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S R P A U S E



¿Quen somos?

A idea orixinal deste proxecto é de Roi Fernández, 
tamén coñecido por Sr Pause, un artista multimedia 

que discurre nas formas transmedias de narración 

audiovisual, escénica, gráfica e de acción dende fai 

máis de 15 anos. www.srpause.com
 

E  Laura Villaverde, actriz e produtora escénica da 

compañía ArtesaCía creada no 2009. 

www. artesacia.com
 

Decidín non producir estes 2 anos con ArtesaCía e 

embarcarme nesta aventura producida por  Srpause.  

 



Porqué 

illas desertas?

Non só pola imaxe mental que 

nos provocan esas dúas 

palabras senon 

porque  tamén "illa" lévanos á 

idea de aillamento, separación. 
E "deserta" á idea da nada, 
onde todo pode iniciarse. 
 

Polo tanto consideramos que, 
illas desertas era un bo lugar 
para renacer. 
 



 Porque buscamos 

 un lugar para 

 renacer?

Quremos crear un intre, un acontecemento, unha peza 
que se estableza fora das marxes do raciocinio, sen 
lóxica produtiva, sen destino final, sen 
posicionamento, sen transcendencia social e impacto 
productivo.  
 
É por iso que necesitamos unha illa deserta na que poder 
renacer nós xunto cos /as habitantes que teñamos nesa 
illa,  puidendo sumarse dun xeito sensorial e físico á nosa 
deriva. 
 
 
 
 



¿Que conta 

 illas desertas?

Os dous personaxes- 

actuantes principais 

deciden rachar con eses 

mapas trazados nas 

regras da orde social e  

fan un  convite ó 

espectador ou, mellor 

dito, ós novos habitantes 

da súa illa deserta para 

que suban a bordo da 

súa expedición cara a 

nada  na que 

experimentarán a deriva. 

 



¿Como 

faremos iso?

Conglomerado de accións puras

Textos orixinais

 Retratos a grafito en directo.

 Música en directo 

Videomapping

Obxetos

Cinema en directo

Soportes de proxección 

Unha actriz 

Un actor

...que ó mesmo tempo son filmmakers e técnicos  

manipulando todas as ferramentas 

Cambiando o lugar do espectador 



"Expedicións cara a nada"

Illas Desertas



"Só pola sinxela acción de moverse sen 

finalidade lóxica, sen destino final, o feito 

do movemento per-se é un acto de 

posicionamento político no mundo." 

Illas Desertas



"Nunha sociedade baseada na débeda e 

o esforzo, aparece a desorientación, o 

malestar vital: aparecen esas "illas 

desertas" 

Illas Desertas



"Non hai un só destino, unha soa traxectoria"

Illas Desertas



"Conscientemente eses corpos-illa pó 

dense separar da estrutura social para 

emerxer das profundidades e re- comezar 

un novo xeito de vivir, de facer e estar, onde 

a deriva, o trans-humar, sen finalidade nen 

obxectivo produtivo-competitivo, conví 

rtese nun fin en si mesmo"

Illas Desertas



"Deriva" 
Illas Desertas 

 



¿Cales son os aspectos 

diferenciadores?

O seu formato transmedia.
 

Que @s espectadores/as 
formen parte da trama, 
teñan un rol, sexan os 

habitantes de esas illas 

desertas.

 

Os diferentes puntos de 
atención cos que contará o 

espectador: escénicas/ 

cinema en directo.

 

O seu obxetivo (sen 
transcendencia social e 
sen impacto productivo).



¿Como está a 

 día de hoxe  

 Illas Desertas?

Conta cun work in progress 

confrontado cun público na 
Residencia Paraíso concedida 

polo colectivo RPM ,onde se 

desenvolveu a idea de este 

proxecto.
 

 4 retratos 2x2 a grafito.
 

Un espazo onde ensaiar.
 

Unha istalación artística cos 

retratos que se inaugurará o 26 

de xuño na Zona C de Santiago 

de compotela.
 

E cunha presentación con 
público do proceso creativo no 
Teatro Rosalia de Castro da 

Coruña en Setembro.



¿Que lle falta a 

 illa desertas?

Un lugar onde estrear.
 

Unha ou dúas residencias 

técnicas máis.

 

Que os programadores/as, 
ou reponsables de cultura... 
apoien o proxecto, 
apostando por novos 

formatos máis transmedia 

accesibles a todo tipo de 

públicos.

 

Tempo.



¿As estratexias de 

financiamento e 

difusión?

Presentar o proxecto á 
Residencia Paraíso.

 

Exposicións dos retratos.

 

Venda de camisetas  e 
ilustracións cos debuxos 

dos retratos, tanto a través 

da tenda online como de 

xeito físico.

 

Presentación do proxecto 

ás axudas de agadic.
 



¿O equipo de Illas 

Desertas ?

Unha responsable de 
producción e redes 
sociais.

 

un actor e unha actriz.
 

unha responsable do 
movemento escénico e 
coreográfico.

 

Unha programadora 
informática

 

E un responsable da 
multimedia.

 



aahhhh,  que necesitas +info sobre  Illas Desertas  !!!!!

Sempre é un gusto que che 

pregunten polo teu traballo, 

no que adicas o teu tempo 

paixón e enerxía, será un 
pracer !!!

Hoxe nos pinchos

Por email: srpause@gmail.com

Por teléfono: 679943801

Na web: www.srpause.com



charlie & katie are

Grazas!


