La Compañía Sienta la Cabeza
La compañía Sienta la Cabeza ens porta
a l’escenari una escèntrica perruqueria,
composta per dues perruqueres i un DJ,
on la creació i la fantasia visual i sonora
no tenen limits.
L’espectacle “Sienta la Cabeza” combina perruqueria i art i convida el public a
participar en una atrevida transformació
estètica i a donar vida a increïbles personatges.
Alhora l’energi de la músca en directe
infon una atmosfera i crea una exótica
banda sonora, afegint un altra dimensió
i colorit a la creativitat dels pentinats.

Reciclatge
El reciclatge i transformació d’objectes
quotidians en peces úniques, dóna el
toc final a les sorprenents obres d’art i
escultures realitzades al cap del públic
mès atrevit. I cada esdeveniment o festival pot donar-se al luxe de tenir aquests
elements d’ornamentació temàtics segons les seves necessitats.
La complicitat amb el públic, el transgredir les normes estètiques establertes,
social o personalment, troba en Sienta
la Cabeza un filó del que es pot tirar per
posar a prova els nostres límits. El carrer, l’ambient festivalero i la música són
elements facilitadors d’aquesta obertura
i del risc.
L’atreviment i la prova de la valentía de
cadascú formen un víncle molt proper
amb un públic de totes les edats i cultures.

L’èxit d’aquesta proposta innovadora
en l’àmbit del teatre de carrer a portat a
la Companyia de gir, any rere any a importants festivals de teatre de carrer, de
dansa, de música, inauguracions i esdeveniments diversos per tot el territorio
Nacional, per moltes ciutats Europees,
Amèrica Llatina, Nord Amèrica, Rússia,
Emirats Àrabs, Ásia, Canadá i Austrália.

Fixa Artística
Perruqueres Artístiques:
Fafá Franco, Tatiana da Silveira y Sonia
Lahoz

Dj:
Nick Prescott
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Fafá Franco, Cécile Ribas y Mª Fernada
del Pino

Disseny i Realització Decoracions:
Mª Fernanda del Pino Diseño
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Cécile Ribas y Valeria Civil
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Escenografia:
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Yael Olave, Marco Rubiol y Daniel Rojas
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¡Un espectacle de perruqueria artística a
ritme de música pels que no ens
tallen un pèl!
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