
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).

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

Del 4 al
29 d’abril
de 2016

L’Agenda 151

La protagonista d’aquesta celebració és la teva veu! Descobreix els
seus secrets gràcies a l’Express Voice Analysis que les estudiants de
Logopèdia t’ofereixen de 10:30 a 13:00 h. A partir de les 13:00 h regala
la teva veu en qualsevol de les seves expressions (cantant, recitant,
declamant, etc.) a través del Micro Obert del nostre escenari
perfectament sonoritzat. I si no hi vols pujar, vine igualment i gaudeix
d’aquesta festa inaugurada per la Coral de Logopèdia.

Més informació al Facebook de WorldVoiceDayUAB
Organitza: Unitat de Veu del SiPEP, Coral de Logopèdia, Comissió
WVD del Grau de Logopèdia

Dia Internacional de la Dansa
La dansa de la UAB surt de l’aula
Com ja és tradició, cada mes d’abril l’Aula de Dansa de la UAB surt
al carrer per celebrar el Dia Internacional de la Dansa. Però aquest any
no ho faran sols, i a més de la mostra de l’Aula de Dansa de la UAB
(taller d'iniciació i el Grup Estable), podrem gaudir de dues propostes
de dansa escollides a la convocatòria Autònoma Actua i del duo de la
companyia de dansa Physical Momentum Project.

Dijous 28 d’abril

Mostra de Dansa, a les 13.00 h, Plaça Cívica
Looped. Iniciació a la Dansa Contemporània
Diari de Viatge. Fragments de l’espectacle del Grup Estable de Dansa
Preguntes.Helena Martin
Amb cos i ànima. Duet format per Marc Codony i Fiona Roca
Postskriptum. Companyia Physical Momentum Project /Scenic Action

Videodansa, a les 15.30 h, Sala Cinema de la UAB
Projecció dels curtmetratges “Lost Archive” i “Europe Endless”
de La Ignorancia (Ana Cembrero Coca i Jorge Piquer).
Dins la mostra [C] Screen de Cerdanyola

World Voice Day
a la UAB

Dilluns 25 d’abril a partir de les 10.30 h

Carpa del Bar de Lletres (Plaça del Coneixement)

L’exposició és una retrospectiva que repassa la història de la infografia
a Catalunya a través de les dues figures més reconegudes
internacionalment: Jaume Serra, director d’infografia de Clarín i de La
Vanguardia i infògraf de referència; i Jordi Català, primer infògraf de
referència d’un medi de Catalunya i redactor en cap per més d’un decenni
a El Periódico de Catalunya. Dos professionals que parteixen d’un origen
però que han seguit dues línies infogràfiques ben diferents: el primer en
els plantejaments estètics i de visualització i el segon en els relats analítics.
A partir de la mostra es visualitza com es feien i com es fan les infografies,
els canvis de consideració dels seus professionals i l’increment del pes
específic gradual que ha tingut la infografia al llarg del temps.

Presentació de l’exposició el dilluns 18 d'abril, a les 18h, a la Sala
Cinema de la UAB (Plaça Cívica).

25 anys de visualització infogràfica
Un origen i dues evolucions

Del 14 d’abril al 18 de maig
Sala d’Exposicions de la UAB (Edifici de la Biblioteca de
Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica)

Exposició

Malgrat que el món del còmic ha estat tradicionalment un món masculí,
la Marika Vila va escollir utilitzar aquest recurs artístic per  plasmar-hi les
seves reivindicacions i fer sentir la seva veu: veu de dona. Al llarg de
l’exposició, es manisfesta l’apoderament de les figures femenines creades
per l’autora, que trenquen l’estereotip en el que la dona s’ha vist normalment
representada.

L’autora, Marika Vila, té una àmplia formació en l’àmbit dels estudis de
gènere, a més d’acomular una llarga trajectòria com a il·lustradora i
historiestista. L’objectiu de la seva creació sempre ha estat la deconstrucció
dels discursos dominants i la inclusió d’una perspectiva de gènere, tal
i com evidencia a la mostra Veu de dona trencant estereotips.

Marika Vila:
veu de dona trencant estereotips

Fins el dijous 28 d’abril
Espai Expositiu Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Exposició



Esperits
Aula de Teatre de la UAB
Iniciació a la interpretació teatral
Direcció: Carles Cruces

Una taverna d’un poble mariner és l’indret escènic on van a parar les
ànimes torturades per les vicissituts personals d’uns individus, que
busquen emparar-se a través de la conversa i l’alcohol.

Els alumnes d’Iniciació a la Interpretació de l’Aula de Teatre de la
UAB ens presenten la feina feta durant el curs, mitjançant fragments
d’obres d’Eugene O’Neill, Tennesse Williams, Arthur Miller i Edward
Albee, precursors de la dramatúrgia clàssica nord-americana, que a
mitjans del segle XX influiria de manera evident  sobre els guions i les
històries de la indústria cinematogràfica.

propostes sorgides de la comunitat UAB
Autònoma Actua música

Els grups Arlet i Alisda
en concert
Dijous 7 d’abril a les 13.30 h
Arlet és un grup de tres joves manresans que versionen un ampli
repertori de cançons pop-folk catalanes actuals i versions de pop en
anglès, però també temes que van des de Quart Primera fins a Queen;
sense oblidar diversos temes propis amb els que el grup expressa
la seva essència.

Dijous 7 d’abril a les 16.30 h
Alisda és un grup format per tres joves que ofereixen un repertori
variat de rock and roll i new  wave. Interpreten, entre d’altres, cançons
de Police, els Rolling Stones i els Beatles, però interpretats de manera
renovada, creant una nova atmosfera amb més moviment i connexió
amb el públic.

Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

les aules actuen
Escena UAB teatre

Une Ombre de la Rue
Aula de Teatre de la UAB
Grup Estable de Teatre
Direcció: Ricard Gázquez
Us proposem un espectacle en dues parts. Parlem d’alguns temes
que ens inquieten tot  experimentant amb el llenguatge escènic. Parlem
de llums i d’ombres, de tendresa i d’obscenitat, d’amor i de crueltat.

D’una banda, hi ha la catàstrofe de les diàspores a causa de la guerra,
la de totes aquelles persones que s’han convertit en nòmades per
força, i que corren el risc de ser vistes com a invasores per determinats
nuclis de pensament. D’una altra banda, apareix el tema de l’amor
com a aspiració a  la nostra vida quotidiana. Parlar de l’amor és parlar
de l’absència, de les carències, dels desigs, de la sexualitat... De qui
vol entrar a la nostra vida i de com ho fem per entrar a la vida dels
altres. Com una altra forma de nomadisme.

Dimarts 19 d’abril a les 18.00 h

Dimecres 20 d’abril a les 13.30 h i a les 18.00 h

Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

les aules actuen
Escena UAB teatre

Dimarts 26 d’abril a les 13.30 h i a les 18.00 h

Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 5 a les 10.30 h

2001: una odisea en el espacio,
d’Stanley Kubrick
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Falses aparences: Kubrick i les hibridacions

cinema

cinema

Dimarts 12 a les 10.30 h

La naranja mecànica, d’Stanley Kubrick
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Falses aparences: Kubrick i les hibridacions

cinema

Dijous 7 a les 12.00 h

Preestrena
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 14 a les 12.00 h

Preestrena
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

música

Dimarts 19 a les 11.00 h

Atanarjuat, la leyenda del hombre veloz,
de Zacharias Kunuk
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Cinema i Prehistòria: ciència i ficció dels nostres orígens (II)

cinema

Dijous 7 a les 13.30 h

El grup Arlet, en concert
a les 16.30 h

El grup Alisda, en concert
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

teatreDimarts 19 a les 18.00 h

Dimecres 20 a les 13.30h i a les 18.00 h

Une Ombre de la Rue (una ombra al carrer)
Grup Estable de Teatre
Direcció: Ricard Gázquez
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

Dijous 14 a les 15.00 h

Cinema alemany (títol per confirmar)
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dins el cicle Cinema Alemany Contemporani (II)

cinema

Dijous 21 a les 12.00 h

Preestrena
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

Dimarts 26 a les 10.30 h

Barry Lyndon, d’Stanley Kubrick
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Dins el cicle Falses aparences: Kubrick i les hibridacions

Dimarts 26 a les 13.30h i a les 18.00 h

Esperits
Iniciació a la interpretació teatral
Direcció: Carles Cruces
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

teatre

Dijous 28 a les 13.00

Dia Internacional de la Dansa
Mostra de dansa i passe de curtmetratges
Lloc: Plaça Cívica i Sala Cinema de la UAB

Dijous 28 a les 12.00 h

Preestrena
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dilluns 25 a partir de les 10.30 h

World Voice Day a la UAB
Lloc: Carpa del Bar de Lletres (Plaça del Coneixement)

Dilluns 25 a les 13.00 h

2n aniversari UAB Emprèn
Creativitat i innovació amb Xavier Verdaguer
Lloc: Sala Teatre de la UAB

cinema

cinema

dansa

conferència

Dimarts 26 a les 15.00 h

Diego Ameixeiras i Harkaitz Cano
en conversa a la UAB
Lloc: Sala Cinema de la UAB

conferència

Programació
Abril


