


A ILLA DA
DESLEMBRANZA

SINOPSE
Onde rematan os recordos que non están ben amarrados? 
Quen se encarga de levar da nosa mente todas esas historias vividas e que non nos 
lembramos delas? 
OsOs recordos da avoa de Uxía van e veñen como as ondas do mar e o seu ollar 
mesmo parece perderse nun océano profundo. Que lle está a pasar? Como Uxía, 
unha nena de dez anos, pode axudar a recuperar eses recordos ou, tal vez, acabarán 
todos la illa da deslembranza?

DURACIÓN 50 minituos 

IDIOMA Galego e castelán

PUBLICO Público familiar (+5 anos)

XÉNERO Teatro de actores e títeres
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FICHA  ARTÍSTICA
Dirección: Manuel Mansilla
Asistencia de Dirección: Marcos Alonso
Autoría e dramaturxia: Martín Martínez
Reparto: (por orde de aparción)
      Branca: Fernanda Barrio
      Uxía: Rocío Salgado
      Xurxo: Martín Maez      Xurxo: Martín Maez
      Berni (títere): Martín Maez e Fernanda Barrio      
      Ostra sen perla (títere): Fernanda Barrio
      Capitán Choco (títere): Martín Maez

Deseño e construcción escenográfica: Gustavo Brito
Música e Espazo sonoro: Anxo Fernández.
Deseño de Iluminación: Javier Quintana
Deseño de Vestuario: Deseño de Vestuario: Fernanda Barrio
Responsable Técnico: Javier Quintana
Producción: Anxo Fernández

      Xurxo: Martín Maez
      Berni (títere): Martín Maez e Fernanda Barrio      
      Ostra sen perla (títere): Fernanda Barrio
      Capitán Choco (títere): Martín Maez

Deseño e construcción escenográfica: Gustavo Brito
Música e Espazo sonoro: Anxo Fernández.
Deseño de Iluminación: Javier Quintana
Deseño de Vestuario: Deseño de Vestuario: Fernanda Barrio
Responsable Técnico: Javier Quintana
Producción: Anxo Fernández
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MANU MANSILLA
DIRECTOR
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MARCOS ALONSO
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN
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MARTÍN MAEZ
ACTOR E DRAMATURGO
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ROCÍO SALGADO
ACTRIZ
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FERNANDA BARRIO
ACTRIZ
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GUSTAVO BRITO
ESCENÓGRAFO
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JAVIER QUINTANA
DESEÑADOR ILUMINCACIÓN
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ANXO FERNÁNDEZ
PRODUCCIÓN E ESPAZO SONORO
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PORQUE ESTE ESPECTÁCULO?

ÁRTIKA CÍA.
Ártika Cía. nace como compañía profesional a finais do 2020 na Sala Ártika de Vigo. 
Esta xurde como resposta a unha necesidade de transmitir, compartir, coñecer e 
investigar os diferentes públicos nas artes escénicas. A nosa equipa artística e 
técnica conta con profesionais de recoñecida traxectoria e demostrada experiencia 
dentro deste sector. É por isto que para a nosa primeira montaxe fumos 
seleccionados para coproducir co Centro Dramático Galego (CGD).

Contribuir a transformación da sociedade a través das artes escénicas 
primando valores como a xustiza, a solidaridade, a empatía, a relfexión, o 
benestar e a tolerancia co fin de acadar unha maior cohesión social.

Convertirnos nunha comapañía de referencia a nivel galego e nacional dando 
saida a produtos escénicos de calidade e diferentes no eido das artes 
escénicas. Continuar na investigación e innovación teatral para dar saida a 
inquietudes sociais co fin de crear un público activo e crítico.

A xustiza, a curiosidade, a paixón, a innovación, a integridade, a tolerancia, a 
cohesión social e a reflexión.

Por dar visibilidade a algo co que conviven moitas familias como é o alzheimer nas 
persoas maiores. A través de A Illa da Deslembranza queremos por en valor a 
importancia das relacións familiares e tamen en como os recordos construen as 
persoas que somos.
Un espectáculo dirixido tanto para nenos como para avós. Unha experiencia que fará 
aos espectadores transitar por momentos moi divertidos e outros onde as emocións 
pasan a primeiro termo. 
UnUn traballo creado a base de metáforas e gran forza visual que achegará aos máis 
cativos a un tema tan importante como o é o alzhéimer. 

MISIÓN

Ártika Cía. nace como compañía profesional a finais do 2020 na Sala Ártika de Vigo. 
Esta xurde como resposta a unha necesidade de transmitir, compartir, coñecer e 
investigar os diferentes públicos nas artes escénicas. A nosa equipa artística e 
técnica conta con profesionais de recoñecida traxectoria e demostrada experiencia 
dentro deste sector. É por isto que para a nosa primeira montaxe fumos 
seleccionados para coproducir co Centro Dramático Galego (CGD).

Contribuir a transformación da sociedade a través das artes escénicas 
primando valores como a xustiza, a solidaridade, a empatía, a relfexión, o 
benestar e a tolerancia co fin de acadar unha maior cohesión social.

Convertirnos nunha comapañía de referencia a nivel galego e nacional dando 
saida a produtos escénicos de calidade e diferentes no eido das artes 
escénicas. Continuar na investigación e innovación teatral para dar saida a 
inquietudes sociais co fin de crear un público activo e crítico.

A xustiza, a curiosidade, a paixón, a innovación, a integridade, a tolerancia, a 
cohesión social e a reflexión.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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AVDA. BEIRAMAR 113, 
36208- VIGO

 TELF. ANXO: 638048795
EMAIL: anxo.fernandez@artikavigo.com

A ILLA DA DESLEMBRANZA
ÁRTIKA CÍA.
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