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02/11/2016 – CHILI – Kamchàtka Guestbook
Francisca Soto :
« Primero agradecerles que hayan aceptado venir a Magallanes, eso me dió la oportunidad de
vivir su obra, la cual me dejó un sin número de sentimentos y sensaciones, creo que es la
mejor experiencia teatral que he tenido.
Los felicito sinceramente y espero en algún futuro poder volver a verlos y participar de sus
intervenciones.
En cuanto a la obra, creo que dificilmente podría explicar todos los sentimientos que me
produjeron cada uno de los momentos, pero si puedo decir que cada uno de ellos fue logrado a
la perfección, la felicidad de lograr escapar, la celebración final y la risa que produce el jugar
con desconocidos quienes han vivido lo mismo que tú, es maravilloso, y finalmente, la
manera emotiva de cerrar la obra, el abrazo que nos han dado a cada uno se sintió
completamente sincero, persomalmente me causo una especie de nostalgia que tocó mi alma y
por qué no decirlo, me hizo salir un par de lágrimas, sin embargo estar sentada, sin saber
donde y sin ver nada me hizo entender el significado de esta obra e incluso darle mi propio
significado.
Los felicito y les agradezco nuevamente. »
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30/10/2016 – CHILI –Prensa Austral
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20/09/2016 – BRASIL – SESC Santos
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21/09/2016 – BRASIL – SESC Santos
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21/09/2016 – BRASIL – SESC Santos (2)
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17/06/2016 – RUSSIA – Online m24.ru
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17/06/2016 – RUSSIA – Vashdosug

Какие спектакли посмотреть в июне — Журнал — Афиша

17.06.2016

15/06/2016 – RUSSIA – Online afisha.ru
live
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Какие спектакли посмотреть в июне
В период каникул и отпусков театральная жизнь в Москве не останавливается. Даже наоборот! «Афиша» выбрала пять
самых интересных спектаклей июня — от испанской бродилки про беженцев до щекотливого швейцарского перформанса
без актеров.
25 мая

Fugit театральной компании Kamchatka
У ли чн ая броди лк а п ро беж ен цев

Самый известный проект испанского театра Kamchatka, объездивший несколько десятков стран. Это бродилка по городским закоулкам, правила которой
задают десять безмолвных персонажей с чемоданами. Тема путешествия — вынужденное переселение народов, пересечение государственных границ,
неизбежное обретение статуса беженца. То есть речь не об уличном увеселении с клоунами и жонглерами, а о приключении, весьма богатом сложными
эмоциями. В Москве «Побег» устраивают впервые и только два дня.
К омбинат газеты «Правда» Сб 18, Вс 19 июня, 15:00, 20:00

Questioning/Кто ты? в Гоголь-центре
Щ ек отливый сп ек так ль без ак теров и дек ораци й
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31/05/2016 – NORWAY - STAVANGER AFTENBLAD
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13/12/2015 – BARCELONA TELEVISIÓ NOTÍCIES

Metges sense Fronteres apropa als ciutadans la vivència dels
refugiats en un muntatge teatral

Actualitzat el 13.12.2015 a les 22:11
Por, desorientació, foscor, arbitrarietat... però, sobretot, incertesa. Són sensacions que
experimenta el públic en convertir-se en protagonista de 'Fugit', un impactant muntatge de
la companyia Kamchatka impulsat per Metges sense Fronteres per apropar als ciutadans les
experiències amb les quals s'han d'enfrontar les persones que es veuen obligades a marxar
de casa seva.
La cita és a l’aire lliure, en un punt del 22@. Ningú no sap exactament en què consistirà
l’espectacle, només que gira entorn de la vivència dels refugiats i que, probablement,
caldrà interaccionar. El públic és conduït fins a un dels molts solars en desús d’aquesta zona,
al qual s’accedeix per una gran porta metàl·lica que sembla que fa anys que està tancada.
Els guies són figures amb la mirada inquieta i van vestits amb robes que podrien pertànyer
a diverses èpoques però que estan marcades pel pas del temps i les contrarietats de la vida.
Com les maletes a les quals s’aferren i que tant serveixen per aturar el trànsit com per
amagar-s’hi al darrere.
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Situat en un lloc sorprenent, un temps imprecís i un guió desconegut, el públic es contagia
d’incertesa. Una sensació que ja no l’abandonarà al llarg de les gairebé dues hores durant les
quals es desenvolupa ‘Fugit’, un muntatge amb què Metges sense Fronteres vol acostar,
encara que sigui de manera fictícia i durant una estona, les situacions a què es veuen
abocats aquells qui són forçats a emprendre la fugida de les seves llars.
El projecte, que té el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el
finançament de l’Ajuntament, ha estat creat per la companyia de carrer Kamchatka. Fins
ara, se n’han fet set passis, en què han pogut participar més de 600 persones.
‘Fugit’ proposa un exercici que traspassa l’experiència teatral per convertir-se en un
esdeveniment personal, carregat d’emotivitat imprevista. I és que aquest n’és un dels seus
objectius: desarmar l’espectador, prendre-li el control de la situació i col·locar-lo en una
posició per a la qual no es pot preparar, només actuar. Només fugir. La millor de les
estratègies per activar l’empatia davant un fenomen com el dels refugiats que els mitjans
de comunicació han acabat convertint en rutina informativa i, per tant, deshumanitzant.
Allunyant-se de les grans dades amb què s’acostumen a explicar i contextualitzar aquestes
realitats, el muntatge es fixa en els detalls. Com és realment el viatge d’aquestes persones?
Els prenen la documentació en confiar-se a les màfies? Són separats arbitràriament dels seus
éssers estimats? Com són traslladats d’un lloc a un altre? Potser atapeïts en vehicles, sense
noció de cap on es dirigeixen? Què senten quan arriben a un camp de refugiats i poden
rentar de nou la seva esgotada ànima? I… què queda d’allò que van posar a la maleta?

<http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/12/13/fugit-refugiats-metges-sense-fonteres-teatre/>
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11/12/2015 – NACIO DIGITAL

TEATRE

Arriba a Barcelona «Fugit», una obra que posa el
públic en la pell dels refugiats
La companyia Kamchàtka culmina una trilogia sobre la immigració convertint els assistents
en protagonistes
L'obra es reescriu a cada espai on es fa
Esteve Plantada | 11/12/2015 a les 17:00h
Arxivat a: Cultura, fugida, Kamchàtka, refugiats, teatre

<https://vimeo.com/146922688#at=1>

Com és la situació dels milers de persones que cada any es veuen obligades a fugir a causa
dels conflictes armats? Què se sent quan no es pot escapar de la persecució i de la violació
dels drets humans? Això és el que intenta plantejar, malgrat les distàncies morals i físiques,
l'obra Fugit, una peça de teatre itinerant que permet als espectadors posar-se a la pell dels
refugiats.
Fugit és una obra de teatre de carrer que explica la fugida no com a mitjà d'escapament, sinó
com a forma de lluita. L'espectacle es reescriu a cada espai i té uns efectes que no deixen
indiferent, desafiant els espectadors sobre qui som i què fem. Com a punt de partida, en cada
ocasió es convoca el públic a un lloc en runes. Aquest dissabte 12 de desembre, els tres passis
previstos a Barcelona –que enfilen un recorregut a peu per diferents escenaris de la ciutat– ja
tenen l'aforament totalment complet.
El públic, protagonista de l'obra
En aquest sentit, l'espai i el públic és part de la vivència de l'espectacle i es qüestiona el refús
de la nostra societat a allò desconegut, a l'estranger. El viatge, des del punt de partida, és
sorprenent i imprevisible, fent que els assistents no siguin simples observadors, sinó
protagonistes. Nou actors els acompanyen, fent-los partícips d'una fugida que suggereix molts
sentiments.
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L'obra, amb direcció artística d'Adrian Schvarzstein, culmina una trilogia formada per les
obres Kamchàtka i Habitaculum, totes al voltant de la reflexió sobre la immigració.
Promoguda per Metges Sense Fronteres i la companyia de teatre Kamchàtka, i amb suport de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'espectacle és un homenatge a qui va
tenir el coratge de "desprendre’s d'allò superflu, abandonar allò conegut i anar cap a
l’esperança d’un món millor", segons expliquen els responsables de la companyia.

«Fugit», una obra que et posa en la pell dels refugiats Foto: Blanca Martínez
<http://www.naciodigital.cat/noticia/99730/arriba/barcelona/fugit/obra/posa/public/pell/dels/refugiats>
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26/10/2015 – UNIVERSITAT DE BARCELONA

El cap de setmana del 24 i 25 d’octubre la Universitat de Barcelona va col·laborar en
l’organització d’un dels espectacles programats dins la 14a edició del Festival de Creació
Contemporània d’Escena Poblenou. A través del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, es
va obrir el Recinte de Can Ricart per a quatre actuacions de l’espectacle “Fugit”, de la Companyia
Kamchàtka. La “fugida” d’actors i espectadors que recreava l’espectacle acabava davant i dins el
recinte de Can Ricart. L’obra s’inspira en la idea de Henri Laborit: “En els temps que corren, la
fugida és l’únic mitjà per a mantenir-se viu i continuar somniant”.
El Dr. Gaspar Coll, Comissionat per al Parc, va assistir a una de les representacions de
l’espectacle “Fugit”. Impressionat, va relatar l’experiència amb les següents paraules:
“Entrar a Can Ricart al vespre, amb els ulls embenats i conduit en grup guiats a l’interior, ha estat
una experiència plena de sensacions.
Acompanyats amb una música d’un piano embolicador i assegut en una cadira al mig de
l’herbam, flairava les fragàncies naturals de les plantes humides al cap vespre i em preparava
interiorment a la introspecció i l’agudesa sensorial, mentre el piano donava pas a la remor dels
grills: insistents, rítmics, saturadors d’una atmosfera d’aparent silenci.
A la fi, passat un llarg temps de rellotge parat, algú m’indicava que ja em podia treure la
bena. Aleshores emergia la realitat punyent d’un espai aturat en un temps passat, en declivi, amb
l’esperança d’una nova transformació útil, qui ho sap? Promesa de nova vitalitat. Com a
testimonis d’un passat superat, unes maletes obertes, amb les fotografies dels fugitius, ja
sobrepassats pel nou tems de renaixença”
En aquesta edició el festival ha seguit amb la seva vocació d’apropar el públic a les propostes
escèniques contemporànies, innovadores, arriscades i compromeses. Prenent com a punt d’origen
el barri del Poblenou, l’esdeveniment s’obre a la ciutat sense oblidar la projecció internacional.
Tanmateix, Escena Poblenou va més enllà de les dates del festival, oferint una plataforma de
creació i exhibició, que té en compte la dimensió territorial, l’escena femenina, els projectes
embrionaris, els educatius i programes de residència. Es tracta, en definitiva, d’un un viver de
projectes escènics, culturals i socials. Compta amb la complicitat de La Central del Circ, Espai el
Graner, Antic Teatre, el programa LaB Felipa, Festival Sismògraf d’Olot.
Doctor Gaspar Coll
<http://www.ub.edu/minerva/actuacions-descena-poblenou-can-ricart>
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24/10/2015 TV3 (CATALONIA)
CATALAN PUBLIC BROADCASTER TELEVISIO DE CATALUNYA

<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33-extra/que-seria-de-laigua-sense-els-limits-delgot-noves-formes-teatrals/video/5559492/>

28/09/2015 TV3 (CATALONIA)
15

CATALAN PUBLIC BROADCASTER TELEVISIO DE CATALUNYA

<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/la-tria-personal-de-la-julia-bertran/video/5553798/>
Vídeo ‘promocional’ Fugit en Escena Poblenou Barcelona 2015
A partir del minuto 2’ 24’’

02-08/09/2015 - Nº403 – LA GAZETTE DU COMMINGES
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Spécial Juillet-Septembre 2015 - Nº1619 – FLASHÉTÉ
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19/08/2015 - SYDSVENSKAN
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18/08/2015 - POLITIKEN

19

22/06/2015 TAC TARRAGONA (TARRAGONA :: CATALONIA)
XARXA DE TELEVISIONS LOCALS DE CATALUNYA
20

<http://tac12.xiptv.cat/tac-tarragona/capitol/excellent-balanc-del-festival-de-teatre-detarragona>

22/06/2015 – FET A TARRAGONA
21

22/06/2
015

UN FESTIVAL DE SENSACIONS
RICARD LAHOZ

Runes d’una casa enderrocada al carrer Trinquet Vell, on comença l’espectacle ‘Fugit’
(foto: ANNA PLAZA)

Trobada a la porta del Cau, al carrer del Trinquet Vell, a última hora de la tarda.
Som més de vuitanta persones. Comentaris d’expectació. Gent amb ganes de viure
sensacions diferents i situacions sorprenents. La primera sorpresa arriba de seguida:
entrem al descampat que ha deixat una casa enderrocada al mateix carrer, davant
del restaurant Les Voltes. Un grup de 9 persones / actors ens esperen. Són d’una
altra època, d’un altre món. No pronunciaran ni una paraula. Els gestos i les
expressions de la cara seran suficients. La foto que acompanya l’article correspon a
aquest moment màgic
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Després d’uns minuts en que no parem d’assmiliar un munt de sensacions, arriba el
moment de FUGIR. Tres grups se separen per recòrrer tres circuits diferents per la
Part Alta. Pujar a un camió tancat, emprendre un viatjge i deixar-te portar. Les
següents parades se situen en amagatalls del carrer Granada (patis, pisos,
garatges…) i voltants fins arribar a la plaça de la Pagesia i seguir pel vestíbul
d’entrada al pàrquing Jaume I i Ca’l Pobre. Una hora després, tots ens retrobem al
portal de Sant Antoni en un gran espai de festa. L’espectacle, però, encara ens
depararà més sorpreses en el llindar de les muralles i el passeig de Torroja. No en
som espectadors, en som protagonistes.

FUGIT, proposta del grup Kamchatka, ha estat una de les delícies del Festival
Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) que s’ha celebrat aquests dies a la
ciutat. Aquest espectacle itinerant demana una feina prèvia de recerca d’espais
realment encomiable. Teatre de carrer que s’adapta necessàriament a cada poble, a
cada ciutat. Un gran encert dels organitzadors del tercer FITT (amb Joan Negrié i
Paloma Arza al capdavant) que ens ha deixat bocabadats amb altres propostes tan
fantàstiques com l’espectacle inaugural del Cirque Le Roux. En resum: un munt
d’emocions i sensacions difícls d’explicar que el FITT ens regala cada dos anys.
Una iniciativa cultural moderna, avanguardista i innovadora que mereix el suport dels
tarragonins. Felicitats al promotors i fins a la quarta edició, el 2017.
<http://www.fetatarragona.cat/2015/06/22/un-festival-de-sensacions/>

25/02/2015 – LA DÉPÉCHE DU MIDI
23

Winter 2014 – FIESTA CULTURA N°61
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24/09/2014 – La Vanguardia - Culturas
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18/09/2014 – REVISTA R@MBLA

27

18/09/2014 – REVISTA R@MBLA
Following part of the article
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13/09/2014 – EL PAIS (EDICION CATALUÑA)
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13/09/2014 – El periódico de Catalunya
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13/09/2014 – La Vanguardia
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13/09/2014 – La Vanguardia
Following part of the article
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13/09/2014 – Ara Balears
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12/09/2014 – La Vanguardia (Que fem?)
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12/09/2014 – La Vanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20140912/54414962083/fira-teatre-tarrega.html
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19/07/2014 – L’Alsace
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06/06/2014 – France 3 Quercy Rouergue
Reportage diffusé lors du 19/20

Reportage vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KhFybGoi9oY
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19/05/2014 – Télérama

Emmanuelle Bouchez Publié le 19/05/2014. Mis à jour le 19/06/2014 à 15h51.
http://www.telerama.fr/festivals-ete/2014/l-autre-festival-derriere-le-hublot,112530.php
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23/09/2013 - La Dépêche du Midi
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CONTACT US

MANAGEMENT

STREET THEATRE, PARTICIPATIVE AND SITE SPECIFIC PROJECTS

Jérôme Devaud / contact@melando.org
+33 (0)4 34 81 26 09 / +33 (0)6 33 24 85 64
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