


 

O CANTO DE AGNESO CANTO DE AGNESO CANTO DE AGNESO CANTO DE AGNES    
 

 
 
Mãe... 
Como é isso por aí? 
Sentes-te muito só? 
Ainda vês o clarão avermelhado 
Do anoitecer? 
Os pássaros ainda cantam  
A caminho da floresta? 
Aceitas esta carta 
Que não me atrevi a mandar? 
Posso transmitir-te 
A confissão que não ousei fazer? 
Passará o tempo 
Fenecerão as rosas? 
 
É chegada a hora 
De dizer adeus 
Como o vento que se demora 
Para depois partir 
Como sombras 
Às promessas que nunca chegam 
Ao amor selado até ao fim 
Às ervas 
Que me beijam os tornozelos 
Aos minúsculos passinhos 
Que me seguem 
 
É chegada a hora 
De dizer adeus 
Agora que a noite cai 
Voltar-se-á a acender alguma vela 

 
 
 
 
Aqui rezo 
Ninguém chorará 
E para que saibas 
Quanto te amei 
A longa espera  
Em pleno escaldante dia de Verão 
Um velho caminho 
Que lembra o rosto do meu pai 
 
Até a mais solitária flor silvestre 
Timidamente se recolherá 
 
Quão profundamente amei 
Como estremeceu o meu coração 
Ao ouvir tua ténue canção 
 
Abençoo-te 
Antes de atravessar 
Este sombrio rio 
Com o último fôlego da minha alma 
 
Começo a sonhar 
Uma soalheira e luminosa manhã 
Mais uma vez acordo 
Ofuscada pela luz 
E te encontro 
 
À minha frente 
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“O emocionante retrato de uma avó que se inicia na poesia ao mesmo 
tempo que perde a memória. Uma grande interpretação da actriz.”                            

Les Inrockuptibles 



 
 

    
SSSSINOPSEINOPSEINOPSEINOPSE    
 
Uma avó, com um neto problemático a seu cargo, é desafiada, pela 
primeira vez na vida, a escrever um poema. E, enquanto tenta encontrar a 
beleza presente no seu quotidiano, enfrenta a realidade nua e crua que 
existe, muito além da sua imaginação, apercebendo-se de que a vida talvez 
não seja tão bela como supunha... 
 
 
 
  



COMENTÁRIO DO REALIZADORCOMENTÁRIO DO REALIZADORCOMENTÁRIO DO REALIZADORCOMENTÁRIO DO REALIZADOR    
 
Como todos sabemos, estamos numa época em que a poesia está a morrer.    
Alguns lamentam o facto enquanto, ao mesmo tempo, outros dizem “a 
poesia merece morrer!”. Apesar de tudo, ainda existe quem escreva poemas 
e pessoas que ainda os apreciem. 
 
Que significado tem escrever poesia quando as pessoas já não a lêem? Esta 
é a minha questão para o público. É também uma questão para mim: que 
significa fazer filmes quando os filmes estão a morrer? 
 

Lee Changdong 
 



    
A Ousada serenidade de A Ousada serenidade de A Ousada serenidade de A Ousada serenidade de POESIAPOESIAPOESIAPOESIA,por Claude Mouchard 
Uma breve conversa com o realizador 
 
Ah… poesia! 
Antes mesmo de ver o filme, apercebi-me de quão peculiar é o título. 
Perguntei-me sobre aquilo que o público aguardaria quando ouvisse este 
título. Os filmes precisam de público, mas como é que este filme sonharia 
chegar até ele com um título como “Poesia”? 
 
De vez em quando penso para mim que “poesia” é uma palavra que sugere 
“algo que as pessoas já não desejam”. Claro que estas “pessoas” incluiriam 
o público de cinema e os produtores e distribuidores que põem a culpa toda 
em cima do público. 
 
Poesia… a poesia está intimamente ligada a Mija, a protagonista do filme. 
A sua vida é pobre. Vive sozinha com o seu temperamental neto 
adolescente, ganhando a vida a tomar conta de um idoso paralisado.  
 
 



No entanto, dentro do ecrã, e à sua maneira, ela aprecia a sua liberdade e 
floresce como uma flor. Os outros consideram estranha a sua elegância. A 
sua frescura e fragilidade, que lembram uma corola ou uma pétala de uma 
flor, escondem bem a sua feroz determinação. 
 
Embora exista um crime, que se encontra em investigação, a história deste 
filme é difícil de explicar. Apenas os momentos no presente emergem para 
brilhar infinitamente. Quando Mija conversa com a mãe da rapariga que 
morreu - esquecendo-se porque se encontrava lá – parece que o tempo 
parou. É como se apenas existisse aquele momento. 
 
O filme é tão leve quanto o ar mas é também doloroso. É preciso senti-lo a 
cada momento. Este filme conquista o público através de uma relação 
fluida interior que une cada momento. Graças ao olhar perplexo desta 
mulher, resultado da sua demência, cria-se um ritmo sensorial no interior 
do filme. A cor, as flores, o som dos pássaros (dizem que Virginia Woolf, que 
também terá enlouquecido, julgou compreender o significado do chilrear 
dos pássaros).  
  
Poesia? A poesia existe em cada canto deste filme e também funciona como 
ligação. Cada personagem mistura-se com outra, como o “Canto de Agnes” 
“cantado” pela velha senhora que se transforma para a voz da miúda. A 
rapariga morta regressa para olhar directamente para o público. E até 
conseguimos ver um sorriso débil na sua cara. 
 
Uma sólida força alegórica percorre todo o filme. Embora seja difícil de 
explicar, é como uma interrogação que carregam nos seus corações. 
Seleccionei alguns pedaços desta incerteza para colocar as minhas próprias 
questões ao realizador e ouvir as suas respostas. 
    



DDDDurante o processo de criação de um filme, quando é que escolhe o título? urante o processo de criação de um filme, quando é que escolhe o título? urante o processo de criação de um filme, quando é que escolhe o título? urante o processo de criação de um filme, quando é que escolhe o título? 
Quando e como lhe surgiu a ideia de fazer um filme sobre poesia usando Quando e como lhe surgiu a ideia de fazer um filme sobre poesia usando Quando e como lhe surgiu a ideia de fazer um filme sobre poesia usando Quando e como lhe surgiu a ideia de fazer um filme sobre poesia usando 
literalmente o título “Poesia”?literalmente o título “Poesia”?literalmente o título “Poesia”?literalmente o título “Poesia”?    
 
Normalmente escolho o título do filme bastante cedo. Se não o fizer, não 
me consigo convencer de que o filme será feito. Há uns anos, ocorreu um 
caso em que vários rapazes de uma pequena cidade da província violaram 
uma rapariga de uma escola secundária. Durante algum tempo fiquei a 
pensar neste acto de violência mas sem ter a certeza de como iria contar 
esta história num filme. Em primeiro lugar, pensei numa história de um 
conto de Raymond Carver, “So Much Water So Close to Home”, mas 
pareceu-me um pouco vulgar. Então, uma manhã, num quarto de hotel em 
Tóquio, estava a ver televisão quando o título “Poesia” me surgiu. Acho que 
era um programa de televisão feito para turistas que passam noites em 
claro a jogar. Enquanto observava o televisor a emitir música meditativa 
por cima de paisagens extremamente típicas de pássaros a voar sobre um 
rio calmo, enquanto pescadores lançam as suas redes de pesca, percebi que 
este filme que lidava com este crime insidioso não podia ter outro título 
senão “Poesia”. A protagonista e o enredo foram concebidos quase ao 
mesmo tempo.  
 

 



A minha companhia durante essa viagem foi um velho amigo que é poeta. 
Quando lhe falei do título e da história em que tinha pensado nessa noite 
criticou-o como sendo um projecto extremamente imprudente. Mas, 
estranhamente, as suas palavras reforçaram a minha convicção. 
 
Quando pensou pela primeira vez em trabalhar com Yun Junghee? O Quando pensou pela primeira vez em trabalhar com Yun Junghee? O Quando pensou pela primeira vez em trabalhar com Yun Junghee? O Quando pensou pela primeira vez em trabalhar com Yun Junghee? O 
público coreano vai reconhecêpúblico coreano vai reconhecêpúblico coreano vai reconhecêpúblico coreano vai reconhecê----la ou existe uma geração que já nãola ou existe uma geração que já nãola ou existe uma geração que já nãola ou existe uma geração que já não o vai  o vai  o vai  o vai 
fazerfazerfazerfazer????    
 
Concordo que o público mais jovem, na casa dos vinte anos, não conheça 
muito bem Yun Junghee. A falha geracional no cinema coreano é muito 
profunda. Desde início, ou quando pensei numa mulher com cerca de 
sessenta anos, lembrei-me de Yun Junghee. Surgiu tão naturalmente como 
se fosse um facto inquestionável. Não teve qualquer importância que ela 
tenha estado afastada do cinema nos últimos 15 anos. O nome da 
personagem principal é Mija, o verdadeiro nome de Yun Junghee. Não foi 
intencional mas sim uma coincidência. 
 

 
QuaQuaQuaQuando é que ndo é que ndo é que ndo é que pensou npensou npensou npensou no tema da “demência”?o tema da “demência”?o tema da “demência”?o tema da “demência”?    
 
“Demência” foi uma palavra que me apareceu quase ao mesmo tempo que 
pensei nos três elementos centrais do filme: o título, “Poesia”; uma 
personagem feminina com cerca de 60 anos a tentar, pela primeira vez na 
sua vida, escrever um poema; e uma idosa a criar sozinha um rapaz 
adolescente. Ào mesmo tempo que a nossa protagonista aprende poesia, 
começa a esquecer-se das palavras. A demência claramente alude à morte. 
 
O poeta que dá a aula nunca fala das técnicas de escrita de poesia, mas O poeta que dá a aula nunca fala das técnicas de escrita de poesia, mas O poeta que dá a aula nunca fala das técnicas de escrita de poesia, mas O poeta que dá a aula nunca fala das técnicas de escrita de poesia, mas 
enfatiza a sua atenção em “ver as coisas verdadeiramente”. Da mesma enfatiza a sua atenção em “ver as coisas verdadeiramente”. Da mesma enfatiza a sua atenção em “ver as coisas verdadeiramente”. Da mesma enfatiza a sua atenção em “ver as coisas verdadeiramente”. Da mesma 
fofofoforma, podemos relacionar poesia e cinema?rma, podemos relacionar poesia e cinema?rma, podemos relacionar poesia e cinema?rma, podemos relacionar poesia e cinema?    
 
 



 
Sim. “Ver bem as coisas” refere-se à poesia, mas também se refere ao 
cinema. Alguns filmes ajudam-nos a ver o mundo sob uma outra luz. E 
alguns filmes deixam-nos ver apenas aquilo que queremos ver, enquanto 
outros nos impedem de ver o que quer que seja. 
 
Ao longo da aula de poesia e do Ao longo da aula de poesia e do Ao longo da aula de poesia e do Ao longo da aula de poesia e do grupo “Love Poetry”, a poesiagrupo “Love Poetry”, a poesiagrupo “Love Poetry”, a poesiagrupo “Love Poetry”, a poesia torna torna torna torna----se o se o se o se o 
elemento central deste filme. elemento central deste filme. elemento central deste filme. elemento central deste filme. AAAAcredito que a estrutura desta película tem credito que a estrutura desta película tem credito que a estrutura desta película tem credito que a estrutura desta película tem 
uma relação muito próxima com a poesia. A razãouma relação muito próxima com a poesia. A razãouma relação muito próxima com a poesia. A razãouma relação muito próxima com a poesia. A razão pela qual prefiro pela qual prefiro pela qual prefiro pela qual prefiro este  este  este  este 
filme em relação aos seus outros filmes filme em relação aos seus outros filmes filme em relação aos seus outros filmes filme em relação aos seus outros filmes devedevedevedeve----sesesese à fluidez que liga cada  à fluidez que liga cada  à fluidez que liga cada  à fluidez que liga cada 
momento ao outro. É justo definimomento ao outro. É justo definimomento ao outro. É justo definimomento ao outro. É justo defini----lo como um filme “aberto”?lo como um filme “aberto”?lo como um filme “aberto”?lo como um filme “aberto”?    
    
Como uma página com um poema, pensei num filme com muito espaço 
vazio. Este espaço vazio pode ser preenchido pelos espectadores. Nesse 
sentido, pode dizer-se que este é um filme “aberto”. 
    
Por essa razão, talvez tenha deixado a parte mais importante em branco. Por essa razão, talvez tenha deixado a parte mais importante em branco. Por essa razão, talvez tenha deixado a parte mais importante em branco. Por essa razão, talvez tenha deixado a parte mais importante em branco. 
Quando Mija joga Quando Mija joga Quando Mija joga Quando Mija joga badmingtonbadmingtonbadmingtonbadmington pela última vez com o neto, Wook, e o  pela última vez com o neto, Wook, e o  pela última vez com o neto, Wook, e o  pela última vez com o neto, Wook, e o 
investigador, que constantemente faz piadas seinvestigador, que constantemente faz piadas seinvestigador, que constantemente faz piadas seinvestigador, que constantemente faz piadas sexuais durante os encontros xuais durante os encontros xuais durante os encontros xuais durante os encontros 
de poesia, de poesia, de poesia, de poesia, os os os os interrompe para o levar. interrompe para o levar. interrompe para o levar. interrompe para o levar. PPPParece que Mija esperava que ele arece que Mija esperava que ele arece que Mija esperava que ele arece que Mija esperava que ele 



aparecesse daquela forma. Mija terá denunciado o crime do neto ao aparecesse daquela forma. Mija terá denunciado o crime do neto ao aparecesse daquela forma. Mija terá denunciado o crime do neto ao aparecesse daquela forma. Mija terá denunciado o crime do neto ao 
polícia? Se sim, porque decidiu não ser claro sobre isto com o público?polícia? Se sim, porque decidiu não ser claro sobre isto com o público?polícia? Se sim, porque decidiu não ser claro sobre isto com o público?polícia? Se sim, porque decidiu não ser claro sobre isto com o público?    
 
Porque é o segredo de Mija bem como o do filme. É o papel do espectador 
descobrir qual é o segredo. Mija não teria querido revelar o seu segredo a 
ninguém. No entanto existem algumas, mas suficientes, pistas no filme. 
Por exemplo, quando vemos o inspector ao seu lado quando ela se encontra 
a chorar sozinha, fora do restaurante, ou quando ela, de repente, mima 
Wook com pizza, dando-lhe banho, cortando-lhe as unhas, e a chamar a 
sua mãe para o visitar… Mas não o quis mostrar directamente, mas 
sugeri-lo ao público como uma moralidade medieval. Face a uma parte em 
branco, o público pode fazer uma escolha ou, por outro lado, entrar num 
jogo escondido que necessita de uma escolha moral, tal como a 
protagonista tem de fazer. Claro que esse jogo pode ser demasiado subtil 
para o público se aperceber dele. 
 

    
Na cena em que Mija faz sexo com Mr Kang, ela já está a pensar em pedirNa cena em que Mija faz sexo com Mr Kang, ela já está a pensar em pedirNa cena em que Mija faz sexo com Mr Kang, ela já está a pensar em pedirNa cena em que Mija faz sexo com Mr Kang, ela já está a pensar em pedir----
lhe dinheiro? lhe dinheiro? lhe dinheiro? lhe dinheiro? PareceParecePareceParece----me que ela terá tido a ideia depois… Estava apenas a me que ela terá tido a ideia depois… Estava apenas a me que ela terá tido a ideia depois… Estava apenas a me que ela terá tido a ideia depois… Estava apenas a 
concederconcederconcederconceder----lhe umlhe umlhe umlhe umaaaa “última oferta” enquanto homem? “última oferta” enquanto homem? “última oferta” enquanto homem? “última oferta” enquanto homem?    
 
Que pensamentos atravessam a cabeça de Mija quando ela concede ao 
velho machista este acto piedoso? De qualquer forma, antes de ela tomar a 
decisão de ter sexo com ele, dirige-se ao rio onde a rapariga morreu e 
permanece por lá, à chuva, em contemplação durante algum tempo. Devem 
ter sido profundos e complexos os pensamentos que a cativaram. Ela terá 
reflectido sobre os desejos sexuais de uns quantos rapazes imaturos que 
empurraram uma jovem rapariga para a morte, e os desejos sexuais de um 
idodo que lhe implora que o deixe ser um homem uma última vez. Por 
algum motivo contraditório, ela decide conceder-lhe esse desejo. Pode não 



ter sido mais do que apenas compaixão, mas independentemente disso, 
quando ela lhe pede dinheiro acaba por desonrar esta acção. 
Lamentavelmente, é uma escolha fatal que ela faz.  
 
Creio que este filme tem um eco visual. Por exemplo,Creio que este filme tem um eco visual. Por exemplo,Creio que este filme tem um eco visual. Por exemplo,Creio que este filme tem um eco visual. Por exemplo, uma flor funciona  uma flor funciona  uma flor funciona  uma flor funciona 
desta forma desta forma desta forma desta forma com a flor vermelhacom a flor vermelhacom a flor vermelhacom a flor vermelha,,,, referindo referindo referindo referindo----se ao sangue. se ao sangue. se ao sangue. se ao sangue. Existe aindaExiste aindaExiste aindaExiste ainda a  a  a  a 
bacia de loiça no bacia de loiça no bacia de loiça no bacia de loiça no lavatório para a qual Mija olha. E lavatório para a qual Mija olha. E lavatório para a qual Mija olha. E lavatório para a qual Mija olha. E depois, o poeta durante depois, o poeta durante depois, o poeta durante depois, o poeta durante 
a aula de poesia explia aula de poesia explia aula de poesia explia aula de poesia explicacacaca que est que est que est que esta pode ser encontrada até mesmo num a pode ser encontrada até mesmo num a pode ser encontrada até mesmo num a pode ser encontrada até mesmo num 
lavalavalavalava----loiças. Como se o filme estivesse a encontrar a sua própria rima. Da loiças. Como se o filme estivesse a encontrar a sua própria rima. Da loiças. Como se o filme estivesse a encontrar a sua própria rima. Da loiças. Como se o filme estivesse a encontrar a sua própria rima. Da 
mesma formamesma formamesma formamesma forma, a queda do chapéu de Mija na água evoca o suicido da jovem. , a queda do chapéu de Mija na água evoca o suicido da jovem. , a queda do chapéu de Mija na água evoca o suicido da jovem. , a queda do chapéu de Mija na água evoca o suicido da jovem.     
 
Como referiu, a flor vermelha está relacioanda com o sangue. A beleza está 
muitas vezes associada à imoralidade. E as flores que por vezes são 
consideradas bonitas acabam por ser artificiais. O chapéu caindo ao rio 
evoca o suicídio da rapariga mas, acima de tudo, dá pistas sobre o próprio 
destino de Mija.  
 
Outro teOutro teOutro teOutro tema ma ma ma relacionado é também o facto de a narrativa do filme ser relacionado é também o facto de a narrativa do filme ser relacionado é também o facto de a narrativa do filme ser relacionado é também o facto de a narrativa do filme ser 
deixada em branco. Para onde foi a Mija depois de deixar um poema deixada em branco. Para onde foi a Mija depois de deixar um poema deixada em branco. Para onde foi a Mija depois de deixar um poema deixada em branco. Para onde foi a Mija depois de deixar um poema 
escrito? Na última parte, quando ouvimos a sua voz a ler o poema, escrito? Na última parte, quando ouvimos a sua voz a ler o poema, escrito? Na última parte, quando ouvimos a sua voz a ler o poema, escrito? Na última parte, quando ouvimos a sua voz a ler o poema, 
sentimos apenas a sua ausência mas não fazemos ideia sentimos apenas a sua ausência mas não fazemos ideia sentimos apenas a sua ausência mas não fazemos ideia sentimos apenas a sua ausência mas não fazemos ideia do local pado local pado local pado local parararara onde  onde  onde  onde 
terá ido. Terá cometido suicídio?terá ido. Terá cometido suicídio?terá ido. Terá cometido suicídio?terá ido. Terá cometido suicídio?    
 
Também quis manter isso em falta para que o público completasse. Ainda 
assim existe uma pista. A corrente do rio no final do filme sugere 
emocionalmente que Mija aceitou como seu o destino da rapariga. Tal como 
os pensamentos evocados pelos alperces caídos no chão. 
    
Quando diz que os destinos de Mija e da rapariga se sobrepõem tem Quando diz que os destinos de Mija e da rapariga se sobrepõem tem Quando diz que os destinos de Mija e da rapariga se sobrepõem tem Quando diz que os destinos de Mija e da rapariga se sobrepõem tem 
alguma relação com o último poema de Mija, alguma relação com o último poema de Mija, alguma relação com o último poema de Mija, alguma relação com o último poema de Mija, “O Canto de Agnes”“O Canto de Agnes”“O Canto de Agnes”“O Canto de Agnes”? ? ? ? AAAA voz  voz  voz  voz 
dela dela dela dela a lera lera lera ler o poema  o poema  o poema  o poema muda para a de Heejin.muda para a de Heejin.muda para a de Heejin.muda para a de Heejin. Sugere que estas duas  Sugere que estas duas  Sugere que estas duas  Sugere que estas duas 
perperperpersonagens se tornam numa só?sonagens se tornam numa só?sonagens se tornam numa só?sonagens se tornam numa só?    
    
Agnes é o nome de baptismo da rapariga morta. Assim, o único poema que 
Mija deixa ao mundo é escrito em nome da jovem. Em vez dela, Mija diz 
aquilo que a rapariga queria dizer ao mundo. Por isso podemos dizer que 
as duas se tornam numa só através de um poema. 
 
Colocou a questão: “O que é a poesia num tempo em que a poesia se Colocou a questão: “O que é a poesia num tempo em que a poesia se Colocou a questão: “O que é a poesia num tempo em que a poesia se Colocou a questão: “O que é a poesia num tempo em que a poesia se 
encontra a morrer?” E comentou ainda que essa é uma questão encontra a morrer?” E comentou ainda que essa é uma questão encontra a morrer?” E comentou ainda que essa é uma questão encontra a morrer?” E comentou ainda que essa é uma questão 
direccionada para o cinema num tempo em que direccionada para o cinema num tempo em que direccionada para o cinema num tempo em que direccionada para o cinema num tempo em que também o cinema está a também o cinema está a também o cinema está a também o cinema está a 
morrer. Os seus pensamentomorrer. Os seus pensamentomorrer. Os seus pensamentomorrer. Os seus pensamentos ss ss ss sobre a poesia estão reflectidos noobre a poesia estão reflectidos noobre a poesia estão reflectidos noobre a poesia estão reflectidos no final do  final do  final do  final do 
filme?filme?filme?filme?    



 
 

 
 
Quis apenas lançar esta questão aos espectadores. O público tem agora a 
chave para a resposta a esta pergunta. No entanto, um dos meus 
pensamentos sobre a poesia é a de que ela entoa em nome das emoções e 
pensamentos de alguém. Se alguém me perguntar porque é que eu faço 
filmes, eu posso responder: “Estou a contar a sua história por si”. 
 
 

    



BIOGRAFIA DE LEE CHANGDONGBIOGRAFIA DE LEE CHANGDONGBIOGRAFIA DE LEE CHANGDONGBIOGRAFIA DE LEE CHANGDONG    
 
Lee Chang-Dong nasceu em 1954. Licenciou-se na Universidade de 
Kyungbuk, e especializou-se em Literatura Coreana. Em 1983, estreou-se 
como romancista com “The Booty”. Em 1993, começou a sua carreira no 
cinema com “To the Starry Island”, um filme de Park Kwang-su, no qual 
colaborou como argumentista e assistente de realização. 
 
Depois de trabalhar no argumento do filme “A Single Spark”, de Park 
Kwang-su, em 1995, Lee Chang-Dong estreou-se na realização com o 
impressionante “Green Fish” (1996). Em 1999, a sua segunda longa-
metragem, “Peppermint Candy”, abriu o 4º Festival Internacional de 
Cinema de Pusan e, mais tarde, foi convidado para a Quinzena dos 
Realizadores no Festival de Cannes, em 2010. 
 
O filme ganhou vários prémios, incluindo o Prémio Especial do Júri e o 
Prémio NETPAC no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, em 
2000. O terceiro filme, “Oasis”, estreou na edição de 2001 do Festival de 
Veneza e venceu o Prémio de Realização e o Prémio Marcello Mastroianni, 
entregue à actriz principal, Moon Sori. 
 
O seu quarto filme, e o primeiro depois de deixar o cargo de Ministro da 
Cultura e do Turismo, “Secret Sunshine”, esteve em competição no Festival 
de Cannes, em 2007, tendo sido aclamado pela crítica e galardoado com o 
Prémio de Melhor Actriz, entregue a Jeon Do-Yeon. 
 

FILMOGRAFIAFILMOGRAFIAFILMOGRAFIAFILMOGRAFIA    
 
1996199619961996    GREEN FISHGREEN FISHGREEN FISHGREEN FISH    

Vancouver International Film Festival 1997 - The Alkan Dragon 
& Tigers Award for Young Cinema 

International Film Festival Rotterdam1998 - Netpac Award - 
Special Mention 
 
2000200020002000    PEPPERMINT CANDYPEPPERMINT CANDYPEPPERMINT CANDYPEPPERMINT CANDY    

Filme de Abertura do 4º Pusan International Film Festival 
Quinzena dos Realizadores - Cannes 2000 
Karlovy Vary International Film Festival 2000 – Prémio Especial do 

Júri & Prémios Netpac e FICC  
Montreal World Film Festival 2000 – Cinema of Tomorrow 
Bratislava International Film Festival 2000 – Melhor Realizador, 

Melhores Actores 



 
2002200220022002    OASISOASISOASISOASIS    

Festival de Veneza 2002 – Prémio para Melhor Realizador, Prémio 
FIPRESCI, Prémio Marcello Mastroianni, Prémio SIGNIS 

Vancouver International Film Festival 2002 – Prémio Humanitário 
Chief Dan George 

Seattle International Film Festival 2003 – Prémios Melhor Actor e 
Melhor Actriz 
 
2007200720072007    SECRET SUNSHINESECRET SUNSHINESECRET SUNSHINESECRET SUNSHINE    

Festival de Cannes 2007 – Prémio Melhor Actriz 
Asia Pacific Screen Awards – Prémio Melhor Actriz  
Asia Film Awards – Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor 

Actriz 
Palm Springs International Awards – Prémio Melhor Actor 
Barcelona Asian Film Festival – Prémio Cinemateca 

 
2010201020102010    POETRYPOETRYPOETRYPOETRY    
 Festival de Cannes 2010 – Prémio Melhor Argumento 
 Grand Bell Awards – Melhor Filme, Melhor Argumento, Melhor 
Actriz, Melhor Actor Secundário



 
    
    

    

    
“Uma actriz imensa, “Uma actriz imensa, “Uma actriz imensa, “Uma actriz imensa,     
uma muma muma muma máquina poética poáquina poética poáquina poética poáquina poética por si só, r si só, r si só, r si só,     
capaz capaz capaz capaz de surpreender a cada plano.”de surpreender a cada plano.”de surpreender a cada plano.”de surpreender a cada plano.”    
 
Serge Kaganski 
Les Inrockuptibles



BIOGRAFIA BIOGRAFIA BIOGRAFIA BIOGRAFIA YUN JUNGHEEYUN JUNGHEEYUN JUNGHEEYUN JUNGHEE    
 
 

 
 
Yung Junghee nasceu em 1944, em Gwangju, na Coreia do Sul. Estreou-se 
em 1967 no filme “Sorrowful Youth” (“Cheongchun geukjang”), que marcou 
o início de uma carreira fulgurante e que a estabeleceu como uma das 
actrizes mais reputadas do país. 
 
Ainda nos primeiros anos de carreira, participou em dezenas de filmes, 
como “Mist” (“Angae”, 1967), “Longing in Every Heart'' (“Geuriumeun 
Gaseummada”, 1967), “An Old Potter'' (“Dok Jinneun Neulgeuni”, 1969) e 
“A Shaman’s Story” (“Munyeodo”, 1972). 
 
Em 1974, Yung casou-se com o pianista de renome Kun-Woo Paik, com 
quem teve uma filha. 
 
Com o filme “Manmubang” (1994), Junghee recebeu a distinção de Melhor 
Actriz nos Grand Bell Awards, os prémios que distinguem os artistas e 
profissionais de cinema sul-coreanos. Mas foi também após este filme, que 
retrata a tragédia da Guerra da Coreia, que a actriz se mudou para Paris, 
onde passou a viver com a família, tendo decidido retirar-se. 
 
“Poetry” é, então, o regresso de uma das maiores actrizes sul-coreanas à 
representação após 15 anos de ausência. 
 



VARIETYVARIETYVARIETYVARIETY    
 
Uma mulher decide escrever poemas como forma de enfrentar o seu neto Uma mulher decide escrever poemas como forma de enfrentar o seu neto Uma mulher decide escrever poemas como forma de enfrentar o seu neto Uma mulher decide escrever poemas como forma de enfrentar o seu neto 
problemproblemproblemproblemático ático ático ático e o e o e o e o aparecimento da doençaaparecimento da doençaaparecimento da doençaaparecimento da doença de Alz de Alz de Alz de Alzheimerheimerheimerheimer–––– uma descrição uma descrição uma descrição uma descrição    
que transmite pouco da subtil inteligência do trabalho de Lee Changque transmite pouco da subtil inteligência do trabalho de Lee Changque transmite pouco da subtil inteligência do trabalho de Lee Changque transmite pouco da subtil inteligência do trabalho de Lee Chang----Dong Dong Dong Dong 
no seu no seu no seu no seu assombrosoassombrosoassombrosoassombroso    novonovonovonovo filme. Mais calmo e menos  filme. Mais calmo e menos  filme. Mais calmo e menos  filme. Mais calmo e menos destruidordestruidordestruidordestruidor do que o seu  do que o seu  do que o seu  do que o seu 
magistral psicodrama “Secret Sunshine” (2007), “Poetry” é um conto magistral psicodrama “Secret Sunshine” (2007), “Poetry” é um conto magistral psicodrama “Secret Sunshine” (2007), “Poetry” é um conto magistral psicodrama “Secret Sunshine” (2007), “Poetry” é um conto 
aparentemente delicadaparentemente delicadaparentemente delicadaparentemente delicado o o o com um com um com um com um frágilfrágilfrágilfrágil sofrimento no centro, bem como  sofrimento no centro, bem como  sofrimento no centro, bem como  sofrimento no centro, bem como 
uma interpretação de uma interpretação de uma interpretação de uma interpretação de Yung JungYung JungYung JungYung Jung----hee que perdura na memória.hee que perdura na memória.hee que perdura na memória.hee que perdura na memória.    

Depois de um prólogo de inquietante calma onde vemos um corpo a 
flutuar, descendo o rio Han, o filme introduz-nos Mija, uma bela mulher de 
cerca de 60 anos cuja atitude aberta e calorosa encontra a sua expressão 
em padrões florais coloridos e num bonito chapéu branco que ela gosta de 
usar. 

A câmara de Kim Hyun-seok, director de fotografia, segue Mija através de 
uma série de rotinas e recados pela sua cidade suburbana: limpando a casa 
de um idoso a quem também dá banho, para seu claro prazer; visitando um 
médico que está preocupado com as suas recentes falhas de memória; 
tomando conta do seu mal-humorado e irresponsável neto, Wook (Lee 
David); e, por um capricho, inscrevendo-se numa aula de poesia no centro 
comunitário da localidade. 

Tal como em “Secret Sunshine”, toda esta calma configuração de cenário 
embala o espectador num estado de segurança que é rompido por uma 
reviravolta inesperada, que explica o sentido do cadáver do início. Com 
Wook e cinco amigos seus implicados num crime monstruoso, Mija 
necessita desesperadamente de dinheiro para um acordo legal – uma 
missão com que ela se compromete sem particular urgência, passando a 
maior parte do tempo em busca de inspiração poética que, ela livre e 
comovedoramente admite, não lhe surge naturalmente. 

Dado o abundante potencial para resvalar para a tolice com uma premissa 
deste género, o que é notável é a ausência de sentimentalismo na 
abordagem de Lee. Em nenhum altura “Poetry” se transforma num 
melodrama sobre um doente terminal ou uma história de ligação inter-
geracional; Wook mantém-se um miserável e ingrato enigma, e as suas 
horríveis acções são deixadas friamente inexplicadas. Mija olha 
atentamente para a beleza do dia-a-dia que desbloqueará os seus talentos 
escondidos, mas Lee não a vai deixar, nem ao espectador, escapar ao 
horror que a rodeia. 



Nos seus filmes anteriores, incluindo “Peppermint Candy” e “Oasis”, Lee 
demonstrou ser um destemido crítico da sociedade e um simpático 
observador de personagens que, devido a incapacidade físicas ou mentais 
ou traumas emocionais ou espirituais, se encontram nas margens. “Poetry” 
apresenta uma sociedade patriarcal que, debaixo de um condescendente 
sorrido de preocupação, tenta controlar os seus problemas dando-lhes 
dinheiro. Mija – que não tem dinheiro para dar, apenas compaixão – não 
tem lugar nesta cultura. Repetidamente, comporta-se de uma maneira que 
inspira nos outros uma pena envergonhada: abrindo a boca no momento 
errado para perguntar uma pergunta ignorante, ou abandonando uma 
conversa para olhar para umas flores nas redondezas. No final do filme, é 
claro que ela é a mais sã e saudável pessoa na cidade. (…) 

Surgindo fabulosa no seu extravagante guarda-roupa (desenhado por Lee 
Choong-yeon), Yun é bem sucedida a encarnar esta avó simpática, tonta, 
demasiado faladora que toda a gente encontra ou com quem se relaciona, 
imbuindo a velha senhora de uma alegria de viver e um desejo simples de 
contacto humano que chegam ao coração; nos momentos mais tristes, ela 
salienta a representação nos seus olhos, o que a faz parecer terrivelmente 
vulnerável e sozinha. A graciosa cena final, que quase cumpre a promessa 
do título, é ainda mais pungente pelo facto de a protagonista ser ouvida 
mas não vista. 

Justin Chang Justin Chang Justin Chang Justin Chang –––– Variety Variety Variety Variety    



POETRY (Shi)POETRY (Shi)POETRY (Shi)POETRY (Shi)    

ElencoElencoElencoElenco    
Yun Junghee - Mija 
AN Naesang - Pai de Kibum  
Kim Hira - M. Kang  
Lee David - Jongwook  
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