NOTA DE PRENSA

L’hotel chic&basic Born allotja la nova edició del
changing room, FRÍO 15

Barcelona, Desembre 2015. El proper dissabte 19 de Desembre,
l'esdeveniment de moda independent referent de la ciutat comtal, torna a la
seu on va néixer fa ja nou anys, l'hotel chic&basic Born.
Un dia, un hotel, 28 habitacions i 40 dissenyadors. Un esdeveniment únic, un
dia ple de moda amb els millors DJ. Amb les darreres propostes en disseny
barceloní, nacional i internacional.
En aquesta edició FRÍO 15 es presenta com a novetat el Col·lectiu “Uno y
Tres Cuartos”, un selecte grup de dissenyadors, capdavanters en els seus
respectius camps que viuen i treballen en San Juan, Puerto Rico. Diferents
propostes de “Wearable Design” entre els quals podem destacar la línia
d'ulleres Coa -elaborades amb materials Premium com les fustes precioses i
el titani-; els dissenys atemporals i sostenibles de la dissenyadora hongaresa
Agnès Anna -que entre altres materials, utilitza fibres derivades de la pinya-;
Lucca, línia de joieria que dissenya l'arquitecta paisatgista Laura Lugo o la
línia NO TIRI REUSE que realitza accessoris fets amb materials reciclats
derivats de càmeres de pneumàtics de camions i materials nàutics.
Per a aquesta edició d'hivern, també hi ha noves incorporacions del
panorama nacional i europeu. Com la línia unisex de roba infantil sueca
Studio Tiri o la dissenyadora romanesa Andra Handaric amb la seva
col·lecció unisex completament en negre que autodenomina "austere
couture", inspirada en l'art contemporani i les peces tradicionals de la cultura
de l'Europa de l'Est. En el disseny masculí, podem destacar la línia atemporal
berlinesa Directors Cut inspirada a la roba d'esgrima de principis de segle.
Heinui, senzilla i sofisticada de la mà de la francesa Claire Pignot, en línia de
roba femenina. També ens encanta Twothirds, una línia de productes
totalment sostenible d'inspiració nàutica.

De la marca Little Artist, dissenyada per l'artista Luis Vidal es presenta la
col·lecció “CANVAS”, collarets únics realitzats amb trossos de canvas
procedents de pintures de l'estudi de l'artista, una forma única de reutilització
de l'art per vestir.

També té cabuda disseny made in Barcelona: com la línia de bosses BET
Barcelona, del trio de dissenyadores Mariona Tello, Monika Ardila i Sara
Galofre que deixen la seva petjada en cada bossa que dissenyen a mà amb
tècniques tradicionals on l'experimentació és el concepte. SSIC AND PAUL

una marca de roba femenina la base de la qual és treballar sempre amb
teixits de qualitat, investigar amb el patronatge sense oblidar les línies pures i
siluetes rectes que són l'essència de la marca. En moda íntima tenim a Reste
Priority, la línia de llenceria moderna dissenyada a Barcelona i feta a Itàlia i
en sabates, Naguisa, la línia d'espardenyes contemporànies.
Altres incondicionals de l'esdeveniment que tornen en aquesta extensa edició
són Domingo Ayala, Georgina Vendrell, Pinc, Eva vs Maria , Llamazares y de
Delgado i molts més.
En aquesta edició FRÍO 15 changing room col·labora amb el IED Barcelona
(Escola Superior de Disseny). Alumnes del Títol Superior en Disseny de
Moda i del BA (Hons) en Fashion Design exposaran les creacions de les
seves col·leccions finals acompanyats dels vídeos de presentació dels seus
projectes i les il·lustracions i sketchbooks que il·lustren tot el procés creatiu.
Llistat dissenyadors edició FRIO 2015
1-PINC
2-I AM SOTO/ DEUX SOULIERS
3-GEORGINA VENDRELL
4-RESET PRIOITY/ BLU VELTEN
5-BETS
6-BALMASEDA
7-CYNTHIA OVIEDO/D&MARANATHA DESIGN
8- DIRECTOR’S CUT/PAULA IMMICH
9- ANDREA VIENTEC
10-MICHI
11-MIKA MODDIGARD/STUDIOTIER
12-GUIEM
13-ANDRA HANDARIC
14-TWOTHIRDS
15-NAGUISA
16-HENTEN
17- SSIC AND PAUL
18-DOMINGO AYALA
19-LITTLE ARTIST
20-HEINUI
21-SPRITZ
22-EVA VS MARIA
23- EN MASCULINO BY CHRISTIAN GARCIA
24-LLAMAZARES Y DE DELGADO
25-SACSFON
26-REBEL ROOT
27- COLECTIVO “UNO Y TRES CUARTOS” Puerto Rico
-RENE MORETA
-RUBY DAVILA
-COA
-HECTOR OMAR

-MINACO
-SUSANA CACHO
-YOLANDA MENDEZ
-KEZNR
-ELDA SAMANO
-LUCA
-EDNA ISABEL
-CORAGGIO
-AGNES ANNA
-SALLY TORRES VEGA
-NO TIRE REUSE

Lloc : Hotel chic&basic Born ( c/Princesa, 50. Barcelona)
Data: Dissabte 19 de Desembre
Hora: de 11 a 21 hores
Més info: www.changingroom.org /
www.chicandbasic.com/es/blog/2013/12/03/changing-room/
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