
cinema  i cicle de cinema de la realitzadora agnès varda I cicle de ventura pons
 SALA DE PROJECCIONS MEDIATECA UA, DINS LA FRAGUA (BIBLIOTECA GENERAL)  INFORMACIÓ:  AULA.CINE@UA.ES 

cursos
centre d’estudis sobre la dona Informació i matrícula: http://www.ua.es/cem/cursos/2008-2009/index.htm

Mujeres Pop: género e identidad en las músicas populares del siglo XX (pop, rock, rap...)

Reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció20092-6

Lenguaje, comunicación y género
Reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció20099,11,16,18,23,25

La mediación intercultural desde una perspectiva de género
Reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció200910-18

Formación en coeducación
Reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció200923-30

seminari universitari sobre  els drets de les dones, àrea de dret constitucional
Informació i matrícula: http://www.ua.es/dpto/deje/derecho.constitucional/index.html

VII CURSO MUJERES Y DERECHO: 30 años de Constitución ¿es necesaria su reforma?
Reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció20093,10,17

Mujeres del siglo XXI, nuevas perspectivas para el género femenino
Reconegut amb 2 crédits/20 hores ICE. Saló d’Actes d’Òptica.200910-12

departament de filologies integrades

VII SEMINARIO MUJER-LITERATURA: Escritura de Mujer en tiempos de guerra 
200917

Informació i matrícula: 965903406; dfint@ua.es

-2abril Lloc: Saló de Graus de la Facultad de Filosofia i Lletres i Seu Ciutat d’Alacant. 3 crèdits/ 30 hores ICE.

activitats
13:00

200910
PLAÇA D’EUROPAacte públic

exposicions
mua
III CONVOCATÒRIA D’ARTS PLÀSTIQUES

Mulier, Mulieris
 Inauguració 9 de març 2009, 12:30 h. 

sala aifos
VANESSA PALACIOS:

Des de la intimitat
 Des del 3 de març a l’1 de abril de 2009

biblioteca universitària
EXPOSICIONS de LLIBRES i
GUIES TEMÀTIQUES
en totes les seues biblioteques

La dona irreal 
Autor i director: Jaume Policarpo.
Bambalina Teatre. 
Entrada 10 € i TIU UA 5€. Venda d’entrades: Llibreria Compas, FNAC, 
Servicam i una hora abans al Paranimf. 
Informació:   www.veu.ua.es.   ofi.cultura@ua.es 

20:00
20094

PARANIMF

teatre

Lecciones y debates desde el 
feminismo 
Sessió de debat. Aula de Formació I Debat Feminista de la Seu Ciutat 
d’Alacant. 

20:15
20092

SEU CIUTAT D’ALACANT

seu ciutat d’alacant

PRESSENTACIÓ DEL LLIBRE:

Lesbianas.
Discurso y representaciones 
A càrrec de Raquel Platero i Angie Simonis.

19:00
200914

SEU CIUTAT D’ALACANT

CONFERÈNCIA:

Interculturalidad:
una mirada feminista 
A càrrec de Rosa Mª Rodríguez Magda.

20:15
200917

SEU CIUTAT D’ALACANT

Paraules per a la igualtat

consell d’alumnes Informació a http://www.ua.es/coalumnos

2009
12:00

20098
PLAÇA DELS ESTELS. ALACANTmanifestació

11:30
20092

Una carrera a gran velocitat per Barcelona dóna peu a una sèrie de relats els 
personatges dels quals arriben a entrecreuar-se en algun moment de les seues 
vides. Un recorregut circular per les misèries humanes, per l'amor, la violència, el 
desencant i la mort, que acaba amb la tendresa d'una carícia.

Intèrprets: Sergi López, Agustín González, Rosa M. Sardà, Julieta Serrano, Jordi 
Dauder, Montserrat Salvador, Naïm Thomas

Carícies de Ventura Pons

17:30
Un fuster viu feliç amb la seua dona i els seus dos fills. Però un dia coneixerà una 
xica amb qui mantindrà un idil·li. La particularitat és que no vol amagar la infidelitat 
a ningú. La moral com una cosa essencial per a un propòsit vitalista: ser feliç.

Intèrprets: Jean-Claude Drouot, Claire Drouot, Olivier Drouot, Sandrine Drouot. 
Música: W. A. Mozart. Ós de Plata i Premi Especial del Jurat al Festival de Berlín, 
1977. Escrita i dirigida per Agnès Varda.

Le bonheur d’Agnès Varda (1965)
[VO francés, subtítols en castellà]

11:30
20093

Una jove vagareja tota sola sense por de res. Són els altres els qui la temen. Difícil 
de comprendre, difícil d'estimar, però viu –sobreviu– amb intensitat. 

Intèrprets: Sandrine Bonnaire, Francis Balchère, Setti Ramdane, Christophe 
Alcazar. Premi FIPRESCI i Lleó d'Or al Festival de Venècia de 1985. Premi César 
a la millor actriu a Sandrine Bonnaire.

Sans toit ni loi d’Agnès Varda (1965)
 [VO francés, subtítols en castellà]

17:30
A partir de l'obra homònima de Quim Monzó. Una quinzena d'històries curtes 
sobre les relacions de parella però vistes des de perspectives molt novedoses: un 
monòleg ben colpidor en què una dona de mirada perversa assegura a la càmera 
que vol un home que la maltracte físicament i psicològica; un home que no put 
suportar que la seua parella estime el seu membre viril més que a ell, una 
competició entre veïns per a veure qui carda més que l'altre i és capaç d'introduir 
experiències sexuals més agosarades... Una pel·lícula que no deixarà ningú 
indiferent.

Intèrprets: Pepe Rubianes, Sílvia Munt, Josep M. Flotats, Rossy de Palma.

El perquè de tot plegat de Ventura Pons

11:30
20095

La brutal realitat del món de la prostitució infantil al Brasil a través de la història 
de Maria, una xiqueta de dotze anys que és venuda pels seus pares per a ser 
prostituïda i el seu intent de sobreviure.

Intèrprets principals: Fernanda Carvalho, Antonio Calloni, Chico Díaz, Vera 
Holtz, Darlene Glória, Otàvio Augusto, Bianca Comparato, Caco Monteiro, 
Mary Sheyla, Evelin Buchegguer.

Anjos do sol de Rudi Lagemanm

Xarrada-debat a càrrec de Leslie Toledo
[VO portugués, subtítols en castellà]

17:30
Cléo és una cantant de pop famosa que passejarà durant dues hores per 
París mentre espera que li donen els resultats d'unes proves de diagnòstic de 
càncer. Bella, fràgil, poregosa, mortal, Cléo.

Intèrprets: Corinne Marchand, José Luis de Villalonga, Antoine Bourseiller, 
Dorothée Blank. Amb l'aparició especial de Jean-Luc Goddard. Coproduïda 
per Carlo Ponti i Georges de Beauregard. Escrita i dirigida per Agnès Varda.

Cléo de 5 a 7 d’Agnès Varda (1961)
 [VO francés, subtítols en castellà]

11:30
A partir de l'obra de Josep M. Benet i Jornet. Una jove estudiant de teatre 
enrevista tres grans actrius: una diva internacional, una estrella televisiva i 
una directora de doblatge, i descobreix en els seus records les grandeses i les 
misèries del teatre: tota una metàfora de la vida.

Intèrprets: Núria Espert, Rosa M. Sardà, Anna Lizaran, Mercè Pons.

Actrius de Ventura Pons (1998)

17:30
Conta la història de dues dones diferents en la dècada dels 70, a París. Una 
ajuda l'altra i, tot i que perden el contacte, es retroben 10 anys després per a 
comparar les seues vides. Quotidiana com un documental i explosiva com els 
focs artificials. Així és la vida.

Intèrprets: Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Robert Dadiès, Mona Mairesse. 
Escrita i dirigida per Agnès Varda.

L’une chante, l’autre pas
d’Agnès Varda (1977)  [VO francés, subtítols en castellà]

20094


