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Song Il Kook ?i filmele sale
Cariera actorului Song Il Kook nu poate fi rezumat? într-un simplu articol. De-a lungul filmelor
?i serialelor pe care le-a f?cut a reu?it s? întruchipeze o mare varietate de personaje ceea ce
arat? versatilitate ?i talent. Arta actorului ca domeniu de studiu presupune atât o educa?ie cât
?i o cultur? deosebite deoarece acesta trebuie s? conving? prin personaje credibile ?i
apropiate de sufletul privitorului. Dupa propria declara?ie, Song Il Kook a preferat s? participe
la cursurile de arte plastice ?i nu la cele de film sau teatru pe care le frecventa prin facultatea
aleas?. Mi se pare o dovad? de modestie deoarece prin rolurile f?cute a ar?tat de nenum?rate
ori cât de temeinice au fost studiile sale de actorie.

Cariera sa se împarte între seriale moderne ?i istorice. În cele moderne Song Il Kook
oscileaz? între personaje ce apar?in lumii de familie (People of the Water Flower Village,
Oasis, Fermentation Family), lumii mondene ?i de afaceri (Terms of Endearment, Bodyguard
, Lobbyist), lumii justi?iei ?i a vie?ii tr?ite la limit? (Crime Squad). În toate aceste roluri el d?
via?? unor oameni doritori de a crea o lume mai bun? bazat? pe valori morale autentice
precum dragostea, onestitatea, loialitatea, adev?rul ?i dreptatea. Dovada talentului s?u
remarcabil este felul variat în care prezint? aceste tr?s?turi ce constituie de fapt calit??i
universale ale naturii umane. Un actor mai pu?in interesat de rolurile sale ar fi adoptat aceea?i
m?sur? de evaluare pentru filmele f?cute. Song Il Kook a în?eles c? ancorarea într-un singur
tipar uman l-ar fi adus în pozi?ia riscant? de a se repeta pe sine ceea ce ar fi rezultat probabil
într-un sfâr?it timpuriu al carierei.
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În toate rolurile sale moderne Song Il Kook a ad?ugat la personajul s?u valori care trec
dincolo de scenariul propus de produc?tori. În Crime Squad, de pild?, detectivul Park Se Hyuk
putea fi u?or conturat prin leg?turile sale cu ceilal?i membri ai echipei sau cu cazurile analizate
?i rezolvate. Song Il Kook putea c?dea în capcana de a face un personaj banal ?i monoton,
tipic filmelor sau serialelor poli?iste. Dimpotriv?, el îi adaug? umanitate, umor ?i sentimente
profunde ?i adev?rate.

Aceea?i c?ldur? sufleteasc? ce deriv? din educa?ia sa personal? ?i principiile de
via?? ce îl caracterizeaz? l-au f?cut ca în serialul Lobbyist s? contureze un personaj complex,
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modern, dar în acela?i timp tragic prin tr?irile sale. Subiectul este deosebit de celelalte seriale
ale sale. Afacerile cu arme, atât de actuale în lumea de azi ca ?i pericolul uria? ce-l reprezint?
confrunt?rile armate, au fost neîndoielnic o provocare pentru el, o ie?ire din tiparul rolurilor
sale. Exprimarea într-o limb? englez? fluent? ?i frumoas? adaug? autenticitate unui rol filmat în
Statele Unite ?i în stepele Asiei.
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La fel ca în Fermentation Family mai târziu, Harry Kim oscileaz? între aspecte pozitive ?i
negative ale caracterului s?u, men?inând starea de suspans în ochii privitorului. Cea mai
frumoas? parte a serialului mi s-a p?rut a fi interludiul din micul sat asiatic ce dezv?luie o
lume idilic?, pastoral?, o alternativ? curat? ?i pl?cut? la afacerile cu arme ?i putere. Finalul
incert spore?te valoarea filmului ?i d? o greutate anume personajului întrupat de Song Il
Kook. Un rol aparte îl constituie cel interpretat în A Man Called God, un dublu rol ce presupune
fine?e în exprimare ?i o în?elegere profund? a naturii umane. Bazat pe un personaj manga,
care este evident în înf??i?area fizic? a protagonistului, Choi Kang Ta / Michael King
evolueaz? într-un mediu caracterizat de o tehnic? ultrasofisticat? desprins? parc? din
laboratoarele serviciilor secrete interna?ionale. Pe lâng? cele dou? identit??i perfecte pe care
le asum? eroul jucat de Song Il Kook apare îns? o a treia care îi confer? o inocen?? ?i o
puritate spiritual? la care nu ne-am fi a?teptat. Numele de Peter Pan pe care îl folose?te în
anumite contexte adaug? o calitate de personaj de basm protagonistului. În toate serialele
personajului interpretat de Song Il Kook i se contrapune un altul care fie este complet negativ,
fie aflat într-o pozi?ie inferioar? ?i dore?te s? ajung? la nivelul eroului. În acest fel are loc o
dubl?, dac? nu chiar o tripl?, reflectare a personalit??ii oamenilor întruchipa?i de Song Il Kook:
între ei, fa?? de personajul s?u ?i fa?? de omul Song Il Kook care contribuie la interpretare cu
propriile sale valori morale ?i tehnici de actorie. Personajele sale sunt credibile fiindc? sunt
sincere, jucate cu onestitate ?i mult sim? al r?spunderii fa?? de publicul care le urm?re?te.
Dovada seriozit??ii cu care Song Il Kook abordeaz? orice fel de rol este evident? în imaginile
surprinse în spatele scenei/platoului de filmare în care îl vedem repetând replicile sau
analizând scena ce tocmai fusese filmat? din perspectiva unui regizor autentic. Cred c? acest
exemplu este demn de urmat pentru to?i cei care doresc s? apuce pe aceast? cale spinoas?,
dar atât de frumoas? a actoriei!
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Grija pentru detalii este o constant? a filmelor asiatice, dar ea arat? în acela?i
timp respectul pentru roluri oneste ?i bine jucate. În Fermentation Family Song Il Kook
abordeaz? un rol ce îi pune în valoare calit??ile de actor de comedie, de?i per ansamblu filmul
este o dram? de familie. Naturale?ea cu care se auto-ironizeaz? în multe momente este
dovada pl?cerii cu care acesta î?i face meseria. Mânc?rurile tradi?ionale g?tite de el însu?i în
film ca ?i rolul de simplu angajat într-un restaurant dup? ce a jucat atâtea roluri importante
arat? inteligen?? ?i un mare sim? al umorului care exist? numai la persoanele cu poten?ial
intelectual deosebit. Numele personajului s?u este de asemenea interesant. Ki Ho Tae, adic?
Don Quijotte, apropie doua mentalit??i culturale aparent opuse, dar care împ?rt??esc multe
tr?s?turi comune: cea european? ?i cea asiatic?. Aceast? intertextualitate cultural? confer?
profunzime personajului care, departe de a se lupta cu morile de vânt, aduce lumin? în destinul
s?u tulbure.

În majoritatea rolurilor interpretate de Song Il Kook se pune accentul pe calit??ile
eroului civilizator care aduce o stare de armonie sau de împlinire uman? ?i spiritual?
pentru ceilal?i. În People of the Water Flower Village personajul s?u face parte dintr-o
comunitate aflat? la 50 kilometri distan?? de Seul. Ini?ierea în armonia cosmic? este vizibil? în
acest rol care, de?i nu este cel principal, impune prin momentele-cheie în care apare.
Cur??area ?i plantarea livezii este actul de civiliza?ie care vindec? spiritual toate r?nile
comunit??ii ?i îi d? încredere în viitor.
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Cele mai mari realiz?ri artistice le-a avut Song Il Kook îns? cu filmele istorice, mai ales
cu Jumong în care eroul trece prin mai multe rituri de ini?iere ce îl transform? dintr-un
personaj marginal în eroul civilizator care pune temelia unui nou regat. Structura de
basm a serialului, pentru care au fost f?cute 20 de episoade în plus datorit?
popularit??ii sale, este în total acord cu lumea de legend? pe care o reprezint?.
Frânturile de mituri pe care se bazeaz? Jumong au fost magistral interpretate de Song
Il Kook ?i de ceilal?i actori din distribu?ie. Song Il Kook însu?i a l?udat tot timpul
echipele cu care a colaborat de la operatori la partenerii direc?i. Song Il Kook a
demonstrat în Jumong faptul c? ?tie s? îmbine caracterul de erou tragic care ca în orice dram?
literar? comite actul tragic ce va declan?a roata destinului. Decizia de a p?r?si palatul Buyeo
pentru traiul pe munte ?i formarea armatei Damul este punctul de cotitur? al întregului
scenariu. G?sirea obiectelor magice, purificarea spiritual? în apele cascadei urmat? de eclipsa
de soare, ritualurile de trecere de la o dimensiune uman? la alta sunt tot atâtea episoade ce
i-au permis lui Song Il Kook s?-si arate talentul artistic sus?inut ?i de o cultur? solid? bazat? pe
o cunoa?tere aprofundat? a istoriei na?ionale. Nu este de mirare c? acest rol l-a transformat în
megastarul care este ast?zi, conferindu-i pe drept cuvânt statutul de num?r unu în
cinematografia sud-coreean?. Acest rol eminamente pozitiv i-a oferit ?ansa s? ilustreze un
întreg destin uman cu multiplele sale fa?ete, de la adolescentul naiv pân? la regele de
dimensiuni mitice, demiurgul cu statut de zeu. Jocul f?cut de Song Il Kook a inspirat ?i a
emo?ionat pe to?i privitorii s?i, dându-le un ideal în via??, un model de comportament uman ?i
un vis de a înf?ptui pe plan personal m?car o parte din realiz?rile protagonistului.
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Continuarea acestui serial remarcabil, anume Kingdom of the Winds , a venit ca o
confirmare a minunatului rol f?cut de Song Il Kook în Jumong. De?i la început a ezitat
mult în a accepta acest rol, Song Il Kook l-a interpretat la fel de bine ca ?i pe primul. Kingdom
of the Winds este un serial care impresioneaz? prin dou? tr?s?turi aparte: rela?iile
umane ?i atmosfera ezoteric? pe care o r?spânde?te. Este mult mai mistic decât Jumong
care are calitatea de a transpune o poveste legendar? într-un cadru uman ?i extrem de
actual. Rolul i s-a potrivit extrem de bine lui Song Il Kook care pe lâng? frumuse?ea
personal? contribuie la conturarea unui personaj capabil de ni?te tr?iri superioare chiar
?i celor din Jumong. Indr?znesc s? spun c? in ciuda evolu?iei mitice ?i cosmice a
personajului din Jumong, acesta este destul de previzibil în multe dintre ac?iunile sale. Muhyul
este un personaj care lupt? cu st?ri psihice la limita suferin?ei, cu o coborâre în abis de unde
se întoarce ren?scut spiritual dup? ce a împlinit misiunea civilizatoare de a elimina r?ul din
blestemul ce-i apas? via?a. Permanenta pendulare între eroul damnat ?i eroul civilizator este
cel mai bine ilustrat? de scena zidului în care sângele ce curge este sacrificiul suprem pe care
eroul îl face pentru ?ara sa. Tragedia pe care o tr?ie?te prin?ul Muhyul este magistral
interpretat? de Song Il Kook care emo?ioneaz? profund prin sinceritatea gesturilor sale. La fel
ca în toate miturile ?i legendele de ini?iere eroul trebuie mai întâi s? dovedeasc? faptul c?
merit? s? devin? regele acelui p?mânt. Aceasta se ob?ine prin sacrificarea sentimentelor
personale ?i adoptarea m??tii impersonale de conduc?tor. Rela?ia cu Maro sau cu Yeon
trebuie abandonate pentru ca eroul s? se despart? de orice leg?tur? cu lumea real?. Numai
dup? ce înva?? aceast? lec?ie fundamental? poate prin?ul Muhyul s? devin? regele
Daemusin. De-a lungul carierei sale Song Il Kook a ar?tat în rolurile sale c? a devenit el însu?i
dintr-un om obi?nuit al zilelor noastre marele rege din istoria legendar? a Koreei. Poate cel mai
impresionant moment este cel al mor?ii regelui Yuri care moare singur al?turi numai de
succesorul s?u. Lini?tea total? care se las? asupra acestui moment, când nici m?car muzica
de fundal nu se mai aude, este emo?ionant?. Regii mor întotdeauna singuri ?i nu apar?in de
lumea comun? a muritorilor de rând. Ca ?i in ini?ierea din pe?tera Kirin regii î?i dezv?luie
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natura divina chiar ?i în moarte. Song Il Kook s-a ridicat din plin la nivelul suprem de
în?elegere a naturii umane ?i a responsabilit??ii pe care o presupune un conduc?tor.
Expedi?iile pe care le organizeaz? în fiecare an în locurile istorice din cele dou? Korei,
promovarea istoriei na?ionale, marcarea unor momente na?ionale importante precum cursa de
înot spre insula Dokkdo demonstreaz? c? interpretarea acestor roluri nu a fost doar parte din
profesia sa de actor, ci a devenit o component? integrant? din sistemul s?u propriu de valori ce
se adaug? evident la educa?ia primit? în familie. Un asemenea model este demn de urmat în
orice ?ar?!

Am l?sat la urm? rolul din Sea God în care Song Il Kook interpreteaz? personajul negativ din
poveste. De?i este purt?torul destinului nefericit al celui care nu se împline?te niciodat?, Yeom
Moon îl domin? pe eroul principal prin schimb?rile nea?teptate de comportament ?i prin
u?urin?a cu care î?i adapteaz? m??tile. Song Il Kook a reu?it s? fac? din acest personaj
aparent negativ o surs? de inspira?ie pentru un joc complex ?i tragic. Comportamentul nobil,
devotamentul fa?? de o cauz? sunt tr?s?turi care se reg?sesc în omul Song Il Kook însu?i ?i
nu doar în personajul s?u. Însemnarea ritualic? pe frunte ca ?i moartea sacrificial? pe malul
m?rii l-au adus ?i mai aproape de sufletul privitorilor, dându-i pe drept cuvânt statutul de star al
întregii distribu?ii.

page 9 / 10

KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

Paleta de roluri de compozi?ie pe care Song Il Kook le-a avut pân? acum, fie ele în seriale,
filme sau pe scen? i-au dat ocazia s? se dezv?luie ca un caracter uman complex care, în
ciuda modestiei, are realiz?ri ce dep??esc cu mult împlinirile altor actori din genera?ia sa.
Impresioneaz? la Song Il Kook capacitatea de a empatiza cu publicul s?u, u?urin?a cu care
adopt? cele mai diferite m??ti, dorin?a de perfec?ionare ce îl anim? în tot ceea ce face.
Niciodat? nu a f?cut compromisuri în arta sa, iar aceasta se vede în frumuse?ea rolurilor
jucate. Aplauzele nesfâr?ite de la finalul piesei I Am You dau m?sura unui talent ie?it din
comun, dar ?i a unui om ce cuprinde toate idealurile umane esen?iale pentru lumea în care
tr?im. De?i a dus arta actorului la ni?te culmi greu de atins de altcineva în perspectiva
apropiat?, am convingerea c? Song Il Kook ne va mai bucura cu alte roluri minunate în care se
va reg?si pe sine ?i cele mai profunde tr?iri morale pe care un om le poate avea.
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