Ivan
Objetivos

Nos dias 18 , 19, 20, 25, 26 e 27 de maio, o Teatro João Ceschiatti recebe o espetáculo Ivan. A peça é uma
adaptação de um dos maiores clássicos da literatura mundial, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiéviski. Estrelada pelos
atores Marco Amaral e Gustavo Marquezini, a peça que tem direção de Cláudio Dias.

A peça nasceu a partir do reencontro do ator Marco Amaral e Cláudio Dias, que trabalharam juntos
pela primeira vez em 1996 no espetáculo Grande Inquisidor, uma adaptação de um dos capítulos de
Os Irmãos Karamazov. Agora, 21 anos depois, se juntam novamente para um mergulho na obra de
Fiodor Dostoiéviski, tendo o capítulo A Alucinação de Ivan como base para a criação do espetáculo.
A peça mostra a luta de Ivan Karamazov com sua própria consciência. Um confronto de convicções e inquietações pessoais
num redemoinho de sentimentos que passa pelo questionamento da existência de Deus, a reflexão sobre a relação
complexa com o pai e os irmãos, suas sombras e medos.

Cláudio Dias
Ator, diretor e membro-fundador da Cia. de teatro Luna Lunera. Iniciou sua carreira no Grupo
Intervalo, dirigido por Ítalo Mudado. Em 2000, formou-se no antigo Cefar, com os espetáculos
“Fuleirices em Fuleiró” e “Perdoa-me por me traíres” (2000). Já na Luna Lunera, integrou o elenco dos espetáculos
“Nesta Data Querida” (2003), “Não Desperdice Sua Única Vida, Ou” (2005) e “Cortiços” (2008); em “Aqueles Dois” (2007),
“Prazer” (2012) e “Urgente” (2016), foi ator e codiretor. Desde 2006, pesquisa a preparação do ator, tendo a dança
contemporânea, o contato improvisação e o viewpoints (pontos de vista) como base. Dirigiu o espetáculo “Nosso Estranho
Amor” - contemplado com o prêmio Funarte Myriam Muniz 2009 e indicado ao prêmio Sesc/Sated 2010 de melhor direção.
Em 2014, dirigiu o espetáculo "Ao Meu Redor". Em 2015 dirigiu e adaptou “a máquina de fazer espanhóis” para o Cefart.

Marco Amaral

Há 26 anos, é ator, diretor e dramaturgo. Concluiu o Curso de Formação de Atores da UFMG em 1995.
Sua formação inclui vários cursos e oficinas: Artes Circenses (Grupo Teatro Cabana); Interpretação e
Direção de Atores para Cinema com o diretor Walter Lima Jr. (Alterosa Vídeos). Seus trabalhos como
Produtor incluem: "O Grande Inquisidor", "Pobre Super Homem" ganhador de 5 prêmios do
Sesc-Sated MG 1998, "Robin Hood" ganhador de 2 prêmios Sesc-Sated MG 1998.“O Conto do Vigário”,
5° lugar de público na campanha de popularização, “O Corcunda de Notre Dame” ganhador de 8
prêmios Sesc-Sated MG 2001 e “Meu Tio é... Tia”, onde escreveu, produziu e dirigiu, recebendo três
indicações pelo Sinparc e sendo agraciado com o prêmio de Maior Público, em 2004. Em 2006, escreveu,
produziu e dirigiu o espetáulo infantil “O Menino e a Água” e, em 2009, o espetáculo “Brincando com os Homens”, além de
três espetáculos para o treinamento de vendedores e atendentes “A loja” “A loja II” e “Atendimento é tudo”. Participou de
dois filmes como ator, “Batismo de Sangue” (2006) e “Uma onda no ar” (2002), ambos de Helvécio Ratton.

Gustavo Marquezini
Ator formado pela Escola de Teatro da PUC Minas. Participou dos espetáculos: “O casamento da Ararinha
Azul” (2010 – 2013); “O gato malhado e a andorinha Sinhá” (2014); “Alladin e o Gênio da lâmpada” (2014;); “A Rainha do
gelo” (2015); “A paixão segundo Shakespeare” (2016), com direção de Pedro Paulo Cava; “Azarado” (2016), com direção
de Julio Margarida; entre outros. Com Marco Amaral, trabalhou nas três versões da peça “A Loja” e em “Como salvar seu
casamento”.
Lei da meia-entrada: A Lei Federal nº 12.933/2013 dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para
estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos
artísticos culturais e esportivos. Clique e acesse o texto na íntegra

Data de início

18 de Maio de 2018

Data de término

27 de Maio de 2018

Endereço

Teatro João Ceschiatti | Palácio das Artes

Preço

R$ 30 (INTEIRA) | R$ 15 (MEIA-ENTRADA)
COMPRAR INGRESSOS
EVENTO
Ivan

Mais informações

HORÁRIO
20h30
DURAÇÃO
1h
CLASSIFICAÇÃO
14 anos
INFORMAÇÕES PARA O PÚBLICO
(31) 3236-7400

Enviar para impressão

