

2017) como um suporte teórico para análise cultural sul-coreana e uma ferramenta estética

desse cinema. Considerando que as características de Han (KIM, 2017) estão associadas a

consequências dos desdobramentos históricos na península coreana. Esse caráter ambíguo

abre possibilidades de representação, ao ver o conflito gerado a partir desses elementos, indica

o potencial estético dessas imagens.

No entanto, é importante ressaltar que essa perspectiva de análise não se desenvolve

independente da narrativa. E tendo em vista que um filme é um resultado das conjunturas de

um determinado contexto, Han é definidor para o movimento de análise dos personagens e da

trama. A compreensão dos personagens, de como eles se conectam com a realidade do filme,

e a exploração desse sentimento, estão ligados à história do filme.
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CAPÍTULO 03 –Análise de Em Chamas

Em Chamas (2018) foca em três personagens: Lee Jong-su, Shin Hae-mi e Ben.

Jong-su é um jovem apático na faixa etária dos vinte anos, aspirante a escritor, da região rural

de Paju, localizada aproximadamente a uma hora de Seul. Sua irmã está casada e não mantêm

contato ele e sua mãe abandonou a família quando ele era jovem, seu pai está preso por

agressão. Devido a isso, ele é obrigado a cuidar, sozinho, do único gado da família. Antes de

voltar a Paju, ele se reconecta com Hae-mi, uma amiga de infância. Ao contrário de Jong-su,

Hae-mi aparenta ser uma pessoa ativa, bem-humorada em busca de novas experiências. O

reencontro com Jong-su eventualmente leva a uma relação sexual, eles se envolvem, logo

antes de ela partir para um voluntariado na África. Enquanto ela está na viagem, Hae-mi pede

para que Jong-su cuide de seu apartamento e alimente seu gato.

Quando Hae-mi retorna, ela não está sozinha. Ela volta com Ben, um homem de

descendência sul-coreana, ocidentalizado e misteriosamente rico. Os três começam uma

relação de amizade em que fazem saídas para cafeterias chiques, jantares com amigos e

reuniões sociais no apartamento de Ben em Gangnam, um bairro de luxo de Seul. Esse

relacionamento estranho, em que Jong-su parece um intruso em meio aos dois, atinge um

clímax quando Ben e Hae-mi visitam a casa de Jong-su em Paju. Em uma conversa induzida a

maconha, Ben admite ter um passatempo estranho, o de queimar estufas abandonadas por

diversão, numa frequência de aproximadamente a cada dois meses, ele diz a Jong-su que

planeja queimar uma que está perto de sua casa, em breve. Alguns dias depois, Hae-mi

desaparece.

O filme continua com a tentativa de Jong-su descobrir o que aconteceu com Hae-mi.

Ele suspeita de Ben e começa persegui-lo. Durante sua “investigação”, ele descobre que

nenhuma das estufas perto de sua casa foi incendiada. Então, um dia, Ben o encontra de tocaia

em frente a seu apartamento e o convida para entrar. Lá ele encontra o que parece ser o

relógio de Hae-mi em uma gaveta de lembranças femininas. Lá também Jong-su encontra um

gato que aparentemente atende pelo mesmo nome que o de Hae-mi. Isso para Jong-su só pode

significar uma coisa: Ben é um assassino e matou sua amiga de infância. Com isso, ele atrai

Ben para um campo afastado e o esfaqueia até a morte, jogando todas as evidências do

assassinato no Porsche de Ben e o incendeia. O filme termina com Jong-su nu, dirigindo para

longe da cena do crime.
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Figura 10: Reencontro de Jong-su e Hae-mi. (EM CHAMAS, 2018, 00’21’’ - 06’18’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

A primeira sequência do filme inicia a partir da perspectiva de um homem jovem, que

aparenta ser uma pessoa comum no meio da multidão, invisível. Um entregador, após fazer a

entrega, é abordado por uma mulher jovem e bonita que lhe oferece um bilhete premiado.

Então descobrimos que o homem é Lee Jong-su e a garota é Shin Hae-mi. Eles são amigos de

infância. Eles vão conversar e discutem sobre suas realidades, se apresentam como pessoas da

classe trabalhadora. Jong-su fala sobre as dificuldades de seu emprego, enquanto Hae-mi diz

gostar do seu trabalho porque ela pode usar o corpo. Até então, ele ainda não tinha a

reconhecido, pois ela tinha feito uma cirurgia plástica. Quando ele consegue reconhecer

Hae-mi, ele dá para ela o prêmio que Jong-su ganha no sorteio, um relógio de pulso, e ela o

convida para beber.

Jong-su é um jovem aspirante a escritor, tentando escrever seu primeiro romance.

Contudo, está preso em seu trabalho servil. Seu rosto está em uma constante expressão de

branco, embora descubramos mais tarde que é apenas uma fachada para sua raiva herdada.

Hae-mi, por outro lado, assume um papel de garota dos sonhos, excêntrica, superficial, uma

personalidade que só existe na imaginação dos homens. Ela encontra Jong-su pela primeira

vez quando está no trabalho, dançando com roupas curtas como uma anunciante de

promoções. Inicialmente, Jong-su não se lembrava dela, embora ela diga que eles foram para

a mesma escola e até moraram um ao lado do outro quando crianças.
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Figura 11: Encontro no bar de Jong-su e Hae-mi (EM CHAMAS, 2018, 06’18’’ - 10’23’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Após o reencontro, eles saem para beber juntos. Nesta cena, Hae-mi conta quatro

coisas importantes para o filme. Primeiro: ela está indo para a África; segundo: ela está

fazendo aulas de pantomima; terceiro, ela apresenta os conceitos de “Pequena Fome” e

“Grande Fome”; e quarto: ela pede para Jong-su alimentar o gato dela. Após anos sem se ver,

Hae-mi pede para uma pessoa quase desconhecida cuidar da casa dela e alimentar seu animal

de estimação. No momento que ela diz que está tendo aulas de pantomima, ela também se

apresenta para ele. Descascando uma tangerina imaginária, coloca as fatias na boca, mastiga e

cospe as sementes inexistentes, explicando que “você não pode pensar na tangerina aqui, mas

precisa esquecer que não há nenhuma tangerina”.

Hae-mi está num lugar muito ativo, não importa se ela tem talento, ela se esforça para

esquecer que não tem oportunidades. E aparenta querer conquistar coisas, mas se esforça para

esquecer que não pode. A pantomima oferece uma fantástica abundância de recursos e

infinitas tangerinas para Hae-mi, uma fuga financeira e social. Esta linha de pensamento é

crucial para definir a abordagem ao filme; o que é visto não é necessariamente a realidade, e o

que não é, nossas mentes evocam.

Enquanto ela faz a mímica comendo tangerinas, ela conta a Jong-su sobre viajar para a

África na região do deserto de Kalahari para conhecer os povos Bosquímanos. De acordo com

ela, esses povos têm uma cultura que ela deseja entender melhor, a “Pequena Fome” e a

“Grande Fome”. Ela explica que a “Pequena Fome” é quando as pessoas estão fisicamente
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com fome e buscam saciar seus impulsos, e a “Grande Fome” é uma fome existencial, pessoas

que estão buscando respostas filosóficas.

A sugestão nessa cena é sutil, mas automaticamente se associa ambos os personagens

a esses conceitos. No entanto, novamente é ambígua essa sugestão. Por exemplo, Hae-mi,

inicialmente, parece ter uma “Pequena Fome”, trabalha em um emprego sem sentido, ela viaja

por capricho, mas realmente deseja buscar um sentimento de compreensão. Isso dá a entender

que ela sente que deveria querer mais, mas não pode. Essa percepção vai se tornar clara uma

vez que se traz Jong-su na cena, pois, como escritor, pode-se dizer que ele também busca a

“Grande Fome”, querendo entender Hae-mi e o mundo, mas é impedido por sua inevitável

posição de classe trabalhadora.

Figura 12: Jong-su conhece o apartamento de Hae-mi (EM CHAMAS, 2018, 10’23’’ - 18’14’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Na sequência seguinte, Jong-su conhece o apartamento de Hae-mi. Ela vive em um

apartamento pequeno, com pouca luz, escuro e frio, mas cheio de vida. A câmera se

movimenta numa panorâmica mostrando a bagunça de um lar, com a decoração, as colagens

na parede, fotos coladas na geladeira. No entanto, ela só estava em uma delas e sozinha, sem

um amigo ou família. Isso mostra como Hae-mi é uma pessoa solitária, mas cheia de sonhos.

Ela até vê beleza em um e pequeno feixe de luz que reflete da Namsan Tower (Seul) e entra
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pela janela (Figura 12), um vislumbre do inconsciente desejo dela por ter um profundo

entendimento e propósito, uma “Grande Fome”.

A vista da Namsan Tower no quadro é distante, quase imperceptível; como espectador

é difícil vê-la no plano. E a luz que reflete na torre e entra pela janela, só acontece uma vez.

Para vê-la, de acordo com Hae-mi, é necessário ter sorte. Jong-su só consegue ter um

vislumbre disso ao se relacionar sexualmente com ela. Novamente a ambiguidade toma a

narrativa, não sabemos a motivação que levou a Hae-mi tomar a iniciativa.

Existem algumas formas de se criar intimidade com uma pessoa, entre elas, amizade e

sexo. Em uma visão pessimista, talvez ela só quisesse um amigo para cuidar de seu gato e não

tinha ninguém além dele para pedir, ou ela simplesmente se sentiu atraída por ele, é

impossível definir. Porém, justamente questionar sua moralidade – seja o que faça Hae-mi ser

solitária –, sexo além de amor e conexão é um impulso, não existe a necessidade de um

compromisso, é o mesmo que saciar uma “Pequena Fome”. A solidão de Hae-mi é um reflexo

de uma estrutura social que julga as mulheres que o fazem casualmente. Pela ação dos

personagens, Jong-su mostra ser inexperiente enquanto Hae-mi parecia confortável e agia

naturalmente. Porém, esse momento para ele pode ter sido muito mais significativo do que

uma relação casual.

Figura 13: Jong-su visita o apartamento de Hae-mi para cuidar do gato (EM CHAMAS, 2018, 26’53’’ - 29’56’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Após a partida de Hae-mi, em alguns dias da semana, como prometido, ele cuida do

gato de Hae-mi, o Boil (fervura). No entanto, toda vez que ele vem alimentar o gato, ele nunca
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vê o próprio gato, apenas a tigela de comida vazia. Tendo em vista a personalidade

imaginativa e espontânea de Hae-mi, Jong-su ainda antes da viagem a questiona se gato existe

mesmo, ou se não seria outra pantomima, uma forma de manter o vínculo entre os dois.

Durante as visitas, Jong-su se masturba no apartamento de Hae-mi procurando aquela mesma

luz (Figura 13).

Jong-su parece fantasiar-se com uma idealização de Hae-mi, e essa intromissão

sinaliza uma relação problemática com sua masculinidade, considerando que após eles

fazerem sexo, nada sugere que eles teriam algum relacionamento além de amizade. A fantasia

de Jong-su ao buscar a mesma luz que viu ao fazer sexo com Hae-mi é traduzida em rotina.

Em todas as suas visitas ele busca aquela mesma luz, sem saber ao certo de onde ela vem e o

qual foi sentimento que teve ao estar com Hae-mi e o que essa luz significa para ele.

Figura 14: Audiência de julgamento e conversa com o advogado. (EM CHAMAS, 2018, 29’56’’ - 33’53’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Durante o tempo de viagem de Hae-mi, Jong-su está preso à sua pequena aldeia rural

de Paju, porque seu pai foi condenado por agredir um funcionário do governo local, e ele tem

que voltar para cuidar da propriedade da família. E entre as visitas ao apartamento, ele vai às

audiências do julgamento do pai. Nesta cena, a única pessoa que o visita é o Jong-su. Durante

um momento, o pai irá se declarar culpado, mas antes de falar, ele olha para Jong-su e sem

dizer uma palavra, Jong-su entende o recado e sai da sala. O que a cena sugere é uma

autoridade abusiva, mesmo estando preso, a figura do pai controla sua vida. Na sequência

61



seguinte, Jong-su se encontra com o advogado (Figura 14), que era um conhecido do pai e ele

contextualiza a figura do pai de Jong-su, como um homem impulsivo, agressivo e teimoso.

Depois desse diálogo, compreende-se mais Jong-su: sua expressão indiferente esconde

uma raiva silenciosa herdada. Sua vida é uma soma de perdas. Sua cidade natal, Paju, é uma

das muitas pequenas regiões da Coreia do Sul que enfrentam grandes mudanças em meio à

urbanização. A mãe o abandonou quando ele era criança, sua irmã casou e não tem mais

contato com a família. Seu pai enfrenta julgamento por agredir um funcionário do governo

local, deixando Jong-su tendo que escolher entre dedicar seu tempo ao seu sonho de ser

escritor ou cuidar do legado da família.

O advogado aconselha Jong-su a escrever um romance sobre seu pai, Jong-su rejeita

esses avanços. Em vez disso, ele escreve em seus próprios termos, redigindo uma petição em

uma última tentativa de resgatar seu pai da prisão. Mesmo que lhe falte estabilidade, recursos

e conexões para transformar seu sonho de escritor de romances em realidade. O ato de

escrever de Jong-su sugere que o fardo de proteger uma casa de mudanças políticas e

econômicas acaba superando sua aspiração de usar a escrita como um ato de imaginação. O

advogado também fala para Jong-su que todos os protagonistas de romances são loucos,

porém o filme é muito autoconsciente em não mostrar as dúvidas de Jong-su como um mero

produto de sua imaginação, mas sim reflexos das pressões impostas sobre ele, da mesma

forma que o pai que tinha servido no Oriente Médio.
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Figura 15: Encontro com Ben no aeroporto e conversa no bar dos três. (EM CHAMAS, 2018, 36’34’’ - 44’31’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Quando Hae-mi chega da viagem, Jong-su vai buscá-la no aeroporto; nesse ponto é

apresentado, Ben, o terceiro ponto do triângulo amoroso. Ben faz um contraste para Jong-su

em todos os sentidos possíveis. Interpretado pelo ator coreano-americano Steven Yeun. Tanto

o ator como o personagem passam sensação aristocrata, dirige um carro esportivo, diz que

“joga” para viver e tem Hae-mi na palma da mão. Ele representa tudo o que Jong-su quer:

dinheiro, um bom carro e a garota que ele gosta. A identificação de Ben com a elite global se

sustenta por seu nome e sotaque incomuns. Quando eles se conhecem, ele estende a mão para

um aperto de mão enquanto Jong-su se curva conforme o costume de alguns países do leste

asiático. Esse momento encaixa Ben como uma figura cosmopolita.

Após o encontro deles no aeroporto, Jong-su os leva a um bar e, nesse momento, a

câmera coloca o foco entre Jong-su e Hae-mi. E ele testemunha uma poderosa explosão de

sentimentos vindos de Hae-mi. Ela diz que, ao presenciar o pôr do sol no deserto de Kalahari,

sentiu vontade de desaparecer. Jong-su não tem escolha a não ser sentir simpatia por ela. E

nesse momento, Ben intervém e diz “eu acho fascinante quando humanos choram” e então a

câmera se foca em Hae-mi e Ben enquanto o protagonista é colocado em um ângulo de

espectador. Jong-su sendo alguém da classe trabalhadora que passa por dificuldades

financeiras, familiar e psicológicas, acha a atitude de Ben arrogante. Mas, ele não demonstra
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ter intenções maldosas; é fácil achar ele perverso porque diálogo e o filme está sendo narrado

do ponto de vista de Jong-su.

Quando a câmera volta para a composição original, Ben agora é parte do quadro e a

formação parece permanentemente mudada. A mudança é abrupta, mas quando Jong-su

confronta Ben, Hae-mi não faz mais parte do plano e o diálogo se torna sobre os dois homens.

Essa cena captura a alma do filme e configura uma quebra na rotina maçante e sem

perspectiva de Jong-su. Nesse ponto sua atenção começa a mudar gradativamente de Hae-mi

para Ben. A princípio, é como se Jong-su não existisse. Sua existência começa ao se

reencontrar com Hae-mi, que surpreendentemente conhece seu nome.

Após o reaparecimento de Hae-mi em sua vida, Jong-su recebe um propósito e um

desejo. No entanto, ele se encontra em uma situação passiva, ele está esperando o julgamento

do pai, enquanto cuida do gado da família, esperando Hae-mi enquanto cuida do gato dela.

Jong-su vive em uma situação de submissão, ele projeta suas relações em modelos e

repetição; um amor, um abandono, e frustração. Considerando que ele criou expectativas de

um relacionamento amoroso, a partir de valores que herdou de sua criação. Então se a

primeira obsessão de Jong-su era sobre Hae-mi ou sua confiança e atitude em relação a estar

realizada e satisfeita com sua vida. Ben representa uma intromissão, uma quebra nessa rotina.

Figura 16: Jong-se conhece o apartamento de Ben (EM CHAMAS, 2018, 52’12’’ - 56’43’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Ao longo do filme, Jong-su transita entre Paju e Seul, em uma dinâmica estranha no

meio do novo relacionamento de Hae-mi. Nesse momento, o filme constrói justaposições
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entre o rural e o urbano, personificadas por Jong-su e Ben. E ressalta a extrema desigualdade

de classe na Coreia do Sul, retratando o desespero econômico que destrói famílias, devasta

lares e consome indivíduos. Como demonstrada na sequência ilustrada pela Figura 16. Neste

encontro do trio na casa de Ben, ele diz que gosta de cozinhar porque ele pode fazer da forma

que quer, ele compara o ato de cozinhar como os de povos antigos ao fazerem sacrifícios a

deuses. Enquanto Jong-su cozinha para sobreviver, não tem prazer nessa atividade, ele

morava sozinho e precisou aprender, por isso só sabe alguns pratos.

Quando Ben faz a comparação entre comida e sacrifício, explica para Hae-mi que é

uma metáfora, e ela diz não saber o que é, e Jong-su também parece não entender. No entanto,

Jong-su descreve Ben como um tipo de “Gatsby”, o arquétipo de um homem rico e

misterioso, e ele diz que existem muitos homens assim na Coreia do Sul, mostrando, ao

menos, uma compreensão empírica do que são metáforas, e sugere uma opinião de Jong-su ao

relacionamento dos três. No livro de Francis Scott Fitzgerald, o personagem principal é um

homem da classe trabalhadora que se muda para Nova Iorque e começa a ter estranhas

interações com um enigmático milionário chamado Gatsby, que organiza festas

deslumbrantes, mas não participa delas. Isso representa uma tentativa de compreender o

relacionamento entre os três. Como escritor Jong-su usa da imaginação para elucidar as

situações em sua volta, o livro de Fitzgerald trabalha questões sobre classe social,

desigualdade e gênero, e uma crítica ao sonho americano. Nesse sentido, ao comparar Ben ao

Jay Gatsby, demonstra uma compreensão das desigualdades entre esses atores sociais. Ambos

são figuras contrastantes no espectro dessa sociedade, Ben tem tudo e Jong-su tem nada e

Hae-mi está no centro do conflito entre eles, pelo menos na perspectiva do protagonista.
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Figura 17: Dança da “Grande Fome” para os amigos de Ben (EM CHAMAS, 2018, 56’45’’ - 59’56’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Durante esses encontros desajeitados entre os três, eles saem para encontrar os amigos

de bem. Hae-mi mostra a dança da "fome" dos Bosquímanos e é ridicularizada por esse grupo

de pessoas. Embora Hae-mi seja uma contadora de histórias cativante e uma atriz obstinada,

Ben e seus amigos desprezam suas tentativas sinceras de realizar seus sonhos criativos. Mas

quando Jong-su revela que é escritor, eles interpretam esse aspecto de sua identidade como

um índice de capital social. Apesar de Jong-su ser apenas um escritor de nome, não há

evidências do contrário, pois ele passa apenas uma fração do filme escrevendo. No entanto,

sua posição como escritor é crucial para seu personagem.

Nesta cena, enquanto Hae-mi performa a “dança da fome”, Jong-su presta atenção,

porém, sem demonstrar nenhuma reação; ele não ri, mas também não engaja, ele está

totalmente deslocado naquele lugar, e então ele se vira e olha para Ben para ver a sua reação e

ele está bocejando entediado com aquilo (Figura 17). Como dito por ele antes, “é interessante

quando humanos choram” e nunca ter ficado triste antes na sua vida, ele não se conecta com

Hae-mi. Ben vive por prazer; ele é uma representação da “Pequena Fome”, ele vive por

impulso e esse impulso nunca acaba e persiste enquanto ele estiver vivo e da mesma forma

que o tédio nunca acaba, ele está sempre atrás de novos estímulos para saciar essa “fome”.

Para ele, a Hae-mi é interessante, até não ser mais.
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Figura 18: Encontro de todos os personagens em frente a casa de Jong-su (EM CHAMAS, 2018, 1h
02’25’’ - 1h 05’40’’).

Fonte: Em Chamas (2018)

No meio do filme, Hae-mi e Ben vão à casa de Jong-su em Paju (Figura 18). Ben

ouve a propaganda norte-coreana e acha interessante, evidenciando a contradição entre esses

personagens. Para Jong-su e Hae-mi, essa informação é normal, corriqueira. Demonstrando

como essas regiões mais periféricas se relacionam com esses desdobramentos históricos,

sendo constantemente bombardeadas com discursos ideológicos e lembrados das

consequências da Guerra da Coreia e de todo o período da separação.

Nesta cena, também, Hae-mi diz que quando criança ela caiu num poço onde ela ficou

presa por horas até que o Jong-su a achou e ela foi resgatada. Quando ela volta para a área

onde cresceu, diz: "Minha antiga casa se foi, o poço que eu caí se foi". E ele nem se lembra.

Ela parece triste, perdida, como se ninguém nunca tivesse se importado com ela, e ninguém se

lembra desse momento significativo em sua vida. Hae-mi retorna a Paju apenas para encontrar

o lar da sua infância demolido. Mas ela encontra semelhança enquanto está dentro da casa de

Jong-su, na estrada. “É como se eu estivesse em casa”.

Ben comenta educadamente que Paju “não é ruim”, mas Hae-mi prontamente

responde: “Exceto pelo cheiro de esterco”. Ela e Jong-su caem na gargalhada, enquanto Ben

disfarça um sorriso vazio. Embora Ben veja toda a região rural da Coreia do Sul como um

campo de “estufas sujas”, e que Paju não contribua na paisagem, economia e memória da

Coreia do Sul, o filme oferece esse momento fugaz, um sorriso compartilhado ao cheiro de

esterco para afirmar que as particularidades do lar e da geografia importam, afinal.
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Figura 19: Hae-mi performando (EM CHAMAS, 2018, 1h 05’41’’ - 1h 12’57’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

A sequência seguinte pinta um choque climático entre os personagens em suas formas

mais cruas. Enquanto eles estão reunidos na casa de Jong-su, fumam maconha olhando para a

fronteira com a Coreia do Norte, e Hae-mi tira sua roupa ficando com o torso nu, se despindo

de sua consciência, seus fardos (Figura 19). Ela começa a performar, fazendo a mímica de

um pássaro em direção da fronteira, com o escurecer ela começa a dançar evocando a

“Grande Fome”, como ela descreve ter visto no deserto de Kalahari, no final da música, ela

chora, sozinha. O que a cena sugere nesse momento é além da solidão de Hae-mi, o seu

rancor e remorso em relação a sua condição, no final, ao realizar seu desejo, ela perdeu seu

sonho juvenil, ela parece não ter encontrado a sensação plenitude que buscava, aquela

sensação de eterna possibilidade.

Há uma bandeira coreana tremulando ao lado de Hae-mi. Para a juventude coreana

essa liberdade é difícil de encontrar e ainda mais difícil de expressar. Essa imagem é uma

tentativa do diretor de mostrar por Hae-mi a luta por uma libertação do passado que Jong-su

simplesmente não consegue exibir. Ambos os personagens são consequências dos

desdobramentos históricos, o que Hae-mi procura, é uma libertação da condição social já

estabelecida antes do seu nascimento. Isso não quer dizer que Hae-mi e Jong-su não se

envolvam em escapismos e imaginação como táticas destrutivas. O lar não pode ser
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restaurado, mas também não pode ser um mundo fantástico e cosmopolita quando a casa de

infância de Hae-mi foi reduzida a escombros e quando Jong-su cresceu com um pai abusivo

em um país que até o momento da gravação estava em um armísticio desde 1953.

Nesse momento, os personagens podem ser lidos como representações das relações

históricas da península coreana. Isso é evidenciado até pela região em que eles estão,

próximos da fronteira com a Coreia do Norte. Hae-mi e Jong-su, a classe trabalhadora que

lida com os desdobramentos das guerras e ditadura. Jong-su, após crescer e viver sob um

contexto autoritário, está confinado a valores patriarcais e tradicionalistas, incapaz de se

inserir nessa nova sociedade, ambos presos a classe social, impedidos de consumir e saciar

suas “fomes”. E Ben também é fruto dessas articulações históricas; é uma figura que

representa uma dualidade, simultaneamente, é coreano, mas também representa a influência

estrangeira, rica, e com interesses ambíguos.

Figura 20: Jong-su revelando que odeia o pai e Ben o hobby de queimar estufas (EM CHAMAS,
2018, 1h 12’57’’ - 1h 20’40’’).

Fonte: Em Chamas (2018)

Após a dança, Hae-mi dorme. E Jong-su revela para Ben que ele odeia o próprio pai e

que ele o fez queimar as roupas de sua mãe depois que ela partiu, para esquecer que ela existia

e isso é para ele, desde a infância, um símbolo da mãe partindo, e desde então ele sonhava

com esse momento. Em seguida, Ben confessa a Jong-su sobre seu passatempo de queimar

estufas abandonadas. Ele escolhe uma afastada e a cada dois meses e queima; ele diz que o

faz se sentir vivo. Jong-su questiona se isso não seria um crime, ele diz que sim, assim como

eles estarem fumando maconha, mas que a polícia não liga para esse tipo de coisa.
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Ben diz que não faz julgamentos que apenas aceita o fato de estarem esperando para

ser queimadas, como a chuva que simplesmente chove, o rio sobe, inunda, e as pessoas são

varridas, a chuva não julga, não há certo errado, apenas a moralidade da natureza que é como

a existência simultânea, “Estou aqui e estou lá”, ele explica; “Estou em Paju e estou em

Banpo. Estou em Seul. Ao mesmo tempo, estou na África”. Ben parece invocar um conceito

de estudo da física e sugere que, embora dois eventos possam ocorrer simultaneamente, isso

depende do observador. Em outras palavras, a ocorrência de um evento é relativa à posição do

observador. Ou seja, assumindo o contexto dessa conversa, pode se dizer que o senso de

moralidade de Ben é distorcido, não é restringido aos limites das leis ou a contratos sociais,

suas ações são justificadas por suas vontades, seu impulso e desejo já são motivos o suficiente

para agir. Em seguida, Ben diz que a última estufa que queimou foi há dois meses, antes de ir

à África, e que já está na hora de queimar outra. Diz a Jong-su que a próxima está muito perto

da casa dele. Jong-su confessa que ama Hae-mi, e ela sai da casa, ela parece ter ouvido, mas

não diz nada.

A cena continua com ela olhando para a árvore ao lado da casa, ela vira e diz para

Jong-su que a árvore cresceu bastante. Em resposta, Jong-su a compara a uma prostituta por

dançar com seios nus na frente de ambos. Jong-su pode se importar com Hae-mi, mas sua

amizade é marcada pelo dano que ele inflige a ela em momentos de formação. Durante a

infância, ele a chama de feia, algo que a marcou, levando-a a pagar por uma cirurgia plástica

anos depois. Então, logo após se reencontrarem e começarem a construir um relacionamento

de amizade, Jong-su a chama de prostituta por dançar com os seios nus. Entre essas

crueldades, ele projeta nela suas expectativas e frustrações; inicialmente, invadindo o espaço

de Hae-mi enquanto cuidava do gato, se masturbando no quarto dela; depois a ofendendo.
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Figura 21: Sonho de Jong-su sobre a estufa queimada (EM CHAMAS, 2018, 1h 20’40’’ - 1h 21’50’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Então acontece a sequência do sonho (Figura 21). No sonho, Jong-su é uma criança,

provavelmente na idade em que seu pai o obrigou a queimar as roupas da mãe. E no sonho, ao

invés da fogueira de pilhas roupas, ele assiste a uma estufa queimar e sorri. Logo após a

revelação do Ben, ele revisita imediatamente uma memória de quando era mais jovem para

ajudar a ilustrar o ponto de vista de Ben. O que muda no sonho não é a memória, mas é uma

tentativa do inconsciente de Jong-su, de entender o ato de queimar estufas abandonadas por

prazer. É uma representação do seu desejo de ser como o Ben, onde o fogo é um ato de

libertação que o faz sentir vivo, enquanto para Jong-su fogo é perda.

Figura 22: Jong-su buscando a estufa queimada (EM CHAMAS, 2018, 1h 22’29’’ - 1h 27’24’’).
Fonte: Em Chamas (2018)
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Na cena seguinte, vemos Jong-su, alinhado a vários jovens enfileirados em busca de

emprego, descartados por conveniência do empregador (Figura 22). E Jong-su abandonando

a oportunidade por vontade própria; ao invés disso, ele dedica seu tempo a procurar a suposta

estufa queimada perto de sua casa. Quando ele percebe que Hae-mi realmente desapareceu,

ele corre procurando por estufas nas proximidades. Em meio a busca, Jong-su recebe uma

ligação de Hae-mi, ela não diz nada, ele só consegue ouvir ruídos indecifráveis. Pode ser que

o telefone tenha discado sem querer no bolso dela. Mas Jong-su começa a suspeitar que algo

possa ter acontecido com ela. Nada até então indica que o passatempo do Ben fosse uma

metáfora na realidade para a confissão de assassinatos. O que o assusta seja sua cumplicidade

no que possa ter acontecido com Hae-mi.

Figura 23: Jong-su procurando Hae-mi (EM CHAMAS, 2018, 1h 27’24’’ - 1h 45’45’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Jong-su vai ao apartamento de Hae-mi. A senha da fechadura está mudada, mas ele

consegue entrar, todos seus pertences ainda estão lá, o quarto que era bagunçado está

organizado. Mas a tigela de ração do gato e a caixa de areia não estão mais lá, e ele de novo

não encontra o gato. Em seguida, vai ao antigo trabalho de Hae-mi e a colega usa um relógio

igual ao que ele deu para Hae-mi no começo do filme. Essa mulher também diz que muitas

das mulheres ali tem muitas dívidas e acabam fugindo e que isso provavelmente foi o que

aconteceu com ela. “Não há país para as mulheres”, lamenta a colega de trabalho de Hae-mi,
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chamando a atenção ao fato de que se espera que as mulheres alterem sua identidade, corpo e

espaço para atender às necessidades dos outros.

Jong-su começa a suspeitar de Ben, e o persegue até um café para perguntar sobre

Hae-mi. Aqui Ben já está com uma nova namorada que, como Hae-mi, parece ser alguém sem

riquezas. Quando Jong-su o questiona sobre Hae-mi, ele diz não ter mais contato com

Hae-mi, e que ela é uma pessoa bem mais solitária do que parecia, pois além de estar

endividada, ela não tinha amigos e não tinha contato com a família. Quando Ben diz que

Hae-mi disse que Jong-su é o melhor amigo que ela tem no mundo, Ben diz ter sentido ciúme

pela primeira vez em sua vida. Ao final da conversa, Ben diz não saber onde Hae-mi está e

que ela sumiu igual fumaça. Aumentando as suspeitas de Jong-su.

Jong-su vai ao restaurante da família de Hae-mi. E a mãe e irmã dela acham que ela o

mandou até lá e dizem que ela não pode voltar até pagar as dívidas de cartão de crédito. Ele

pergunta sobre a história do poço e elas dizem não lembrar; falam que Hae-mi, sempre

inventou muitas histórias.

Em meio às buscas, ele vai até ao prefeito de seu distrito e pergunta sobre o poço que

Hae-mi diz ter caído, e ele diz não se lembrar haver um poço por ali. Talvez essa história do

poço seja só mais uma pantomima, para a situação em que ela passava naquele momento.

Assim como na história do poço, antes de reencontrar Jong-su, Hae-mi estava sozinha, sem

amigos, presa, sem perspectivas. Após reencontrar um amigo da vizinhança e refazer essa

amizade, ela foi salva mais uma vez. Na busca por respostas de Jong-su, ele começa a

encontrar culpa, ansiedade, medo e raiva.

Hae-mi corta seus laços com sua família e vive um dia de cada vez. Ela provavelmente

desperdiçou suas economias viajando para o exterior, e seu único amigo a desprezou. Seu

desaparecimento pode ser lido como sua última pantomima, sua desafiadora obra-prima em

um mundo cruel. Mas também é trágico: quando Jong-su notifica os entes queridos de

Hae-mi, eles não ficam surpresos e sugerem que ela deve ter fugido para escapar de sua

enorme dívida. Ninguém além de Jong-su a procura. Nesse momento, Jong-su começa a

questionar a moralidade do impulso de um homem para incendiar estufas e passa a questionar

a si mesmo. Estufa ou não estufa, o que a narrativa sugere sobre a cumplicidade de Jong-su no

crime de Ben? E o que mais o assombra não é a banalidade do mal, mas a realidade da

metáfora. Enquanto a estufa queimada nunca se materializa, Hae-mi desaparece sem deixar
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vestígios. E ele constata que se ela virasse cinzas, por assim dizer, como as estufas que Ben

cuidadosamente seleciona com antecedência, seu desaparecimento não causaria dor a alguém.

Figura 24: Jong-su seguindo Ben até a galeria de arte (EM CHAMAS, 2018, 1h 50’14’’ - 1h 56’31’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Em seguida, Jong-su começa a perseguir Ben (Figura 24). Ele o encontra em uma

galeria de arte contendo exposição de fotos de um trágico incidente82 que ocorreu em 2009 no

distrito de Yongsan em Seul, onde os moradores ocupantes se reuniram no topo de um prédio

para protestar exigindo melhores compensações após serem despejados da ocupação de um

projeto de revitalização da área comercial do distrito. Quando a equipe policial tentou parar os

manifestantes, houve um incêndio em que houve 6 mortes e 17 feridos. Os líderes do protesto

foram responsabilizados e condenados à prisão. Para Ben, a cena é apenas um adereço para

uma refeição luxuosa. Jong-su não consegue ignorar a cena e fica totalmente absorto ao

quadro; para ele a luta é real e lúcida em cada momento de sua vida.

Jong-su está ainda mais suspeito. Ele segue Ben até um reservatório em que ele está

sozinho, pacificamente olhando para a paisagem. A cena é incômoda, a figura de Jong-su é

como a de um predador. Tudo o que ele precisa é de um empurrão e um isqueiro; e a queima

ocorrerá por si só. Jong-su parece ter as peças do quebra-cabeça no lugar uma a uma,

independentemente de evidências sólidas. A câmera segue Jong-su e Ben enquanto eles

82 https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/01/356_262335.html
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serpenteiam pelas ruas bem pavimentadas da reluzente Seul que, ao final do dia, se

transformam nos caminhos de terra que cortam as colinas de Paju. Essas longas sequências

representam o abismo entre a riqueza urbana e a desapropriação rural.

Figura 25: Jong-su reencontrando sua Mãe (EM CHAMAS, 2018, 1h 56’32’’ - 1h 59’13’’).
Fonte: Em Chamas (2018)

Durante todo o filme, Jong-su recebe várias ligações de números desconhecidos, que

nunca dizem nada. Dessa vez, quando ele atende, surpreendentemente é sua mãe, e então ele a

reencontra pela primeira vez em 16 anos (Figura 25). O reencontro não foi emocionante. Para

a decepção ou surpresa de Jong-su, ela parece bem, feliz, com roupas novas. Isso dá

perspectiva do tamanho do abuso infringido pelo marido dela, pai de Jong-su. Ela conta que

está endividada, e que alguém a está cobrando. Essa pessoa apareceu no trabalho dela vestida

toda de preto parecendo a morte, e diz que se fosse um pouco mais nova ela venderia um

órgão, e por isso ela veio falar com filho que abandonou há 16 anos. Isso mostra que ela está

feliz em sua nova vida, e após ter vivido anos sem ver o filho, ela não se importa e Jong-su

também não. Para ele, ela é apenas uma ferramenta para confirmar que a história do poço era

a verdade ou talvez ela fosse a única pessoa que pudesse dar a confirmação que ele queria,

convencê-lo de que havia um poço.
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Figura 26: Jong-su encontrando as últimas “pistas” do desaparecimento de Hae-mi (EM CHAMAS,
2018, 1h 59’14’’ - 2h 07’53’’).

Fonte: Em Chamas (2018)

Precisando de mais pistas, Jong-su fica de tocaia na frente do apartamento de Ben.

Como de costume, quando Ben encontra Jong-su, o convida para entrar. Então Ben pergunta

que tipo de trabalho literário ele deseja compor, e ele responde que não sabe o que escrever, o

mundo é mistério para ele. Ou seja, a história que ele deseja escrever é paralela à história do

filme. Suas ambições criativas parecem análogas com sua tentativa de entender o mundo em

sua volta. No apartamento de Ben, dessa vez, ele encontra o relógio Hae-mi no banheiro com

outros acessórios femininos. O mesmo modelo que ele viu na colega de trabalho de Hae-mi,

não é nada único, mas para Jong-su é mais uma pista. Ele nota que Ben adotou um gato, que

supostamente atende pelo nome do gato de Hae-mi. Apesar de não haver evidências concretas

de que o Ben é responsável pelo desaparecimento de Hae-mi, para Jong-su, todas essas

coincidências, só podem significar que Ben é o culpado.
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Figura 27: Jong-su escrevendo (EM CHAMAS, 2018, 2h 14′ 26″ - 2h 15′ 39″).
Fonte: Em Chamas (2018)

Jong-su diz a Ben não achar necessário falar mais sobre Hae-mi. Em seguida, o filme

progride rapidamente. Com o pai de Jong-su sendo condenado e preso, ele vende o gado da

família. Se liberta de seu pai e finalmente e se desprende do arreio que o prendia ao seu pai. A

cena corta para ele no apartamento da Hae-mi. Esta é a primeira vez que realmente o vemos

escrevendo algo além da petição que ele escreveu para o juiz, não vemos o que ele escreve, o

mundo era um mistério para ele, bem, não mais. Dessa vez o ângulo da câmera não está de

baixo para cima olhando para janela e a distante Namsan Tower; dessa vez a câmera se afasta

e podemos ver ele da pequena janela, como se ele fizesse parte da paisagem urbana. Se antes

ele não conseguia compreender aquele lugar, agora ele faz parte.
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Figura 28: Jong-su assassinando Ben (EM CHAMAS, 2018, 2h 16′ 00″ - 2h 24′ 56″).

Fonte: Em Chamas (2018)

Na sequência final, vemos Ben em seu apartamento, maquiando sua na nova namorada

e corta para Ben esperando Jong-su do lado de fora a um campo de estufas, Jong-su chega e

sai de seu carro e Ben pergunta onde Hae-mi está, Jong-su esfaqueia Ben várias vezes o

coloca em seu Porsche, tira a própria roupa, incendeia todas as evidências, e vai embora no

seu caminhão. Enquanto Jong-su o esfaqueia, Ben o abraça, ele não luta contra, não julga

Jong-su, ele aceita o que acontece como a chuva que inunda e arrasta as pessoas.

Tomando o conceito de Han (KIM, 2017) como base de análise, o ato final de Jong-su

é uma revolta de classe. O que o levou a acreditar que Ben era o culpado não foram

evidências concretas, mas as circunstâncias da sua realidade. A ação final de Jong-su é uma

tentativa de dar resposta às questões que o atormentam. Ele, como escritor de ficção, busca

atribuir sentido aos acontecimentos da vida. Justamente por não conseguir se conformar com

sua realidade, não pode ter nada, enquanto Ben tem tudo. A existência de Ben é como um

incêndio que consome tudo em sua volta e se alastra sem fim, ele é a “Pequena Fome”. Assim

como a urbanização de áreas rurais, a gentrificação de espaços marginalizados que assola

regiões periféricas por meio a figuras igual ao Ben.

Os luxos da imaginação são reservados, antes de tudo, aos homens ricos. Quando

perguntado sobre sua carreira, Ben diz a Jong-su: “Mesmo se eu dissesse, você não
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entenderia. Para simplificar, eu jogo”. Ben pode incendiar estufas abandonadas, o que faz ele

se sentir vivo. Enquanto, para Jong-su, um incêndio simboliza perda, destruição e dor.

Quando Hae-mi desaparece, não traz dor para Ben, ele logo arruma outra namorada. Já

Jong-su, a amava. Independente se queimar estufas, era realmente assassinar mulheres,

Jong-su entendia que Ben poderia fazer isso e ficar impune, porque ele é rico, ele é um

cidadão de outra classe. No caso de Hae-mi, Jong-su não só a amava, como se sentia culpado

pelas últimas palavras que ele disse a ela. Foram uma ofensa e ela diz que ele era a pessoa que

ela mais confiava na vida. Ele a traiu. Assim como todas as pessoas em volta dela, são

cúmplices do seu desaparecimento.

Em Chamas (2018) busca romper com a dominação de classe. Tematicamente, o filme

cobre uma infinidade de questões: desigualdade, masculinidade tóxica, posição das mulheres,

privações da classe trabalhadora e capitalismo. Por exemplo, o filme corta de uma cena do trio

em uma boate chique, para uma cena de Jong-su sozinho, limpando o estábulo. O contraste

entre os estilos de vida desses homens não poderia ser mais claro. Jong-su pertence a uma

geração de pessoas da classe trabalhadora que estão economicamente piores do que seus pais

quando estavam na mesma idade, enquanto a distância entre as classes cresce mais do que

nunca. A Coreia do Sul mostrada no filme é um lugar de castas, hierarquias, privilégio e

posição social, com Jong-su e Ben no extremo oposto de todos os espectros.

O filme também se envolve significativamente com questões de gênero. Uma das

coisas que cativa Jong-su sobre Hae-mi é seu comportamento provocativo. No entanto, mais

tarde, quando ela dança com seios nus, ele fica enojado. Os homens podem se comportar

como quiserem, mas as mulheres devem se conformar com expectativas arbitrárias. Pode-se

argumentar que Hae-mi funciona unicamente para promover os arcos de Jong-su e Ben,

desprovida de uma complexidade real. Outra leitura, no entanto, é que ela é esboçada como

personagem raso para representar uma sociedade patriarcal em que as mulheres são vistas

como menos complexas que os homens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Chamas (2018), de Lee Chang-dong, acontece em duas Coreias do Sul. O primeiro

é um país rico e cosmopolita, onde pessoas jovens passeiam por cafeterias elegantes e se

divertem em baladas. O segundo enfrenta turbulência econômica, bilhões constituem a dívida

média das famílias, e enfrenta a maior taxa de desemprego entre jovens da história. Em

Chamas (2018) traz para o foco o confronto entre esses dois países através da vida de um

homem da classe trabalhadora chamado Jong-su.

Ao longo da trama, como já dito, a história é contada do ponto de vista de Jong-su, e

por ela, Ben é suspeito, ele diz nunca ter chorado em sua vida, ele diz não entender as

frustrações e tristezas de outros humanos, ele não ficou incomodado com o desaparecimento

de Hae-mi. Tudo nele parece incriminador, o que leva à conclusão conveniente de que ele é

um assassino. Não há espaço para dúvida dentro desta estrutura, cada ação, tudo se torna uma

pista, uma justificativa para os assassinatos. A ausência de uma investigação objetiva leva a

conclusões definitivas. Ao ignorar a construção ambígua do filme é fácil identificar com a

lógica de Jong-su. Reduzir o fim a essa conclusão fácil, nega a necessidade de retórica. Ben

matou Hae-mi, fim da história.

No entanto, refazendo os passos de Jong-su, é possível perceber contradições às

conclusões que ele tira. Após retornar da África, Hae-mi expressa o desejo de desaparecer, e

diz que morrer é assustador, descartando a possibilidade de suicídio. Assim, seu

desaparecimento poderia ter sido intencional, ela poderia ter fugido como sugere sua colega

de trabalho, tendo em vista que ela tinha um monte de dívidas. E depois de Jong-su, a ter

menosprezado, “a pessoa que ela mais confiava no mundo”, não tinha nada que a prendesse

naquele contexto. Segundo, vemos outras mulheres usando o mesmo relógio que Hae-mi, o

que indica que o relógio que Jong-su encontrou na coleção de bugigangas de Ben poderia ser

de outra pessoa. Talvez Ben, de fato, colecione mulheres, mas talvez tudo o que ele pegue

sejam momentos, não suas vidas. Finalmente, enquanto cuida do gato, Jong-su nunca vê o

gato de Hae-mi, e ele até questiona se ele existe. O gato no apartamento de Ben responde pelo

mesmo nome, embora Jong-su não tenha como confirmar que eles são o mesmo gato.

Assim, a própria estrutura de um filme permite uma elaboração de ambiguidade. Isso

se torna especialmente aparente quando olhamos para a edição e a mise-en-scene, pois cada

sequência aumenta as muitas ambiguidades do filme e deixa espaço para ainda mais
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interpretações. Vemos cenas inteiras se desenrolando em tempo real e transitando com pouca

ou nenhuma explicação, ou sem qualquer noção de quanto tempo se passou. Absorvemos

detalhes que não são diretamente necessários para ter uma interpretação do enredo. As cenas

são densamente recheadas com informações e a ação na tela fornece pouca interpretação do

que esses elementos significam.

Em Chamas (2018) é magistralmente construído sobre uma base de perguntas, das

quais apenas algumas são respondidas, forçando o público a preencher os espaços em branco.

Por exemplo, antes da morte de Ben, vemos Jong-su no apartamento de Hae-mi, digitando no

computador. É uma ficção? Uma confissão? Ou uma carta? Uma possível interpretação é que

a morte de Ben seja imaginada por Jong-su, talvez uma encenação literária de um desejo por

justiça social.

Considerando que, como já mencionado, Lee Chang-dong usa do cinema como meio

para dar voz à política da classe trabalhadora, ou para questões sociais opressivas. Todas essas

interpretações são possíveis nas várias pistas que o diretor Lee espalha ao longo do filme. Por

exemplo, Jong-su vive tão perto do Paralelo 38º que pode ouvir a propaganda norte-coreana

sendo transmitida através da fronteira. Ben mora a apenas uma hora de distância e nem

consegue reconhecer o som. Durante a rotina matinal de Jong-su, vemos ele assistindo ao

noticiário e falando do crescimento do número de jovens desempregados na Coreia do Sul e

logo em seguida uma fala de Donald Trump aparece na tela, em que ele fala sobre a

valorização do trabalhador e o estímulo a geração de empregos, essa justaposição retrata a

contradição de discursos que a juventude é bombardeada. Todos os elementos estão lá, o que

falta é um comentário explícito. Os espectadores recebem apenas dicas sobre essas questões, o

filme abre a possibilidade de múltiplas análises. Uma crítica a profunda desigualdade de

classe na Coreia do Sul, a masculinidade tóxica, a ansiedade e angústia existencial que assola

a juventude hoje.

Visualmente, Em Chamas (2018) utiliza locações externas buscando por um ambiente

natural e autenticidade, colocando a Paju rural em ruínas em contradição com a rica e

globalizada Seul. O filme foca em detalhes e nas interações entre personagens. O estilo de

atuação também se concentrou em captar expressões faciais realistas e linguagem corporal

para enfatizar emoções e reações sutis. Tudo é dado em um fino véu de fatos subjetivos que

podem ser lidos de várias maneiras diferentes.
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É possível ver essa elaboração de significado a partir da ambiguidade até mesmo na

produção do filme. O filme é uma adaptação do conto de Haruki Murakami "Celeiros em

Chamas". Em uma entrevista ao Festival Internacional de Cinema de Toronto, o diretor Lee

Chang-dong explicou porque escolheu adaptar esse conto: “Eu pensei que o mistério dentro

da história em si, poderia ser expandido em mistérios maiores e outros, e pensei que seria uma

história interessante que eu poderia transformar em filme”83 (tradução própria). Um membro

da plateia perguntou como o diretor Lee conseguiu tornar a história, publicada originalmente

em 1983, relevante para hoje. Ele explicou: “Acho que o histórico, ou o pano de fundo do

conto de Murakami não é claro, e acho que as histórias, os tópicos e as questões que os contos

abordam são perfeitamente capazes de serem colocados no mundo moderno e os problemas

que o mundo atual abrange”84(tradução própria).

Além da própria adaptação ser de um conto que explora ambiguidade, o diretor toma a

ambiguidade como metodologia na direção e decisões de elenco. Como, por exemplo, ao

escalar o ator coreano-americano Steven Yeun para o papel de Ben, a única pessoa do elenco

não nativa da Coreia do Sul. O que comunica perfeitamente com Ben, sendo um personagem

que representa a influência estrangeira no país. Além de Yeun, quando a atriz Jeong Jong-seo,

foi escalada, o diretor escolheu especificamente uma atriz desconhecida, sendo o primeiro

papel de Jong-seo. No TIFF, Yeon respondeu a uma pergunta sobre como ele construiu seu

personagem Ben. Yeun explicou: “conversando com o diretor Lee sobre isso, nunca chegamos

ao âmago da questão, tipo; ‘Eu quero que você faça isso neste momento!’. Era apenas algo

geral. ‘Como essa pessoa vê o mundo e as pessoas que o habitam?’ Desculpe, essa é uma

resposta tão vaga à sua pergunta, peço desculpas”85(tradução própria).

Yeun descreve uma abordagem de direção que permite que os atores explorem seus

personagens por si mesmos. Em outras palavras, identificar-se com seus personagens em toda

85 Steven Yeun sobre a liberdade de filmar Em Chamas (2018): Do original: "Talking with director Lee about it,
we never got to the nitty gritty of like, I want you to do this at this time. It was more just a general, how does this
person view the world and the people that inhabit it? Sorry that 's such a vague answer to your question. I
apologize”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oHtZVotz3DM

84 Burning: Cast and Crew Q&A TIFF 2018. Do original: “I think of the historical, or the background of
Murakami’s short story is actually unclear, and I think that the stories and topics and the issues that the short
stories touches on is perfectly capable of being put into the modern world and the problems that the current
world encompasses”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5OyqkJFPeig

83 Burning: Cast and Crew Q&A TIFF 2018. Do original: “I thought the mystery within the story itself could be
expanded into bigger and other mysteries, and I thought that would be an interesting story that I can make into
film”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5OyqkJFPeig
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a sua complexidade. Jeong Jong-seo (Hae-mi) descreveu uma experiência semelhante em uma

entrevista. Ela diz que uma das principais lições que levou ao interpretar papel foi: "aceitar

alguém em vez de a impersonar"86 (tradução própria). Dito de outra forma, ela aprendeu a

identificar em vez de controlar, a aceitar a ambiguidade.

Lee Chang-dong criou um filme ambíguo que pode ser visto como como um estudo do

ressentimento e inadequações masculinas, algo característico do cinema pós-trauma que se

estabeleceu após a ditadura militar sul-coreana. No entanto, ele universaliza a história, no

momento que traz, falas de um determinado político estadunidense. Visualmente ele abre

espaço para interpretações, com planos abertos, com profundidade de campo e longas

tomadas, com os acontecimentos se desenrolando em tempo real, e usando locações externas,

expõe cenários reais da Coreia do Sul, isso misturado com uma história inerentemente

ambígua, força o espectador a questionar o propósito de qualquer cena. Uma maneira de

explicar o filme, é que ele rumina ao invés de determinar. O que se pode afirmar sobre Em

Chamas (2018) é que a violência estrutural imposta sobre homens e mulheres gera uma

resposta igualmente violenta em tentativas fúteis de controle, ou que a incapacidade de se

afirmar em um mundo incerto, parece dolorosamente pertinente. É por isso que Em Chamas

(2018) é uma obra capaz de provocar tantas críticas sociais e ideológicas necessárias.

86 Entrevista Jeong Jong-seo. Do original: “accept someone rather than act on them”. Disponível em:
https://closeupculture.com/2018/10/18/close-up-an-interview-with-jeon-jong-seo/
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ANEXO A – Ficha técnica do filme Em Chamas

Título:버닝 (Beoning), Em Chamas.

Ano: 2018.

Duração: 148 min.

Produção executiva: Lee Chang-dong.

Direção: Lee Chang-dong.

Roteiro: Oh Jung-mi, Lee Chang-dong.

Baseado em: Celeiros em chamas de Haruki Murakami.

Elenco: Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo.

Trilha sonora: Mowg.

Cinematografia: Hong Kyung-pyo.

Estreia: 17/05/2018 (Coreia do Sul) 05/11/2018 (Brasil).

Gênero: Drama; suspense.

Idioma: Coreano.

País de origem: Coreia do Sul.

Distribuidora: CGV Arthouse (Coreia do Sul) Pandora Filmes (Brasil).

Produtora: Pinnehouse Film, Now Film, NHK.

Fonte: Créditos do filme Em chamas (2018).
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