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HUMAN SITE SPECIFIC
instal·lació-performance
La instal·lació “El Divan de la Perruquera”
està pensada per a espais interiors no
convencionals, museus, centres culturals,
universitats, escoles, amb un mínim
30mX15m, amb llum natural o il·luminació
artificial de preferència ja existent a l’espai.
Potser un espai diàfan on tota la
instal·lació estigui muntada en un sol
espai o distribuït en sales contigües.

si vol entrar en la instalación.

És necessari crear a l’espai una relació
dins i fora, delimitant-ho amb tanques
de senyalització o similar perquè el
públic tingui opció de veure-ho des de
fora i participar de 3 les estacions
disponibles per a aquesta modalitat
i que li permeti al espectador decidir

És aconsellable una visita prèvia d’una
persona de la companyia per veure l’espai
de la instal·lació i poder realitzar un
plànol de muntatge de la mateixa.
La durada de cada performance pot
variar entre 2 i 3 hores segons els pactes
amb l’organització de l’esdeveniment.

El públic pot entrar i sortir lliurement,
i la regidora performer vigilarà que es
mantingui
un
aforament
òptim
per a cada espai.
L’edat mínima per entrar en la instal·lació
és 12 anys.

INFRAESTRUCTURA
Que aporta la companyia
Tot el contingut pel muntatge de les 11
estacions de la Instal·lació així com part
del mobiliari.

Libro
de
reservas
El espejo

INFRAESTRUCTURA
Que aporta l’organització
de l’esdeveniment
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1 Silló de Barber silló de Perruqueria reclinables.
1 Assecador de Casc - que llueix molt
però no és imprescindible.
14 Cadires.

2 Moble petit de suport per a la perru		
quera .
1 Taula de aprox 1,80mX0,80mX0,75m.
1 Catifa petita.
1 Equip de so amb entrada d’USB.

3 Punts d’electricitat - 1 per a l’assecador - 2.000W, 1 per a la pantalla de
video I un pel equip de so.

Sala de
espera

El Diván

Cuerpos

En cas que la entitat no ho tingui els materials demanats, suggerim que contacten amb botigues tipus Càritas que solen
donar suport els festivals a manera de
prèstec. Aquest ha sigut el procediment
fins ara.
Si el mobiliari utilitzat és vintage o similar sempre s’agraeix, per aconseguir
una estètica més entranyable per a la
Instal·lació.
Realitzem l’assessorament per aquests
materials i segon les possibilitats ajudem en la gestió per aconseguir-los.

Notas
en el
tiempo

Collage
Memorias

Cascada
de los
juicios

Miradas

Voces

MUNTATGE

CAMARIM

8 h. 1 dia abans de la primera actuació.
Amb l’arribada de l’equip 1 dia abans del
muntatge.

Cerca del espacio escénico con buena
iluminación y:
1 Taula
3 Cadiras
Mirall
Penja-robes per als vestuaris
Serveis
Aigua
Fruites
Fruits secs

·

DESMUNTATGE

·

5 h. hores després de l’últim dia d’ac
tuació.

PERSONAL
Montaje y Desmontaje

·

3 Muntatge i Desmuntatge - 3 persones Preferentment el mateix equip.
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SIENTA
LA CABEZA

Regidor de Sala

Fafá Franco
M +34 610 003 801

1 persona per estar en l’entrada de la
instal·lació durant tota la funció.

info@sientalacabeza.com
www.sientalacabeza.com
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Segueix-nos a

