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Song Seung Heon se întoarce
Atr?g?torul actor sud-coreean Song Seung Heon s-a întors pe micul ecran pentru fanii s?i.
De?i au trecut 16 ani de la debutul s?u în actorie, Song Seung Heon, la 35 de ani, r?mâne la
fel de atr?g?tor, disponibil (aviz amatoarelor) ?i înarmat cu calit??i actorice?ti îmbun?t??ite în
timp. Num?rându-se printre deschiz?torii de drumuri ai valului coreean (korean wave),
popularitatea sa este în continu? cre?tere, atât în ??Coreea de Sud cât ?i în str?in?tate.

Plimbare pe str?zile din Vietnam Song ?i-a început cariera de model în 1995, dup? care a
început s? joace în seriale tv, cum ar fi: "Autumn in my heart" (2000) ?i "Summer Scent"
(2003), urmând ca, în anul 2008, s?-?i fac? apari?ia cu un personaj mai dur, al?turi de Lee
Da Hae în "East of Eden", iar în comedia romantic? "My Princess" (2011) s? se transforme
în b?rbatul perfect. Dup? o pauz? de un an de zile, Song este preg?tit s? revin? din nou pe
micul ecran în drama cu tem? fantastic?, produs? de canalul MBC, "Dr. Jin" care a început
s? se difuzeze în data de 26 mai a.c. Povestea din "Dr. Jin" se inspir? din benzile desenate
japoneze (binecunoscutele manga) Murakami Motokai, care, în prealabil, au fost transpuse
pe ecrane în Japonia. Actorul îl interpreteaz? pe Jin Hyuk, personajul principal, un chirurg
inteligent ?i insensibil, care face o c?l?torie nea?teptat?, înapoi în timp, ajungând în
secolul 19, în perioada Dinastiei Joseon (1392-1910). El prezint? aceast? c?l?torie în
hainele sale de doctor, contemporane care vor fi înlocuite cu cele tradi?ionale, purtate la
vremea respectiv?. Îns? aceast? schimbare nu-i va face disp?rut? pasiunea pentru
medicin?, r?mas? aceea?i de-a lungul timpului. Song este entuziasmat de faptul c?
interpreteaz? din nou rolul unui medic, dar ?i de ideea de a ap?rea într-o dram? sageuk
(istoric?) pentru prima dat?. "Am v?zut versiunea japonez? a “Dr.-ului Jin” ?i sunt bucuros c?
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mi s-a oferit rolul atunci când a ap?rut ?i în Coreea de Sud", a declarat Song într-un interviu
realizat prin e-mail de ziarul Korea Times. "Mi-a pl?cut tema proasp?t? a serialului, cea de
reîntoarcere în timp, în care un medic din ziua de ast?zi are grij? de oamenii din trecut."
În noua dram?, personajul lui Song se va schimba treptat devenind un medic mai
uman, mai sensibil mai ales c? acesta va trebui s? se bazeze numai pe instrumentele
medicale de baz? ?i cuno?tin?ele sale avansate pentru a trata avalan?a de boli
agresive existente în timpul epocii Joseon. Pentru a juca rolul unui chirurg talentat,
ra?ional ?i insensibil, Song a fost ocupat cu memorarea textelor din scenariu, lungi ?i
dificile. "Termenii medicali nu îmi sunt familiari ?i de aceea memorarea acestora reprezint? o
provocare", a ad?ugat actorul.

Song pozând pentru posterele dramei Dr.Jin, care a debutat pe 26 mai Song Seung Hon
a avut o atitudine pozitiv? în ceea ce prive?te extinderea hallyu ?i nu este str?in de
popularitatea pe care a c?p?tat-o cultura pop coreean? în lume. El s-a aflat în fruntea
acestui fenomen ?i ?i-a f?cut un nume propriu cu drama "Autumn in my Heart" atunci
când aceasta a fost difuzat? în ??rile asiatice. În 2009, el ?i al?i trei actori, Jang Dong
Gun, Lee Byung-hun ?i Won Bin, au participat la un eveniment în Tokyo intitulat
“Four of a Kind”, eveniment la care s-au vândut aproximativ 60.000 de bilete. "Valul
coreean a început odat? cu popularitatea dramelor coreene sau a filmelor în ??rile din Asia,
dar acum s-au extins grani?ele incluzând ?i K-pop, care a r?spândit în toat? Europa ?i
Statele Unite", a spus el. "M? simt foarte bine din aceast? cauz? ?i într-un fel sunt mândru de
faptul c? se r?spânde?te interesul pentru limba coreean?, mâncarea coreean? ?i cultura
coreean?, în general." De?i nu are foarte multe ocazii s? întâlneasc? cânt?re?i K-pop,
uneori, lucreaz? cu o parte dintre ei în seriale ?i astfel devin prieteni."Am ascultat foarte mult
melodia "Fiction" a lui B2ST atunci când Ki-Kwang a jucat în "My Princess" împreun? cu
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mine. Acum, în Dr. Jin lucrez cu Jae-Joong de la JYJ, iar piesa mea preferata cântat? de JYJ
este In Heaven", a declarat Song. Song prime?te o mul?ime de scrisori ?i
cadouri de la fanii s?i din str?in?tate, îns? este unul care s-a eviden?iat ?i de
care î?i aduce aminte, în special: "Admiratoarea mea a spus c? a fost impresionat? de
serialul în care am jucat ?i astfel a devenit interesat? de Coreea de Sud, de cultura coreean?
?i a început s? înve?e limba coreean?. Ea mi-a spus c? mul?i oameni sunt impresionati de
interpretarea mea ?i de aceea încep s? capete interes pentru ?ara mea, a?a c? ar trebui s?
fiu mândru de ceea ce fac", a spus actorul. "Mai multi fani din str?in?tate m? salut? ?i îmi
scriu în coreean?. Prin urmare, simt mult mai mult? responsabilitate pentru munca depus?."
Progresele tehnologice l-au adus pe Song Seung Hon
mai aproape de fanii interna?ionali. El folose?te în mod
activ serviciile oferite de re?elele sociale cum ar fi:
Facebook (http://www.facebook.com/OfficialSSH), Me2Day (http://me2day.net/storms09
), Weibo Sina (http://www.weibo.com/officialssh) ?i mai nou Twitter
(https://twitter.com/#!/OfficialSSH) pentru a comunica cu fanii. Chiar se poate spune c?
aceast? preocupare a devenit un nou hobby pentru el. Pagina sa oficial? de Facebook are deja
59993 de LIKE-uri, pe contul de me2day are 160,531 de prieteni, iar pe Twitter îl urm?resc
7877 de fani de pretutindeni.
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"Datorit? dezvolt?rii tehnologiilor de comunicare lumea a devenit mai mic?. Cel mai bine ar fi
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dac? a? putea vizita toate ??rile pentru a putea s?-mi întâlnesc fanii, în persoan?, dar acest
lucru, realistic vorbind, este imposibil", a m?rturisit. "Împ?rt??esc via?a mea de zi cu zi cu
fanii mei, prin intermediul re?elelor de socializare ?i v?d ceea ce simt ei prin intermediul
mesajelor. Este foarte distractiv." Song a fost distribuit în doar câteva produc?ii de film
interna?ionale, inclusiv "So Close" (2002), unde a jucat al?turi de actri?ele Karen Mok ?i Qi
Shu din Hong Kong. În 2010, el a lucrat în filmul “Ghost: In Your Arms Again” al?turi de actri?a
japonez? Matsushima Nanko. "Sunt întotdeauna deschis oportunit??ilor. De obicei, atunci
când vizitez ??ri str?ine, prezint entuziasm în înv??area limbilor din ??rile respective, de?i nu
este atât de u?or precum am crezut eu ini?ial. Întotdeauna îmi doresc s? pot face lucrurile mai
bine ?i sunt preg?tit pentru orice ?ans? care s-ar putea ivi ", a spus el. Putem spune
c? el nu este un actor prolific deoarece are câte una sau dou? apari?ii pe an, în filme
sau seriale, iar acest lucru se datoreaz? simplului fapt c? î?i alege foarte bine rolurile
?i se gânde?te cu aten?ie cum s?-?i modeleze imaginea pentru rolul respectiv. În
2011, ca un punct de cotitur? în cariera sa de actor, a ales s? fie diplomatul
Hae-Young în "My Princess". "Anterior, am ales personaje care tr?iau o via?? plin? de sui?uri
?i coborâ?uri. Pentru mine, Hae-Young a fost primul personaj care a fost atât de bogat,
inteligent ?i agreabil. M-am sim?it mult mai bine interpretând un astfel de rol".
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În timpul s?u liber, se uit? foarte mult la filme ?i îi place s? joace golf. Actorul, care este, de
asemenea, cunoscut pentru look-ul s?u de "vampir" datorat faptului c? nu-?i arat? vârsta
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(parc? n-ar trece anii pe lâng? el) a spus c? nu bea deloc ?i nici nu fumeaz? cu scopul de a-?i
men?ine condi?ia fizic? în cea mai buna stare ?i un corp s?n?tos. În afar? de actorie, Song
Seung Hon a avut acea ambi?ie de a de?ine un hotel care s?-i poarte numele. Într-unul dintre
primii pa?i destina?i acestui vis, el a deschis o sucursal? a lan?ului de restaurante
"BlackSmith" în Shinsa-dong, sudul ora?ului Seul. Pentru mai multe, vizita?i
enewsworld.com. S? arunc?m o privire asupra carierei lui Song Seung Heon Este
cunoscut pentru sprâncenele sale negre, bine conturate ?i pentru fizicul s?u bine sculptat.
Actorul coreean Song Seung Heon, n?scut în 1976 în Seul, cel mai tân?r dintr-o
familie cu 3 copii, este unul din starurile Hallyu reprezentative, bine cunoscut pentru
rolurile sale din serialele de televiziune populare, ca Autumn in My Heart (2000) ?i East of
Eden (2008). Actorul în vârst? de 35 de ani ?i-a început cariera în 1995, ca model pentru
casa de mod? Storm, ?i a p??it în lumea actoriei în 1996. A devenit cunoscut pentru
întâia oar? datorit? rolului avut în sitcomul Three Guys and Three Girls (Trei b?ie?i ?i trei
fete – 1996). Song a ap?rut în mai multe filme, comedii ?i drame tv din 1996 încoace,
dar îndr?gita dram? Autumn in My Heart a fost cea care l-a f?cut popular, pentru c?
produc?ia a fost exportat? ?i în alte ??ri din Asia unde a devenit foarte apreciat?.
Acest serial i-a f?cut faimo?i ?i pe colegii s?i, Song Hye Kyo ?i Won Bin. Starul Hallyu
a avut de asemenea apari?ii în Popcorn (2000), Summer Scent (2003) ?i My Princess (
2011). În ceea ce prive?te filmele sale, Song a debutat cu produc?ia Calla (1999), al?turi
de actri?a Kim Hee Sun, iar de atunci a jucat în Make It Big, Once Run (2002), Ice Rain
(2003), Fate (2008), Ghost (2010) ?i filmul de 30 de minute Lucid Dreaming (2011). A
câ?tigat multe premii – dou? la galele premiilor KBS, trei la galele premiilor MBC, inclusiv
marele premiu Daesang dar ?i premiul „Talent Division” la edi?ia a 17-a a premiilor Korean
Culture Entertainment. Song Seung Heon ?i-a expus ?i talentul muzical prin lansarea unui
album în anul 2004, intitulat „I Love You”, iar în 2009 a pus bazele propriei sale
agen?ii de talente, StormS, care se ocup? de vedete deja cunoscute, cum ar fi Kim Jung
Eun, Kim Min Jung ?i Jo Hyun Jae. În noiembrie 2011 a fost numit ambasador al
bun?voin?ei de c?tre Korea Foundation. Mai devreme în acela?i an, Song a vizitat Vietnamul,
împ?rt??indu-?i timpul ?i ac?iunile sale cu diverse agen?ii din ??ri din sud-estul Asiei. De-a
lungul unui an întreg, timp în care este ambasador al funda?iei, care intr? sub jurisdic?ia
Ministerului Afacerilor Externe, actorul a trebuit ?i trebuie în continuare s? participe la
diseminarea culturii coreene peste grani?ele ??rii.
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Song Seung Heon al?turi de copiii unui orfelinat din Vietnam, în luna ianuarie
Articol preluat din KoreaTimes Traducere: Claudia B. ?i Ana-Maria Ruse

page 8 / 8

