É UM ASSUNTO DE FAMÍLIA

U M F I LME D E BON G JOON H O

UM PEDIDO À IMPRENSA
Actualmente, quando se aguarda a chegada de um filme que desejamos muito ver, evitamos
ir aos nossos sites de cinema preferidos e pomos auscultadores com o volume no máximo
quando estamos no átrio das salas de cinema. Claro que PARASITAS não é um filme que
depende de uma grande reviravolta no fim. É certamente diferente de, por exemplo, um
certo filme de Hollywood que lançou o público numa espiral de desalento e raiva quando
alguém que acabara de ver o filme saiu da sala e gritou no átrio: "O Bruce Willis é um fantasma!"
No entanto, eu acredito que qualquer cineasta deseje que o seu público sinta um sobressalto
a cada viragem na história, seja essa reviravolta grande ou pequena, que - a cada momento
- o público se sinta surpreendido e preso ao filme com uma ardente emoção.
Sendo assim, peço-vos encarecidamente: Quando escreverem a vossa crítica deste filme
coíbam-se - na medida do possível - de revelar o que acontece depois da entrada dos dois
irmãos como explicadores, uma situação que os próprios trailers do filme revelam. A vossa
atenciosa contenção constituirá uma dádiva maravilhosa aos vossos leitores e à equipa que
fez deste filme uma realidade.
Inclino-me perante vós em profundo respeito e imploro-vos mais uma vez: por favor,
evitem os spoilers.
Obrigado,
Bong Joon Ho
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PARASITAS é uma tragicomédia familiar que ilustra a colisão
que ocorre inevitavelmente quando Ki-woo - o filho mais velho
de uma família de quatro adultos desempregados - é recomendado como explicador bem pago aos abastados Park.
Ki-taek tem uma família unida, mas estão todos desempregados e as suas perspectivas futuras são negras. O filho Ki-woo é recomendado por um amigo – que frequenta uma prestigiosa universidade – para dar explicações bem pagas, o que vem desencadear a esperança de
um rendimento regular na família. Portador das expectativas familiares, Ki-woo dirige-se à
casa dos Park para uma entrevista de trabalho. Chegado à casa do Sr Park – dono de uma
empresa global de tecnologia informática – Ki-woo conhece Yeon-kyo, a bela e jovem dona
da casa. Este primeiro encontro entre as duas famílias vai provocar uma imparável cadeia de
incidentes.
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SOBRE O FILME
Depois de trabalhar durante uma década em filmes internacionais com orçamentos muito
substanciais – SNOWPIERCER, EXPRESSO DO AMANHÃ e OKJA – Bong Joon Ho volta ao
seu país e à sua língua de origem para um filme mais intimista, mas cuja realização é talvez
ainda mais ambiciosa. PARASITAS não é simplesmente o novo filme de Bong Joon Ho, assinala o início de uma nova etapa na carreira do realizador coreano. Esta mistura de humor
negro, de sátira social e de suspense é típica no estilo de Bong Joon Ho, mas é difícil encontrar um outro filme na sua filmografia que se assemelhe a PARASITAS. Numa época em que
não há qualquer sinal de abrandamento na concentração de recursos na mão dos poderosos
e no aumento da desigualdade social, e em que largas faixas da população mundial se
sentem cada vez mais desesperadas, é grande a tentação de culpar os outros e de promover
soluções fáceis e unilaterais. O que PARASITAS nos propõe é uma complexa e sincera
alegoria dos desafios que devemos enfrentar num mundo onde a coexistência das classes
sociais é um ideal particularmente difícil de atingir.

NOTAS DO REALIZADOR
“Para pessoas oriundas de meios diferentes, coabitar não é fácil. Isto é cada vez mais real
num mundo em que as relações humanas fundadas nas noções de coexistência e de simbiose se desagregam e onde cada classe social se torna parasita das demais. Num mundo
assim, quem pode apontar o dedo a uma família que luta por sobreviver, apelidando-a de
parasita? Eles não nasceram parasitas. São os nossos vizinhos, os nossos amigos e colegas,
empurrados para o precipício. Representando pessoas vulgares que se encontram numa
situação da qual não conseguem sair, o filme apresenta-se como uma comédia sem
palhaços, uma tragédia sem vilões. As circunstâncias conduzem-nos a um emaranhado de
violência e a uma queda vertiginosa pelas escadas abaixo. Estão todos convidados a assistir
a esta tragicomédia implacável e cruel.” Bong Joon Ho

131 MIN | COREIA DO SUL | 2019

DISTRIBUÍDO POR ALAMBIQUE
WWW.ALAMBIQUE.PT

SOBRE O REALIZADOR
PARASITAS é o sétimo filme do realizador Bong Joon Ho, após FLANDERSUI GAE [BARKING
DOG] (2000), SALINUI CHUEOK [MEMORIES OF MURDER] (2003), THE HOST – A CRIATURA
(2006), MOTHER – UMA FORÇA ÚNICA (2009), SNOWPIERCER - EXPRESSO DO AMANHÃ
(2013) e OKJA (2017). Já o filme de culto SALINUI CHUEOK [MEMORIES OF MURDER] se
debruçava sobre uma investigação que teve lugar no ambiente autoritário da Coreia do Sul dos
anos 80, na sequência de uma onda de crimes em série ainda hoje não resolvidos. Depois, THE
HOST - A CRIATURA narra o rapto de uma menina por uma criatura estranha que vivia no rio
Han, vindo revolucionar os filmes de monstros e conferindo-lhe uma intenção social deliberada.
Segue-se MOTHER – UMA FORÇA ÚNICA, a história de uma mulher que tenta salvar o filho da
prisão por um crime que não cometeu, no qual se plasma o amor incondicional de uma mãe por
um filho. SNOWPIERCER - EXPRESSO DO AMANHÃ, um filme de ficção científica, descreve os
últimos vestígios da humanidade num mundo futurista passado na era glaciar, consequência da
desistência governamental da luta contra o aquecimento global. Por fim, OKJA conta a história
de uma jovem que se assume salvadora de um porco transgénico que ela criou por conta de
uma empresa obcecada pelo lucro. Conhecido pela sua abordagem social muito engajada e
cáustica, bem como pela sua capacidade para repudiar os limites dos géneros que explora,
Bong Joon Ho levanta na sua obra questões sobre as instituições sociais e as desigualdades da
sociedade com uma dose única de humor, emoção e suspense. PARASITAS vem na linha-recta
da obra do realizador coreano, distanciando-se ao mesmo tempo dos seus filmes anteriores e
adquirindo uma nova dimensão.

FILMOGRAFIA
Parasitas (2019) | Okja (2017) | Snowpiercer - Expresso do Amanhã (2013)
Mother - Uma Força Única (2009) | Shaking Tokyo (2008, Segmento do Projecto Tokyo!)
The Host - A Criatura (2006) | Salinui Chueok [Memories of Murder] (2003)
Flandersui Gae [Barking Dog] (2000)
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ENTREVISTA
O que significa o título PARASITAS?
A princípio, todos esperavam que PARASITAS fosse um filme de monstros ou de ficção científica.
Ainda mais porque o título faz uma ligação com o meu filme anterior, THE HOST – A CRIATURA.
Mas como já tive oportunidade de dizer, os protagonistas deste filme são membros de uma família
que vive no mundo real. Há pessoas que esperam manter com os outros uma coexistência ou uma
relação simbiótica, mas isso não funciona, e eles vêem-se empurrados para um relacionamento
parasitário. Eu vejo isto como uma tragicomédia que retrata o humor, o horror e a tristeza que
surgem quando desejamos uma vida próspera em conjunto, mas deparamos com a realidade de
quão difícil isso pode ser. É um título irónico, tal como o título coreano original de SALINUI
CHUEOK [MEMORIES OF MURDER], que tem a conotação de "lembranças acolhedoras e
agradáveis". Mas como é que alguém pode ter memórias acolhedoras e nostálgicas de um homicídio? E isso é errado? Do mesmo modo que o filme retrata as memórias de uma era através do caso
dos serial killings de Hwaseong, há também uma nuance irónica no título de PARASITAS.
Em que género filmográfico enquadras PARASITAS?
É um drama humano, mas um que é fortemente imbuído de contemporaneidade. Embora o
enredo consista numa série de situações únicas e distintas, não deixa de ser uma história que
poderia bem acontecer no mundo real. Podemos vê-lo como a encenação cinematográfica de um
incidente que se pudesse ter visto nas notícias. Nesse sentido, trata-se de um drama bastante
realista, mas eu não oporia a que lhe chamassem policial, comédia, triste drama humano ou thriller
de terror. Esforço-me sempre por superar as expectativas dos espectadores, e espero que seja
esse o caso em PARASITAS.
Em que género filmográfico enquadras PARASITAS?
É um drama humano, mas um que é fortemente imbuído de contemporaneidade. Embora o
enredo consista numa série de situações únicas e distintas, não deixa de ser uma história que
poderia bem acontecer no mundo real. Podemos vê-lo como a encenação cinematográfica de um
incidente que se pudesse ter visto nas notícias. Nesse sentido, trata-se de um drama bastante
realista, mas eu não oporia a que lhe chamassem policial, comédia, triste drama humano ou thriller
de terror. Esforço-me sempre por superar as expectativas dos espectadores, e espero que seja
esse o caso em PARASITAS.
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Que tipo de sociedade contemporânea quiseste projectar com este filme?
Acho que uma forma de retratar a contínua polarização e desigualdade da nossa sociedade
é como uma triste comédia. Vivemos uma época em que impera o capitalismo e não temos
alternativa. Não é só na Coreia: o mundo inteiro enfrenta uma situação em que não se podem
ignorar os princípios do capitalismo. No mundo real, é improvável que os caminhos de
famílias como a dos nossos quatro protagonistas desempregados e os da família Park se
cruzem. Este relacionamento entre classes só se verifica no plano laboral, quando se contrata um explicador ou uma empregada doméstica. Nesses casos, há momentos em que as
duas classes se aproximam tanto, que sentem a respiração uma da outra. Neste filme,
embora não haja qualquer má-fé de nenhum dos lados, as duas classes são empurradas para
uma situação em que o menor deslize pode levar a fissuras e erupções. Na sociedade capitalista de hoje, há posições e castas que são invisíveis. Disfarçamo-las e arredamo-las, e olhamos superficialmente com desprezo as hierarquias de classe, considerando-as uma relíquia
do passado, mas a realidade é que existem limites intransponíveis entre as classes. Acho que
o filme retrata as inevitáveis fissuras que emergem quando duas classes convivem numa
sociedade cada vez mais polarizada.
O que esperas que o público retire deste filme?
Espero que o filme dê muito que pensar ao público. É ao mesmo tempo divertido, assustador
e triste, e se as pessoas tiverem vontade de ir beber um copo e trocar impressões sobre o
que viram, já fico satisfeito.
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REVISTA DE IMPRENSA
"A raiva impotente que ele sente derrama-se em cada fotogramadeste filme incrível,
deixando-nos consequentemente bem mais ricos." Indiewire 
"Uma obra-prima desgastante cujo sortilégio perdura muito para lá da sua última
perturbadora imagem." New York Magazine
"Bong regressa de forma brilhante, mas está indiscutivelmente indignado, e o impacto é
forte porque espelha mesmo a realidade, de forma tão global, tão 2019." Variety
"PARASITAS é de uma forma geral arrebatador e primorosamente elaborado,
destacando-se como o mais maduro manifesto de Bong do estado-da-nação, desde
SALINUI CHUEOK [MEMORIES OF MURDER, em 2003." The Hollywood Reporter
"Tal como as obras-primas SALINUI CHUEOK [MEMORIES OF MURDER], THE HOST – A
CRIATURA e MOTHER – UMA FORÇA ÚNICA, PARASITAS é um filme que angustia. É
imprevisível, agitado por neuroses e pejado de incertezas." Les Cahiers du Cinéma

"Um pouco à moda de Hitchcock ou Chabrol, a quem o realizador coreano teve a elegância
de prestar homenagem, quando recebeu o seu prémio, Bong Joon Ho consegue, com
PARASITAS, uma espécie de tour de force: um filme totalmente límpido e ao mesmo
tempo, complexo e misterioso." Les Inrockuptibles 
"Ora engraçado, ora assustador - mas sempre divertido - PARASITAS é realizado com tanta
inteligência e delicadeza que é impossível resistir-lhe." Rolling Stone 
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