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ЗАПОЧНУВА СЕЗОНАТА 2014/15 НА ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ НА БОЉШОЈ  

 
На 26 октомври (недела) со почеток во 16:00ч официјално започнува сезоната на директни 

преноси на најдобрата балетска продукциска куќа, московскиот Бољшој. Љубителите на балетот ќе 
можат да уживаат во првиот балет од оваа сезона „Легенда за љубовта“.   

 
 
 

 
  
  
 Сезоната 2014/2015 на „Бољшој во кино“ ќе и овозможи на македонската публиката да ги 
открие досега неоткриените седум балети, вклучувајќи и неколку од најпознатите ремек-дела во 
историјата на класичниот балет. 
 Втора година по ред, Бољшој балетот се враќа во киното Cineplexx во Скопје, нудејќи ни четири 
сателитски преноси во живо и три снимени изведби. 
 Најголемата балетска компанија на светот на големото платно ни ја носи новата спектакуларна 
сезона 2014/2015, со пет величенствени класици, вклучувајќи ги „Оревокршачка“ и „Лебедово езеро“ 
како и два досега необјавени балети и нивни директен сателитски пренос - „Легендата за љубовта“ и 
„Иван Грозни“. Покрај овие балети, публиката ќе има можност да ужива и во останатите балетски 
спектакли, „Ќерката на фараонот“, „Бајадера“ и „Ромео и Јулија“. 
 
 

 

 

 

 

http://www.cineplexx.mk/movie/the-legend-of-love/
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ЛЕГЕНДА ЗА ЉУБОВТА  
26.ОКТОМВРИ, 16:00 ЧАСОТ 
Траење: 180 мин 
Музика: Ариф Меликов 
Кореографија: Јуриј Григорович  
 
 

Во 1961 година, Григорович беше задолжен за своето прво кореографско дело „Легенда за 
љубовта“ на сцената на театарот Киров. Набргу потоа тој беше повикан на сцената на Бољшој каде 
имаше можност да го претстави своето дело. Денес, „Легенда за љубовта“ повторно се враќа на 
сцената со својата светска премиера, по една деценија откако таа за прв пат беше изведена. 

Извонредна можност да го погледнете не толку познатото ремек-дело, во живо на големото 
платно во Cineplexx. Музиката, танцовите движења и костумите инспирирани од Блискиот Исток ќе 
ни ја приближат оваа безвременска приказна за љубовта, обврските и жртвувањата.  
 

 

 

Кралските одаи на кралицата Мехмене Бану се 
обвиени во жалост - нејзината помлада сестра, принцезата 
Ширин, умира. Принцезата ќе биде спасена само ако 
Кралицата и ја даде на Ширин нејзината убавина. 
Кралицата одлучува да се жртвува, но подоцна жали за 
нејзината постапка, кога таа е изобличена, а Ширин се 
заљубува во љубовникот на кралицата, сликарот Ферхад.  
 

Оваа прекрасна приказна за забранетата љубов, 
саможртвувањето, љубомората и страдањето повторно се 

враќа на сцената Бољшој. Приказната на рускиот великан Јуриј Григорович, преку двете хероини  го 
истражува конфликтот меѓу љубовта и должноста.  
 
   
 
Повеќе информации за Бољшој сезоната можете да најдете на следниов линк: http://bit.ly/ZHjsFs  
Трејлер од сезоната 2014/15: http://bit.ly/1pBYxKZ  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/ZHjsFs
http://bit.ly/1pBYxKZ

