
Del 6 al 19 de març 2006

ARTEFACTE 06: ASTRUD I ‘UN MAR DINS DEL CALAIX’.

PREESTRENES: ‘VOLVER’, D'ALMODÓVAR I ‘CINEASTAS EN ACCIÓN’ DE BENPAR.

CINECLUB: SADISME I ‘LOLITES’ AL CICLE DE CINEMA D'ÀSIA ORIENTAL.
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Properament a Artefacte 06
Cia. Raravis - Andrés Corchero i Rosa Muñoz

"... de Terrisa"

Definits en més d'una ocasió com a creadors profundament
personals i amb un llenguatge poètic i innovador, Andrés Corchero
i Rosa Muñoz van formar companyia l'any 1993. De llavors ençà,
s'han anat reafirmant en un llenguatge personal caracteritzat
per la senzillesa, l'absurd, un delicat tractament del tempo
i una sensibilitat fora d'artificis, d'espectacularitats i de modes.

Dimarts, 21 de març a les 14 h a la Sala Teatre de la UAB.

Cabo San Roque

Presentació del seu nou CD "França Xica"

Cabo San Roque utilitza instruments de construcció pròpia,
fets a casa a partir de materials de tot tipus: llauna, fusta, joguines,
ampolles de suavitzant...  De la seva posada en escena en resulta
una mena de des-concert teatralitzat en el qual instruments
i músics no deixen de donar tombs per l'escenari.
Vine a descobrir-ho a la Sala Teatre de la UAB.

Dimarts, 28 de març a les 14 h a la Sala Teatre de la UAB.

L'Estruch de Sabadell
Querer y no poder, Cia. Cane Mondo

Divendres, 10 de març a les 21,30 h

Oferta: 50% de descompte en l'entrada amb un màxim de 10
entrades mostrant el carnet d'estudiant de la UAB a la taquilla del
TM La Faràndula o una hora abans de l'espectacle a L'Estruch.

T.M. La Faràndula de Sabadell
Tenim un problema, de Franck Vickery

Diumenge, 12 de març a les 18 h

Oferta: dues entrades per carnet d'estudiant al 50% de descompte
amb un màxim de 10 entrades mentre hi hagi localitats a la venda,
presentant el carnet d'estudiant a la taquilla del TM La Faràndula.

Concurs de clips de vídeo educatiu
Educlip neix amb la intenció de fomentar un nou estil en la
comunicació audiovisual educativa i cultural, i per a fer-ho ha
convocat aquest concurs de clips educatius per tal d’estimular
la producció de programes audiovisuals que afrontin continguts
de caràcter educatiu o cultural amb un to innovador.

Els videoclips educatius seran petits microespais audiovisuals
en format digital o analògic susceptibles de ser produïts i utilitzats
en una conferència magistral, una classe escolar o un multimèdia
educatiu. Poden ser presentats per professors o estudiants
de qualsevol nivell educatiu, a títol individual o col.lectiu.
La data límit de presentació dels educlips és l’1 d’abril.

A més de la UAB, organitzen aquest esdeveniment la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat
de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, el Departament
d’Educació de la Generalitat i l’Asociación de Televisión Educativa
Iberoamericana (ATEI), amb la col·laboració de “la Caixa”.

Per a més informació:  http://www.educlip.net

AVANTATGES CULTURALS

Estudiar a la UAB té avantatges!

EDUCLIPARTEFACTE 06

L’Agenda al teu e-mail: si vols rebre setmanalment l’agenda per correu electrònic envia’ns un missatge a: cultura.enviu@uab.es

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d’Estudiants.
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
punt.serveis@uab.es



70
Dimarts 7

ARTEFACTE 06: TEATRE
Un mar dins del calaix, de Joaquim Ruyra
Amb Fina Rius. Direcció: Teresa Vilardell
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

Dimarts 7

CINEMA
Te doy mis ojos, d'Icíar Bollaín
Dins el cicle "Cinema pels Drets Humans"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Amnistía Internacional

Dimecres 8

CINEMA
Corredor sin retorno, de Samuel Fuller
Dins el cicle “Història de la bogeria a l'era cinematogràfica”
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

Dimecres 8

CINEMA
Raza, de José Luis Sáenz de Heredia
Dins el cicle “Cinema polític - Al sud des Pirineus”
Hora: 13 h
Lloc: Aula 12, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Ho organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Dijous 9

PREESTRENA DE CINEMA
Cineastas en acción, de Carlos Benpar
Amb la presència del director
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge

Dijous 9

CINECLUB
Hana to Alice, de Shunji Iwai
Dins el cicle "Àsia Oriental"
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang

Dimarts 14

ARTEFACTE 06: MÚSICA
Astrud
Presentació del seu nou disc 'Algo cambió'
Hora: 14 h
Lloc: Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

Dimarts 14

CINEMA
Lan Yu, d'Stanley Kwan
Dins el cicle "Cinema gai i lèsbic de Xina i Taiwan"

Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Joves per l'Alliberament Lesbià i Gai

Dimecres 15

CINEMA
Lilith, de Robert Rossen
Dins el cicle “Història de la bogeria a l'era cinematogràfica”
Hora: 12 h i 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge

“Artefacte 06”: a punt
d'esclatar!
“Artefacte 06” és la programació de dansa, música i teatre professionals
per al segon semestre d’aquest curs. Sis propostes potents i explosives:

07/03 - ‘Un mar dins el calaix’, de Joaquim Ruyra (teatre)
14/03 - Astrud. Presentació del seu nou disc ‘Algo cambió’ (música)
21/03 - ‘...de terrissa’, Cia. Raravís - Andrés Corchero i Rosa Muñoz (dansa)
28/03 - Cabo San Roque. Presentació del seu nou disc ‘França Xica’ (música)
04/04 - ‘Hot Burrito’, Cia. Pez en Raya (teatre)
19/04 - ‘Suite Bufa’, de Joan Brossa amb música de Mestres
Quadreny (teatre)

Astrud: ‘Algo cambió’
Astrud inicia a la UAB la gira de presentació del seu nou CD de rareses
i cares b ‘Algo cambió’. Considerat l‘elit creadora del pop espanyol, les seves
cançons defugen la monotonia esfereïdora del nostre establishment musical.
Parafrasejant la seva cançó: tot (o gairebé tot) ens sembla una merda...
menys Astrud.

Dimarts, 14 de març a les 14 h, a la Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica).

‘Un mar dins del calaix’, la màgia de Ruyra
Volem treure el nas a dins dels calaixos i meravellar-nos per la sorprenent
textura de la llum i els colors de Joaquim Ruyra. Amb Fina Rius i la col·laboració
especial de Perejaume en el vestuari. Direcció: Teresa Vilardell.

Dimarts, 7 de març a les 14 h, a la Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica).

Preestrenem ‘Volver’, la nova d'Almodóvar
Els Cinemes Verdi ofereixen dues preestrenes excepcionals. El recent
guanyador del Goya al millor documental, Carlos Benpar, presentarà la segona
part del seu guardonat film Cineastas en acción (amb la presència del director).

I si voleu veure ‘Volver’, la nova d'Almodóvar abans que ningú, teniu una cita
el dijous 16. Recordeu que l'aforament és limitat!

Amputacions, ‘lolites’, ‘xaperos’ i manicomis.
Un munt de nous cicles arriben a la pantalla de la Sala Cinema:

Cicle Asia oriental: ‘Audition’, ‘Hana to Alice’

Si pensàveu que l’obra mestra del sadisme japonès era ‘Humor Amarillo’,
encara no heu vist ‘Audition’. A ‘Hana to Alice’, en canvi, assistireu a la història
d’amor entre un amnèsic i dues ‘lolites’ que li fan creure que sempre havien
estat les seves nòvies.

Cicle Cinema gai i lèsbic de Xina i Taiwan: ‘Lan Yu’

Chen Handong és un empresari exitós i bon vivant, que es troba amb
un noiet, Lan Yu, tot just arribat a la gran ciutat, que està a punt de prostituir-
se per no morir de fam. Un melodrama clàssic d‘amor i desamor.

Cicle Història de la bogeria: ‘Corredor sin retorno’, ‘Lilith’

A ‘Corredor sin retorno’, un periodista que pretén guanyar el Pulitzer es fa
passar per boig en un sanatori on s’ha comès un crim. I a ‘Lilith’, una altra
pacient d‘un sanatori exerceix una influència sensual i enigmàtica sobre
les seves companyes.

Dimecres 15

CINEMA
Canciones para después de una guerra,
de Basilio Martín Patino
Dins el cicle “Cinema polític - Al sud des Pirineus”
Hora: 13 h
Lloc: Aula 12, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Ho organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Dimecres 15
POESIA
Cicle Cony de Poetes
Amb Dolors Miquel, Anna Miralpeix, Yael Langella
Hora: 19 h
Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
Ho organitza: Quark Poesia

Dijous 16

PREESTRENA DE CINEMA
Volver, de Pedro Almodóvar
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge

Dijous 16

CINECLUB
Audition, de Takasi Miike
Dins el cicle "Àsia Oriental"
Hora: 16 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cineclub Fritz Lang

A partir de l'1 de març

ART
Exposició de pintura de Carles Guitart
Hora: 13 h
Lloc: Aparador d'Art de la Facultat de Veterinària
Ho organitza: Vicerectorat d’Estudiants i de Cultura
i Facultat de Veterinària

Del 25 de gener al 7 de març

EXPOSICIÓ
Retrats
Exposició fotogràfica de Francesc Català-Roca
Lloc: Vestíbul de la sala de Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cultura en Viu

A partir del 6 de març

EXPOSICIÓ
I Premi de fotografia científica de la UAB
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB, Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Ho organitza: UAB

PROGRAMACIÓ 6/3 A 19/3 DIA A DIA

L'entrada a la Sala Cinema i a la Sala Teatre és gratuïta però
està limitada a l'aforament. Les taquilles obren mitja hora
abans de cada espectacle.
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