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МЕТ: ЖИВО ВО HD 
 
 

„КАРМЕН“ НА БИЗЕ, НАЈПОПУЛАРНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  
ВО ИСТОРИЈАТА НА ПРЕНОСИ ВО ЖИВО, СЕ ВРАЌА НА ПЛАТНОТО  

СО АНИТА РАЧВЕЛИШВИЛИ КАКО ЦИГАНКАТА ЗАВОДНИЧКА 
 

 
МЕТ: Живо во HD продолжува со своите преноси. Во сабота, на 01 ноември директно од 

сцената на МЕТ ќе биде изведена операта „Кармен“ на Бизе. 
„Допадливата и брилијантна продукција“ (Њујорк Тајмс) „Кармен“ на Ричард Ејр е една од 

најпопуларните опери во историјата, кога станува збор за серијата на директни преноси во висока 
резолуција. Анита Рачвелишвили ја игра насловната улога на заводливата циганка, улога која ја 
изведуваше во повеќето водечки светски оперски куќи. Александрс Антоненко го толкува 
опседнатиот војник Дон Хозе, сопрано во подем; Анита Хартиг како ликот на Микаеле, додека Илдар 
Абдразаков, тореадорот Ескамило. Со операта диригира шпанскиот диригент Пабло Херас-Касадо. 

 
Интересни факти 
Со вкупно 985 изведби од својата премиера во 1884 година, Кармен е третата најизведувана 

опера на репертоарот на Мет, а воедно и најизведуваната опера на француски јазик. Иако во 
моментов изведбата е на француски јазик, во раните сезони на Мет беше изведувана и на 
италијански и германски јазик, притоа зачувувајќи ги стандарите на изведба во сите свои 
прикажувања.  

Анита Рачвелишвили и Елина Гаранча ја толкува насловната улога во неколку сезони на Мет, 
но сепак заостануваат зад француската дива Ема Калве која се уште се наоѓа на врвот по бројот на 
изведби, пеејќи ја Кармен во Мет вкупно 138 пати во периодот меѓу 1893 година и 1904 година. 
Нејзин најблизок ривал за оваа улога останува американското мецо-сопрано Ризе Стивенс, која ја 
изведе Кармен 124 пати помеѓу 1945 година и нејзиното пензионирање во 1961 година.    
  
   

 
КАРМЕН (Бизе)    
                                                                                     
01 ноември 2014, во 17:55ч      
Диригент: Пабло Херас-Касадо 
Режија: Ричард Ејр 
Костимограф и сценограф: Роб Хоуел 
Дизајн на светло: Питер Мумфорд 
Кореограф: Кристофер Велдон 
Улоги: Анита Хартиг (Микаела), Анита Рачвелишвили (Кармен), Александрс Антоненко (Дон Хозе), 
Илдар Абдазаков (Ескамило) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/carmen_opera/
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ЅВЕЗДИТЕ НА ОПЕРАТА 

 
 
КРИТИЧАРИТЕ ИЗЈАВУВААТ:  

 
„Операта беше  жестока, поради јачината и вокалната моќ на Анита Рачвелишвили и неjзиното 
несовладливо присуство на сцената. Сигурното чувство на драматично чекорење на Ејр ја задржа 
постојаноста на сцената.  Со нејзината блескава сексуалност таа е идеална за улогата, притоа 
успевајќи да остане нескротлива, во моменти душевно нестабилна, но сепак ладнокрвно 
пресметлива“ – The New York Times 
 
 

 
 
 
Резервациите и билетите за „Кармен“ и останатите опери од сезоната се пуштени во продажба. 
 
 
 

 
 

Fabio Luisi 
(Genoa, Italy) 
Conductor 
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