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Del 7 al 30
d’abril
de 2015

Exposició
Yo también soy del barrio
Trobades entre presó, pintura i comunitat
Aquest projecte treballa i reflexiona sobre les relacions del triangle:
presó, pintura i comunitat. L’objectiu és proporcionar experiències
d’intercanvi entre presos, artistes i ciutadans a través de dues fases.
Per un costat, un taller participatiu de pintura com a mitjà d’intercanvi
entre artista i usuari i, per l’altre, una exposició itinerant del resultat
obtingut, que ofereix la possibilitat d’obrir a la comunitat el treball
realitzat.

Espai Expositiu Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica).
Del 9 de març al 30 d’abril 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.

Sant Jordi
Enguany la Diada de Sant Jordi a la UAB comptarà amb un ventall
d’activitats culturals i participatives a la Plaça Cívica, entre les 12.00h i les
16.00 h, el pròxim dijous 23 d’abril. En destaquem els concerts que oferiran
el Combo de la UAB (jazz-funk) a les 12.30h i el grup coral de gospel The
New Zombis (Autònoma Actua), a les 15.00h.

Dia Internacional de la Dansa
Informació:
Edifici L’Àgora
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.cat

A més, l’Aula de Dansa de la UAB oferirà una mostra coreogràfica de
carrer a la Plaça Cívica en motiu del DID (Dia Internacional de la Dansa)
el pròxim dimecres 29 d’abril, entre les 13.00h i les 14.30h. Aquesta
mostra comptarà amb l’actuació convidada del grup de dansa urbana
Mixers (Autònoma Actua).
The New Zombis i Mixers posaran el punt i final a la programació de
la convocatòria Autònoma Actua d’aquest curs 2014/2015, amb un
total de 22 actuacions entre els mesos de novembre de 2014 (Festa
Major de la UAB) i abril de 2015.

Conversa a la UAB

Exposició

Entre els autors Manuel Rivas
i Bernardo Atxaga

Experiències matemàtiques

Tenim davant nostre l’oportunitat de ser espectadors privilegiats d’una
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El Museu de Matemàtiques de Catalunya, Cultura en Viu i el Programa
Argó de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB us convidem
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Sala Teatre

Programació

Dins el cicle Escena UAB

Rosa Bernd, de Gerhardt Hauptmann
Grup Estable de l’Aula de Teatre de la UAB
Direcció: Ricard Gázquez

Cinema

Dimarts 7 a les 9.30 h

Toro salvaje, de Martin Scorsese
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Cinema

Dilluns 13 a les 18.30 h
Rosa Bernd és un drama naturalista escrit el 1903. És la història d’una
dona assetjada pels homes, que viu en una comunitat protestant de
Silèsia marcada pel fanatisme religiós. El premi Nobel Gerhardt Hauptann
fa un alegat gairebé feminista, posant en qüestió l’assignació dels rols
tradicionals dins d’una societat classista i profundament conservadora.
Si fem una ullada a certs esdeveniments actuals hi trobarem no pocs
paral·lelismes. És per això que hem volgut actualitzar aquesta obra tot
fixant-nos en alguns referents cinematogràfics, des d’Ordet, de Dreyer,
fins a Breaking the Waves, de Lars Von Trier.
Dimarts 14 d’abril a les 18.00 h
Dimecres 15 d’abril a les 13.30 h i a les 18.00 h

Verd Dolç Jazz, documental
de Marc Bonàs i Alfredo Hoyuelos
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Cinema

Dimarts 14 a les 12.00 h

La edad de la inocencia, de Martin Scorsese
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Teatre

Dimarts 14 a les 18.00 h
Dimecres 15 a les 13.30 h i a les 18.00 h

Rosa Bernd, de Gerhardt Hauptmann
Direcció:Ricard Gázquez
Grup estable de l'Aula de Teatre de la UAB
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Escena UAB

Sala Teatre
Dins el cicle Escena UAB

Cinema

Dijous 16 a les 12.00 h

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

Cinema

Dijous 16 a les 15.00 h

Concert de Sant Jordi
Una producció conjunta de:

Las chicas de la lencería, de Bettina Oberly
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament de Filologia Anglesa i de Germanística

Cor de la UAB, direcció Poire Vallvé
Cor de Farmàcia de la UB, direcció Ahmet Suleyman
Jove Orquestra de Cerdanyola, direcció Walter Petersen

Dilluns 20 a les 19.00 h

Interpretaran obres de:

Cor de la UAB, Cor de la Facultat de Farmàcia de la UAB,
i la Jove Orquestra de Cerdanyola.
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Escena UAB

Eduard Grieg, Suite Holberg (instrumental)
Jan Sibelius, Siell’ laulavi kuningatar (La reina captiva)
Eduard Elgar, The banner of Saint Georges l’estandard
de Sant Jordi)
Música nacionalista, viva i brillant, pròpia del final del romanticisme.

Dilluns 20 d’abril a les 19.00 h

Música

Concert de Sant Jordi
Obres de Sibelius, Elgar i Grieg

Cinema

Dimarts 21 a les 9.30 h

Cautivos del mal, de Vincente Minneli
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Cinema

Dimarts 21 a les 13.00 h

Los falsificadores, de Stefan Ruzowitzky
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament de Filologia Anglesa i de Germanística

Dimecres 22 a les 12.00 h

Sala Teatre

Literatura

Conversa entre els autors
Manuel Rivas i Bernardo Atxaga
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Mínor d’Estudis Gallecs i Mínor d'Estudis Bascos de la UAB

Dins el cicle Artefacte
Dimecres 22 a les 13.30 h

HARKET [protocolo]
Text i direcció: Juan Pablo Mendiola
Coreografia i interpretació: Cristina Fernández
Cristina Harket és una jove voluntària, en un projecte que investiga
la possibilitat de sobreviure en un búnker durant un mes. Conta amb
l’única ajuda d’un sistema d’intel·ligència artificial, anomenat MAP#2.
Alguna cosa surt malament i el mes que havia d’estar a l’interior es converteix
en més d’un any i mig. Les portes del búnker segueixen tancades.
L’espectacle ens parla de la confiança i de la traïció. De la necessitat
de vincular-nos amb algú o alguna cosa, encara que no sigui humà.
HARKET [protocolo] és un espectacle interdisciplinari de ciència ficció
en què la dansa, el teatre, l’humor, la música, el disseny i el vídeomapping interactuen en la seva posada en escena.
Dimecres 22 d’abril a les 13.30 h

Dansa

HARKET [protocolo]
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Artefacte

Dijous 23 a les 12.00 h

Cinema

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

Dimarts 28 a les 9.30 h

Cinema

New York, New York, de Martin Scorsese
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Dijous 30 a les 12.00 h

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

Cinema

