CNF ADVOGADOS APÓIA A PEÇA “O DIÁRIO DE ANNE FRANK”
12 de Junho de 2010

A equipe empresarial de Comparato, Nunes & Federici Advogados teve o prazer de
apoiar e prestar assessoria jurídica para a produção da peça “O Diário de Anne Frank”,
uma adaptação teatral desse clássico da literatura mundial, reafirmando seus objetivos de
incentivo à cultura.
A montagem foi produzida pelo ator, diretor e produtor Bruce Gomlevsky e conta com a
direção de Robert Castle, renomado diretor americano de teatro, cinema e televisão.
A peça estreou no último dia 10 de Junho no Teatro Maison de France no Rio de Janeiro.
O elenco conta com atores de ótima qualidade, com destaque para Milton Gonçalves e a
jovem Yasmin Gomlevsky. Após a curta temporada de seis semanas no Teatro Maison de
France, a peça deve continuar em temporada no Rio de Janeiro e após deverá seguir para
outras capitais do país.
-------------------"O DIÁRIO DE ANNE FRANK"
www.teatromaisondefrance.com.br
TEATRO MAISON DE FRANCE PSA PEUGEOT CITROËN
Av. Presidente Antonio Carlos, 58. Centro. Rio de Janeiro.
Curta Temporada, 6 semanas
De 10/06/2010 a 08/08/2010
Horários :
De quinta a sábado às 20h, domingo às 19h
Ingressos:
Quintas e sextas: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)
Sábados e Domingo: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30 ,00 (meia)
Bilheteria Tel: (21) 2544 253
Sinopse
Nesta nova adaptação teatral de “O Diário de Anne Frank” realizada recentemente na Broadway, Anne Frank
reaparece como uma jovem inteligente, viva, idealista, extremamente sensível e crítica, que possui a habilidade
de confrontar as vertiginosas mudanças de sua vida e o imenso horror de seu tempo com honestidade,
determinação e esperança. Uma personagem cativante capaz de estabelecer uma profunda e direta
identificação com a platéia.
O projeto de montagem do espetáculo “O Diário de Anne Frank” tem a intenção de trazer aos palcos
cariocas um grande texto da literatura mundial, uma estória verídica e apaixonante sobre a realidade difícil e
claustrofóbica de 8 judeus que passaram 2 anos escondidos em um sótão de uma fábrica de especiarias de
Amsterdam/Holanda, para fugir do Holocausto.
A montagem terá a direção de Robert Castle, renomado diretor americano de teatro, cinema e televisão, e
contará com 12 atores além de uma ficha técnica composta por:
Direção Robert Castle
Direção Musical Marcelo Alonso Neves
Iluminação Maneco Quinderé

Cenografia Bel Lobo
Figurino Marcelo Pies
Tradução José Almino
Design Gráfico Maurício Grecco
Assessoria de Imprensa Stella Stephany e João Pontes
Direção de Produção Bruce Gomlevsky
Produção Executiva Carlos Grun
Elenco: Débora Olivieri, (Sra. Van Daan), Helena Varvaki (Edith Frank), Inez Viegas (Miep), Isaac Bardavid
(Sr. Van Daan), Jaime Leibovitch (Sr. Kraler), Julio Levy (Sr. Dussel), Milton Gonçalves (Otto Frank), Pierre
Baitelli (Peter Van Daan), Priscila Steinman (Margot Frank), Ricardo Damasceno (Nazista), Tatsu Carvalho
(Nazista) e Yasmin Gomlevsky (Anne Frank).

O presente texto foi escrito e divulgado com finalidade meramente didática e informativa, e,
portanto, não configura uma orientação jurídica ou consultoria em nenhuma hipótese. Para obter
uma orientação específica sobre o tema aqui tratado, consulte um advogado.
www.cnflaw.com

