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"dios y el diablo en la
tierra del sol", de
glaubert rocha, a la
sala cinema

"europa és una dona", recital de poesia
a la plaça cívica
"loft" de nats nus dansa - toni mira, a la
sala teatre

Glauber Rocha sinscriu dins del Cinema
Novo de Brasil. Les seves pel·lícules,
de format gairebé documental, saben
captar imatges de la vida en les seves
expressions més extremes. Fugit de les
fronteres culturals, el seu llenguatge
pretén esdevenir un retrat fidel del món
i de les persones.

"dios y el diablo en la tierra del sol", de
glaubert rocha, a la sala cinema

l'agenda
genda · 29

exposició "fèlix martí ibañez" a la sala
d'exposicions de la uab

Un cinema social i compromès, que amb
Dios y el diablo en la tierra del sol
troba el seu màxim exponent.
La pel·lícula aprofundeix en lorigen i les
conseqüències de la misèria. Un viatge
on sestableix una perfecta dialèctica
entre Déu i el Diable, simbolitzats per
les figures del beat i el cangaceiro.

ofertes i
recomanacions
TEATRE LLIURE
El Teatre Lliure ofereix descomptes per
a l'espectacle El retablo de las
maravillas - Els Joglars. Cinco
variaciones sobre un tema de
Cervantes. Del 20 de febrer a l'11 d'abril,
a la Sala Fabià Puigserver.
De dimarts a dissabte a les 21 h, i
diumenges a les 18 h.
Condicions de l'oferta: Estudiants de la
UAB, 9 euros (presentant el carnet
d'estudiant).
ESPAI ESCÈNIC JOAN BROSSA
Oferta permanent del 50% de
descompte en tots els espectacles, per
a estudiants de la UAB (presentant
carnet UAB.) No acumulable amb altres
ofertes (com per exemple: el dia de
l'espectador).
Espectacle en cartell: La tempesta a
les mans, Guió i direcció: Jordi Coca.
Del 27 de febrer al 4 d'abril de 2004

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

lagenda al teu e-mail
si vols rebre setmanalment lagenda per correu electrònic
envians un missatge a: cultura.enviu@uab.es

europa és una dona

Informació i reserves al Punt de Serveis
de lEdifici d'Estudiants, Plaça Cívica.
Ofertes exclusives per a la comunitat
universitària. Consulteu la nostra pàgina
web:

dilluns 8

"loft" de nats nus dansa
- toni mira, a la sala teatre

CINEMA
Lolita, de Stanley Kubrick
Dins del Cicle "Stanley Kubrick II"
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
CINEMA
Qué bello es vivir, de Frank Capra, adaptació del
"Conte de Nadal"
de Charles Dickens
Dins del cicle "Adaptacions cinematogràfiques"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
dimecres 10

Toni Mira a Loft

El dijous 11 de març, a les 17 h, Loft a la Sala
Teatre. Aquest espectacle professional de dansa
és la darrera creació sorgida del laboratori de Nats
Nus, una de les companyies catalanes de dansa
més prestigioses i de major projecció internacional.
Barrejant moviment amb text i música, lespectacle
vol arribar a tota mena de públic, i para especial
atenció en aquelles persones que sapropen a la
dansa per primera vegada.
El joc entre el ballarí i la seva ombra té moments
de gran força poètica un nés lestripat cant a
capella del tema Nowhere Man dels Beatles; i no
hi falten puntes dhumor, com la divertida dissertació
sobre com posar en marxa un reproductor de CD.

CINEMA
Dios y el diablo en la tierra del sol, de Glauber Rocha
Dins del Cicle "Història del Cinema II"
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
dijous 11
PREESTRENA
El regreso, d Andrej Zvjagintsev
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB i
Cinemes Verdi
POESIA

"europa és una dona",
recital de poesia a la plaça
cívica

"Europa és una dona"
Recital amb motiu del dia internacional de la dona
a càrrec dIsla Correyero i Biel Mesquida
Lloc: Plaça Cívica
Hora: 12 h
Ho organitza: Quark Poesia - Aula de Poesia de la UAB

La poesia és sens dubte lart més pobre, el més
democràtic en un sentit extens. Es construeix amb
un capital que és tan gratuït com la suor o la saliva.
Heretem lidioma com heretem el cos, i, sigui quina
sigui la situació o el lloc en què ens trobem, és
possible construir uns versos. La poesia dur a viure
poèticament, la qual cosa vol dir construir una mirada
que, ensinistrada com un animal, ens salva un cop
i un altra del vertigen de la línia divisòria entre la
meravella i l'espant d'ésser vius.

CINEMA

Biel Mesquida  (Castelló de la Plana, 1947).
Llicenciat en Biologia i en Ciències de la Informació.
Actualment treballa a la Universitat de les Illes
Balears. La seva primera novel·la, Ladolescent de
sal (1975), és un dels textos més singulars i
innovadors de la literatura catalana contemporània.
Ha fet traduccions, ràdio, guions de televisió i
realitzacions de cinema. t. Entre la seva obra poètica
destaquen els poemaris The blazing library (1994)
i Paraula de poeta (2002).

DANSA

Isla Correyero  (Miajadas, Cáceres, 1957). Guionista
de cine i televisió. Ha publicat els següents llibres
de poemes: Cráter (1984); Lianas (1988); Crímenes
(1993); Diario de una enfermera (1996), Premio de
Poesia Ciudad de Córdoba, 1996, La pasión, finalista
Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo,
1997. També és autora de Feroces (Muestra de
Poesía Radical, Marginal y Heterodoxa) ( 1998).

Fèlix Martí Ibáñez (1911-1972),
metge, sexòleg i llibertari
Del 25 de febrer al 19 de març
Lloc: Sala dExposicions de la UAB
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca
General, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre dEstudis dHistòria
de les Ciències i Centre de les Arts - Cultura en Viu

El fin del romance, de Neil Jordan
Dins del cicle "Adaptacions cinematogràfiques",
adaptació
de la novel·la homònima de Graham Greene
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge,
Plaça Cívica
Hora: 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB

Loft, de Nats Nus Dansa
Dirigit i interpretat per Toni Mira
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 17 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Aula de Dansa de la UAB
EXPOSICIÓ

