Nota de Premsa

CHIC&BASIC RECOLZA LA PRIMERA EDICIÓ DEL FESTIVAL “FENÒMENS,
EXPERIÈNCIES ENTORN EL COS”

Barcelona, 28 de Setembre de 2015. chic&basic dona suport a la Primera edició
del nou Festival FENÒMENS. EXPERIÈNCIES ENTORN AL COS, organitzat per
Espai Erre i Sala Hiroshima .
El festival FENÒMENS tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 d'Octubre; i el 5, 6 i 7 de
Novembre i 19 de Desembre, a les diverses sales de l'Espai Erre (Poblenou) i
Sala Hiroshima (Poble Sec), a Barcelona.
La voluntat de Fenòmens és respondre a la manca d'una mostra sobre treballs
artístics que suposen un encreuament entre el cos humà i altres disciplines: les
arts digitals (arts numèriques), la performance, la pantalla (interface), la música,
l'espai.
Durant 7 dies de festival, Fenòmens presenta 10 propostes de creació
transdisciplinar que no troben cabuda a les programacions habituals de sales i
teatres convencionals.
La primera etapa del festival presenta l'espectacle Monster, de la companyia
K.Danse de Toulouse França, i la instal·lació Body Mutation de Román Torre –
Rotor Studio (Barcelona), de dijous 1 a dissabte 3 d'octubre a les 20,30 a la Sala
Hiroshima.
La creació coreogràfica de la companyia K.Danse desenvolupa un llenguatge de
moviment contemporani a través de la confrontació dialèctica entre el cos físic

(viscut, experimentat) i el cos visual (vist, virtual). Els espectacles qüestionen les
fronteres entre la ficció i la realitat, la construcció social del cos, i les estructures
psicològiques en les relacions humanes. Monster forma part de les
investigacions i recerques desenvolupades en el marc del projecte europeu
Metabody.
www.k-danse.net
https://vimeo.com/92708918
www.romantorre.net
www.rotor-studio.net
Amb aquest darrer acord, chic&basic es suma al suport de projectes pioners i
artístics sota el paraigua chic&arts, una iniciativa que neix amb l'objectiu de
contribuir a la capacitat d'atreure talent creatiu i amb el compromís de promocionar
l'art i la cultura desenvolupats a la ciutat de Barcelona.
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