


O réu aguarda sua sentença, dois mortos e um 
segredo roubado. Corrupção, farsa, assassinato e 
traição marcam este espetáculo que revela a 
fraqueza do homem que na ânsia pelo poder 
manipula tudo - até mesmo você. Inspirado no 
movimento cinematográfico Film Noir, apresenta 
uma estética que utiliza as sombras para revelar a 
miséria do coração humano. 

Dois escritores contemporâneos, Micheliny 
Verunschk e Luiz Roberto Guedes, foram convidados 
a escrever sobre um mesmo tema, “Roubaram o 
Segredo da corporação e um homem foi assassinado”, 
o cruzamento destas histórias acontece no tribunal 
do júri. Numa dramaturgia que mergulha no universo 
dos filmes Noir, onde elementos da atualidade são o 
combustível que alimenta a imaginação dos 
escritores, deste encontro nasce um espetáculo de 
sombras que convida o espectador a penetrar no 
universo sombrio do FILM NOIR.

URUBUS NO AR



FICHA TÉCNICA 
DIREÇÃO E DRAMATURGIA  

Silvia Godoy E Ronaldo Robles  
ELENCO 

Rafael Soares, Charles Kray, Ronaldo 
Robles E Silvia Godoy 

CENÁRIO E SILHUETAS  
Ronaldo Robles E Charles Kray 
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA  

Jessica Pelóggia 
DIREÇÃO MUSICAL  

Natália Machiaveli  
DESENHO DE SOM E AUTOMAÇÃO  

Bruno Carneiro  
EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEO  

Natália Machiaveli 
CAPTAÇÃO E DIREÇÃO DE VÍDEO  

Ronaldo Robles E Silvia Godoy 
DESIGNER GRÁFICO  

Rafael Soares  
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ESCRITORES  

Micheliny Verunschk  E Luiz Roberto 
Guedes  

PRODUÇÃO 
Cia Quase Cinema  

  

Equipe para viagem: 4 pessoas (2 quartos duplos ) 
Montagem 3 horas  - Desmontagem 1 hora 
Camarim vegetariano 

Duração 45 minutos  
Montagem 3 horas / desmontagem 2 horas 

Teaser  https://www.youtube.com/watch?v=TVg88BKYRsU&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=TVg88BKYRsU&feature=youtu.be


                     Film noir – Cinema vivo  

O termo Film NOIR deriva dos romances de suspense e da estética dos filmes 
de terror da década de 1930. Historicamente, foram filmados com alto-
contraste , sub forte inf luência do expressionismo alemão que tem as sombras 
como elemento estético. Utilizamos o teatro de sombras para recriar o 
universo NOIR e revelar as relações de poder e manipulação que correi a 
sociedade.   Este espetáculo é um tributo ao diretor Orson Welles um dos 
pioneiros do movimento NOIR que incorporou a poética  "CHIAROSCURO" e ao 
criador do HQ THE SPIRIT  , Will Eisner que encantou o mundo com a estética 
das sombras. 
 



Clipping 

https://guia.folha.uol.com.br/teatro/drama/urubus-no-
ar-oficina-cultural-oswald-de-andrade-bom-retiro.shtml

https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/urubus-no-ar-
explora-estetica-do-film-noir-com-teatro-de-sombra/ 

https://guia.folha.uol.com.br/teatro/drama/urubus-no-ar-oficina-cultural-oswald-de-andrade-bom-retiro.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/teatro/drama/urubus-no-ar-oficina-cultural-oswald-de-andrade-bom-retiro.shtml
https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/urubus-no-ar-explora-estetica-do-film-noir-com-teatro-de-sombra/


 http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/cia-quase-cinema-

apresenta-espetaculo-de-teatro-de-sombrashttp://www.ovale.com.br/_conteudo/2017/09/viver/
17252-urubus-no-ar--a-corrupcao-humana-abordada-de-

forma-ludica.html

Clipping 

http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/cia-quase-cinema-apresenta-espetaculo-de-teatro-de-sombras
http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/cia-quase-cinema-apresenta-espetaculo-de-teatro-de-sombras
http://www.ovale.com.br/_conteudo/2017/09/viver/17252-urubus-no-ar--a-corrupcao-humana-abordada-de-forma-ludica.html


Necessidades 



Contato 

Cia Quase Cinema 
Ronaldo Robles  

Silvia Godoy  

(12) 997706969  

Taubaté/SP 
Brasil  

ciaquasecinema@gmail.com 

www.ciaquasecinema.com 

mailto:ciaquasecinema@gmail.com
http://www.ciaquasecinema.com

