


SET 
Espectáculo de danza contemporánea e música electrónica para rúa e espazos non convencionais 

Espectáculo estrenado o 11 de setembro de 2020 no Festival Plataforma de Santiago de Compostela 

Compañía Paula Quintas · Traspediante 
Duración: 35 minutos aprox.  

Dirección: Rut Balbís 
Creación: Rut Balbís e Paula Quintas 

Interpretación: Paula Quintas e Nacho Muñoz 
Música orixinal e músico en escena: Nacho Muñoz 

Vestiario:  Fany Bello 
Foto e vídeo: Ángel Sousa, Manuel Vicente e  Margherita Morello 

Produción e distribución: Manu Lago · Galicia Danza Contemporánea e Belém Brandido · Pistacatro 
Colaboran en produción: Centro Sociocultural Almáciga · Concello de Santiago de Compostela 

 E NORMAL · Universidade de A Coruña 
Colabora en xira: Agadic · Xacobeo 2021 · Xunta de Galicia 




SET 
SET  é unha peza multidisciplinar  

onde a danza contemporánea  

e a música en directo  

xogan un espazo compartido. 

Novos comportamentos e cinética social 

onde a protección é invisible como 

mediador da distancia social. 

A través da tecnoloxía e os límites sociais 

SET propón un xogo interactivo sen 

contacto. 

Playing experience! 

#Playingexperience 

#Playinglimits 



SET 

Este espectáculo reúne de novo a Rut 
Balbís e Paula Quintas nun proceso de 
investigación a través do movemento e 
o corpo. Nesta ocasión propoñen unha 
peza de rúa onde o público poida 
experimentar a distancia social como 
parte do espectáculo. Ao equipo 
creativo únese Nacho Muñoz, pianista 
e compositor  de música electrónica. 
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RUT BALBÍS 
É a directora e coreógrafa da compañía Pisando Ovos (2004) residente no Teatro Ensalle de Vigo. A base do seu proxecto artístico é a búsqueda 
dunha linguaxe artística propia desde o traballo co corpo e o movemento a través da creación escénica contemporánea, reflexada no seu interese 
polo tratamento das imaxes e dos tempos lentos. 
Ata agora, son nove as creacións coas que conta a súa compañía e coas que participa de forma habitual nas Redes de teatros autonómicas ey 
nacionais. Ademáis traballou con outras compañías como Paula Quintas · Traspediante, Airenoar, Matarile, Tricotouses, Chévere, Catro no metro, 
Sólodos, Ánxela Blanco, Licenciada Sotelo, Iker Gómez, Féliz Fernández, Lipi Hernández, etc. Colabora na Radio Galega realizando crónicas de 
danza e artes do movemento de Galicia e dirixiu a Aula de Danza da Universidade de A Coruña de 2009 ata 2019. Recibe o primeiro premio do 
XXI Certamen Coreográfico de Madrid en 2007 cun extracto da súa peza No Intre 1800 e o PREMIO DA CRÍTICA DE GALICIA (Artes Escénicas) no 
2019. 

PAULA QUINTAS 
Paula Quintas é bailarina, alambrista circense, coreógrafa visual e pedagoga. É codirectora do Festival Corpo(a)terra de Ourense e traballa coa 
pedagoxía da danza con nenxs en Danza Alfaia, cunha liña de investigación contemporánea entorno ao corpo e Danza Nenxs, pedagoxía 
alternativa, ambos en Santiago de Compostela. 
Fundadora de Project C-F Dance, cofundadora de Voltage Opposites Project, anteriormente traballou para outras compañías fóra de España. Nos 
últimos anos pertence á compañía TrasPediante coa que ten catro espectáculos en cartel: o solo escénico Plastic, a peza unipersonal Analepsis de 
danza-circo para rúa e espazos non convencionais, Up2down, espectáculo de danza-circo escénico con versión de rúa xunto a Marta Alonso 
Tejada e Alma (non é hippie) coproducido xunto á Cía. Duelirium. 

NACHO MUÑOZ 
Tamén activo baixo o pseudónimo Madamme Cell e Parkour Sonoro, Nacho Muñoz presentou os seus traballos en Europa, África ey 
Latinoamérica.  Está detrás de artistas Alg-a e Orquestas de Improvisación OMEGA e Metamovida.  
Foi produtor de Mercedes Peón, Uxía Senlle ou Ecléctica Ensemble.  
Actualmente forma parte da banda (premio Martín Códax) de free rock IGMIG e desenvolve en diferentes cidades de Europa o proxecto sobre son 
e espazo público Sonic Parkour.  



Contacto 
Galicia e Portugal 
Belém Brandido · Pistacatro  
0034 627 778 351 
distribucion@pistacatro.com 
www.pisatacatro.com 

Resto de España e internacional 
Manu Lago · Galicia Danza Contemporánea 
0034 607 18 62 24 
galiciadanzacontemporanea@gmail.com 
www.galiciadanzacontemporanea.gal 

www.paulaquintas.com
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