
Song Hye Kyo Tantang Diri Sendiri Lewat
Drama Korea The Glory, Tak Ingin
Terlihat Lemah

Song Hye Kyo melawan dirinya dengan tergabung sebagai aktor khusus di sinetron Korea
terkini, The Glory. Selainnya dikerjakan oleh sutradara An Gil Ho dan penulis Kim Eun Sook,
argumen Song Hye Kyo terima penawaran sinetron ini karena personalitasnya berlainan dari
yang sempat dijalaninya.
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"Saat saya membaca dokumennya, saya berasa tersebut yang saya mencari. Jenis dan
watak ini saya mencari sepanjang perjalanan profesi saya. Saya inginkan jenis dan watak
semacam ini, dan pada akhirnya saya berjumpa dengan sinetron dan dalam watak ini," kata
Song Hye Kyo dalam pertemuan virtual pada Selasa, 20 Desember 2022.

Song Hye Kyo berperanan sebagai Moon Donk Eun, wanita yang simpan masa lalu
menyakitkan karena penghinaan dan kekerasan di sekolah 18 tahun kemarin. Moon Donk
Eun mempersembahkan hidupnya untuk membalasnya sakit hati pada beberapa orang yang
merusak periode kecilnya.

"Saat saya membaca dokumennya, saya berpikiran ini benar-benar ironis. Saya tidak dapat
pikirkan hal-hal lain. Bagaimana ini dapat terjadi ke orang itu dan ini dicatat dengan jeli oleh
penulis Kim, dengan benar-benar cantik," ucapnya. "Bila saya mempunyai tugas yang baik
untuk memvisualisasikan Donk Eun, ini bisa menjadi atraksi yang baik."

Song Hye Kyo dalam sinetron Korea The Glory. Photo: Netflix

Song Hye Kyo menjelaskan jika watak Moon Donk Eun benar-benar menanggung derita
karena kekerasan yang dirasakan di sekolah dan nyaris punya niat untuk akhiri hidupnya.
Beberapa orang dewasa disekelilingnya, terhitung orangtua, faksi sekolah, dan polisi tidak
memberi pelindungan. Song Hye Kyo ingin Moon Donk Eun tidak kelihatan kurang kuat
walau sebagai korban dan mempunyai masa lampau yang menyakitkan.

"Benar-benar melawan untuk memainkan seorang korban," kata Song Hye Kyo. "Saya tidak
mau ia kelihatan menyakitkan, saya ingin ia kelihatan kuat dan kuat dan itu yang saya coba
pusatkan."

Sejauh ini, Song Hye Kyo dikenali sebagai bintang melodrama. Tetapi, The Glory membuat
performa Song Hye Kyo benar-benar berlainan. Dari trailer sinetron yang fokus pada balas
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sakit hati, penghinaan, trauma periode kecil, dan konfrontasi ini, Song Hye Kyo terus
pancarkan gestur penuh kemarahan dan sakit hati.

"Saya menjadi bintang banyak melodrama awalnya, jadi di The Glory saya akan tampilkan
air muka yang betul-betul baru. Beberapa orang kemungkinan tidak akrab dengan muka
baru yang saya hadirkan di The Glory. Itu melawan tapi membahagiakan untuk saya,"
ucapnya.

The Glory sisi pertama akan tampil pada Jumat, 30 Desember 2022 kedepan di Netflix
dengan 8 adegan. Sementara sisi ke-2  yang terdiri dari 8 adegan akan tampil pada Maret
2023. Selainnya Song Hye Kyo, The Glory diperankan oleh Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park
Sung Hoon, Yeom Hye Ran, dan Jung Sung Ill.

Sinetron terkini Song Hye Kyo, The Glory, akan selekasnya tampil pada 30 Desember 2022

Lee Donk Hwi akui menyengaja memasangkan gantengg serius saat berperanan sebagai
ajudan raja casino di sinetron Big Bet.

The Forbidden Marriage mendatangkan sinetron Korea riwayat yang menambah sentuhan
unik dan membahagiakan pada narasi dan personalitasnya.

Song Joong Ki akui jika argumennya terima penawaran bermain di Reborn Rich karena
musuh mainnya ialah Lee Sung Min.

Song Hye Kyo akui tidak ingin tampilkan figur yang dikasihani, tetapi seorang yang ingin
dihibur dalam sinetron Korea The Glory.

Salah satunya penghargaan Asia Artist Awards 2022 yang sukses dicapai Kim Seon Ho
ialah Best Choice Actor

Dokumenter Super Junior: The Last Man Standing bercerita cerita dan hati individu
masing-masing anggota yang belum pernah di-launching awalnya.

Choi Min Sik mengutarakan tiga rintangan paling besar dalam menjadi bintang Big Bet, seri
sinetron comback-nya sesudah 25 tahun.

Berikut skenario sinetron korea The Forbidden Marriage, agenda tampil sampai link
menonton yang dapat dituruti.

Jung So Min sebagai artis Korea Selatan yang mengawali kiprahnya lewat seri tv Bad Gaes


