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Exposició
El camp de la bota,

Del 2 al 27
de febrer
de 2015

de Francesc Abad
A partir d’un cas concret, l’afusellament de més de 1.700 persones
a la platja del Camp de la Bota durant la Guerra Civil i la postguerra,
Francesc Abad posà en marxa un projecte sobre el rescat de l’oblit,
la fragilitat de la memòria i la construcció de la història des del passat.
El Camp de la Bota és un projecte en format arxiu que es desenvolupa
en diferents direccions: una exposició, un web, cartells, catàlegs...
de manera que es troba en constant construcció. Fins a dia d’avui,
l’exposició itinerant ha visitat poblacions com Mataró, Roda de Ter,
Mollet del Vallès, Terrassa o L’Hospitalet de Llobregat.
Amb tot, l’objectiu de l’exposició és ajudar a la recuperació d’una
memòria històrica tan oblidada i tan necessària, i alhora reflexionar
sobre els usos de la cultura i la transformació de l’espai públic en
una societat globalitzada.
Sala d’Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica)
Del 26 de gener al 27 de febrer de 2015

L’entrada a la Sala Cinema, a la Sala Teatre i a les exposicions
és gratuïta, però està limitada a l’aforament.
Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle
i una hora abans de les preestrenes dels dijous.
Totes les activitats programades estan reconegudes dins
l’activitat “Viu la Cultura” (carnet cultural).

Activitats
culturals
amb crèdits
Activitats programades el 2n semestre.
Iniciació a la Interpretació Teatral 1 crèdits ECTS / 2 cr.ll-e
Òpera Oberta 1 crèdit ECTS / 2 cr.ll-e

Informació:
Edifici de Participació
(L’Àgora)
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

Tècnica de Veu 1 crèdit ECTS / 2 cr.ll-e
Iniciació al Swing 1crèdit ECTS / 2 cr.ll-e
La UAB en Cinema de Terror 2,5 crèdits ECTS
Cor 2 crèdit ECTS / 3 cr.ll-e
Orquestra 2,5 crèdit ECTS / 4 cr.ll-e
Iniciació a la Dansa Contemporània 1 crèdits ECTS / 2 cr.ll-e
Inscripcions a: www.uab.cat/cultura

Viu la Cultura

Exposició

Gaudint de les activitats culturals al campus
i acreditant-te amb el carnet cultural “Viu la
Cultura”, pots obtenir els següents avantatges:

Reflexes, d’Ina Stanimirova

•

Obtenció d’1crèdit ECTS o 2 crèdits de lliure elecció si s’acredita
l’assistència a un mínim de 12 activitats i es presenta un treball sobre
una d’elles.

L’obra d’Ina és figurativa, però sempre està envoltada d’un aire
surrealista. La principal protagonista de les seves il·lustracions és la
figura femenina, que es veu immersa en un bell, però alhora inquietant,
ambient de criatures i mons estranys.

•

25 % descompte en una activitat convalidable per crèdits programada
per Cultura en Viu durant l’any acadèmic en curs si s’assisteix a un
total de 20 activitats de les programades a les sales d’exhibició
del Campus.

La inspiració per a crear aquestes imatges, per tant, es troba en
sensacions que tots hem experimentat en algun moment: nostàlgia,
curiositat, por o inseguretat.

•

Reserva d’entrada a totes les sales d’exhibició fins a 15 minuts abans
de l’inici de l’activitat (només per les activitats senyalitzades com
“Activitat Viu la Cultura”).

•

Possibilitat d’assistir com a oient als assaigs dels grups culturals
de la UAB (previ acord amb el director).

Preu: comunitat UAB 5 €, altres 10 €.

Aquesta lliure interpretació permet que la lectura de les seves obres
no vagi en un sentit lineal, sinó que permeti una expansió de múltiples
direccions en funció de l’apreciació de cada un.
Les seves influències es mouen des de la il·lustració de moda fins a
la fotografia, passant per la pintura surrealista.
Espai Expositiu de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Del 15 de desembre al 20 de febrer de 2015

Sala Teatre

Programació

Autònoma Actua

Febrer

Dimarts 10 de febrer a les 18.00 h
The Blue, the Blonde
and the Auburn
Laia Leal (cantant), Dani Díaz (guitarrista i cantant)
i David Pérez (guitarrista).
Grup de recent formació de música folk, soul i pop que amb dues
guitarres i dues veus versionen temes de diferents èpoques com Give
me love (Ed Sheeran), Ain't no sunshine (Bill Withers), Personal Jesus
(Depeche Mode), Smells like teen spirit (Nirvana), i Sunrise (Norah
Jones), entre d'altres.

Música

Dimarts 10 a les 18.00 h

The Blue, the Blonde and the Auburn
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: Autònoma Actua

Cinema

Dijous 12 a les 12.00 h

Preestrena dels Verdi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Música

Dimarts 17 a les 18.00 h

Quartet Mèlt i Jama Quartet
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: Autònoma Actua

Cinema

Dijous 19 a les 12.00 h

Preestrena dels Verdi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Dimarts 24 a les 17.00 h

Teatre

Teatre Forum És de conya? NUS Teatre

Sala Teatre
Autònoma Actua
Dimarts 17 de febrer a les 18.00 h

Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Màster de Recerca i Intervenció Psicosocial de la UAB

Dimecres 25 a les 12.00 h

Òpera

Don Giovani
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins l’activitat: Òpera Oberta

Cinema

Dijous 27 a les 12.00 h

Quartet Mèlt

Preestrena dels Verdi

Magalí Sare (soprano), Ariadna Olivé (contralt), Eloi Fort (tenor)
i Oriol Quintana (baríton).

Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Cinemes Verdi

Quartet vocal mixt a cappella que treballa obres variades de diferents
èpoques i estils amb la voluntat de difondre la història de la música entre
el públic de forma amena.

Març

Jama Quartet

Avanç de programació

Joan Campo (violí), Arnau Rosell (violoncel), Maria Alejandra Roca
(violí) i Anna Godoy (viola).

Els dimarts a les 9.30 h o a les 12.00 h

Conjunt de corda dedicat a la interpretació de peces d’estils diversos,
que busca trobar-ne els punts en comú i enaltir-ne les qualitats principals,
sempre amb la voluntat d’arribar a un públic divers.

Cinema

Cicle “Scorsese: Les films de ma vie”
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament de comunicació Audiovisual i Publicitat

Els dijous a les 16.00 h

Cinema

Cicle “Primavera de cine AFIN”
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Grup de Investigació AFIN

Sala Teatre
Artefacte

Els dimarts a les 16.00 h

Música / Teatre

Cicle Autònoma Actua
Els notes (música), Carmen Rodríguez (música), Avantgarde
One (música) i Stog Teatre (teatre)
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Programació professional (Avanç)

Cicle Artefacte

Dimarts 3 de març a les 18.00 h

Montaldo (teatre), Duo Bushakevitz (música)
i “De algún tiempo a esta parte”, de Max Aub (teatre)
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Montaldo
Idea, creació i interpretació: Ernesto Collado
“Montaldo” és la història d’un català revolucionari que al s.XIX viatja
cap a Texas amb un grup de socialistes europeus per a fundar una
comunitat utòpica: Icària. Amb aquest viatge, l’autor reflexiona sobre
els conflictes entre societat col·lectiva i individu.
Com va acabar l’experiment dels utòpics? Què va ser d’aquell
català pioner?
L’autor viatja a Texas a ritme de road-trip com si es tractés d’un
explorador en busca d’un tresor resseguint les passes de Montaldo.

Teatre

