“Refugi”, la nova obra dels eivissencs Clownidoscopio, es representarà dissabte al Cinema de Formenter
dimarts, 5 de març de 2019 12:59

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, informa que el pròxim dissabte 9 de
març a les 18 hores es representarà a la Sala de Cultura (Cinema) l'obra de teatre Refugi.
Aquest espectacle de la companyia Clownidoscopia està recomanada per infants a partir de 4
anys. El preu de l'entrada és de 3 euros i té una durada de 50 minuts.

Amb Refugi, el duet format pels eivissencs David Novell i Monma Mingot usa els ingredients
que millor dominen —lirisme, enginy i jovialitat— amb les més acurades tècniques de clown,
per fer una mirada aguda, delicada i intensa, de les relacions humanes. La consellera de
Cultura, Susana Labrador, ha destacat que "aquest espectacle està fet per tota la família", i ha
convidat als formenterers i formentereres "a què gaudeixen amb els seus fills d''una tarda
cultural".

La temporada passada la companyia Clownidoscopio Teatre ja ens va meravellar amb Fràgil,
un espectacle per a tota la família en el qual la combinació d'humor i poesia ens convidava a
descobrir els misteris de la vida.

Sinopsi
Dos personatges, dues realitats. La d'aquell que cuida el seu món perquè necessita un lloc on
sentir-se segur (refugi) i la d'aquell que, havent-ho perdut tot, fuig en cerca d'un nou lloc al món
(refugiat).

Com poden aquestes dues realitats conviure al mateix espai? Una mirada màgica i lleugera a
un conflicte universal. Un viatge per l'empatia i el respecte des de la poesia i l'humor del clown.
Perquè tots necessitam trobar el nostre propi lloc al món. I els llocs, al cap i a la fi, no són més
que un munt d'històries humanes.

Producció
El projecte Refugi és la primera peça teatral que es crea en coproducció amb la Fundació
Teatre Principal de Palma, la Fundació Teatre Principal de Maó, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el
Consell Insular d'Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Sa Xerxa de Teatre Infantil i
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Juvenil de les Illes Balears i la companyia Clownidoscopio Teatre.

Des d'aquest 2019, el Consell Insular de Formentera forma part d'aquesta Xarxa de
Coproducció Teatral. L'obra també s'emmarca dins el programa de l'Illa a Escena.
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