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KHALED

Una instal·lació artística  
de Martí Sancliment  
sobre la crisi migratòria.

Amb la coproducció de





QuÈ ÉS Khaled

Khaled: camí de refugi és una instal·lació 
artística pluridisciplinar que gira entorn 
la idea de refugi. 

aquesta instal·lació parteix de l’experièn- 
cia i el testimoni de set artistes migrants 
i refugiats de diversos països que narren 
els seus propis camins de refugi.



La instal·lació proposa al visitant un recorre-
gut obert i lliure que permet conèixer i establir 
contacte amb cadascuna d’aquestes experièn-
cies i testimonis. Plantegem el refugi com una 
necessitat universal i compartida: la necessi-
tat que tenim tots de construir i generar espais 
segurs, espais d’escolta, d’estima i d’acollida. 
Cadascuna de les experiències es narra a tra-
vés d’un llenguatge artístic diferent. D’aques-
ta manera, és a través del so, de l’audiovisual, 
de la música, de l’art plàstic i de la il·lumina-
ció com el visitant pot anar reconeixent cadas-
cuna de les experiències i vivències reals que 
es narren a la instal·lació. 

Un total de sis illes o blocs conformen el dis-
positiu de la instal·lació. Cadascuna d’aquestes 
illes conté un o diversos testimonis. Els blocs 
que conformen la instal·lació s’han construit 
amb materials de runa i reciclats: matèria de re-
buig, sobrera i invisible, sediment del sistema.

Cada illa fa referència a un dels testimonis que 
han participat en el projecte. D’aquesta manera 
s’hi representen possibles refugis, però també 
la dificultat de trobar-los o construir-los, al cos-
tat de múltiples violències, de pors i de desigs.



OrigeN del PrOJecTe

l’any 2016 en Khaled va arribar a Barcelona, 
tenia 21 anys i fugia sol de la guerra de 
damasc.
 
Quan el vam conèixer ens va comunicar 
la seva necessitat de compartir aquella 
experiència convertida en ferida.  





PlàNOl de la iNSTal·lació



Una creació col·lectiva amb

Khaled Khateb, Georgi Dimitrov, Leila Er Rabiai,  
Imad Amrah, Youssouf Siby, Semih Ali Aksoy i Neila Benbey

Direcció i dramatúrgia Martí Sancliment

Ajudant de direcció Lia Pérez-Cruz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una coproducció de Neandertal Records  
i Institut Europeu de la Mediterrània

En residència artística a Centre Cultural Albareda

Premi La Filadora i Ajuntament de Barcelona

Amb la col·laboració de Agència Talaia

Un agraïment especial a Jordi Savall, Irene Moray,  
Sara Montesinos, Marc Rosich, Júlia Neddermann,  
Maria Roig, Anna Pujol, Anna Serrano, Carme Correa  
i Josep Maria Miró

Escenografia, disseny  
i muntatge  
Roger Badia

Audiovisuals  
Celia Giraldo

Espai sonor  
Clara Aguilar

Llums  
Sílvia Valls

Disseny gràfic  
VKB – Ellen Diedrich

Comunicació  
VKB – Aina Vega  
i Pau Requena

Fotografia  
Clàudia Serrahima

Vídeo promocional  
Enric Vilageliu





Khaled: camí de refugi. enllaç al video llarg

VideO PrOmOciONal

https://www.youtube.com/watch?v=Lc6ekRXuDzU
https://youtu.be/JynicwWKyi0


Martí Sancliment:  
“Tots busquem refugi  
per sentir-nos segurs”
NúVOl

“Khaled: camí de refugi”,  
l’experiència de cinc músics  
i artistes migrants i refugiats
NúVOl (VídeO)

Khaled, camí de refugi
el TemPS de leS arTS

El projecte pluridisciplinari 
“Khaled: camí de refugi”  
dona veu als músics refugiats
caTaluNya múSica

Territori Clandestí -  
Khaled: camí de refugi
ràdiO 4

Time Out diu:
Khaled, camí de refugi
Time OuT

recull de PremSa

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/marti-sancliment-tots-hem-hagut-de-buscar-refugi-en-algun-moment-161655
https://www.youtube.com/watch?v=1Iohgw1tXN8
https://tempsarts.cat/khaled-cami-de-refugi/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/el-projecte-pluridisciplinari-khaled-cami-de-refugi-dona-veu-als-musics-refugiats/audio/1095631/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/territori-clandesti/khaled-cami-refugi/5819862/
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/khaled-cami-de-refugi


CONTACTE i DiSTRiBUCiÓ

MARTí SANCliMENT
Neandertal Records
marti@neandertalrecords.com
T. 617 299 046
 
AMEl lABDOUNi
Cultural Lab
amel@cultural-lab.com
T. 679 77 17 59


