DANSA

CINEMA

CURS DE CONTACT - IMPROVISACIÓ

CURS DE MITES I CINEMA:
REPRESENTACIONS DE L'INCONSCIENT
COL·LECTIU

Per aproximar-se al contact-Improvisació, es treballaran les nocions
i fonaments bàsics d'aquesta tècnica com són el suport, la força,
la inèrcia, l'energia, el pes i la gravetat, "el momentum"... Prenent
com a base la preparació física del cos i les improvisacions dirigides,
s'investigarà la relació del nostre cos, en si mateix, amb l'espai i
amb altres cossos.
Convalidable per 2,5 crèdits de lliure elecció o 1,5 ECTS
Professora: Cristina Martí
Dates: de l'1 de març al 31 de maig de 2011
Horari: dimarts i dijous de 14 a 15.30h
Preu: comunitat UAB 160, altres 190
Inscripció on-line fins el 18 de febrer de 2011

A través de fragments de pel·lícules es mostraran els referents
inalterables que anomenem arquetips. Així, es proposarà un
recorregut per la història del cinema a partir d'aquest concepte
que, pel fet de ser universal i immers en l'imaginari de tots,
possibilitarà una ràpida comprensió de la transmissió dels principals
continguts de la narració fílmica.
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció o 1'5 ECTS
Professors: Enric Puig i Gisela Llobet
Dates: del 28 de febrer al 16 de maig de 2011
Horari: dilluns de 15 a 18h
Preu: comunitat UAB 150, altres 180
Inascripció on-line fins el 18 de febrer de 2011

CURS DE PROMOCIONAR EL TEU CURT
O PEL·LÍCULA INDEPENDENT

Conèixer els diferents tipus de festivals de cinema i el seu
funcionament intern ens pot ajudar a valorar quins són aquells que
ens interessen per promocionar la nostra pel·lícula. S'aprendran
a utilitzar les eines bàsiques del màrqueting de guerrilla com a
plataforma de llançament de les produccions audiovisuals.
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció o 1 ECTS
Professor: Sergi Mesonero
Dates: del 25 de març al 13 de maig de 2011
Horari: divendres de 15 a 18.30h
Preu: comunitat UAB 110, altres 130
Inscripció on-line fins l'11 de març de 2011

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

LAgenda al teu e-mail: si vols rebre mensualment lAgenda per correu electrònic envians un missatge a: cultura.enviu@uab.es
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TOM CARR EXPOSA LA SEVA OBRA A L'AUTÒNOMA
CURSOS I TALLERS DE DANSA I CINEMA AMB CRÈDITS
EXPOSICIÓ DEL CURS DE FOTOGRAFIA DE LA UAB

De l'1 al 28 de febrer de 2011

2011

112
DIA A DIA

PROGRAMACIÓ 1/02 AL 28/02

Dijous 3

PREESTRENA DE CINEMA
Títol per confirmar
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici dEstudiants-ETC)
Ho organitza: Centre de la Imatge i Cinemes Verdi
Dijous 10

PREESTRENA DE CINEMA
Títol per confirmar
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici dEstudiants-ETC)
Ho organitza: Centre de la Imatge i Cinemes Verdi
Dimarts 15

BENVINGUDA ESTUDIANTS INTERNACIONALS

Laura Olivares

EXPOSICIÓ DEL CURS DE
FOTOGRAFIA DE LA UAB
Una exposició que ens mostra la selecció d'unes fotografies dels
alumnes del curs de fotografia 2009-2010. Aquestes fotos són el
resultat dels coneixements de la tècnica adquirits del curs i aplicats
al treball.
Aquesta exposició, comissariada pel professor del curs de fotografia
Antonio Zamora, es podrà veure al vestíbul del Teatre (Edifici
d'Estudiants-ETC) del 14 de febrer al 18 de març de 2011.

REVERBERATIO
OBRES DE TOM CARR
L'obra de Tom Carr genera una força que ens impacta i reverbera
fins oferir-nos noves visions sobre la recerca de la forma.
Aquesta recerca l'ha permès aconseguir una síntesi dels elements
formals, fins eliminar tots els punts superflus i aconseguir l'expressió
del màxim a través del mínim.
L'exposició REVERBERATIO ens mostra obres que sorgeixen de
l'experimentació de l'energia de la forma per a convertir-se en
cercles, espirals, hèlixs o piràmides i prenen realitat en l'espai tot
transformant-se en el temps a través de la llum i el moviment.
CERCLE:
Cercle, circumferència i moviment circular posseeixen, des d'un
punt de vista simbòlic, un significat anàleg. "El cercle o disc" assenyala Juan Eduardo Cirlot en el seu Diccionario de símbolos"és, ben sovint, emblema solar (...). També té correspondència
amb el número deu (retorn a la unitat després de la multiplicitat),
LOURDES CIRLOT
ESPIRAL:
Quan un punt gira obedient entorn d'un centre, tot mantenint
distàncies, perfila un cercle. Quan el punt va girant i, alhora, s'allunya
s'escapa per un espiral.
CLAUDIA ALSINA
HÈLIX:
Però quan un cercle i un altre cercle
s'entrecreuen en el finit
s'entortolliguen en l'infinit,
quan un desdiu el que l'altre diu
en l'oralitat de l'ardor,
llavors creixen altres cercles en el sí
i es constitueix la comunitat de vida
VICENÇ ALTAIÓ
PIRÀMIDE:
Carr dóna vida a les seves piràmides. En altres paraules, les seves
escultures piramidals no són immòbils, ans al contrari: les integra
en el seu temps i espai, i aquests poden variar i condicionar la
seva percepció. Aquesta mobilitat trenca amb la noció, en certa
mesura rígida i estàtica, amb què ha estat utilitzada la piràmide al
llarg de la història de l'art occidental.

Inauguració International Welcome Days
Hora: 11h
Lloc: Cinema (Edifici dEstudiants-ETC)
Ho organitza: Equip de participació.
Unitat d'estudiants i de Cultura
Dijous 17

PREESTRENA DE CINEMA
Títol per confirmar
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici dEstudiants-ETC)
Ho organitza: Centre de la Imatge i Cinemes Verdi
Dijous 24

PREESTRENA DE CINEMA
Títol per confirmar
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici dEstudiants-ETC)
Ho organitza: Centre de la Imatge i Cinemes Verdi
Divendres 25

LLIGA DEBAT UNIVERSITARI UAB
"Lideratge i emprenedoria, qualitats
principalment masculines?"
Hora: 11h
Lloc: Teatre (Edifici dEstudiants-ETC)
Ho organitza: Equip de participació.
Unitat d'estudiants i de Cultura
Del 17 de gener al 14 de febrer

EXPOSICIÓ
Reverberatio. Obres de Tom Carr
Lloc: Sala d'Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca
de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica)
Ho organitza: Cultura en Viu
Del 14 de febrer al 18 de març

EXPOSICIÓ
Exposició del curs de fotografia de la UAB
Lloc: Vestíbul del Teatre (Edifici d'Estudiants-ETC)
Ho organitza: Cultura en Viu
Fins el 28 de febrer

CONCURS LITERARI
II Concurs de relats breus
"L'Autònoma en 300 paraules"
Podeu trobar més informació a la web del Servei de
Publicacions de la UAB:
http://www.uab.cat/publicacions
Ho organitza: Servei de Publicacions de la UAB

JORDI CLOS
Aquesta exposició es podrà veure del 17 de gener al 14 de febrer
a la Sala d'Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica)

Lentrada al Cinema i al Teatre és gratuïta però està
limitada a laforament. Les taquilles obren mitja hora
abans de cada espectacle i una hora abans de les
Preestrenes dels dijous. Projeccions en VOSE.
Trobareu més informació al nostre web:
etc.uab.cat/cultura

