Casa Àsia al BCN Sports Film Festival
Casa Àsia col·labora per primer cop amb el BCN Sports Film | Barcelona International Film
Festival, amb un programa doble, consistent amb un col·loqui i un programa de cinema. En
primer lloc, comptarem amb Jae-Un Do, expert coreà amb una llarga trajectòria en el món de
l’esport, com a empresari i com a comentarista i agent, que ens parlarà dels últims Jocs
Olímpics d’hivern que s’acaben de celebrar a Pyeonchang, Corea del Sud, i que han servit per
donar un nou pas en la normalització de les relacions entre les dues Corees. En aquesta
trobada es farà referència d’una manera especial a la relació entre esport i educació, explorant
les diferències existents entre sistemes d’aprenentatge i entrenament en un món global i
competitiu que fa de l’esport una de les seves banderes. La visió comparada de Jae-Un Do
pel que fa a fenòmens anàlegs a Corea i Espanya pot resultar no només suggerent, sinó
també molt eficaç tenint en compte la seva experiència en el sector. Posteriorment, es
projectaran tres títols: God of Ice Skate (2018), Home Run (2018) i No More Losing (2017),
que contribueixen sense dubte a mostrar-nos la relació entre l’esport com a disciplina i la vida
quotidiana.
PROGRAMACIÓ
CONFERÈNCIA a CASA ÀSIA
Dijous 3 de maig, a les 19h
“Esport i més que esport”
Col·loqui sobre la pràctica esportiva a Corea
Participen:
Jae-Un Do: Consultor de Màrqueting Esportiu i exconseller de GLSE Sports & Entertainment.
Menene Gras Balaguer: Directora de Cultura i Exposicions de Casa Àsia.
PROGRAMA DE CINEMA als Cinemes Girona
Dissabte, 12 de maig de 2018, 20h
GOD OF ICE SKATE | Corea | Dir. Bongkeun Kwon | 2018 | 75’ | VOSE
Comèdia ambientada amb els jocs olímpics d’hivern a Corea, centrada inicialment en el
patinatge sobre gel. L’estrella nº1 del ping pong, Byungdoo (Hwang Jesung), no només és
una persona prepotent, sinó que no mostra cap respecte pels seus entrenadors i companys.
La seva vida canviarà, no obstant, quan conegui a l’Àngel (Lee Wonjong), que el transportarà
en el temps tot transformant-lo en jugador d’un equip de patinatge sobre gel. Aconseguirà
Byungdoo entendre perquè Àngel l’ha “castigat” i podrà tornar a la seva vida real després
d’aprendre dels seus errors? La pel·lícula ha estat èxit de taquilla a Corea després de la
popularitat aconseguida per alguns dels atletes que han participat en la última edició dels jocs
olímpics d’hivern (2018).

Dissabte, 19 de maig de 2018, 20h als Cinemes Girona
Projecció i col·loquí a càrrec de Jae-Un Do
HOME RUN | Corea | Dir. Kimb Park | 2018 | Curtmetratge 19’ | VOSE
En beisbol, s’anomena “carrera” o “home run” quan el batedor fa un contacte amb la pilota, de
manera que li permet recórrer totes les bases i anotar un punt més sense que es registri cap
error de la defensa... En Ki – Bong és un jugador més de l’equip. Tots el coneixen pel seu
nom de pila “Carrera”, ja que aquest no és massa bo encara que ell es mostra sempre
optimista. En Ki - Bong està enamorat de la Gina, una noia que va al mateix col·legi que ell.
Però, a la Gina, li agrada un altre batedor, en Sang – Moon i ella desitja que aquest guanyi el
partit. Per aquest motiu, ella vol fer un tracte amb en Ki – Bong: si en Ki – Bong aconsegueix
fer-li fer una carrera a en Sang – Moon, ella li concedirà un desig.
NO MORE LOSING | Corea | Dir. Hyungbok Lee | 2017 | Curtmetratge 21’ | VOSE
En Hyunseok és un treballador ordinari en busca de parella, aquest no deixa de fer preguntes
en una cita a cegues, fins que se n’adona de que el seu gust és completament oposat al
d’aquesta. Ell prefereix jugar a futbol, així que cancel·la una cita amb una nova noia. Però a
l’assabentar-se que la seva ex nòvia es casa, no dona crèdit al que vindrà després. La notícia
fa que en Hyunseok reaccioni ràpid i desesperat darrera la pilota per marcar un gol, però
l’espectador no s’assabentarà si ho aconsegueix fins al desenllaç.
CONFERÈNCIA
Data i horari: Dijous, 3 de maig de 2018, a les 19h.
Entrada lliure fins completar l’aforament. Inscripcions a través de la web: www.casaasia.es
Lloc: Casa Àsia | Pavelló de Sant Manel, Recinte Modernista de Sant Pau
C/ Sant Antoni Ma. Claret 167, 08025, Barcelona.
PROGRAMA DE CINEMA
Data i horari: 12 i 19 de maig de 2018, a les 20h.
Preu de l’entrada: 3,5€
Preu abonats i socis dels Cinemes Girona: 2€
Lloc: Cinemes Girona | C/ Girona, 175, 08025 Barcelona.
Organitza:

Casa Àsia - Barcelona | +34 93 368 08 36 | casaasia@casaasia.es

Col·laboren:

