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HHaarrccoossookk sszzöövveettssééggee
Taegukgi hwinalrimyeo/
Two Brothers in the War

2004
Rendezô/director: JJee--ggyyuu KKaanngg
Szereplôk/cast: DDoonngg--KKuunn KKaanngg,, BBiinn WWoonn,, 
EEuunn--jjuu LLeeee,, HHyyeeoonngg--jjiinn KKoonngg,, YYeeoonngg--rraann LLeeee

140 p./min

Yin-tae cipôpucoló Szöulban. Gondoskodik
kifôzdét vezetô édesanyjáról és legnagyobb
vágya, hogy öccse, Jin-seok egyetemre járhasson.
Az idillnek hamar véget vet a kitörô koreai
háború. A menekülô családból kényszersorozzák
az ifjú egyetemistát, akit bátyja mentene, ám

végül mindketten a frontra igyekvô szerelvényben
maradnak. A testvérféltés a lövészárokban
folytatódik... 
A Harcosok szövetsége egy testvérpár, egy család
sorsának bemutatásán keresztül igyekszik átfogó
képet adni a több, mint fél évszázada megesett
borzalmakról. 
A hazánkban mozivásznon még nem vetített
nagyszabású szuperprodukció a déliek
szemszögébôl mutatja be az eseményeket, de
mindez nem jelenti azt, hogy a délen elkövetett
borzalmakat véka alá rejtenék. Sokkoló
szembenézés ez a félmúlttal, hiszen a megosztott
Korea máig az 1950-ben kitört háború

árnyékában él. Ehhez társul a háborús film
mûfajának alapos ismerete és ennek a tudásnak a
nagyvonalú, professzionális kezelése. Ez
biztosította, hogy a Harcosok szövetsége hazáján
kívül is jelentôs elismerést arasson.

Jin-tae shines shoes in order to save money to send
his younger brother Jin-suk to university. At the start
of the Korean War (25th June 1950), Jin-suk is
unwillingly conscripted into the war. Jin-tae joins
the war to save his brother and send him back
home. The only hope to save his brother is for Jin-
tae to enlist in suicidal missions in order to earn
the Medal of Honor. The medal will guarantee Jin-
suk’s release. Jin-suk fails to understand his broth-
er’s actions and misinterprets them as a dangerous
mix of patriotism and obsession with fame and
glory. It is only at the fatal end that Jin-suk realizes
the truth of his brother’s sacrifice.

Május 24., csütörtök, 19.00
Május 27., vasárnap, 17.00

Hungary and
Korea both preserve their own brilliant cultural
heritage. Although our two countries are geographically
located very far in different continents, they share some
similarities in culture and history.  

Since the establishment of diplomatic relations in
1989, both countries have developed cooperative
relations through exchanges in the fields of politics,
economics, culture and education. I am confident
that cultural exchange is the best way to enhance
the understanding between the Hungarian and
Korean people.  I have been making efforts to intro-
duce to the Hungarian people Korean movies and
television series that are already recognized for its
popularity in many Asian countries.

The "2007 Korean Film Festival' will offer many
Hungarians a valuable opportunity to enjoy 8
pieces of various kinds of Korean films.  I believe
that it will make great contributions to further
strengthening the friendship and cooperation
between Hungary and Korea.

EOM, Seock-Jeong
Ambassador of the Republic of Korea to Hungary

Magyarország és Korea
egyaránt nagy hangsúlyt helyez saját nagyszerû kul-
turális örökségének megôrzésére.
Habár a két ország földrajzilag távol fekszik
egymástól, sok közös vonás fedezhetô fel kultúrájuk és
történelmük vonatkozásában.

Miután a két ország 1989-ben diplomáciai kapcso-
latba lépett, a magyar és a koreai nép között
gyümölcsözô kapcsolatok alakultak ki mind poli-
tikai, mind gazdasági, mind kulturális és oktatási
téren.
Meggyôzôdésem, hogy a két ország polgárainak
egymás jobb megismerésére a kultúra a legjobb
közvetítô eszköz.
Magam is mindent megteszek, hogy az ázsiai kon-
tinensen már elismerést kivívott koreai filmmûvészet
illetve televíziós sorozatok eljussanak a magyar
nézôkhöz.
A 2007-es koreai filmhéten bemutatott nyolc film
kiváló alkalmat nyújt Önöknek arra, hogy megis-
merjék és élvezzék a koreai film sokszínûségét.
Hiszem, hogy ez a kulturális esemény tovább erôsíti
Magyarország és Korea baráti együttmûködését.

Seock-Jeong Eom 
A Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete.

Támogató:

Koreai Köztársaság
Nagykövetsége

Uránia Nemzeti 
Filmszínház
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AA kkiirráállyy ééss aa bboohhóócc
Wang-ui Namja/

The King and the Clown
2005

Rendezô/director: JJuunn--iikk LLeeee 
Szereplôk/cast: WWoooo--sseeoonngg KKaamm,, JJiinn--yyeeoonngg
JJeeoonngg,, SSeeoonngg--YYeeoonn KKaanngg

119 p./min

Két vándorkomédiás Szöulba érkezik, ahol csípôs
szatírákat adnak elô a királyról és rosszhírû
ágyasáról. Nem akármilyen párosról van szó: a
hangadó, erôszakos, ravasz Jang-sang és a csinos,
nôies Gong-gil nemcsak a vásárterek alkalmi
színpadain értik meg egymást, hanem azon kívül is
szenvedélyesen vonzódnak egymáshoz.
Az 500 évvel ezelôtt, a Joseon dinasztia
bukásakor játszódó történet idején a
véleményszabadság ismeretlen fogalom –
rövidesen már az uralkodó rabjaiként életük
legfontosabb fellépése vár rájuk. Ha
megnevettetik a vérengzéseirôl hírhedt királyt,
megmenekülnek, ellenkezô esetben végük.
A valós történelmi kulisszákat többé-kevésbé
pontosan felidézô, shakespeare-i ihletettségû és

atmoszférájú A király és a bohóc sajátos
szerelmiháromszög-történetté fejlôdik, miközben
a hatalom és a mûvészet sajátos, degeneráló,
veszélyes összefonódásáról, az udvari intrikákról
éppúgy mesél, ahogy a gyermekkori traumák
állandó, búvópatakként való jelenlétérôl.
A legnagyobb visszhangot azonban a férfiak
közötti szerelem visszafogott, érzékeny
ábrázolása keltette. Mindez érthetô, ha tudjuk, a
homoszexualitás természetellenességét kimondó
passzust 2004-ben törölték a koreai
alkotmányból. A film Koreában minden
várakozást felülmúló sikert aratott: 7 héttel a
bemutató után már 12 millióan látták.

In the years of the infamous King Yeon-san, two
clowns start a play that is satirical of the king and
become popular among the common people. But
soon they get arrested for treason, and they bet their
lives on making the king laugh with their play acting.
As the king shows growing attraction and love
towards one of the clowns, they realize that they are
into irreversible stages of their lives, entwined with
desire, power and thick blood.

Május 25., péntek, 19.00, 
Május 26., szombat, 21.00

EEllbbûûvvööllôô lláánnyy
This Charming Girl/

Yeoja, Jeong-hye
2004

Rendezô/director: YYoooonn--kkii LLeeee
Szereplôk/cast: JJii--ssuu KKiimm,, JJeeoonngg--mmiinn HHwwaanngg,, 
MMii--sseeoonngg KKiimm

99 p./min

Csendes, egyedülálló postáskisasszony életét
figyelhetjük – közös ebéd a csacsogó kollégákkal,
összesúgás a fônök háta mögött, visszatérô fura
törzsvásárlók és a lakás megédesítôje, egy
aranyos kiscica. Semmi különös, mondhatnánk,
ha a fel-felvillanó flashbackek nem tudósítanának
másról...
Az Elbûvölô lány nyugodtan adagolt cselekménye
szinte észrevétlenül ragadja magával a nézôt.

Gyönyörû, sokatmondó képek, bravúros
jellemábrázolás, és fôként a fôhôsnô finom
színészi játéka vezetnek el a felismeréshez, hogy
a látszólag szürke mindennapokat súlyos emlékek
árnyékolják...

One spring day, a miraculous love visits her. Jung-
hye’s traumatic childhood memory makes her give
up all the hope she had. Everyday is monotonous
routine for her. But one day, a man comes into her
heart. Minute wave of love pulls at her heart-
strings.

Május 24., csütörtök, 21.00, 
Május 29., kedd, 19.00

KKeesseerrééddeess éélleett
Dalkomhan insaeng/A Bittersweet Life

2005
Rendezô/director: JJii--wwoooonn KKiimm
Szereplôk/cast: BByyuunngg--hhuunn LLeeee,, YYeeoonngg--cchheeooll KKiimm,,
JJeeoonngg--mmiinn HHwwaanngg,, SShhiinn MMiinnaa

120 p./min

Sun-woo, a fônök
“jobbkeze” új megbízatást
kap: a poétikusan ifjú
barátnôt kell megfigyelnie,
mert a vezér csúf dolgokat
sejt. A máskor hidegvérû
bérgyilkos ezúttal megtagadja a feladat
végrehajtását, amikor a gyanú beigazolódik. A
rivális banda bosszúja után viszont meglepôdik,
hogy sajátjai is ellene fordulnak... 
A Keserédes élet igazi leszámolós gengszterfilm
kiérlelt, válogatott halálmódokkal és keserû
iróniával. Minden jelenet a helyén van és bár
megmosolyogtató egy hangszeren játszó lány
látványától gyökeresen megváltozó bérgyilkos, de
ezúttal még ez is a helyén van. Amitôl ezen kívül is
emlékezetessé válik, az a reménytelenség mindent
elhomályosító jelenléte, a fôhôs már taglalt
rezzenetlensége és a finoman adagolt, sehol sem a
kemény világ kárára való könnyed filozofálás.
A film a néhány hete befejezôdött Titanic
Nemzetközi Filmfesztivál Diákzsûrijének
különdíját nyerte el.

Sun-woo is a decisive, cold, capable hotel man-
ager. He is the right-hand man to Boss Kang.
Suspicious that his girlfriend, Hee-soo, has another
man, Boss Kang orders Sun-woo to investigate
and, if it’s true, deal with it. After three days, Sun-
woo catches Hee-soo with another man and
attacks them. But for reasons he can’t understand,
he lets them go. Before he can figure out why, he
is brutally attacked by the gang and nearly killed.
Now Sun-woo finds himself in a war…

Május 26., szombat, 19.00, 
Május 27., vasárnap, 21.00
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VVéérreess nnyyaakkkkeennddôô
Sasaeng gyeoldan/

Bloody Tie
2006

Rendezô/director: HHoo CChhooii 
Szereplôk/cast: JJaa--HHyyeeoonn CChhuu,, JJeeoonngg--mmiinn
HHwwaanngg,, DDoo--ggyyuunngg LLeeee,, SSeeuunngg--bbeeoomm RRyyuu

117 p./min

A puszani alvilág reményteljes drogbárócskája
üzletet köt a helyi rendôrség erôs emberével.
Lebuktatja társát, cserébe elnézik dolgait. Az akció
balul sül el, így gengszterünknek börtön, a kopónak
pedig parkolópálya a jutalma...
Jófiú–rosszfiú – megszokott páros a gengszterfilm
mûfajában. A Véres nyakkendô azzal emelkedik a
hasonszôrû darabok fölé, hogy nagyon plasztikusan
mutatja be a két fôhôs életének párhuzamait,
eközben az egymás iránt érzett ellentmondásos
érzelmeket is jól adagolja. Mindehhez társul a lüktetô
tempó mellett a káprázatosan sokszínû, mégsem
eklektikus operatôri munka. A meglepô beállítások,
az osztott képmezô használata tovább dinamizálja
az eseménydús cselekményt.

Here two men clash, Sang-do, a middleman for
narcotics, and Lieutenant DO, a narcotics detec-
tive. Though in completely contrasting positions in
life, the two men share an identical goal: to get
hold of Jang-chul, the key figure in the dark world
of narcotics in Korea. The two men begin a life-
threatening battle…

Május 27., vasárnap, 19.30, 
Május 29., kedd, 21.00

MMyy GGeenneerraattiioonn

2004
Rendezô/director: DDoonngg--SSeeookk NNoo
Szereplôk/cast: JJaaee--kkyyeeoonngg YYuu,, BByyeeoonngg--sseeookk
KKiimm,, SSeeoonngg--JJiinn CChhooii

85 p./min

Két fiatal felnôttlétük elején. A fiú filmezni akar,
kamerához jutna. A lány dogozni szeretne, de
igazán nem tudja, mit akar. 
A My Generation, ahogy címe is jelzi, igazi
generációs film. Hôseink folyton-folyvást
beleütköznek a már kialakult felnôttvilág csapdáiba,
melyek mélyén mindig ott lapul a pénz.
A visszafogottan fényképezett, jórészt fekete-fehér
(csak a fiú felvételei színesek) film amatôr
szereplôinek eszköztelen, mégis kifejezô játéka a
kilencvenes évek magyar nemzedéki filmjeit (Rám
csaj nem volt ilyen hatással, Cukorkékség) juttatja
eszünkbe, természetesen egészen más társadalmi-
kulturális környezetben, ami még izgalmasabbá
teszi az összehasonlítást.

Call it cold blue youth for Jae-kyung and Byung-
seok. Byung-seok owed credit card loan to buy
video camera. He videotaped Jae-kyung, a puppy
and people exercising. He wanted to do some-
thing with his footage but there was only a chance
to videotape other’s wedding ceremony. However
Jae-kyung had a job at the private loan company
to pay for Byung-seok’s debt...

Május 25., péntek, 21.00

SSooppyyoonnjjee ––
PPaannsszzoorrii--éénneekkeesseekk

Sopyonje
1993

Rendezô/director: KKwwoonn--ttaaeekk IImm 
Szereplôk/cast: MMyyuunngg--ggoonn KKiimm,, JJuunngg--hhaaee
OOhh,, KKyyuu--cchhuull KKiimm

113 p./min

Egyedülálló férfi bolyong úttalan utakon. Oldalán
két gyermek, egy fiú s egy lány. Egyik sem az övé,
de apjukként próbálja tanítani ôket az amerikai
tömegkultúra miatt egyre inkább visszaszoruló ôsi
mesterségére, a Panszori-énekesek. Az évek telnek,
a gyerekek felnônek, a lány énekel, a fiú pedig
elmenekül öregedô mostohaapjától. 
A Sopyonje egyszerre szomorkás történet véletlenül
összefonódó sorsokról, egy ôsi kultúra kíméletlen

visszaszorulásáról, eltûnésérôl, miközben számos
dalával meg is idézi ezt a kultúrát. 
Az elképesztôen szép tájakat felvonultató film
elkészülte idején nem csak kritikai sikert aratott,
hanem archaikus zenéje ellenére sok nézôt is vonzott.

The specifically Korean tradition that is reclaimed
in Sopyonje is the type of folk-song known as pan-
sori, described as a musical sublimation of South-
West Korea’s collective grief and suffering. The
film’s three central characters are itinerant pansori
singers in the 1950s. The story unfolds through
flashbacks. A man is in search of the woman he
grew up with. They were both apprenticed to the
pansori master Yu-bong who pressured them to
sacrifice everything for the art…

Május 28., hétfô, 19.00

ÖÖsssszzeevvoonntt
bbiizzttoonnssáággii öövveezzeett

Gongdong gyeongbi guyeok JSA/
Joint Security Area

2000
Rendezô/director: CChhaann--wwooookk PPaarrkk
Szereplôk/cast: YYeeoonngg--aaee LLeeee,, BByyuunngg--hhuunn LLeeee,,
KKaanngg--hhoo SSoonngg,, TTaaee--wwoooo KKiimm,, HHaa--kkyyuunn SShhiinn

110 p./min

Incidensre kerül sor a két Koreát elválasztó
demilitarizált zónában, melynek során két északi
katona életét veszti. Az ügy kivizsgálásáért
felelôs, koreai származású, fiatal svájci nô nem
elégszik meg a hivatalos álláspontokkal, igyekszik
az ügy mélyére ásni. 
A film érdekes flashback technikát alkalmazva
mutatja be az elôzményeket, majd a feszültséget
jól adagolva jutunk el a végkifejletig. A máig
lezáratlan koreai háború teljes értelmetlensége és
a nemzetközi békefenntartás közismert
tehetetlenségének bemutatása mellett az alkotás
elsôrendû érdeme a remek karakterek, a színészi
játék és a lassan születô katonabarátságok
atmoszférájának erôteljes bemutatása. 

A firefight occurs in the DMZ (De-Militarized Zone),
and two North Korean soldiers are killed. In order to
solve the dispute, the Neutral Nations Supervisory
Commission dispatches half-Korean half-Swiss officer,
Major Sophie E. Jean. With no cooperation from
either side, the case appears to be unsolvable.
Subsequently she finds out about an encounter previ-
ous to the firefight when North Korean soldiers saved
a South Korean soldier from a mine. The story unravels
to reveal a friendship developing among the soldiers.

Május 28., hétfô, 21.00
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Kedvezményes jegyár 
a Koreai Filmhét minden elôadására: 690 Ft. 

A filmeket eredeti nyelven, 
angol felirattal, magyar

szinkrontolmácsolással vetítjük. 

Screening with
english substitles.


