


La  Companyia Sienta la Cabeza 

porta a l’escenari una excèntrica 
perruqueria integrada per dues 
perruqueres artístiques i un DJ, on
la creació i les fantasies visuals i
sonores no tenen límits.  
 
L’espectacle “Sienta la Cabeza” combina
perruqueria i art i convida el públic a 
participar d’una singular transformació 
estètica i crear increïbles personatges. 

Alhora l’energia de la música en directe 
-mitjançant una exòtica banda sonora- 
genera una atmosfera que afegeix 
dimensió i colorit a la performance.



Reciclatge  

Objectes reciclats i quotidians es 
transformen en peces úniques que 
completen les obres d’art realitzades en 
els caps del públic més audaç. Cada 
esdeveniment o festival pot demanar 
diferents elements d’ornamentació 
segons la seva temàtica o necessitat.

Neix una complicitat entre la Companyia
i el públic per provar els seus propis 
límits que obre una bretxa en les regles
estètiques establertes. El carrer, l’ambient
festivaler i la música faciliten i afavoreixen
aquesta obertura.  
 
L’audàcia i la valentia de les artistes
i del públic es troben creant un vincle 
proper i singular que transcendeix
qualsevol edat i cultura.  



L’èxit d’aquesta proposta innovadora 
en l’àmbit del teatre de carrer ha portat 
la companyia de gira any rere any a
importants festivals de teatre de carrer,
de dansa, de música, inauguracions i 
esdeveniments diversos a través del 
territori nacional, europeu i a terres 
més llunyanes com Mèxic, Brasil, 
Amèrica Central, Rússia, Emirats Àrabs,
Canadà, Àsia i Austràlia. 



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

Dj: 
Nick Prescott 

Disseny d’ornaments:
Fafá Franco, Cécile Ribas y Mª Fernanda
del Pino 

Disseny i Realització Decoracions:  
Mª Fernanda del Pino Diseño 

Disseny Vestuari:  
Cécile Ribas y Valeria Civil 

Realizació Vestuari: 
Goretti Sastreria Teatral y Valeria Civil 

Escenografia: 
Épica 

Disseny Gràfic i Web: 
Yael Olave, Marco Rubiol y Daniel Rojas 

Fotografía: 
Bill Muir, Pep Mayugo, Renata Faccenda,
Henry Krull, PetaZeta Photo, Elena Kuroda,
Nuria Estremera, Beatriz Moya y Edi Barcelo

Edició video: 
Teo Campos per El gato visual

Traducció textos:
Georgina Majench 
 
Producció: 
Sienta la Cabeza
                     



¡Un espectacle de perruqueria artística a 
ritme de música pels que no ens 

tallen un pèl!

Fafá Franco
M +34 610 003 801
info@sientalacabeza.com
www.sientalacabeza.com

S IENTA 
LA CABEZA


