dia internacional de
la dansa a l'autònoma

26 d'abril/2 de maig 2004

El dijous 29 d'abril és el Dia Internacional de
la Dansa. A l'Autònoma posarem moviments,
imatges i textures a partir de tres propostes.

celebración, de thomas vinterberg
cicle de cafè concert al
bar de la plaça cívica

La primera recull els instants permanents
recollits per la càmera fotogràfica de Josep
Aznar, un dels professionals de la imatge
més reconeguts en el món de la dansa.
L'Exposició Perpetuum Mobile és un repàs
de la seva trajectòria que consta de 37
imatges; instants dels muntatges de
coreògrafs de lalçada de Roland Petit, Marta
Graham, Pina Bausch, Àngel Corella o
Maurice Bejart. Aquesta mostra es podrà
veure del 22 d'abril al 28 de maig, al vestíbul
de la Sala Teatre de la UAB.

dia internacional de la dansa
a l'autònoma

l'agenda·
genda· 35

eyes wide shut tanca el cicle
stanley kubrick

Paral·lelament, l'Aula de Dansa de la UAB
omplirà el campus amb diferents fragments
de les seves noves coreografies Arigató
dirigida per Cales Salas, i Sense paraules,
dirigida per Cristina Martí. Les actuacions
començaran a les 12 h a la Sala Teatre de
la UAB dins la inauguració de l'exposició i
es repetiran a diferents espais, interiors i
exteriors, de diverses facultats, a les 13 h i
a les 14 h. L'espectacle complet amb
aquestes coreografies s'estrenarà al mateix
teatre els dies 19 i 20 de maig.
Finalment, es llegirà el missatge del Dia
Internacional de la Dansa 2004: La dansa
és l'arquitectura dels moviments humans.

exposicions a
lautònoma
Bauhaus (1919-1933)
Fins divendres 30 dabril
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB
Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General
Germinacions, dAdam Satorres
Mural exposat al vestíbul de la sala
destudis de la Facultat de Filosofia i
Lletres, a partir del 22 dabril.
Pintures dArmènia, dA. Vartabedyan
i de M. Vartabedyan, artistes dorigen
armeni, professors de lAcadèmia dArt
de Belgrad, Sèrbia
Fins el 30 dabril
Lloc: Sala de Juntes i Sala dActes de la
Facultat de Veterinària

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

perpetuum mobile

Exposició fotogràfica dArmènia
Fins el 30 dabril
Lloc: vestíbul aules i Biblioteca de la
Facultat de Veterinària

Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang
MÚSICA
Combo de la UAB
Jazz, pop i fusió
Direcció: Daniela García
Dins del cicle Cafè Concert
Hora: 16 h
Lloc: Bar de la Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
CINEMA

combo de la uab

Timagines que arribes a al Bar de la Plaça
Cívica a lhora del cafè i et trobes a una formació
musical tocant el So What, de Miles Davis, o
el Sunshine Of Your Love, dStevie Wonder.
Doncs aquests i altres temes de jazz, blues i
fusió podràs escoltar a partir del 26 dabril.
El Combo de lAula de Música de la UAB, dirigit
per Daniela Garcia, treu el seu material fora
de la sala dassaig i comença un cicle de cafè
concert amb un repertori de jazz, pop i fussió.
El dilluns 26 dabril serà el tret de sortida duna
sèrie de concerts que continuaran els combos
de lESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya) el 10 de maig, del Taller de Músics
de Barcelona el 17 de maig i dels tallers de
Combos de la UAB el 24 de maig.
Els dilluns a les 16 h reservat un espai per
assaborir un bon cafè en companyia dels
clàssics del jazz, el blues i el pop.

Ararat, dAtom Egoyan
Dins les Jornades d'Armènia a la UAB
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Consell dEstudiants de la
Facultat de Veterinària, Associació Catalana
de la Veterinària i GEAC
dimarts 27
CINEMA
Psychic TV ghost and Number 9, dAntony Blach
Four Films, dAnthony Blach
Dins del cicle: Notícies de lApocalipsi: William Burroughs
i lexperiència cinematogràfica
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
Hi col·labora: OVNI
dimecres 28 dabril
CINEMA
Celebración, de Thomas Vinterberg
Dins del Cicle: Història del Cinema II
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
dijous 29 dabril, DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
EXPOSICIÓ
Perpetuum Mobile, de Josep Aznar
Fins el 30 de maig
Exposició fotogràfica sobre dansa
Inauguració a les 12 h
Lloc: Vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Dansa de la UAB
DANSA

celebración,
de thomas vinterberg
Celebración és un dels millors projectes
que van sorgir de Dogma 95. El mateix any de
la seva presentació es van estrenar també
Los idiotas i Mifune, dos dels exponents
més importants del moviment danès.
Aquesta pel·lícula va guanyar el Premi Especial
del Jurat de Cannes 1998.
Celebración és una sàtira molt tenaç amb
una ironia latent durant tota la pel·lícula.
Vinterberg sap aprofitar el seu aprenentatge
de clàssics com Rendir, Bergant o Buñuel, i
utilitza un to molt ambigu, entre el drama i la
comèdia.

Arigató i Sense Paraules (fragments)
Fragments de les coreografies de l'Aula de Dansa de la UAB
Direcció: Carles Salas i Cristina Martí
Hora: 13 h i 15 h
Lloc: diversos espais del campus de Bellaterra
Ho organitza: Aula de Dansa de la UAB
CINEMA
Junkies Christmas, de Nick Donkin i Francis Ford Coppola
Wsb Hassan Sabbah, de Toni Serra i Joan Leandre
Minnesota 1943, de Toni Serra
Four Films, d'Anthony Blach (repetició)
Dins del cicle: Notícies de lApocalipsi: William Burroughs
i lexperiència cinematogràfica
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
Hi col·labora: OVNI
POESIA
Recital "Què és poesia? Poesia és AUPA"
Anna Aguilar-Amat - Poeta i directora de l'AUPA
Miquel Àngel Marín - Clarinetista i poeta
Carles Hac Mor - Poeta i antidirector de tot
Josep Pedrals - Poeta i director artístic de l'Horiginal
Esther Xargay - Poesia i multimèdia
Dins del cicle de conferències de la Primavera Científica a la UAB
Hora: 18 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Quark Poesia de la UAB

