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Метрополитен сезона 2014 - 2015.
Во живо, во висока резолуција.
Десет преноси, седум нови изведби.

И оваа година Cineplexx ќе биде дел од кината ширум светот кои ќе ја прижуваат
сезоната на Мет оперите на големото платно. Новата сезона 2014/15 на директните преноси на
њујоршкиот Метрополитен ја започнуваме на 11ти октомври со изведбата на „Магбет“ на
Верди, во режија на Адриан Нобл.

Мет: во живо во висока резолуција,наградуваниот серијал чиј репертоар Метрополитен
Опера го пренесува на повеќе од 2.000 кино платна, во 65 земји ширум светот. Сезоната 201415 ни носи вкупно десет претстави, вклучувајќи шест нови продукции. Сите претстави кои ќе
бидат со пренос во живо од сцената на Мет, ги изведуваат најдобрите пејачи, диригиенти и
театарски уметници.

Шест нови продукции, вклучувајќи три хитови од репертоарот, операта „Свадбата на
Фигаро“ која ја режираше Ричард Ејр, операта „Веселата вдовица“ на Лехар која ја режираше
Сузан Строман во своето деби во Метрполитен Операта, заедно со Рене Флеминг во
насловната улога и најпопуарната оперски двојната програма „Кавалерија Рустикана“ и
„Палјачи“ во режија на Дејвид Меквикар.
Сите овие наслови за прв пат ќе бидат пренесени во живо, во висока резолуција во
сезоната што следува.
Три ретко изведени опери ќе имаат своја премиера во сезоната 2014/2015 во рамките
на серијата изведби: лирската бајка „Јоланда“ на Чајковски со Ана Нетребко во насловната
улога, која ќе биде прикажана во двојната програма со операта на Барток „Дворецот на
Модробрадиот“; и бел-канто скапоцениот камен на Росини „Жена од езерото“ во која Џојс ди
Донато и Хуан Диего Флорес ги толкуваат главните улоги.
Музичкиот директор на Метрополитен, Џејмс Левин во сезоната 2014-2015 ќе диригира
со преносите на оперите „Свадбата на Фигаро“ и „Мајстори пејачи од Нирнберг“. Вагнеровата
брилијантна комедија за прв пат ќе биде изведена во висока резолуција.
Трите најпопуларни опери се враќаат со нова постава. Ана Нетребко за прв пат во
Метрополитен Опера, ја толкува Лејди Магбет од Вердиевото толкување на Шекспировата
трагедија. Со оваа изведба диригира главниот диригент на Мет, Фабио Луизи, кој ќе биде на
подиумот и на оперите „Кавалерија Рустикана“ и „Палјачи“.
Кога операта „Кармен“ на Жорж Бизе за прв пат беше пренесена во живо во 2011
година, беше најпродаваниот пренос во историјата. Во сезоната 2014-2015 „Кармен“ се враќа
со грузискиот мецо-сопрано, Анита Рачвелишвили, која ја толкува улогата на огнената циганка.
Виторио Григоро ја пее насловната улога на писателот кој четири пати е несреќно заљубен во
операта на Офенбах „Хофманови приказни“.
„Ова е наша деветта сезона со која им овозможуваме на љубителите на оперите
директно да уживаат во овие изведби“, изјавува генералниот менаџер на Метрополитен
Опера, Питер Гелб. „Навистина е големо задоволството што сме во можност да продолжиме со
претставувањето на еклектичниот избор на опера, нудејќи ново искуство и уживање во нашиот
репертоар на љубителите на оперите, низ кината ширум светот.“
Сезоната ќе започне во сабота, на 11 октомври во 18:55 часот со Вердиевата опера
„Магбет“. Во продолжение на сезоната љубителите на операта ги очекува директниот пренос
на операта на Моцарт „Свадбата на Фигаро“ (18 октомври во 18:55ч.); „Кармен“ на Бизе (01
ноември во 18:55ч.); операта на Џејмс Адамс „Смртта на Клингхофер“ (15 ноември во 18:55ч.);
Вагнеровата опера „Мајстори пејачи од Нирнберг“ (13 декември во 18:00ч.); операта „Веселата
вдовица“ на Лехар (17 јануари во 18:55ч.); Офенбах и операта „Хофманови приказни“ (31
јануари во 18:55ч.); операта „Јоланда“ на Петар Илич Чајковски и таа на Барток „Дворецот на
Модробрадиот“ (14 февруари во 18:30ч.); „Жена од езерото“ на Росини (14 март во 18:55ч.);
Маскањевата „Кавалерија Рустикана“ и операта на Леонкавало „Палјачи“ (25 март во 18:30ч.).
Сите десет опери се саботни матине изведби, со пренос во живо директно од сцената на
њујоршкиот Метрополитен.
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За Мет: во живо во висока резолуција

Мет: во живо во висока резолуција е водечки светски производител на алтернативни
филмски содржини кои се прикажуваат во повеќе од 2.000 кина во 65 земји ширум светот.
Метрополитен Опера е единствената институција чиј репертоар глобално се прикажува со
таков успех. Метрополитен е првата оперска куќа која во 2006 година започна со
алтернативните филмски содржини. Од тогаш, програмата од сезона во сезона стана се
пообемна. До денес бележи продажба на преку 14 милиони влезници.
Ѕвездите на Метрополитен Опера се домаќини на серијалот и се одговорни за
програмот „зад сцените“ – интервјуа во живо со учесниците, екипата и продукциските тимови.
На овој начин тие и овозможуваат на публиката ширум светот да погледне што се случува за
време на поставувањето на операта во една од најпознатите оперски куќи во светот.

Мет: во живо во висока резолуција
Сезона 2014-2015.

11. октомври 2014. во 18:55ч
МАГБЕТ - Верди

17. јануари 2015. во 18:55ч
ВЕСЕЛА ВДОВИЦА - Лехар*

18. октомври 2014. во 18:55ч
СВАДБАТА НА ФИГАРО -Моцарт*

31. јануари 2015. во 18:55ч
ХОФМАНОВИ ПРИКАЗНИ -Офенбах

1. ноември 2014. во 17:55ч
КАРМЕНТ - Бизе

14. февруари 2015. во 18:30ч
ЈОЛАНДА/ДВОРЕЦОТ НА
МОДРОБРАДИОТ Чајковски/Барток

22 ноември 2014. во 18:55ч
СЕВИЛСКИОТ БЕРБЕРИН -Росини
13. декември 2014. во 18:00ч
МАЈСТОРИ ПЕЈАЧИ ОД НИРНБЕРГ Вагнер
*Обнова
**Мет премиера

14. март 2015. во 17:55ч
ЖЕНА ОД ЕЗЕРОТО- Росини**
25. април 2015. во 18:30ч
КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА/ПАЛЈАЧИ
-Маскањи/Леонкавало*
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