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terra i arbres,
artistes per la terra

pensar la llibertat al cinema de la UAB

La Fundació Terra i Arbres és una fundació
sense ànim de lucre que reuneix a tot un seguit
d'artistes compromesos amb la preservació de
la natura. Alguns d'aquests artistes tenen un
bagatge de més de 20 anys d'experiència en
activitats dedicades a fomentar la conservació
del medi ambient i a promoure la cultura de l'arbre.

el sueño eterno, vist per howard hawks
terra i arbres, artistes per la terra

Fa uns anys, aquesta fundació inicià les seves
activitats amb una exposició itinerant on varen
prendre part reconeguts artistes i escriptors que
amb les seves obres gràfiques i els seus
manuscrits, rendiren homenatge a la terra i els
Arbres.

l'agenda · 5

Terra i Arbres, Artistes per la Terra és l'exposició
itinerant que reuneix tot aquest seguit d'obres
d'art inèdites, úniques i exclusives que més de
100 artistes han creat expressament per aquest
projecte. Aquesta exposició, que el Centre de
les Arts-Cultura en Viu porta a la nostra
universitat, compren tot tipus d'obres artístiques
de diversos camps, com ara pintura, escultura,
joieria, dibuix, així com mostres d'assaigs de
diversos escriptors i periodistes de renom i prestigi.
En ella participen, entre molts d'altres, Miquel de
Palol, Antonio Gala, María de la Pau Janer, Enric
Larreula, Ana Mª Matute, Rosa Regás, Margarita
Rivière, M. Mercé Roca, Isabel-Clara Simó, Alberto
Vázquez Figueroa, Kim, Fer, Forges, GallegoRey, Quino, Mingote, Jap, Romeu, Máximo,
Cesc, Jose Luis Aguirre, Jordi Aligué, Verórica
Bustamante, Modest Cuixart,, Pedro de Miguel,
Josep Grau Garriga, Josep Guinovart, Joan
Herández Pijuán, Manuel Marzo-Mart, Josep
Ministral, Miquel Plana, Albert Ràfols Casamada,
Lluis Roura, Josep M. Subirachs, Josep Maria
Xart, Enric Benavent i Antonio Hervás Amezcua.
Aquesta exposició es pot visitar, de 9 a 21 h,
fins el 4 d'abril a la Sala d'Exposicions de la
UAB situada a l'edifici de la Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General (Plaça Cívica).

recomanacions i
ofertes culturals
L'Espai Escènic Joan Brossa fa una oferta
permanent del 50% de descompte
als estudiants de la UAB que vulguin assistir als
seus espectacles.
Exclusivament amb el carnet UAB.
No acumulable amb altres ofertes (com per
exemple, el dia de l'espectador).

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

LArbre, Cesc (Francesc Vila i Rufas)

Per més informació: http://www.espaibrossa.com

gran angular
al cinema de la uab

dilluns 17
CINEMA
Desierto Rojo, de Michelangelo Antonioni
Dins del cicle "Historia del Cinema II"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: a les 12h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB

dimarts 18
CINEMA
El sueño eterno, de Howard Hawks
Dins del cicle "Literatura i Cinema. Adaptacions cinematogràfiques
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: a les 12h
Entrada: 2,5 / Socis del Cineclub Fritz Lang, entrada gratuïta.
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang
EXPOSICIÓ
Terra i Arbres, Artistes per la Terra
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB. Edifici de la Biblioteca de
Comunicació i Hemereoteca General - Plaça Cívica
Inauguració el dimarts 18 de març a les 13 h. Aquesta exposició es
podrà visitar fins el 4 d'abril de dilluns a divendres de les 9 a les 21 h

Mirades a la televisió: Gran Angular

Aquest dijous, a les 12 hores, comença un nou cicle,
Mirades a la televisió: Gran Angular, a la Sala
Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, ubicat a
la Plaça Cívica. Durant tres sessions, i fins el 3
d'abril, es projectaran tres documentals produïts pel
programa televisiu Gran Angular de TVE Catalunya.
La selecció d'aquests documentals es va realitzar
considerant els seus valors artístics, així com també
els temes abordats, que tracten realitats quotidianes
des d'òptiques diferents de la resta de programes
televisius tradicionals.
A la primera sessió es projectarà: "Pensar la llibertat",
realitzat per Cesc Tomàs, un documental on es
planteja a un grup de dones filòsofes la següent
qüestió: com podem ser més lliures?

inscripcions obertes a
cursos i tallers de
cultura en viu
Segueixen obertes les inscripcions a diferents cursos
i tallers dels Grups Culturals de la UAB, i a d'altres
activitats reconegudes amb crèdits de lliure elecció,
en conveni amb entitats externes.
Monogràfic de cinema: La mort del Western
Cineclub Fritz Lang de la UAB
La simfònica de prop:
La música orquestral de Schubert i Beethoven
OSV (Orquestra Simfònica del Vallès)
Làudio-visual que sescolta
(Paisatges sonors, la confluència àudio-visual)
* SGAE (Societat General d'Autors i Editors) i Centre
de la Imatge de la UAB
Horari dinscripcions: d11h a 14h i de 15h a 18h
(*) Les inscripcions a aquests cursos es realitzen a les
seves seus
Per a més informació:www.blues.uab.es/cultura/cursos.htm

Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de les Arts-Cultura en Viu
CONFERÈNCIA
Política i pràctica en l'ensenyament de les llengües.
El paper del Consell d'Europa
a càrrec de Daniel Coste
(professor de l'Escola Normal Superior de Lió)
dins del cicle sobre "Llengua, coneixement i creativitat" de l'Any de
les Llengües de la UAB.
Lloc: Sala d'actes del Rectorat
Hora: a les 18 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Any de les Llengües de la UAB

dimecres 19
CINEMA
Midnight, de Walter Salles i Daniela Thomas
Dins del cicle "Els dimecres, cinema en VO"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: a les 12h i a les 16h
Entrada: 2,5
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
CONFERÈNCIA
Dona i política
a càrrec de Teresa Freixes
(catedràtica de Dret Constitucional de la UAB)
dins de les III Jornades de debat i reflexió: La dona al segle XXI
Lloc: Sala d'actes de la Facultat de Dret
Hora: a les 11 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Associació d'Amics de la UAB i Institut Català de la
Dona

dijous 20
TELEVISIÓ
Pensar la llibertat, realitzat per Cesc Tomàs
Dins del cicle "Mirades a la televisió: Gran Angular"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: a les 12h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB

