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Concurs "Gr?dina Secret?": Povestea gr?dinii secrete
Povestea gr?dinii secrete

Poate c? unii dintre noi ne-am fi dorit ca unele scene din serialul Gr?dina Secret? s? fi fost
altfel… . Poate c? am fi dorit s? vedem mai pu?ine lacrimi din partea personajelor principale
si preferate de noi… . A?a s? fie? În opinia mea, toate scenele la care am plâns ?i noi cu Ra
Im ?i Joo Won au avut un efect mult mai puternic în conturarea pove?tii lor de dragoste
decât dac? am fi urm?rit scene în care ei pur ?i simplu ne dezv?luiau dragostea lor. Cu toate
acele momente, senza?ia transmis? c?tre noi a fost aceea a unei iubiri puternice, o iubire în
care inima cunoa?te mai bine decât mintea ?i memoria. Cred c? în via?a fiec?rui om,
momentele mai grele ne fac s? pre?uim atât de mult ceea ce avem de pre?, ceea ce avem
bun ?i frumos în via??. Cu siguran?? altfel apreciem ceea ce avem dup? momente grele,
pentru c? valoarea averii noastre cre?te în cazurile în care a fost ob?inut? cu eforturi. Sunt
îns? anumite scene în care Joo Won pare a fi inuman...a?a s? fie? Cu to?ii ne amintim
scena cu geanta aceea rupt? a lui Ra Im. Oare de ce Joo Won s-a purtat a?a? E singura
scen? pe care vreau s? o comentez pu?in ?i s? ap?r ceea ce cred... Joo Won, b?iatul
manager care e impresionat de documentarele de pe National Geographic cu oameni s?raci
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?i are parte de intâlniri aranjate cu femei rafinate ?i sigur, cu gen?i scumpe, el care
ac?ioneaz? responsabil, care crede în obliga?ia de a-?i ajuta vecinii s?raci sau oamenii
accidenta?i...g?se?te s? se poarte într-un mod inuman într-o cafenea la vederea gen?ii lui
Gil Ra Im...a?a s? fie oare? Scenariul ne-a dovedit c? nu...dac? analiz?m ?i alte scene, ne
d?m seama c? el este cel care dup? toat? scena din cafenea, merge ?i o prive?te în tain?
pe Ra Im cum aceasta î?i leag? o e?arf? pentru a o prinde din nou...el este cel care, mai
târziu, va realiza pentru acea geant? s?r?c?cioasa un obiect din metal pre?ios...o pisicu??
desenat? chiar de el ?i ? c?rui model era pisicu?a de plu? din dormitorul lui Gil Ra Im. Joo
Won o a?teapta pe Ra Im într-o cafenea pentru ca aceasta s? îi înapoieze o sum? de bani.
Oare trebuia ca ea s? îi înapoieze acei b?nu?i din punctul lui de vedere? R?spunsul meu
este c? nu...din moment ce îi va p?stra neatin?i în casa sa...ca pe ni?te bani mult mai
pre?io?i decât valoarea lor nominal? ?i real? ... .Banii aceia cap?t? un altfel de
valoare...deloc economic? a? spune. Bani neafecta?i de infla?ie...de devalorizare, de
trecerea timpului, de cre?terea pre?urilor ?i de directive ale b?ncilor na?ionale ?i
mondiale...sunt bani cura?i, munci?i cinstit ?i ob?inu?i cu greu...bani pe care el, cel care se
pricepe la f?cut bani...poate c? nu i-a f?cut vreodat? în modul lui Gil Ra Im... . Probabil c?
datoria lui Gil Ra Im c?tre Joo Won este de fapt datoria ei de a accepta s? vin? s? îl vad?...
În scena cu geanta Joo Won simte cu totul altceva decât am interpreta la prima vedere. E
bulversat...obi?nuit cu gen?i scumpe ?i femei care poart? masca frumuse?ii oriunde se
arat? ?i care ar face totul pentru a-i fi pe plac, el vede cum o fat? s?rac? vine s? î?i
pl?teasc? datoria pe care o avea, e responsabil?...are demnitatea de a fi natural?, de a fi ea
cu gentu?a ei prins? cu ace de sigurant?. De?i se preg?te?te ?i ea pu?in înainte de a ie?i,
î?i pune acea e?art?... valorea gen?ii ei nu e dat? de mul?imea zerourilor de pe eticheta
pre?ului...ci e dat? de cura?ia sufleteasc? ?i moral? a lui Ra Im. Joo Won observ? geanta
?i...?tiu...i se rupe inima. E surprins. Fata aceea e altfel. Parc? se simte sfidat dar îi este
mil?. Îns? nu poate ar?ta acest lucru...din mai multe motive : oare o comp?timire nu i-ar fi
amplificat ru?inea lui Ra Im? În schimb el încearc? s? par? normal ( în cond?iile date ), c?
nimic nu s-a schimbat în inima lui...o las? pe ea s? lupte ca de obicei pentru a-?i ap?ra
demnitatea...care nu de multe ori a durut. Vedem c? Joo Won pleac? sup?rat cu ma?ina dar
afl?m noi mai t?rziu, merge s? o priveasc? în tain? pe Ra Im... vrea s? î?i dea seama ce
simte de fapt pentru fata aceea. Vom vedea în ultimele episoade c? va ajunge s? î?i dea
trupul ?i via?a pentru Ra Im ?i c? de fapt, inima sa o cuno?tea pe aceasta de mult? vreme
de?i memoria nu îl putea ajuta. În multe cazuri am avut senza?ia c? Joo Won a p?rut ceea
ce nu era de fapt... . Dorind s? o apere pe Ra Im de nesiguran?a lui în ceea ce o prive?te, a
jucat pu?in teatru, a p?rut r?ut?cios cu ea dar normal pentru ceilal?i oameni care îl
cuno?teau. Nu degeaba spunea el c?tre Ra Im s? aib? încredere în el c? este un om
capabil. Toate acestea pân? la momentul în care devine sigur de ceea ce simte ?i las? toate
de-o parte : lumea bun? de la petrecere, valoarea ac?iunilor, mama... Nu a? putea schimba
nimic ... atât de mult iubesc povestea asta. Multe scene îns? le vom interpreta altfel decât
atunci când am v?zut prima dat? serialul. ?i cred c? ne dorim mul?i s? îl urm?rim din nou.
A? dori îns? s? men?ionez c? serialul acesta m-a cucerit total. E primul care m? capteaz?
intr-atât. ?i dat fiind acest fapt, a? dori s? îl pun ca pe o poz? foarte drag? intr-o ram?. ?i vreau
sa împ?rt??esc cu voi modul în care arat? aceast? ram?. O ram? frumoas? pentru serialul
preferat Hyun Bin - That Man Rama aceasta a mea are ?i o component? audio. V? rog, dac?
dori?i, în timp ce „vede?i” rama mea, s? audia?i melodia That Man cântat? chiar de Hyun Bin.
Acum am s? v? ar?t rama mea : s? stabilim personajele ... Joo Won este de fapt Hyun Bin iar
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Gil Ra Im este...Gil Ra Im. Hyun Bin nu este înc? actorul nostru iubit. Este doar persoana lui
f?r? a avea profesia de actor. Hyun Bin este un tân?r coreean care urmeaz? ?coala de
detectivi dar ?i la vârsta de 29 de ani decide s? fie voluntar în marina coreean? pentru 21 de
luni. Crede c? astfel va avea timp pentru el, se va descoperi ?i va fi un „better man”. Acolo, în
timpul unui exerci?iu, este în pericol, dar este salvat cu pre?ul vie?ii de un alt soldat, mai în
vârst?, nimeni altul decât tat?l lui Ra Im. În urma evenimentelor de acolo î?i pierde cuno?tiin?a
?i revine la Seul, unde decide s? se ocupe de compania bunicului s?u, post pe care îl refuzase
la început pentru c? dorea s? fac? ceea ce îl atr?gea mai mult... . Devine manager la Loel ?i
de aici serialul nostru este exact acela?i pe care îl ?tim. De la început pân? la sfâr?it. Ne
imagin?m doar scena salv?rii din lift pu?in altfel...undeva în zona de antrenament a marinei
coreene. Acelea?i vorbe, acelea?i emo?ii... Dup? finalul pe care îl ?tim cu to?ii ...peste ani,
Hyun Bin î?i descoper? dorin?a de a deveni ?i el actor. Ne aducem aminte c? atunci când au
f?cut schimb de corpuri Joo Won s-a antrenat pentru Ra Im ?i practic a gustat pu?in din actorie
în acel episod amuzant de pe platourile de filmare. Cu timpul ajutat de Ra Im, acum regizor,
ajunge actor ?i prime?te rolurile sale. Într-o zi, managerul s?u îi înmâneaz? rolul unui anume
Joo Won în serialul numit Gr?dina Secret?. Hyun Bin începe s? citeasc? scenariul. Este
surprins s? citeasc? despre propria lui via??. Emo?ionat, se gânde?te la modul în care a fost
posibil acest lucru ?i la persoana care ar fi putut s? îl scrie... . Atunci Ra Im sose?te în
înc?pere ?i îi spune c? aceasta este mul?umirea ei pentru toate ?i un alt mod de a-i ar?ta cât
de mult îl iube?te... .Hyun Bin accept? rolul în filmul s?u autobiografic ?i acesta are mult
succes. Faptul c? este filmul vie?ii lui este ?tiut îns? numai de apropia?i ?i de cei de la agen?ia
sa de management. Pentru public, Gr?dina Secret? este...Gr?dina Secret?.

Dac? audia?i în continuare melodia pe care vi-am propus-o v? mai rog s? facem un exerci?iu
de imagina?ie ?i s? facem finalul...
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Într-o diminea??, Hyun Bin se treze?te al?turi de so?ia sa, Ra Im. În cas? se aude melodia
„That Man” interpretat? chiar de el pentru serialul Gr?dina Secret?. Copii s?i au dat de ea în
camera al?turat? ...jucându-se cu smart tv-ul t?ticului lor. Hyun Bin e fericit, emo?ionat ...î?i
spune c? gr?dina lui secret? a fost, este ?i va fi cea mai frumoas? gr?din? secret?. O
îmbr??i?eaz? pe Ra Im...o mic? lacrim? de fericire se poate observa în col?ul ochiului dar ?i
un zâmbet dr?g?la?. Atunci începe s? recite numele acela lung care sun? ca o poezioar?...
“kim su-han-mu guh-bu-ki-wa du-ru-mi…”. Asta e gr?dina lui secret?… real? ?i încânt?toare!
Sfâr?it!
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Te iubim Hyun Bin ?i sper?m s? ai parte de gr?dina secret? pe care inima ta o dore?te, s? fii
fericit ?i iubit ?i s? ne mai îmbr??isezi ?i pe noi cu zâmbetul t?u! Asemenea ?i pentru Ha Ji
Won si restul actorilor coreeni care ne ofer? lucruri atât de frumoase! Îmi cer scuze celor care
nu le-a pl?cut „rama mea” ?i Mul?umesc KoreaFilm pentru c? mi-a?i dat posibilitatea s? ma
exprim aici, acum, a?a.
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