Dansa, teatre, música, literatura, art,
cinema i un munt de propostes culturals
han estat el menú principal de les
diferents agendes setmanals de Cultura
en Viu. Amb aquest número, tanquem
un primer període de l'edició d'aquesta
publicació. Durant els propers mesos
l'activitat del campus es centrarà en el
exàmens, els cursos d'estiu i les
vacances.
A Cultura en Viu, el servei de dinamització
cultural del Centre de les Arts de la UAB,
estem projectant les línies d'actuació pel
proper curs. A mitjans de setembre
començaran les inscripcions als diferents
cursos i tallers de creació, amb crèdits
de lliure elecció, i encetarem la
programació de les sales de teatre,
cinema i exposicions de la UAB.
Durant el mes de juny també es realitzà
el procés de selecció dels estudiants
amb beca de col·laboració. A Cultura en
Viu, cada curs, col·laboren 4 estudiants
en tasques de producció cultural,
dinamització i comunicació d'activitats.
A principis del curs vinent, us proposarem
els continguts a l'agenda -15. Fins
aleshores, podeu consultar l'actualitat
cultural del campus a la nostra pàgina
web.
descomptes i avantatges
culturals
STI 2003 - Festival Sitges Teatre
Internacional
Del 30 de maig al 8 de juny de 2003
El Sitges Teatre Internacional ofereix
un 20% de descompte en tots els
espectacles per a la comunitat
universitària de la UAB i un 50% per als
membres del Grups Culturals de la UAB
(prèvia acreditació a Cultura en Viu).
Només vàlid per a venda anticipada per
Tel. Entrada o a la carpa del Festival
fins una hora i mitja abans de cada
espectacle.

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
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dansa: tres coreografies, un espectacle
el viatge interior d'antoni miró
una nube sobre bhopal
la mort del western
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dimarts 27
CINEMA

el viatge interior
d'antoni miró

Sin perdón, de Clint Eastwood
Dins del seminari "La mort del Western"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge.
Plaça Cívica
Hora: a les 11 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang de la UAB

dimecres 28
DOCUMENTAL
Una nube sobre Bhopal, de Gerardo Olivares i Larry Levene
Amb la presència de Jordi Vallverdú,
professor de Filosofia de la Ciència de la UAB
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge.
Plaça Cívica
Hora: a les 16 h
Entrada gratuïta, limitada a l'aforament de la sala
Ho organitza: Departament de Filosofia de la UAB
DANSA

Són trenta-cinc les obres que completen aquest
recull sota l'epígraf de "Viatge interior", totes
elles pensades i preparades pel pintor, per iniciar
una nova etapa plàstica en la qual experimentar
algunes innovacions tècniques
L'artista es transmuta en viatger o turista
escrutador de l'entorn urbà, es fa passejant de
carrers
concrets, d'arquitectures habitades, i ell mateix
es fa habitant de racons singulars, avingudes,
monuments... Protagonitza presències enmig
de multituds ....
Josep Lluís Peris i Gómez (Crític d'Art)

Fins els 12 de juny es presenta una mostra
d'aquesta sèrie d'Antoni Miró a la Sala
d'Exposicions de la UAB, situada a l'edifici de la
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
(Plaça Cívica). La sala està oberta al públic de
les 9 h a les 21 h.

Som com som? Il·legal, i Dones
Aula de Dansa de la UAB
Direcció: Carles Salas i Norma Ros
Lloc: Sala Teatre de la UAB. Plaça Cívica
Hora: a les 17 h
Entrada gratuïta limitada a l'aforament de la sala

dijous 29
DANSA
Som com som ? Il·legal, i Dones
Aula de Dansa de la UAB
Direcció: Carles Salas i Norma Ros
Lloc: Sala Teatre de la UAB. Plaça Cívica
Hora: a les 13 h i a les 19 h
Entrada gratuïta limitada a l'aforament de la sala

divendres 30
CONFERÈNCIA
La realitat social del barri del Raval de Barcelona
A càrrec de Ricard Gomà, professor de Ciència Política
de la UAB, Enric Canet, Cap de Recursos Humans del
Casal dels Infants del Raval i Cristina Sánchez,
educadora social del Casal dels Infants del Raval.
Lloc: Aula 14 de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Hora: a les 12 h
Ho organitza: Estudiants de Ciències Polítiques de la UAB

exposicions
PINTURA

dansa, dansa, dansa
Tres coreografies, dos dies de presentació, un sol
espectacle L'Aula de Dansa de la UAB tanca
aquesta setmana la programació de producció pròpia
al Teatre de l'Autònoma. El dimecres 28, a les 17
h. I el dijous 29, a les 13 h i a les 19 h.
Carles Salas dirigeix Il·legal i Dones, dues
coreografies a partir de l'energia de treball, el
coneixement i la imaginació dels alumnes del Taller
de Creació de l'Aula. L'espectacle es completa amb
Som com som? Coreografia fruit del Taller d'Iniciació
a la creació, dirigit per Norma Ros.
Aquests treballs s'estrenaran de forma unitària a la
nostra sala, però anteriorment, han estat presentats
en diferents trobades i festivals europeus de dansa
universitària, a Strasbourg, Nantes, París, Madrid
i Santiago de Compostela, en diferents formats i
adaptacions.

Viatge Interior, d'Antoni Miró
Fins el 12 de juny
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB.
Edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de les Arts - Cultura en Viu
FOTOGRAFIA
L'experiència dels voluntaris de la UAB a Galícia
Fins l'1 de juny
Lloc: Vestíbul de la Facultat de Ciències de l'Educació
Ho organitza: Delegació d'Estudiants de la UAB i Fundació
Autònoma Solidària
LOGOTIPS
El Xiringu
Exposicions dels treballs presentats al concurs de logotips i
eslògans per a "El Xiringu"
Fins el 7 de juny
Lloc: Vestíbul de la Sala Teatre de la UAB. Plaça Cívica
Ho organitza: Fundació Autònoma Solidària - Programa Salut
GRAFITIS
Exposició fotogràfica sobre grafitis urbans, d'Eulàlia Briz
Lloc: passadís de les aules 600 i exterior de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Ho organitza: Espai B5-125 d'Art de la UAB

