


Peza de creación escénica que une a dúas disciplinas artísticas: o novo circo na especialidade de 
corda lisa e a voz e a música, tendo como nexo entre as dúas o traballo de corpo e de movemento.
AirenoAr é unha proposta artística diferente e única. A peza parte dos encontros e desencontros 
dos dous intérpretes desde os seus lugares persoais e desde os lugares que comparten, lugares 
construidos a partir do traballo directo co corpo, a corda e a música. Estará composta de imaxes que 
se irán repetindo creando unha especie de bucle como base da composición. Un ir e vir ás mesmas 
imaxes que desencadearán cara lugares diferentes onde tomen protagonismo a voz e a corda. 
Imaxes tratadas polo sinxelo e o insinuador, imaxes que nos transporten a experiencias persoais, 
xogando coa fantasía e o imaxinario. 

Dúas persoas e unha corda vertical.
 

Espazo que respira.

O  aire. 

Dúas linguaxes expresivas.
 

Medio onde o corpo e a voz, o físico e o emocional, 
representan a dualidade do ser humano. 

“AIREnoAR” fala do encontro e desencontro. 
Habilidades e destrezas loitan nunha relación 

de búsqueda do entendemento para chegar 
á harmonía.

O espectador é partícipe da creación in-situ 
do espazo sonoro e do efémero da arte.

   



Proxecto interdisciplinar no que se combinan as artes circenses, a danza e a música en vivo.

Dirección
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Interpretación
María Move 
Álvaro Reboredo Ortega “Fitinho”

Técnica aérea de corda lisa
Álvaro Reboredo Ortega “Fitinho”

Técnica vocal e composición musical en directo  
María Move     

Iluminación
Afonso Castro 

Bases electrónicas e grabación
Guillermo Cortiñas e María Move

Vestiario
Teresa Gutiérrez
 
Fotografía 
Manu Lago  

Produción, deseño gráfico, web e vídeo
Manu Lago 

Produce
Cía. Airenoar

Colaboran
Teatro Principal de Compostela, Normal, Circonove, Casa Tomada e Centro Sociocultural de Santa 
Marta.          



AIREnoAR foi estrenado o 20 e 21 de Maio de 2015 no Teatro Principal de Compostela.
A versión de rúa estréase no Festival Internacional de Circo de Tarifa os días 19-21 de Xuño de 2015.
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