10/16 de maig 2004

wayne shorter al
cicle "cafè concert"

fragments de dotze treballs,
de lluïsa cunillé

Aquest dilluns el Combo de lESMUC (Escola
Superior de Música de Catalunya) oferirà el
segon concert del cicle de cafè concert que,
durant el mes dabril i maig, lAula de Música
organitza en el Bar de Plaça Cívica.

wayne shorter al cicle "cafè concert"
lars von trier, preestrena a lautònoma,
inici del cicle "documentals nòmades"

En aquest cas, el combo, integrat per Santi
de la Rubia (saxo tenor), Alfred Artigas
(guitarra), Carmen Paz (piano), Bori Albero
(contrabaix) i Cristóbal Massis (bateria), ens
aproparà al mestissatge sonor del saxofonista
Wayne Shorter a través dels seus temes més
representatius.

documental i debat sobre les agressions als
veïns de castellar del vallès

l'agenda·
genda· 37

hamman, el baño turco tanca el cicle de
cinema i col·loqui lèsbic i gai

Shorter ha tocat al costat dels grans noms
del Jazz modern: Miles Davis, Herbie
Hancock, Marcus Miller o Art Blakey, i és
una de les referències claus de la fusió del
Jazz i el Rock.

hamman, el baño
turco tanca el cicle
de cinema i col·loqui
lèsbic i gai
Finalitza aquesta setmana la segona part del
cicle Cinema i Col·loqui Lèsbic i Gai amb
la projecció de la pel·lícula Hamam, el baño
turco de Ferzan Ozpetek.
La història ens explica com Francesco, que
passa per un moment difícil amb la seva
dona, rep una carta dIstanbul per fer-se
càrrec de lherència de la seva tia. Quan
arriba descobreix un món fascinant i misteriós
i decideix restaurar lHamam que havia
heretat.
La pel·lícula va ser molt ben acollida al
Festival de Cannes de 1997. El director,
Ferzan Ozpetek, ha esdevingut en els seus
darrers treballs un referent indispensable del
cinema actual. Desprès de la pel·lícula podeu
participar al col·loqui que versarà sobre la
cultura i la societat turca. Dimarts 11 de maig,
a les 17 h, a la Sala Cinema de la UAB,
Plaça Cívica.

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

wayne shorter

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

dilluns 10

fragments de
dotze treballs,
de lluïsa cunillé

MÚSICA
Concert del Combo de lEsmuc
(Escola Superior de Música de Catalunya)
Temes de Wayne Shorter
Dins del cicle Cafè concert
Hora: 16 h
Lloc: Bar de la Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Música de la UAB
dimarts 11
DOCUMENTAL
Quan un poble diu prou, dOriol Font
Projecció del documental i debat sobre les agressions als
veïns de Catellar del Vallès
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Xarxa dEstudiants de la UAB i
Observatori sobre la Cobertura Informativa de Conflictes
Hi col·labora: Plataforma de Veïns de Castellar del Vallès
CINEMA I COL·LOQUI

dotze treballs, de lluïsa cunillé

En un banc s'asseuen dues dones. Reposen de la
feina feta, del dia, de la jornada de treball, de
l'encàrrec fet pels Déus de l'Olimp. Convertit ara en
uns grans magatzems. Una petita tragèdia, la de
viure, esdevindrà l'únic centre del món. Del seu
món, és evident. L'alè de la paraula, del silenci, del
mirar passar els trens que no tenen destí farà que
dues dones, assegudes en un banc visquin l'aventura
més gran de la seva vida. Un banc, les paraules,
un paquet de cigarretes. Cal res més per a una
història que mai oblidaran?
La representació de fragments de lobra Dotze
Treballs és el resultat del treball del Taller d'Iniciació
a la Interpretació Teatral de l'Aula de Teatre de la
UAB. Shan triat algunes escenes daquesta obra
perquè parteixen d'una situació dramàtica senzilla:
dues dones assegudes en un banc d'una estació
buida. Temps, ritme, silenci, espai, acció-reacció,
són els elements que configuren aquestes escenes
i a partir de les quals hem pogut aprofundir en la
forma de transmetre ressonàncies quotidianes.
Fragments de Dotze Treballs es presentarà aquest
dijous 13 de maig, a les 13 h i les 17h, a la Sala
Teatre de la UAB, Plaça Cívica.

Hamman, el baño turco, de Ferzan Ozpetek
Dins del cicle Cinema i Col·loqui Lèsbic i Gai II
Tema de col·loqui: Turquia
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: JALG (Joves per a lAlliberament Lèsbic i Gai)
dimecres 12
CINEMA I CIÈNCIA
Los méritos de Madame Curie, de Claude Pinoteau
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Departament de Bioquímica i de Biologia
Molecular
dijous 13
PREESTRENA DE DOCUMENTAL
Five Obstructions, de Lars Von Trier i Jorgen Leth
Dins del cicle "Documentals nòmades"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB. Plaça Cívica
Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
Hi col·labora: Cinemes Verdi
TEATRE

documental sobre les
agressions als veïns de
castellar del vallès

Fragments de Dotze Treballs, de Lluïsa Cunillé
Treball escènic dels alumnes de l'Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Màrcia Cisteró
Taller d'Iniciació a la Interpretació Teatral
Hora: 13 i 17 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Entrada gratuïta

El periodista Oriol Font, de la Plataforma de Castellar
del Vallès, presenta un documental sobre les
agressions feixistes contra els veïns que es va
produir el passat mes de setembre. El documental
planteja el punt de vista dels veïns de Castellar que
van ser agredits i mostra així mateix el tractament
informatiu que en van fer els mitjans. A més a més,
hi ha diverses declaracions de persones significades
del món cultural, com són Isabel Clara-Simó, Jordi
Basté, Emili Teixidó, Antoni Bassas, Teatre de
guerrilla, etc, en solidaritat amb la Plataforma i en
contra de la violència dels neonazis.

divendres 14

La cita és aquest dimarts 11 de maig, a les 12h, a
la Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica.
Trobareu més informació a la pàgina web de
lObservatori sobre la Cobertura Informativa de
Conflictes: http://kane.uab.es/occ

EXPOSICIÓ

DANSA
Xerrada sobre Pelvis i Extremitats Inferiors
A càrrec d'alumnes de l'Aula de Dansa de la UAB
Hora: 15 h
Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici d'Estudiants, Plaça Cívica

Fins el divendres 28

Perpetuum Mobile, de Josep Aznar
Exposició fotogràfica sobre dansa
Lloc: Vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Aula de Dansa de la UAB

