3/9 novembre 2003

programació del cineclub
fritz lang de la uab

dijous 6 de novembre: música, teatre i
cinema a la festa major uab

Cicle Stanley Kubrick I (1957-1964)

programació del cinceclub fritz lang:
cicle stanley kubrick i cinema policíac

El Cineclub Fritz Lang comença la seva
programació de cinema per aquest curs amb
la primera part del Cicle Stanley Kubrick,
que pretén fer un repàs cronològic a les
primeres pel·lícules del genial director. Tots
els dilluns a les 12 h podrem entrar en
lunivers dun dels directors més polèmics i
extraordinaris de la història del cinema.
Kubrick ha revolucionat el llenguatge
cinematogràfic tractant alhora el sexe, la
violència, la política i la societat
contemporània, sense cap mena de prejudici,
recreant i fent paleses les parts més obscures
i obscenes de lésser humà. Els títols
previstos són: Senderos de gloria, Atraco
perfecto, El beso del asesino, Espartaco,
Lolita (una intrigant adaptació del clàssic de
Nabokov), i Telefono Rojo, ¿volamos hacia
Moscú?, la visió més irònica de la Guerra
Freda. Per al segon semestre es programaran
les pel·lícules restants de la filmografia de
Kubrick: La naranja mecánica, 2001 Una
Odisea del Espacio, i La chaqueta
metálica.

presentació de quark poesia
preestrena de dogville,
últim film de lars von trier

l'agenda · 19

10è aniversari de la mort de fellini

Cicle Cinema Policíac (1967-1972)
El segon cicle previst en la programació del
Cineclub per aquest primer semestre ens
acosta a algunes de les pel·lícules mítiques
del gènere policíac, tots els dijous a partir de
les 16 h. Aquesta iniciativa pretén defensar
un estil cinematogràfic encara poc valorat, i
del qual en trobem els millors exponents
entre 1967 i 1972. Una de les joies del cicle
és Harry, el sucio, amb la brillant interpretació
de Clint Eastwood que el va llençar a lèxit
internacional. La resta de títols del cicle són:
A quemarropa, Bullit, El silencio de un
hombre, la Huida i French Connection,
amb Gene Hackman y Fernando Rey

ofertes culturals
LESTRUCH espai per al desenvolupament
de les arts.
Oferta dinvitacions, descomptes i 2x1 per a
la programació de teatre, dansa i música,
doctubre a desembre de 2003. Informació
a Cultura en Viu, Edifici d'Estudiants, Plaça
Cívica.
Aquesta setmana disposem de 10 invitacions
per a l'espectacle teatral "Bones Intencions",
amb direcció de Roger Bernat.

centre de les arts
Informació: PUNT DE SERVEIS
Edifici d'Estudiants de la Plaça Cívica
Tel: 93 581 10 21
A/e: cultura.enviu@uab.es

www.blues.uab.es/cultura
consulteu a la nostra web la programació al llarg del curs

senderos de gloria

Informació i reserves a Cultura en Viu, Edifici
d'Estudiants, Plaça Cívica.
Ofertes exclusives per a la comunitat
universitària. Consulteu la nostra pàgina web.

dilluns 3

dijous 6 de novembre:
música, teatre i cinema
a la festa major uab

CINEMA
Senderos de gloria, de Stanley Kubrick
Dins del cicle Stanley Kubrick I
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang de la UAB

dimarts 4
CINEMA I DRET
Matrimonio a la italiana, de Vittorio de Sica
Dins del cicle Imatges del Dret al Cinema
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 13,30 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Facultat de Dret i Centre de la Imatge de la UAB

dimecres 5
CINEMA

dei furbi
El dijous 6 de novembre la UAB celebra la seva Festa
Major. Cultura en Viu ha programat tres espais d'actuació
que funcionaran entre les 12 h i les 20 h. El tret de sortida
el posarà la Companyia Sarruga Produccions amb
l'espectacle "Nelaüa". Aquesta acció es farà a la Rambla
Nord, el recinte principal d'aquesta edició de la Festa Major
La música es podrà sentir a partir de les propostes de tres
grups a l'Escenari de la Mediterrània, situat davant la
Facultat de Filosofia i Lletres. Camàlics obrirà boca amb
la fusió de sons de la mediterrània i ritmes del funk, per
donar pas a una de les joves bandes de folk del país:
Gertrudis. Finalment, tancarà la festa O Jarbanzo Negro,
que amb un espectacle més propi de circ que de concert
musical, ens faran ballar a ritme de mambo, ska, rumba,
rock, electrònica i folk.
A la Sala Teatre de la UAB, situada a l'Edifici d'Estudiants
de la Plaça Cívica, a les 19 h es presentarà "Divertimento
(o la comèdia dels criats)", de la Companyia Dei Furbi.
Aquesta companyia va sorprendre la crítica i el públic amb
el seu anterior espectacle, "Scherzo", una nova manera
d'entendre la "Commedia dell'Arte": A l'Autònoma, podrem
gaudir del seu segon treball, acabat d'estrenar, on se'ns
proposa un joc atrevit entre l'absurd i les befes, i on la
fortuna i l'amor s'enfronten a l'odi i la dissort.
Finalment a la Sala Cinema de la UAB de la Plaça Cívica,
tindrem programa doble. En primer lloc a les 12 h es
projectarà "Dogville", l'última pel·lícula de Lars Von Trier,
dins del cicle de preestrenes en exclusives del Centre de
la Imatge i els Cinemes Verdi. La segona part arribarà a
les 16 h amb l'inici del "Cicle de Cinema Políciac" del
Cineclub Fritz Lang i la projecció de "A quemarropa" de
John Boorman, un clàssic del cinema negre de la dècada
dels anys seixanta.
Durant tot el dia, a la Rambla Nord, hi haurà altres activitats
organitzades per estudiants i entitats de la UAB.

The Informer, de John Ford
Dins del cicle Història del Cinema I
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 12 h i 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
POESIA
Presentació de Quark Poesia, lAula de Poesia de la UAB
Recital poètic a càrrec de Montserrat Abelló, Anna Aguilar-Amat, Josefa Contijoch,
Francesc Garriga, Ricardo Massari, Laia Noguera, Josep Pedrals, Jaume Terradas,
Joaquim Sala i Esther Xargay
Lloc: Amfiteatre de la Mediterrània (grada exterior de lAuditori de la Facultat de
Filosofia i Lletres)
Hora: 12,30 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Quark Poesia

dijous 6
ACTIVITAS CULTURALS DE LA FESTA MAJOR DE LA UAB
TEATRE
Nelaüa, Sarruga Produccions
Lloc: Rambla Nord
Hora: 12 h
PREESTRENA DE CINEMA
Dogville, de Lars Von Trier
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 12 h
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB i Cinemes Verdi
MÚSICA
Camàlics, Funk i mestissatge mediterrani
Lloc: Escenari de la Mediterrània, davant de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Hora: 13 h
MÚSICA
Gertrudis, Folk i fusió
Lloc: Escenari de la Mediterrània, davant de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Hora: 15,30 h
CINEMA

quark poesia
Quark és el nom que reben les sis partícules elementals
de la matèria. Quark és un formatge fresc i untuós. Quark
és un programa dordinador. Quark significa nimietat en
la llengua de Goethe. Lorigen del nom Quark en la física
quàntica és literari. El diu un personatge ebri de James
Joyce que pronuncia equívocament el terme quart. Quark
és el caos i lordre.
Quark poesia és un col·lectiu que treballa per la promoció
de poetes i escriptors menys coneguts en llengües menys
traduïdes i per lintercanvi didees i dobres poètiques. Els
seus objectius són promoure els poetes en llengua catalana
i establir un intercanvi amb poetes daltres llocs del món.
És una entitat que vol créixer amb la col·laboració dels
estudiants, professors i PAS, per tal de desenvolupar
tallers, espectacles i altres activitats.
Aquest dimecres 5 de novembre, a les 12,30 h es realitzarà
un recital de presentació de l'associació amb la
participació de Montserrat Abelló, Anna Aguilar-Amat,
Josefa Contijoch, Francesc Garriga, Ricardo Massari, Laia
Noguera, Josep Pedrals, Jaume Terradas, Joaquim Sala
i Esther Xargay. Aquesta activitat servirà també per
recuperar un espai íntim i emblemàtic del campus:
l'amfiteatre que hi ha sobre l'Auditori de Lletres, que a
partir d'aquest curs es denominarà l'Amfiteatre de la
Mediterrània.

A quemarropa, de John Boorman
Dins del cicle Cinema Policíac (1967-1972)
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 16 h
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang de la UAB
MÚSICA
O Jarbanzo Negro, Jove orquestra mediterrània.
Lloc: Escenari de la Mediterrània, davant de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Hora: 18.30 h
TEATRE
Divertimento (o la comèdia dels criats), Companyia Dei Furbi
Lloc: Escenari obert, davant de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Hora: 19 h
ENTRADA GRATUÏTA A TOTES LES ACTIVITATS

divendres 7
CINEMA
FELLINI, ET RECORDO
10è aniversari de la mort de Federico Fellini
presentació a càrrec de Roman Gobern, catedràtic de comunicació audiovisual i
publicitat de la UAB
Projecció de la pel·lícula Roma
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge i Àrea de Comunicació Audiovisual i de Publicitat
de la UAB

