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Amb motiu del centenari del naixement d’Akira Kurosawa
(1910-1998), Casa Àsia, juntament amb la Universitat de
Barcelona i cultural affairs, ha organitzat l’Any Kurosawa 2010,
per reunir en una sola programació totes les activitats i inter-
vencions que s’han convocat per retre homenatge a aquest
director tan controvertit i polèmic. Amb aquest cicle de
conferències que es presenta de manera puntual, Casa Àsia
ha volgut recuperar la figura del cineasta i la poètica d’una
obra que revolucionà el llenguatge cinematogràfic i per la qual
s’identifica aquest «subjecte desplaçat», no per aquest motiu
menys universal, producte d’una cultura global en un món
local, les circumstàncies històriques del qual han estat les de
molts altres que com ell han viscut travessant fronteres entre
Orient i Occident al llarg de les seves vides.

Akira Kurosawa
Cicle de Conferències Ciclo de Conferencias

Con motivo del centenario del nacimiento de Akira Kurosawa
(1910-1998), Casa Asia, junto con la Universidad de Barcelona
y cultural affairs, ha lanzado el Año Kurosawa 2010, para reunir
en una sola programación todas las actividades e intervenciones
que se han convocado para rendir homenaje a este contro-
vertido y polémico director. Con el ciclo de conferencias que
puntualmente se presenta, Casa Asia ha querido recuperar la
figura del cineasta y la poética de una obra que revolucionó
el lenguaje cinematográfico y por la que se identifica a este
«sujeto desplazado», no por tal motivo menos universal,
producto de una cultura global en un mundo local, cuyas
circunstancias históricas han sido las de muchos otros que
como él han vivido atravesando fronteras entre Oriente y
Occidente a lo largo de sus vidas.

CONFERÈNCIES

Dijous, 13 de maig
«Aproximació històrica al Japó feudal»
A càrrec de Víctor Gavín

Dimarts, 18 de maig
«El testament fílmic d’Akira Kurosawa»
A càrrec de Josep Maria Caparrós

Dimarts, 25 de maig
«La influència de Shakespeare en el cine japonès»
A càrrec de Carlos Giménez Soria

Dimarts, 1 de juny
«El llegat d’Orient a Occident»
A càrrec d’Andrés Expósito

Dijous, 3 de juny
«Del monjo zen al guerrer samurai»
A càrrec de Jordi Puigdomènech

CONFERENCIAS

Jueves, 13 de mayo
«Aproximación histórica al Japón feudal»
A cargo de Víctor Gavín

Martes, 18 de mayo
«El testamento fílmico de Akira Kurosawa»
A cargo de Josep Maria Caparrós

Martes, 25 de mayo
«La influencia de Shakespeare en el cine japonés»
A cargo de Carlos Giménez Soria

Martes, 1 de junio
«El legado de Oriente en Occidente»
A cargo de Andrés Expósito

Jueves, 3 de junio
«Del monje zen al guerrero samurái»
A cargo de Jordi Puigdomènech

Del 13 de mayo al 3 de junio de 2010, a las 19.30 h
Casa Asia · Sala Samarcanda
Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona
Entrada libre · Aforo limitado

Más información: www.casaasia.es


