
ISOLADA



SINOPSE
 Isolada é a chegada dunha pallasa a unha illa

onde naufragar é sobrevivir, e o fracaso unha
 forma de existir. Unha historia contada a traves
 de ela, do seu xeito de ver o mundo, dende a 

verdade do xogo, dende a pureza do ser.Todo cambia
a cada instante porque con todo se pode xogar no

presente.
Unha aventura chea de ilusión, xogo, imaxes; onde
se fala da ensoñación, soidade e locura. Unha illa
onde a risa e a poesía son o fío entrelazador de 

historias, e onde se volta a esencia do clown.



BIOGRAFÍA
         Natalia Outeiro "Pajarito" é unha pallasa de longo percorrido tanto en 
solitario como en compañías como Pistacro ou Chévere. Co seu espectáculo
"A vida tola" gaña o premio FETEGA 2018 e o premio FARÁNDULA 2021 en

Canarias.
Na súa traxectoria crea a traves da comedia e o clown, coa risa como motor

principal, buscando chegar ó público nunha conexión directa coa mirada,
construíndo universos propios e únicos

Formada en teatro, danza e clown, bebe da escola de Michelle Dellaire, e de
grandes mestres do clown como Leo Bassi, Jango Edwars, Loco Brusca, Maite

Guevara, Nestor Muzo e moitos máis nestes 20 anos de profesión.
Ademáis dunha longa carreira como pallasa é tamen directora e docente. Dirixe 
espectáculos premiados como Cair e Contiguo, e tamen espectaculos individuais

traballando no encontro de personaxes únicas.
 
 



Coraxe de nena valente
sentada fronte a boca xigante do mar

na bravura do tempo
Mirando cara ese lugar, o mundo enteiro

que non é senon unha illa
 



ficha técnica
 Duración: 60 minutos

Espacio mínimo: 6x6 metros
Tipo de público: De 0 a 99 anos
Equipo: Actriz e técnico de son

Tempo de montaxe: 2 horas
Tempo de desmontaxe: 1 hora

Necesidades: camerín, toma de corrente
 

Unha creación de Natalia Outeiro Pajarito
Visión externa: Alfonso Medina, Arturo Cobas
Escenografía: Carlos Alonso, Alfonso Medina

Vestiario: Carlos Alonso
Fotografía: Semieira


