L'any 1997 Cultura en Viu inaugurava la
seva sala de teatre situada a la Plaça
Cívica. Des d'aleshores centenars de
llums, sons, textures i matisos han donat
vida a l'espai escènic de l'Autònoma.
Durant aquest curs, en aquesta sala s'han
estat condicionant els equipaments
d'il·luminació i realitzant altres millores.
Després de vuit mesos sense activitat,
aquest mes de maig tornem a obrir les
portes amb els muntatges de música,
dansa i teatre resultants dels cursos i
tallers de creació escènica dels nostres
grups culturals.
Veure en escena dues coreografies de
l'Aula de Dansa, una obra de Maeterlink
i un treball d'interpretació de l'Aula de
Teatre, més dos concerts de les
formacions estables de l'Aula de Música
és tot un regal. Al darrera d'aquestes
produccions, hi ha el final d'un procés
d'aprenentatge, rigorós i entusiasta dels
estudiants que participen en aquests
tallers.
INTERIOR
Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Ricard Gázquez
Dimecres 7 de maig a les 17h
Dijous 8 de maig a les 13h
ART
Treball escènic del curs d'Iniciació a partir
de l'obra de Yasmina Reza
Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Màrcia Cisteró
Dimecres 14 de maig a les 17h
Dijous 15 de maig a les 13h
MISA DE HAYDN
Cor i Orquestra de l'Aula de Música de
la UAB
Direcció: Poire Vallvé i Jesús Badia
Dimarts 20 de maig a les 13:30h
CONCERT DEL COMBO DE MÚSICA
MODERNA DE LA UAB
Aula de Música de la UAB
Direcció: Daniela García
Dimecres 21 de maig a les 17h
DONES. IL·LEGALITAT.
SOM COM SOM?
Aula de Dansa de la UAB
Direcció: Carles Salas i Norma Ros
Dimecres 28 de maig a les 17h
Dijous 29 de maig a les 13h i a les 19 h
Entrada gratuïta a tots els espectacles

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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nova programació a la sala teatre
de la uab
cicle de documentals iranians
reposició de croades, lectura contra
la guerra
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Sala Teatre de la UAB: la
música, el teatre i la dansa

dilluns 5
EXPOSICIÓ

interior, de maurice maeterlinck
aula de teatre de la uab

L'art com a excusa
Exposició d'escultures de Ricard Vaccaro
Fins el 14 de maig
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

dimarts 6
CINEMA
El Dorado, de Howard Hawks
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
CINEFÒRUM CONTRA LES GUERRES
El gran dictador, de Charles Chaplin
Dins del cicle "Cinefòrum contra les guerres"

la mort de tintagiles, de maeterlinck
aula de teatre de la uab (2000)

Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge. Plaça Cívica
Hora: a les 16 h
Ho organitza: Assemblea d'Estudiants d'Econòmiques i
Centre de la Imatge de la UAB

dimecres 7

Interior és un exercici de voyeurisme: hi ha
una família que s'està a casa plàcidament,
sense témer res, sense esperar res. Un grup
de veïns se'ls guaita des del jardí, des d'un
finestra indiscreta. Ens expliquen una història
que els afecta directament. Cadascú la seva
versió. De sobte, comencen a enviar missatges
dins la llar tranquil·la d'aquests personatges,
que semblen no veure res, com si allò no anés
amb ells, com quan mirem la tele.

DOCUMENTAL

"No és llavors, quan l'home es creu a l'abric
de la mort exterior, que l'estranya i silenciosa
tragèdia de l'ésser i de la immensitat obre
veritablement les portes del seu teatre".
(M.Maeterlinck, Le tragique quotidien. Le
Trésor des Humbles. Mercure. Paris, 1896.)

TEATRE

Omia, de Mohsen Nazari
Madreseh Goosheh Hayat (School in the Corner), de Farzad Tohidi
Dervishes of Kurdistan, de Abbas Tahvildar
Tabaki, de Bahman Kiarostami
Dins del cicle "Documentals Iranians"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge. Plaça Cívica
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Sessions en VO amb subtítols en anglès.
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB

Interior, de Maurice Maeterlinck
Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Ricard Gázquez
Lloc: Sala Teatre de la UAB. Plaça Cívica
Hora: a les 17 h
Entrada gratuïta limitada a l'aforament de la sala

dijous 8
DOCUMENTAL

cicle de documentals iranians
El Centre de la Imatge de la UAB ens proposa,
a partir daquesta setmana, un cicle de
documentals iranians que pretén mostrar-nos,
de forma inèdita a lEstat Espanyol. Aquests
es van realitzar al marge de la indústria oficial
de cinema que es produeix a lIran. Algunes
de les projeccions que es visionaran van ser
programades en festivals europeus de cinema,
com el recent festival celebrat a Strasbourg
(Alemanya).
Lobjectiu del cicle és, sense cap mena de
dubte, analitzar i mostrar aquests documentals
donant així loportunitat als espectadors de
tenir una nova visió de la realitat de lIran, a
més daportar un nou material cinematogràfic
inèdit.

Tehran, Sa'at-e 25 (Tehran: The 25th Hour), de Seifollah Samadian
Football Beh Sabk-e Irani (Football, Iranian Style), de Maziar Bahari
Dins del cicle "Documentals Iranians"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge. Plaça Cívica
Hora: a les 12 h
Entrada gratuïta
Sessions en VO amb subtítols en anglès
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
TEATRE
Interior, de Maurice Maeterlinck
Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Ricard Gázquez
Lloc: Sala Teatre de la UAB. Plaça Cívica
Hora: a les 13 h
Entrada gratuïta limitada a l'aforament de la sala

divendres 9
TEATRE
Croades, de Michael Azama
Lectura dramatitzada contra la guerra
Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Arnau Vidal
Dins l'acte d'entrega dels Premis Mots Passants del
Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB
Lloc: Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres
Hora: a les 10 h
Entrada gratuïta

