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la naranja mecànica
d'stanley kubrick

abús, roger mas i paul fuster a la sala teatre

Aquesta setmana presentem La naranja
mecànica, una de les pel·lícules més
polèmiques de la història del cinema.
Estrenada lany 1971, la pel·lícula pretén
ser un retrat de la violència extrema des
de diversos enfocaments: a nivell
personal, social o institucional.

la naranja mecánica de stanley kubrick
playtime de jacques tati
documentals i comerç just
preestrena a l'autònoma de "de nens",
la última pel·lícula de Joaquim Jordà

l'agenda·
genda· 30

Kubrick analitza les diferents arrels de
lodi i la violència en un relat que va
sorprendre i escandalitzar a tota una
generació.

playtime de
jacques tati
Jacques Tati ha passat a la història del
cinema com un dels grans còmics de la
gran pantalla, tot i que avui dia és encara
un desconegut per a la majoria de la
població.
Aquesta setmana projectem Palytime,
una pel·lícula on lespectador hi podrà
reconèixer els factors més importants i
que millor defineixen el cinema daquest
actor i director tan irònic i personal, ja
aleshores consagrat.

preestrena de la
última pel·lícula de
joaquim jordà
La preestrena d'aquesta setmana,
dins del cicle de preestrenes amb
col·laboració amb els Cinemes Verdi, és
la última pel·lícula del director Joaquim
Jordà, "De Nens".
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la naranja mecánica

En aquesta ocasió serà el mateix
director que, després de la premiada
"Pau i el seu germà" (2001), ens
presentarà la seva darrera creació a la
a la Sala Cinema de la UAB, aquest
dijous 18 de març, a les 12 h.

abús, roger mas i paul
fuster a la sala teatre

dilluns 15
CINEMA
La naranja mecánica, 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
Toro salvaje, de Martin Scorsese
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
dimarts 16
DOCUMENTAL

Abús

El dijous 18 de març, a les 17 h, a la Sala Teatre
de la UAB, Abús ens presentarà el seu segon CD
Mèltic. El grup, creat i liderat per Agustí Busom,
vindrà acompanyat dalguns dels seus col·laboradors
al disc: Roger Mas, Paul Fuster i Helena Miquel
(vocalista del grup Élena).
La seva original síntesi de la cançó elèctrica catalana
i forània, junt amb referències a grans grups de
lestil dels Pixies, Radiohead o The Cure, ha fet
dAbús un dels grups revelació del panorama musical
català dels últims anys. El proper dijous tindrem
loportunitat de gaudir del seu darrer treball, Mèltic,
expressió dun món a cavall entre la realitat física
i lespiritual, i per al qual ha comptat amb múltiples
col·laboradors vocals i instrumentals: Roger Mas,
Paul Fuster i Helena Miquel són només alguns noms
duna llista on també hi figuren Gerard Quintana i
Àlex Torío, entre daltres.

ofertes i recomanacions
LESTRUCH de Sabadell
Oferta dinvitacions i descomptes per a la
programació de teatre, dansa i música,
doctubre a desembre de 2003. Informació a Cultura
en Viu, Edifici d'Estudiants, Plaça Cívica.
Aquesta setmana disposem de 10 invitacions per
lespectacle Las Malqueridas, per divendres 19 de
març, a les 21,30 h. Teniu fins dimecres 17 de març
abans de les 12 h per confirmar la vostra assistència.
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
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:
www.blues.uab.es/cultura

Choropampa, de Rafael Cabellos i
Maquiladoras, de Xavier Calderón
Dins de la campanya "Comerç amb justicia a les universitats"
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Intermón Oxfam i FAS
CINEMA
Fuego, de Deepa Metha
Tema del col·loqui: Cultura índia
Dins del cicle: Cinema i col·loqui Lèsbic i Gai
Lloc: Sala Cinema de la UAB - Centre de la Imatge, Plaça Cívica
Hora: 17 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: JALG i Centre de la Imatge de la UAB
dimecres 17
CINEMA
Playtime, de Jacques Tati
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 18
CINEMA
Suite Habana, de Raúl Fernández
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
MÚSICA
Abús + Roger Mas + Paul Fuster + Helena Miquel
Mèltic: presentació del segon àlbum dAbús
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 17 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
EXPOSICIÓ
Fèlix Martí Ibáñez (1911-1972),
metge, sexòleg i llibertari
Fins el 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

