
ARTEM TRIO
Violeta González Tomàs, piano
Natalia Szmydt, violí
María López Belarte, cello

Artem Trio, amb seu als Països Baixos, es va crear l’any 2015 al
Conservatori Codarts de Rotterdam. Des de les seves primeres
actuacions s’han distingit per la seva apassionada, energètica i
expressiva interpretació en públic. L’àmplia terminologia Artem (del
llatí Ars, que significa art) va ser escollida per tal d’expressar la seva
fascinació per cada disciplina artística.

Aquest trio va ser finalista del Concurs “Paper de Música” de
Capellades del 2018, amb una crítica molt bona del mestre Antoni
Ros Marbà.

Artem Trio ha tocat en diferents auditoris dels Països Baixos, França
i Espanya, com també en festivals de renom com el
Kamermuziekfestival den Haag o el Zoom Kamermuziekfestival.

El seu ampli interés es tradueix en un repertori que va des del període
clàsic fins a peces més contemporànies. Les obres claus per la seva
formació formen part del seu repertori, no obstant, Artem Trio té
especial interès pel repertori desconegut i poc programat. Un dels
seus projectes actuals és la gravació del trio amb piano d’Henriette
Bosmans (Àmsterdam, 1985-1952) que mai abans s’ha gravat i
rarament es troba ocasió d’escoltar.

música

Del 4 al 29 de març
de 2019

L’Agenda 173
MUÑECAS
de Sergio Sabini Celio (1951, Montevideo)

Muñecas és una exposició de fotografies de l’uruguaià Sergio Sabini
per a denunciar la violència de gènere.

El fotògraf utilitza els retrats de nines trencades o maltractades per
a denunciar la violència masclista. Més enllà de la història particular
de cada nina, hi ha un destí dramàtic. La mateixa paraula “nina”
és objecte d’aquesta denúncia en forma de fotografies.

El nexe entre la denúncia i la fotografia són textos o relats de víctimes,
així com un llistat de feminicidis i assassinats a dones. Totes les
fotografies s’han realizat al Mercat dels Encants, una mostra que
apunta a la pròpia societat actual, on la dona segueix sent víctima
del maltractament.

Com a fotògraf, els seus treballs mostren un marcat interès pels
problemes de la societat, la natura, i també (en una veta més artística),
per la fotografia de músics de jazz. Ha exposat a La Casa Elizalde
en diverses ocasions, a l’INEFC i al Teatre Municipal de Palafrugell
i va participar en la trobada internacional artístic col·lectiu DrapArt
(Montevideo, 2016).

Sala d’Exposicions UAB (Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica).
Dijous 7 de març a les 16h, a la Fac. de CC. de la Comunicació, taula rodona
amb l’artista, Margarita Arboix (Rectora de la UAB), Joana Gallego (professora
UAB), Claudia Gianneti (comissària d’exposicions) i Lucia Avilés (magistrada).
A les 17.30h, a la Sala d’Exposicions, presentació de l'exposició.
Del 7 de març fins al 5 d’abril del 2019
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 19 h i divendres de 10 a 17 h

exposicions

Dimecres 27 de març, a les 16.00 i a les 17.30 h
Sala Teatre de la UAB

MEXICATAS
Dramaturgia: Sergi Belbel
Direcció: Antonio Calvo

Vuit actrius mexicanes ens expliquen, amb un especial sentit
de l’humor i algunes gotes de drama, amb cançons i amb un gran
desplegament d’energia, les seves experiències (particulars
i col·lectives) en el seu exili per terres espanyoles o, més
específicament, catalanes.

En dotze escenes independents, de tall minimalista, Ariadna,
Esmeralda, Lupe, Marisol, Merlene, Mónica, Nadia i Thania,
a través de les seves veus, de les seves paraules i dels seus
cossos, intentaran comprendre com es viu Mèxic des d’una
distància no desitjada i com es veuen Espanya i Catalunya des
de la propera llunyania d’un desterrament agredolç. Aires, aromes,
sorolls i espècies profundament mexicanes barrejades amb la
suau brisa humida, enganxosa i traïdora del Mediterrani.

Una obra amb dramatúrgia de Sergi Belbel i direcció d’Antonio
Calvo, a partir de vivències de vuit mexicanes: actrius llicenciades
a la mateixa escola de teatre de Ciutat de Mèxic, però totes,
menys una, residents a Barcelona. Dues d’elles, van anar a trobar
Belbel quan feia una conferència a la sala Beckett i li van dir:
‘volem que ens facis una obra’.

Dimecres 13 de març, a les 17.30 h
Sala Teatre de la UAB

 arts escèniques



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

ELS OBSCURS ANYS 70
La crida utòpica del maig del ‘68, l’objectiu de la qual era aconseguir
una distribució més justa dels recursos en els sistemes de producció
i consum, es veu truncada per la violenta repressió dels anys 70.
Durant aquesta dècada, continuen els atacs de les tropes americanes
a Vietnam, a la vegada que persisteix la síndrome de la derrota i el
pes de la culpabilitat. Darrere dels colors de les camises hippies,
la moda glam i la melodia del rock progressiu, es manifesta la
consciència d’una incipient cultura de masses que critica el
consumisme però al mateix temps rema en aquesta direcció.
El cinema de la dècada dels 70 recull aquesta paradoxa, el bucle
malenconiós i l’abisme fosc.

La heterogènia de la dècada es veu reflectida en aquest cicle de
cinema que presenta sis pel·lícules de gèneres tan diversos que
abasteixen des del western fins al drama.

El proper 5 de març es projectarà Círculo rojo (Le cercle rouge, 1970)
a les 9.45 h a la Sala Cinema UAB. Aquest film de cinema negre dirigit
per Jean-Pierre Melville obrirà el cicle que es prolongarà al llarg del
segon semestre.

 cinema

Organitza el Departament de Comunicació
Audiovisual i Publicitat
Dimarts, a les 9.45 h
Sala Cinema de la UAB

Març

Dijous 7 de març, a les 13.00 h

Preestrena de cinema
Las herederas (2018), de Marcelo Martinessi
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

Dimarts 12 març, a les 12.00 h

Breve encuentro (1945), de David Lean
Cicle de cinema melodrama i amores imposibles
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Facultat de Comunicació

cinema

Dijous 14 de març, a les 13.00 h

Preestrena de cinema
Títol per confirmar
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)

cinema

teatreDimecres 13 de març, a les 17.30 h

Mexicatas de Sergi Belbel i direcció
d’Antonio Calvo
Cicle Artefacte 19
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

cinemaDivendres 15 de març, a les 13.00 h

En una tierra salvaje (2018), de Bill Bennett
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Departament d’Antropologia Social i Cultural

cinemaDilluns 18 de març, a les 13.00 h

Dominion (2018), de Chris Delforce
Cicle de Cinema Animal
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Assamblea Vegana de la UAB

cinemaDimecres 20 de març, a les 13.00 h

El harén del faraón Sol (2017),
de Richard Reisz
Cicle de Cinema Arqueològic FICAB-UAB
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: CORE en Patrimoni UABCei i Facultat de Lletres de la UAB.

Dijous 21 de març, a les 13.00 h

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

cinema

cinemaDilluns 11 de març, a les 13.00 h

The Ghosts in Our Machine (2013),
de Liz Marshall
Cicle de Cinema Animal
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Assamblea Vegana de la UAB

Programació

Dimarts 26 de març, a les 16.00 h

La vida loca (2008), de Christian Poveda
No direction home: cicle de cinema documental sobre migracions i asil
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: Fundació Autònoma Solidària (FAS)

cinema

Dimecres 27 de març, a les 13.00 h

El enigma de la tumba celta (2017),
d’Alexis de Favitski
Cicle de Cinema Arqueològic FICAB-UAB
Lloc: Sala Cinema de la UAB (Plaça Cívica)
Organitza: CORE en Patrimoni UABCei i Facultat de Lletres de la UAB

cinema

Dimecres 27 de març, a les 16.00 i a les 17.30 h

Artem Trio
Finalistes del concurs “paper de música”
de Capellades 2018
Cicle Artefacte 19
Lloc: Sala Teatre de la UAB (Plaça Cívica)

música

Dijous 28 de març, a les 13.00 h

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

cinema

cinema


