Nota de Premsa

CHIC&BASIC PATROCINA FENÒMENS FESTIVAL 2016
“EXPERIÈNCIES ENTORN EL COS”
Barcelona, 14 de Novembre de 2016. chic&basic dona suport, un any més, a
Fenòmens Festival. Una exhibició de treballs d’artistes radicals en el seu gènere,
de la dansa a la performance, de la instal·lació a la música, del cinema a
l’esdeveniment participatiu. 4 dies intensos de creacions nacionals i internacionals
que parteixen del cos com a eina per a oferir a l’espectador experiències inusuals i
adverses.
Aquest dimecres 16 de novembre a les 20:30 a Barcelona comença Fenòmens,
experiències entorn del cos. Fins dissabte 19 de novembre, Fenòmens obre una
nova finestra expositiva per a mostrar creacions híbrides i inclassificables,
enguany dividides en 4 eixos: cos i pantalla, cos i tecnologies, cos i espai, cos i
música. L'edició 2016 té lloc a cinc espais emblemàtics de la ciutat de
Barcelona: Cinemes Girona dimecres 16, Sala Hiroshima dijous 17, La
Caldera divendres 18, Fundació Tàpies i Espai Erre dissabte 19.
En la seva segona edició, Fenòmens Festival compta amb 32 artistes, una
selecció que prové de 3 comissaris externs, de Québec (Festival du nouveau
cinéma de Montréal), Mèxic (Agite y Sirva) i Espanya (AADK Spain), i una
convocatòria pública per la qual es van rebre unes 200 propostes.
Amb aquest partnership, chic&basices 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.
chic&basic es un innovador concepte d’hotels, hostals i apartaments turístics de
disseny situats en localitzacions privilegiades, siempre sota el concepte que els
caracteritza, el més contemporani i chic, a preus basic. Actualment, suma 12
establimients a la ciutat de Barcelona i Ámsterdam.
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