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Embriagado de Mulheres e de Pintura conta-nos a história de 
um pintor coreano do século XIX, Jang Seung-up, conhecido 
por Ohwon (1843-1897), que veio inovar a arte da Coreia.
Kim Byung-moon salva a vida de um rapaz chamado Jang, 
que está a ser espancado. Com um desenho, Jang explica 
o porquê da agressão. Byung-moon apercebe-se do talento 
inato do jovem e incentiva-o, ajudando-o a tornar-se um 
grande pintor. Com o passar dos anos, Jang Seung-up 
vai aperfeiçoando o domínio das técnicas, mas há uma 
angústia constante que o atormenta. 
Na senda da perfeição da sua arte, vai ultrapassando 
limites, quebrando regras, inovando constantemente, até 
sentir toda a sua energia interior transpirar para o papel.

«Uma curiosa descoberta, que seduz pela sensualidade e 
pela erotização de corpos e cenários.»
João Lopes, Cinema 2000

«Magnífico e obrigatório.»
António Cabrita, Expresso

«É um mundo de uma ilusão perfeita que encontra o seu 
lugar no ecrã, sem que a câmara de Im Kwon-taek tenha, 
aparentemente, procurado recriar o que quer que seja. Esta 
capacidade de ilusão, característica dos grandes filmes, 
onde a questão da verosimilhança já não se coloca, é, mais 
do que uma homenagem à pintura, uma exaltação do poder 
do cinema.»
Samuel Blumenfeld, Le Monde 

«Embriagado de Mulheres e de Pintura é sem dúvida um 
grande filme.»
Yannick Lemarié, Positif
 
«Saímos maravilhados pela força do assunto, pelo lirismo 
da forma, pela habilidade de Im Kwon-Taek em transformar 
a vida em arte, a trivialidade em graça. Entusiasmados com 
este dilúvio de cores, de gritos, de lágrimas, de carne e 
de álcool que conduzem, segundo a célebre expressão de 
Cocteau, a uma orgia de pureza.»
Pierre Murat, Télérama 

«Embriagado de Mulheres e de Pintura é a biografia 
cativantemente explosiva de um pintor coreano do século 
XIX, cuja principal preocupação é fazer valer a imagem como 
escrita, na medida da sua especificidade ideográfica.»
Sébastien Bénédict, Cahiers du Cinéma

Paleta e piela

Três gotas de esperma jorram no ventre de uma mulher 
como pinceladas sobre uma tela. Como filmar a pintura ? 
Im Kwon-taek responde da maneira mais radical. Um 
dos grandes cineastas do momento apresenta o seu 98º 
filme, Embriagado de Mulheres e de Pintura, e confronta 
pela primeira vez a sua arte com a de um pintor, Ohwon, 
um mestre coreano do século XIX, nascido em 1843, e 
desaparecido sem deixar rasto em 1897. […]

Saga. Ohwon foi um pintor de destino excepcional, o que o 
filme, respeitando as regras da biografia filmada, revela não 
sem grandeza, ou mesmo grandiloquência, misturando a 
história individual com fragmentos da narrativa colectiva. 
Os meandros da saga histórica giram em torno da vida de 
um artista, orlando-a de crises, de ímpetos, de figuras e de 
epopeia. Na Coreia antiga, a tradição distinguia dois tipos 
de artistas: o pintor da corte, que trabalhava sob o controlo 
dos mestres censores da monarquia; e o pintor culto, que 
aspirava a um ideal artístico, isolado do mundo, dando 
incansavelmente continuidade aos motivos herdados. 
Ohwon não pertencia a nenhuma destas categorias, e a sua 
pintura era absolutamente singular e inimitável, um desafio 
lançado às tradições pictóricas por um pintor pobre, orfão
e autodidacta.
Ainda hoje conta menos o respeito pelas regras que
o reconhecimento de um estilo, de uma personalidade 
carismática. O que, no cinema, chamamos um ‘autor’.
Im Kwon-taek narra este destino, da juventude turbulenta 
ao desaparecimento misterioso, através de uma série de 
sequências de trabalho e de vida, renunciando à exaustão e 
privilegiando os episódios significativos ou anódinos. O que 
coloca a questão maior do flme: como é que um pintor fora 
da norma pôde encontrar tamanha celebridade no seio de 
uma civilização que rejeitava toda a arte não conformista? 
A resposta, que passa pela impulsão criativa do vinho, das 
mulheres e do uso indistinto de técnicas pictóricas, propõe 
um retrato biforme do artista enquanto génio autodidacta.

Libidinal. Biforme, porque é evidente que o pintor e o 
realizador se confundem, ao ponto de se olharem no fundo 
dos olhos e se fundirem em Embriagado de Mulheres e de 
Pintura. A embriaguez é o que liga e une Ohwon e Im Kwon-
taek: a vitalidade criativa, a certeza do traço, a ambição 
épica, mas também a inspiração suprema, quase espiritual, 
encontrada no álcool e no erotismo. Podemos ver os efeitos 
disso nos maiores filmes de Im Kwon-taek, Mandala, Adada, 
ou a obra-prima que é The Surrogate Woman, bem como nos 
incessantes atalhos que, com ele, permitem que os géneros 
se misturem. 
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O jorro de vida das formas pelo pincel do pintor, tão 
impressionante nos momentos mais inspirados de 
Embriagado de Mulheres e de Pintura, é uma manifestação 
da alegria de viver e de filmar, uma pulsão libidinal ao 
mesmo tempo que a afirmação de uma bílis negra, 
eternamente triste e alegre, comum aos dois artistas.
Como se a arte corajosa, primitiva, prazenteira, virtuosa, 
do pintor se revelasse a matéria única do cinema de Im 
Kwon-taek. Estas duas formas de arte explodem assim 
conjuntamente os seus talentos desenfreados.»
Antoine de Baecque, Libération
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Da primeira vez que vi Embriagado de Mulheres e de 
Pintura, há três meses, o corte em staccato, a velocidade 
da narrativa, e a beleza fugaz de certos planos convenceu-
me de que estava perante uma obra-prima em plena 
maturidade, comparável em certa medida a Cinco Mulheres 
à Volta de Utamaro de Kenji Mizoguchi (1946). Chegara 
a essa conclusão inebriado pela beleza pictórica de dois 
filmes anteriores de Im, Fly High Run Far — Kae Byok (1991) 
e Chunhyang (2000), e pelo estatuto que o transformara no 
mais conceituado cineasta Coreano vivo. E o modo elíptico 
de contar a história, que me convidava a encaixar as peças 
em falta, levou-me a acreditar que o filme dizia muitas 
coisas sobre a arte.
Jonathan Rosenbaum, The Chicago Reader

Ohwon, o primeiro pintor coreano livre

Para este filme, que refaz o itinerário artístico do pintor 
Ohwon, Im Kwon-taek não dispunha mais do que alguns 
indícios. Na verdade, para além da sua célebre obra, 
o artista não deixou mais do que algumas indicações 
biográficas. Para a Télérama, Im Kwon-taek sonhou a vida 
do pintor, « apelando ao imaginário para preencher todos 
os pontilhados deixados pela realidade ». Até porque o 
cineasta, para além do destino individual do pintor, se 
interessa mais pela figura do artista na sua enorme solidão 
e no combate pela liberdade de criar. « Mais do que um 
retrato de um artista enigmático, Im Kwon-taek desenha 
o retrato de um pintor que quer afirmar a identidade do 
artista, longe das escolas, longe das academias », nota 
o Le Nouvel Observateur. De facto, na sociedade coreana 
do século XIX, existiam apenas dois tipos de pintores: os 
pintores de corte, funcionários submissos, e os pintores 
« cultos », vindos da aristocracia, que, sozinhos, tinham 
educação suficiente para conhecer a tradição desta arte 
que exerciam por prazer. Mas Ohwon era de origem plebeia. 

Como escreveu Michel Boujut no Charlie Hebdo, « ele 
começa por copiar febrilmente as obras dos seus grandes 
antecessores, até isso deixar de ser suficiente. Ohwon vai 
romper com a tradição, mudar a sua forma, quebrar as 
tutelas do academismo, ser enfim ele próprio, concentrar 
no seu desenho a energia vital que passa entre o homem 
e a natureza, introduzir num traço de tinta a essência 
das coisas. Numa palavra, ele resiste ». « Ninguém, 
excepto Maurice Pialat no seu Van Gogh, e num estilo 
completamente diferente, celebrou com esta intensidade, 
esta incandescência, o papel do artista », precisa a 
Télérama. Ohwon terá sido o primeiro pintor no sentido 
moderno do termo. Preferindo a errância dos caminhos 
ao conforto de um palácio, « ele é o primeiro a viver dos 
seus quadros, com uma independência feroz » (Le Figaro), 
« impondo-se pelo seu próprio génio » (Les Inrockuptibles). 
Para a Positif, trata-se de um filme « emblemático pela 
defesa de uma criação livre, autónoma, sobre um pintor 
que soube demarcar-se das limitações da pintura chinesa 
e desenvolver um caminho pessoal ». Embriagado de 
Mulheres e de Pintura é um « hino sumptuoso à liberdade 
artística », conclui o Le Journal du Dimanche. 
Véronique Doduik, Cinémathèque Française [Revista de imprensa
de Embriagado de Mulheres e de Pintura (Im Kwon-Taek, 2002)]
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