


Divendres, 22 de novembre de 2019
a les 22:00 h

V.O.S.E.



AGi Taek (Song Kang-ho) i la seva família no tenen feina. Quan el seu fill gran, Gi Woo (Choi Woo Shik), comença 
a donar classes particulars a casa de Park (Lee Seon-gyun), les dues famílies, que tenen moltes coses en comú 
tot i pertànyer a dos mons totalment diferents, comencen una relació de resultats imprevisibles. 
"Extraordinària (...) sorprenent (...) no perquè sigui una bona, excel·lent pel·lícula, que és quelcom a què Bong Joon-ho ens té més o menys 

avesats, sinó per la naturalesa endimoniadament còmica i política de la seva proposta”. Carlos Reviriego: Diario El Mundo
 

“És una pel·lícula entretinguda, elegant i atrevida sobre l’engany i la servitud, que són temes interessants del cinema coreà (...). Peter 
Bradshaw: The Guardian

 
Brillant  (...) amb el seu talent per crear històries, fabricant variacions al voltant de les seves tesis, Bong Joon-ho s’esmerça aquí en el retrat 

dels desafavorits (...) hilarant i monstruosa paràbola social”. Manu Yañez. Fotogramas

2019: Festival de Cannes: Palma d’Or al Millor llargmetratge
2019: British Independent Film Awards (BIFA): Nominació Millor pel·lícula internacional independent.

Títol original: Gisaengchung  Direcció: Bong Joon-ho  Guió: Kim Dae-hwan, Bong Joon-ho, Jin Won Han
Repartiment: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik 

Any: 2019  País: Corea del Sud   Durada: 2h 12min Idioma: Coreà V.O.S.E
Gènere: Comèdia negra. Drama social. Thriller 

Organitza: Col·laboren:
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