
N

Sinopse

Cia Arte Móvel
apresenta

Três pessoas. Três seres humanos em 
fuga. Três corações solitários. 
Caminham a fim de afastar-se do 
estado de guerra no qual o mundo se 
encontra. Levam consigo o que o 
corpo é capaz de carregar. Desejam 
humanidade. Buscam alma. Mas algo 
inesperado pode mudar o rumo deste 
trajeto.



Direção: Otávio Delaneza

DRAMATURGIA
Dramaturgia: Otávio Delaneza
Orientação Dramatúrgica: Almir Pugina

CENOGRAFIA
Costura: Vera Delaneza
Pintura: Kaê Payão
Construção de Miniaturas em madeira: 
Maranata MDF
Demais Objetos cênicos: 
Otávio Delaneza e Elenco
Projeção Audiovisual: Matheus Luis
CONSTRUÇÃO DE BONECOS:
De mesa: Sidney Bonfim

Manipulação direta: Otávio Delaneza 
e Elenco
FIGURINO: Cia Arte-Móvel
ILUMINAÇÃO: Lays Ramires
OPERAÇÃO DE LUZ: Vinícius Pestana

TRILHA SONORA
Composição e Execução: 
Ygor Gualiume
Composições de Guerra: 
Gabriel Mazon e Matheus Luis
Captação Sonora: Eraldo Vaz
Operação de Som: Helton Carlos

ELENCO: 
Gabriel Mazon, Lays Ramires e 
Matheus Luis
Voz O�: Amanda Cavalcante

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO: 
Lays Ramires
Assitente de Produção: 
Brunna Oliveira
Produção Executiva: 
Cooperativa Paulista de Teatro

Ficha Técnica

Videoclipe

Fotos

Aperte o play e assista a
clipe do espetáculo.

Ou aponte a
câmera do 
seu celular 
para o 
QR Code.

https://youtu.be/6rwEfP3C7fA


O resultado de um desejo inerente de resgatar um 
sentimento abandonado: “a esperança”. Tendo como 
inspiração a história de Anne Frank, garota judia 
refugiada durante a segunda guerra mundial, a 
Companhia pretende reascender a chama da existência. 
Pois enquanto há um segundo de vida ainda há vida. 
Portanto, faz-se necessário falar ao homem. Abrandar a 
caminhada estreita e severa que viemos enfrentando ao 
longo dos tempos. 

Numa concepção estética delineada por três figuras 
humanas que perambulam em fuga, carregando consigo 
suas casas, e a inesperada aparição de um quarto 
personagem, a encenação se desenrola de forma 
ilusionista aos olhos do espectador. 
Com a visão poética característica da Companhia, a 
maneira particular e delicada da direção de tocar em temas 
profundos, o mergulho na pesquisa de elementos do teatro 
de objetos e bonecos, a montagem se concretiza como 
uma união de ideias e expectativas na busca por um 
mundo mais humano. 

Assim, a plateia se deparará com um espetáculo singular, 
objetivo e sensível, pelo qual não passará inócua.

“N” é um espetáculo que busca, mesclando linguagens da 
interpretação, do corpo expressivo, teatro de animação, 
bonecos e objetos, resgatar a esperança na humanidade. O 
espetáculo teve sua estreia em fevereiro de 2016, 
participou da Virada Cultural Paulista, da Mostra Nacional 
de Teatro de Anápolis/GO foi selecionado Mostra Nacional 
de Teatro do Piauí. 

Dando início a sua circulação pelo país, o espetáculo foi 
contemplado pelo Sesi Viagem Teatral para no ano de 2017, 
além de integrar a programação do 2º FELT (Santo 
André/SP) e ENCONTRARTE (RJ). “N” também foi 
contemplado pelo edital do PROAC/SP para circulação de 
espetáculos adultos, realizando esse circuito pelo estado 
de São Paulo em 2018. Já em 2019, o espetáculo inicia sua 
circulação no SESIs Campinas e São José dos Campos.
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Para saber ainda mais ou
conhecer outros espetáculos
da Cia. acesse o nosso site, 
basta clicar no botão abaixo:

(19) 99263.7088
(19) 99955.3099
contato@ciaartemovel.com.br 
www.CiaArteMovel.com.br

CIA
ARTE
MOVEL
.com

www.

Gênero: Drama
Pesquisa: Teatro de Animação e Objetos, 
Interpretação e o Corpo Expressivo
Classificação: Adulto
Faixa Etária: 10 anos
Duração do Espetáculo: 60 minutos
Tempo de Montagem: 5 horas

http://www.ciaartemovel.com.br/
http://www.ciaartemovel.com.br/
https://www.facebook.com/ciaArteMoveldeTeatro/



