cineclub fritz lang

31 març/6 abril 2003

El Cineclub Fritz Lang de la UAB neix el 14
de desembre de 1986, impulsat pel professor
Fèlix Ibáñez i un grup d'estudiants d'art. Des
d'aquest moment inicia les seves projeccions
amb l'objectiu d'apropar la cultura
cinematogràfica a la comunitat universitària.
El Cineclub Fritz Lang s'ha consolidat com
un dels Grups Culturals de la UAB dins de
Cultura en Viu. Ha organitzat des dels seus
inicis una programació regular de cinema
al llarg del curs. Aquesta programació
s'estructura normalment en cicles temàtics,
d'autor o de gènere, que el Cineclub
considera d'interès per a la universitat.

erice i wenders al cinema de la uab
refugiats als balcans

El Cineclub està conformat per socis que
són, majoritàriament, membres de la
comunitat universitària de la UAB. Pretenen
gaudir, en companyia d'altres enamorats
del cinema, de joies a vegades difícils de
trobar a les sales. Per aquest segon
semestre del present curs acadèmic, ens
han preparat un cicle d'adaptacions
cinematogràfiques, un curs monogràfic
de cinema sobre el gènere western, i el
número 5 de la revista Projeccions de
cinema.
Durant aquests 16 anys de vida a la UAB,
el Cineclub ha patit daltabaixos, xocs frontals,
naufragis i descobriments de tresors. També
persecucions pels passadissos de les
facultats amb pel·lícules a les mans, mentre
boles enormes de temps els trepitjaven els
talons, grans cavalcades per paratges que
els semblaven deserts fins que trobaven un
altre amant de John Ford. Hi ha hagut
somriures, llàgrimes, petons, abraçades,
orgasmes i bufetades. Però ara, al costat
d'aquest arbre escarransit i sec que són les
dificultats del passat, poden posar a Fritz
Lang com a testimoni i dir ben alt i amb el
puny alçat que mai més es tornarà a passar
gana cinematogràfica a l'Autònoma.
Inscripcions obertes al monogràfic de
cinema "La mort del Western".
Horari d'inscripcions: d'11h a 14h i de 15h
a 18h a Cultura en Viu.

recomanacions i
ofertes culturals
La Sala Versus Teatre ofereix un descompte
del 50% als estudiants de la UAB que vulguin
assistir a l'espectacle "Estimada Helena
Serguéievna". Entre el 27 de març i el 10
d'abril. El preu amb el descompte és de 8 .

croades contra la guerra
El dimarts 8 dabril a les 13 h, a lAuditori de
la Facultat de Filosofia i Lletres, lAula de
Teatre de la UAB farà una lectura
dramatitzada de lobra Croades de Michel
Azama

Cultura en Viu
Edifici d'Estudiants de la Plaça Cívica
Tel: 93 581 27 56
A/e: cultura.enviu@uab.es

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

Los Figurantes. Aula de Teatre de la UAB. Curs 96/97

Exclusivament ensenyant el carnet UAB a la
taquilla. Podeu reservar les entrades trucant
al telèfon de la sala Versus Teatre: 93 232
31 84.

l'agenda · 7

cicle cinema i disminució

dilluns 31

cicle cinema i disminució,
trencant barreres

CINEMA
El sur, de Víctor Erice
Dins del cicle "Historia del Cinema II"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
"Refugiats als balcans. Una experiència de solidaritat
universitària"
de Jordi Tolrà i Luís Marín
Lloc: FNAC-El Triangle (Plaça Catalunya, Barcelona)
A càrrec de Magda Oranich
Hora: 19h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Fundació Autònoma Solidària

dimarts 1
CINEMA
El amigo americano, de Wim Wenders
Dins del cicle "Literatura i Cinema. Adaptacions
cinematogràfiques"
Yo soy Sam

Aquest 2003 és l'Any Europeu de les Persones amb
Discapacitat, i per commemorar-lo la Fundació
Autònoma Solidària i l'Associació Pro-Disminuïts de
la UAB organitzen una sèrie d'activitats al llarg de
l'any amb l'objectiu de contribuir al procès d'assolir
la plena igualtat dels drets de les persones amb
disminució.
Una de les propostes és el cicle "Cinema i
Disminució" que es projectarà a la Sala Cinema
del Centre de la lmatge de la UAB, els dijous a les
16 h. Es podran veure les pel·lícules: Yo soy Sam
(3 d'abril), Bailando en la Oscuridad (10 d'abril),
Esencia de Mujer (24 d'abril) i Shine (8 de maig).
La difusió d'aquestes pel·lícules vol servir per
sensibilitzar la comunitat universitària respecte els
drets de les persones amb disminució.
Totes elles han estat estrenades no fa gaire i tenen
com a comú denominador la discapacitat com a eix
central de l'argument: la ceguesa, la disminució
psíquica, l'amor...

exposicions a la uab
Terra i Arbres
Artistes per la Terra
La Fundació Terra i Arbres porta a la UAB aquesta
exposició col·lectiva de diferents artistes
compromesos amb la preservació de la natura i el
nostre entorn.
Podeu visitar-la fins el 4 d'abril de 9 h a 21 h, a la
Sala d'Exposicions de la UAB, situada a l'edifici de
la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
(Plaça Cívica).
Aparador d'Art: enquadra-ho!
L'art de mirar per veure
A l'aparador d'art ubicat a la Facultat de Veterinària
s'exposa l'obra pictòrica "Cañas", d'Inés Arnedo.
Podeu visitar-la durant el mes de març i abril a la
primera planta de la Facultat de Veterinària de la
UAB (davant del bar).

Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 12 h
Entrada: 2,5 / Socis del Cineclub Fritz Lang, gratuït
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang

dimecres 2
CINEMA
El factor Pilgrim, de Santiago Amodeo i Alberto Rodríguez
Dins del cicle "Els dimecres, cinema en VO"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 12 h i a les 16 h
Entrada: 2,5
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
CONFERÈNCIA
Dona i escriptura
a càrrec de Pilar Gadoyol (professora de Traducció i
Interpretació de la Universitat de Vic), i de Montserrat Bacardí
(professora del Departament de Traducció i Interpretació de
la UAB). Dins de les "III Jornades de debat i reflexió; la dona
al segle XXI".
Lloc: aula 2 de la Facultat de Traducció i Interpretació de la
UAB
Hora: 11 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Associació d'Amics de la UAB i Institut Català
de la Dona

dijous 3
TELEVISIÖ
Xavó Xaví, realitzat per Òscar Pérez
Dins del cicle "Mirades a la televisió: Gran Angular"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
CINEMA
Yo soy Sam, de Jessie Nelson
Dins del cicle "Cinema i disminució"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge
Hora: a les 16 h
Entrada: Entrada gratuïta
Ho organitza: PIUNE de la Fundació Autònoma Solidària, i
ADUAB (Associació Pro-Disminuïts de la UAB)

