CINECLUB FRITZ LANG

ARTEFACTE 07

Occident malalt!

Barcelona té el BAM, però l'Autònoma té el BUMM!

Quan Alex de Large, el protagonista de La naranja mecánica,
és obligat a asseure’s en una butaca de cinema amb els ulls ben
oberts i hidratats per veure una col·lecció dels moments més
vergonyosos i deplorables de la historia documentada dels essers
humans, es produeix (en un inici) un efecte redemptor en la seva
ànima, que el converteix en un bon home. Doncs ara teniu la
oportunitat de visitar la Sala Cinema de la UAB i viure una experiència
semblant, això sí sense dos homes amb bata blanca al vostre
costat.

La connexió màgica entre emoció i coneixement, i el prodigi
de la gestació d’idees convergeixen en un Artefacte vampiritzant
i mesmeritzant al mateix temps. Els impulsos i les energies,
els desigs i les inquietuds esdevenen matèria. L’Artefacte és matèria.
Però, quina matèria? Quin Artefacte? Destructiu? Creatiu?

Arriba el cicle de cinema Occident malalt! Una selecció de 9
pel·lícules que tracten 9 simptomes inequívocs de que a la nostra
societat li passa alguna cosa: guerres, epidèmies, egoisme,...
El Cineclub Fritz Lang no us garantitza que us convertiu en millors
persones però el que si us assegura es que passareu una “bona”
estona. Com deia el bon noi Alex de Large “Viddy well, little brother.
Viddy well” i fins aviat.

Fa 15 anys que Cultura en Viu manté l’expressió artística present
a l’Autònoma. En aquest cas, ha creat un Artefacte que acull una
programació professional d’arts escèniques amb un marcat segell
contemporani i de risc, defugint les estructures establertes. Una
programació que busca el diàleg interdisciplinari i d’intuïció atrevida.
La matèria d’aquest Artefacte està composta d’espectacles i
artistes innovadors, consolidats o no, i que van del teatre físic a
la dansa contemporània, passant per la música inclassificable.

Dimarts 6 de març, a les 14 h
Teatre
Florentina, d’Ada Vilaró
Dimarts 13 de març, a les 14 h
Teatre
Natura Morta, de Claudio Paradivino
Dimarts 20 de març, a les 14 h
Dansa
Gelabert Azzopardi companyia de dansa
Dimarts 27 de març, a les 14 h
Teatre
Crónica de José Agarrotado, Cia. Los Corderos
L'Artefacte 07 ve ple d’energia cinètica. Bumm!

Dimarts 27 de febrer, a les 14 h
Música
Llibert Fortuny Elèctric Quintet

Estudiar a la UAB té avantatges!

82
“LA PERILLOSA IDEA DE DARWIN”: CICLE DE CINEMA DE L’ANY DE L’EVOLUCIÓ.
EXPOSICIONS: FAUNA I ILICH .
PREESTRENA: “LETTERS FROM IWO JIMA”.
CURSOS I TALLERS ARTÍSTICS AMB CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ.

Del 29 de gener al 18 de febrer

2007

