22 i 23 d'abril:
sant jordi en viu

12/18 d'abril 2004

El dijous i el divendres de la propera
setmana, 22 i 23 d'abril, a Cultura en
Viu aprofitarem la diada de Sant Jordi
per fer esclatar un munt d'activitats en
viu al campus de Bellaterra.

bilbao, de bigas luna
exposició "bauhaus (1919-1933)"
russian ark, d'alexander sokurov
preestrena dels cinemes verdi

La poesia alemanya obrirà un repertori
d'activitats amb un recital organitzat per
Quark Poesia, a càrrec de Barbara
Köhler, Ulrike Draesner i Eduard
Sanahuja (dijous 22 a les 11 h, a la
Facultat de Traducció i Interpretació).

22 i 23 d'abril: sant jordi en viu

l'agenda·
genda· 33

A la Plaça Cívica, per altra banda,
posarem música amb un repertori de
cançons de la Mediterrània interpretades
pel Cor de la UAB (dijous 22, a les 15
h) i per l'altra, moviment amb la
presentació de la versió de carrer d'una
de les noves coreografies de l'Aula de
Dansa de la UAB: Arigató (divendres 23,
a les 13,30 h).
La Colla Castellera Ganàpies aixecarà
castells a l'espai de gespa situat davant
l'entrada de l'eix central de la Facultat
de Ciències (divendres 23, a les 14 h)
Per un altre costat, a la Sala Teatre de
la UAB, es presentarà una lectura
dramatitzada dels textos creats pels
alumnes del "Taller d'Iniciació a
l'Escriptura Teatral i la Dramatúrgia" de
l'Aula de Teatre de la UAB (divendres
23, a les 13 h).
Finalment, la pinzellada cinematogràfica
estarà centrada en la marató Fantàstic
Pop organitzada pel Cineclub Fritz Lang,
on es podran veure joies de culte com
"Barbarella", "Alphaville", "Andy Warhol's
Flesh for Frankestein", "Fata Morgana"
i l'esborrajada "The Horror Picture Show".
(divendres 23 de les 11 h a les 20 h, a
la Sala Cinema de la UAB).
Poesia, música, dansa, teatre, castells
i cinema una bona excusa per celebrar
una diada farcida de cultura a la
universitat.

parades de sant jordi
La Xarxa dEstudiants de la UAB posa
a labast de tots el col·lectius de la UAB
els recursos necessaris per muntar les
parades de Sant Jordi.
Podeu informar-vos al web dEstudiants:
laxarxa.uab.es

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

bilbao, de bigas luna

Per sol·licitar una parada passeu pel
PUNT DE SERVEIS de lEdifici
dEstudiants del 13 al 20 dabril.

exposició
"bauhaus (1919-1933)"

dimecres 14
CINEMA
Bilbao, de J.J. Bigas Luna
Dins del cicle Història del Cinema II
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 12 h i 16 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la imatge de la UAB

dijous 15
PREESTRENA
exposició "bauhaus (1919-1933)"

Lexposició BAUHAUS es va originar lany 1999
i després de recórrer tota Espanya, lEscola
Massana la va acollir el 2003, any internacional
del disseny. Ara, la Universitat Autònoma de
Barcelona, en col·laboració amb lEscola
Massana, presenta aquesta mostra, que
romandrà fins el 30 dabril a la Sala
dExposicions de la UAB, Edifici de la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General.
El 1919 és lany que la Bauhaus va obrir les
seves portes a Weimar (Alemanya). Fundada
per Walter Gropius, la Bauhaus (casa de la
construcció) representa una revolució en el
concepte dentendre larquitectura, lart i el
disseny. Figures de tot el món es van reunir
en aquesta institució pedagògica que va orientar
el pensament de tota una generació
darquitectes, dissenyadors i artistes cap a la
creació dobres amb una utilitat social i
produïdes en sèrie.
La UAB ofereix aquesta mostra on podrem
veure dissenys realitzats per artistes com Oskar
Schlemmer, Erich Comeriner, Marianne Brandt,
Walter Gropios, Mies van Der Rohe i altres.

bilbao, de bigas luna
a la sala cinema
Bilbao és encara avui dia una de les pel·lícules
més arriscades de Bigas Luna.
IInteressat des de jove pel món de lart i la
literatura, comença realitzant exposicions a la
Sala Vinçon per iniciar-se més tard en el cinema
amb Tatuaje. El 1976, Bigas Luna, cada cop
més a prop del cinema, realitza Bilbao, on
ens explica lexperiència dun home obsessionat
per Bilbao, una ballarina de striptease. Poc a
poc ens introduïm en un univers personal i
claustrofòbic on el límit entre lopressió i la
passió esdevé veritablement subtil.
Bilbao, amb un tractament molt
avantguardista, és sense cap mena de dubte
un dels projectes més agosarats de Bigas Luna.
Tot i que al començament cap distribuïdora no
creia en Bilbao, Marco Ferreri va aprofitar el
Festival de Cannes com a plataforma i va
aconseguir convertir la pel·lícula en un referent
indispensable del cinema espanyol dels anys
setanta, valedora a més del reconeixement
iInternacional del seu director, Bigas Luna.

Russian Ark, d'Alexander Sokurov
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Hora: 12 h
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB i
Cinemes Verdi

EXPOSICIÓ
Bauhaus (1919-1933)
Fins el 30 dabril
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB
Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General
Ho organitza: Escola Massana i
Centre de les Arts  Cultura en Viu

ofertes i recomanacions culturals
LESTRUCH de Sabadell
Oferta dinvitacions i descomptes en la
programació de teatre, dansa i música.
Durant aquesta setmana i la següent disposem
de 10 invitacions per a lespectacle de dansa
Donde Habito, de la Cia. Iliacán, que tindrà
lloc el dissabte 24 d'abril a les 21.30 h
TEATRE LLIURE
El Teatre Lliure ofereix descomptes per
l'espectacle El retablo de las maravillas Els Joglars. Cinco variaciones sobre un
tema de Cervantes, fins a l11 d'abril, a la
Sala Fabià Puigserver.
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
lespectador).
Informació i reserves al Punt de Serveis de
lEdifici dEstudiants. Plaça Cívica.
Ofertes exclusives per a la comunitat
universitària. Consulteu la nostra pàgina web:
www.blues.uab.es/cultura

