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Έγινε ο πρώτος Ασιάτης που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

Μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς των Όσκαρ αναδείχθηκε ο Μπονγκ Τζουν Χο.

Με την ταινία του «Παράσιτα» (Parasite), έγινε ο πρώτος ασιάτης που κέρδισε το βραβείο
καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ το έργο του έγινε η πρώτη ξενόγλωσση ταινία στην ιστορία
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των Όσκαρ που κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας.

Ο 50χρονος Μπονγκ άφησε πίσω του βετεράνους, όπως ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Κουέντιν
Ταραντίνο. Παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, μίλησε με θερμά λόγια
και για τους δύο.
«Όταν πήγαινα σχολείο, μελετούσα τα φιλμ του Μάρτιν Σκορτσέζε. Και μόνο που ήμουν
υποψήφιος ήταν τεράστια τιμή. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα», είπε
καταχειροκροτούμενος.
«Όταν ακόμα οι περισσότεροι στις ΗΠΑ δεν γνώριζαν καν τις ταινίες μου, ο Κουέντιν πάντα
τις έβαζε στους καταλόγους του» με τα αγαπημένα του φιλμ, συνέχισε ο Μπονγκ. «Εδώ
είναι. Κουέντιν, σ’ αγαπάω!»

«Θα πίνω μέχρι το πρωί», είχε πει νωρίτερα, όταν παραλάμβανε το βραβείο καλύτερης
ξενόγλωσσης ταινίας.
Ο Μπονγκ συνηθίζει να γυρίζει ταινίες η πλοκή των οποίων τις κάνει κωμωδίες και θρίλερ
ταυτόχρονα, όπως για παράδειγμα το φιλμ «Μνήμες εγκλήματος» (Memories of Murder,
2003).

Ποιος είναι ο Μπονγκ Τζουν-χο
Γεννήθηκε στη Νότια Κορέα το 1969, και ήταν το μικρότερο από τα 4 παιδιά της
οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν γραφίστας και σχεδιαστής και καθηγητής και η μητέρα
του ήταν νοικοκυρά ενώ ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του ήταν διάσημος
συγγραφέας.

Η οικογένεια του μετακόμισε στη Σεούλ όταν εκείνος πήγαινε Δημοτικό. Ο Μπονγκ
σπούδασε κοινωνιολογία σε… δόσεις καθώς σταμάτησε για να υπηρετήσει στο στρατό και
επέστρεψε στο πανεπιστήμιο το 1992. Εκεί, έκανε τις πρώτες του ταινίες μέχρι που
αποφοίτησε το 1995.

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 σπούδασε και στην Κορεατική Ακαδημία Κινηματογράφου.
Έχει κάνει πολλές ταινίες, κάποιες από αυτές έγιναν επιτυχίες και κέρδισαν διεθνή
βραβεία. Τα «Παράσιτα» ‘όμως όπως αποδείχθηκε ήταν η απογείωση του.
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