SPRÁVA PRE MÉDIÁ
Ciné club pozýva na Mobile Home
V rámci spoločného projektu Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Francúzskeho inštitútu uvedú
ďalšiu filmovú lahôdku
 KOŠICE 7. DECEMBRA 2015
Milovníci francúzskej kinematografie sa môžu tešiť na ďalšie filmové „rendez-vous“. Po
vydarenej novembrovej premiére pre nich Ciné club, pôsobiaci pri Filozofickej fakulte UPJŠ
v Košiciach, pripravil projekciu francúzsko-belgickej komédie režiséra a scenáristu Françoisa
Pirota Mobile Home (Karavan).
Premietanie sa uskutoční 9. decembra o 17:00 v miestnosti AT1P1 v priestoroch Katedry
anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na Petzvalovej 4 v Košiciach. Vstup je voľný.
Mobile Home (2012) je úsmevný príbeh o dvoch tridsiatnikoch, ktorým život tak trochu
uteká pomedzi prsty. Keď sa Simon – nenapraviteľný rojko s množstvom plánov – rozíde so
svojou snúbenicou, rozhodne sa vyraziť na cestu okolo sveta so svojím jediným priateľom
Julienom. Ten – na rozdiel od Simona – stojí nohami pevne na zemi a má vo svojom živote
pomerne jasno. Ich spoločná cesta prináša mnohé humorné zápletky aj neľahké prekážky...
Aj tento film – rovnako ako „premiérovú“ snímku Casse-tête chinois (Čínsky hlavolam) –
uvedie Ciné club v pôvodnom znení s anglickými titulkami, ktoré zabezpečili poslucháči
tlmočníctva a prekladateľstva študujúci na filozofickej fakulte. Po skončení premietania bude
nasledovať neformálna diskusia. V úlohe moderátora sa predstaví francúzsky lektor Michel
Bourdier pôsobiaci na Katedre romanistiky a klasickej filológie FF UPJŠ od septembra 2015.
Platforma Ciné club je súčasťou medzinárodného projektu zacieleného na popularizáciu
frankofónnych kultúr na Slovensku. Participujú na ňom Filozofická fakulta UPJŠ (konkrétne
jej Katedra anglistiky a amerikanistiky a francúzska sekcia Katedry romanistiky a klasickej
filológie), Veľvyslanectvo Francúzskej republiky a Francúzsky inštitút. Ciné club chce hlavný
cieľ projektu napĺňať organizovaním pravidelných diskusných stretnutí spojených s verejným
premietaním vybraných francúzskych filmov. Prvé premietanie sa uskutočnilo 25. novembra
2015.
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