
Cineplexx Skopje City Mall 
Љубљанска 4, 1000 Скопје  
www.cineplexx.mk  

 
 
Соопштение за медиуми 
Датум: 04.12.2014 

 

ЈУРИЈ ГРИГОРОВИЧ НИ ЈА НОСИ НОВАТА ВЕРЗИЈА НА „БАЈАДЕРА“  НА НА 
ПЛАТНОТО ВО CINEPLEXX  

 
На 07 декември (недела) со почеток во 16:00ч ќе биде прикажан третиот балет од сезоната 

2014/15 на Бољшој. Љубителите на балетот ќе можат да ја погледнат снимката од „Бајадера“ на 
големото платно во Cineplexx.   

Овој егзотичен балет остана непознат надвор од границите на Русија речиси еден век. Денес, 
тој е изведуван и е составен дел од репертоарите на сите познати театри низ светот. Само во Бољшој 
беше изведуван речиси еден век, а сега ни пристигнува и во ново руво, во новата верзија на 
Григорович.     

 
 

 
  
  
 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/Content.Node/mk/nastani/_items/operaballet/La_bayadere_Bolshoi.mk.php
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БАЈАДЕРА 
07.ДЕКЕМВРИ, 16:00 ЧАСОТ 
Снимка од 27 јануари 2014 
Траење: 165 мин 
Музика: Лудвиг Минкус 
Кореографија: Мариуш Петипа  
Нова кореографија: Јуриј Григорович 
 
 

 Кога убавата танчерка Никија и воинот Солор ќе се состанат тајно, тие се заколнуваат на вечна 
меѓусебна верност. Но, високиот Брамин, кој исто така е заљубен во Никија, ги открива. Тој брза да 
му ја открие тајната на Раџата, кој одлучува дека Солор ќе се ожени со неговата сакана ќерка 
Гамцати. 

Бајадерата (зборот се однесува на храмска индиска 
танчерка) е значајно дело на класичниот репертоар, и 
една прекрасна продукција. Приказната за 
невозможната љубов помеѓу Никија и Солор е 
поставена наспроти позадината на бујната и 
таинствена Индија. Кореографијата на Мариуш 
Петипа, во нова сценска верзија од Јуриј Григорович, 
е прекрасна; сцената позната како Кралството на 
Сенките е една од најславните во историјата на 
балетот. Бољшојските солистки Светлана Захарова и 

Марија Александрова ги оживуваат ликовите на овој романтичен балет. 
 

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

