


CELL STRETCHING SYSTEM

Análise e investigación do corpo e algúns dos seus

procesos químicos en relación co movemento e a

arte escénica a través de exercicios individuais e

grupais.

Estúdiase potenciar o traballo físico, a súa

recuperación, ferramentas para mellorar a calidade

de vida.

O estiramiento muscular

Os músculos teñen a súa orixe nun punto do
esquelete e a súa inxerción noutro punto. Estirar un
músculo implica alongar a orixe da súa inxerción. Os
músculos pódense estirar mantendo a orixe
esquelética no seu sitio e movendo a inxerción ou
viceversa, incluso unha combinación de ambas
opcións. Cando un músculo se alonga vense
afectadas diversas estruturas, incluindo os
elementos de tecido conxuntivo que cubren o
músculo e os elementos contráctiles que provocan a
súa contración.

As accións biomecánicas conscientes provocan
respostas psicolóxicas inconscientes. Polo tanto, ao
realizar un estiramento, inícianse unha serie de
acontecementos biomecánicos e psicolóxicos
diversos.



Erick Jiménez gradúase en danza contemporánea na Universidad Nacional
de Costa Rica. Master en Artes Escénicas pola Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid, Mestre de Qigong pola Federación Gallega de Kung Fu España,
Graduado en Quiromasaxe pola Universidade Popular do Noroeste, A Coruña,
España e tamén é mestre de Ashtanga Ioga. Como intérprete e creador ten
un intenso currículum traballando en destacadas compañías de danza
contemporánea. Colaborou con agrupacións e proxectos ao lado de
destacados profesionais da escena internacional.

Erick Jiménez traballou e desenvolveu diferentes proxectos internacionais
con Will Swanson-Dance Project, Mikhail Bahrysnikov, White Oak, Breat and
Puppet Theater, Patrick de Bana, Enclave Danza, Roberto Olivan, Roberto
Magro, Will Menter, The Babylon Project, Rami Levi, Inma Rubio, Repertorio
con Hilde Koch, Frankfurt Ballett, OTRA Danza Asun Noales, Leonardo
Santos, Gustavo Ramírez, el Cirque du Soleil, Nandayure Harley, Luis Carlos
Vazquez, Joshua Cienfuegos, École Supérieure Des Arts Du Cirque Bruselas,
José Antonio Orts, Pierre Bastien, Ramesh Shotham, Pablo Coello, Team in
time Carlos Ramirez, Nasrin Amirsedgh, The Babylonian Project, Eduardo
Galeano, HelenWalkley, Christy Harrys, Nancy Seitz-Mcintyre entre outros.

Erick Patrith tamén é profesor de danza, convidado por numerosos centros,
universidades e compañías de perfil internacional, así como teatros e
festivais, onde desenvolve diversos workshops. Coreógrafo convidado,
mestre e director en xira dos espectáculos producidos polo Centro
Coreográfico Galego durante os anos 2007-2009. Mestre e colaborador de
Deltebre Danza desde o ano 2003.

Recibe premio a mellor intérprete Generalitat Valenciana 2010, Premio do
Público en Sevilla no 2007 e diferentes mencións e premios á creación e
repertorio desde o ano 2000. Actualmente, desenvolve a súa carreira
artística paralela á xestión e produción escénica. É fundador de FUNARTES
fundación para a Arte, Medio Ambiente e Desarrollo Social. Dirixe o proxecto
e plataforma Cultural SóLODOS, o festival SóLODOS EN DANZA e diferentes
plataformas de investigación, xestión e intercambio artístico.

Erick Patrith Jiménez dirixe xunto cla artista Maruxa Salas o proxecto
SóLODOS.



www.solodos.es


