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МАЕСТРО ЈУРИЈ ГРИГОРОВИЧ ЈА ИСТРАЖУВА ИСТОРИЈАТА НА НЕГОВАТА ТАТКОВИНА ВО 
ПРЕКРАСНАТА БАЈКА ЗА ЉУБОВТА, МОЌТА И ИНТРИГИТЕ. 

 
ПОСЛЕДНИОТ БАЛЕТ ОД БОЉШОЈ СЕЗОНАТА 2014/15, ОВАА НЕДЕЛА ВО CINEPLEXX! 

 
 

На 16 април (недела) со почеток во 17:00ч ќе биде прикажан последниот балет од сезоната 
2014/15 на Бољшој. Љубителите на балетот ќе можат да ја погледнат директниот пренос на „Иван 
Грозни“ во киното Cineplexx.   

Неодамна оживеан, „Иван Грозни“ е суштински дел од репертоарот на балетот, класика на 20-
тиот век и прекрасно театарско искуство. Беше голем предизвик за рускиот маестро Григорович да го 
постави на сцената, но од самите почетоци балетот бележеше големи успеси. Иван Грозни постана 
пример за балет во советската ера, балет со најкомплексните машки ролји на репертоарот. Ретко се 
изведува надвор од Москва и е возбудливо визуелно искуство. Во недела, харизматичниот солист 
Михаил Лобухин ќе ја одигра улогата на Иван IV, цар на Русија.  

 
 

ИВАН ГРОЗНИ 
19 АПРИЛ, 17:00 ЧАСОТ 
(директен пренос во живо) 
Траење: 135 мин 
Музика: Сергеј Прокофјев 
Кореографија: Јуриј Григорович 
 
 

 
  
  
  

http://www.cineplexx.mk/movie/ivan-the-terrible/
http://www.cineplexx.mk/movie/ivan-the-terrible/
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 На свои млади години Иван IV е крунисан и мора да избере една од 13 Бојарови ќерки да 
биде негова сопруга и царица. Тој ја избира Анастасија и двајцата се заљубуваат. Кога Бојарови ќе 
направат заговор против него и ќе ја отрујат неговата сакана сопруга, цар Иван се наоѓа себеси 
опкружен со непријателите. Прогонуван од темни мисли и фантоми, тој полека тоне во лудило. 
 Потпирајќи се на музиката која Прокофјев ја компонираше за филмот на Ејзенштајн од 1944 
година, „Иван Грозни“ е дело во вистински Бољшој стил. Моќниот и фасцинантен еп на Јуриј 
Григорович е драматизација на контроверзното владеење на Иван Грозни и ги отсликува настаните 
во 16 век во Русија, во визуелно прекрасни сцени. Неговата кореографија, од една страна полна со 
енергија, сила и диви скокови, исто така, вклучува голема елеганција и кревкост во женска улога. 
Спојот на чувствителен класичен и моќен танц создава лирски еп, збогатен со боите на 
средновековна Русија. 
 
  

  

 
 
 
Повеќе информации за Бољшој сезоната можете да најдете на следниов линк: 

http://bit.ly/1OFO1A2  
Трејлер од балетот: http://bit.ly/1OhDAAw  
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