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Companyia Ruskus Patruskus

Currículum històric

La companyia Ruskus Patruskus va ser fundada l’any 2002 per Leo Kálnay, inspirat en
l’experiència viscuda amb Pallassos sense Fronteres a les missions de Guatemala i
Kosovo. Es tracta d’una companyia unipersonal que produeix espectacles infantils
mitjançant tècniques de clown, màgia i titelles.

La primera producció de la companyia va ser l’obra Arzabastayan, que es va estrenar l’any
2002 a la Fira Màgica de Santa Susanna i que explorava la relació entre el clown i la
màgia. Aquesta obra va marcar fortament la personalitat de la companyia i va definir el
caràcter de les produccions posteriors.

L’any següent, amb motiu de les Jornades d’Educació Viària de Pineda de Mar, es va
estrenar la primera obra educativa dedicada a la mobilitat segura i la prevenció, Traspatràs,
la qual va rebre una calorosa acollida entre els professionals del sector.

Amb motiu del XVI Festival de Teatre al Carrer de Viladecans, el 2004 es va estrenar
l’espectacle Cirkruskus sobre clown i circ. L’any 2005, amb l’objectiu d’estimular la
lectoescriptura en els infants, va aparèixer l’obra Bibliòfilus.

El 2006 es va estrenar Missió Setciències, dedicada al món de les ciències, en tant que el
2007, a petició de l’Ajuntament de Calella, es va crear l’obra Trenet Xumet per als
alumnes del primer cicle de l’educació infantil. Dos anys després va veure la llum la primera
obra en anglès, Clowning, la qual va tenir un gran èxit i va ser seguida per Ruskus’ Little
Train (2010), The Great Circusman (2011) i It’s Magic! (2013).

L’any 2014 es va dedicar a la vida a la granja amb Let’s Go to the Farm, i el 2015 es va
estrenar It’s not Rocket Science, una combinació de clown i ciència ficció. El 2017 la
companyia va celebrar 15 anys d’activitat professional ininterrompuda amb una exposició a
La Mostra d’Igualada, en tant que el 2019 va veure la llum The Headless Monster, un
espectacle educatiu que busca engrescar la canalla a llegir més en anglès.

El mateix any es va estrenar l’espectacle Animalets al Poble Espanyol de Barcelona, en el
marc del Festival de Titelles de Barcelona.

Cada temporada, la companyia Ruskus Patruskus realitza al voltant de 150 funcions anuals
arreu de Catalunya i Andorra.
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