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Операта „Пепелашка“ на Росини директно на платното во Cineplexx 

 
 

На  10 мај (сабота) со почеток во 18:55 часот директно на кино платното во Cineplexx ќе биде 
прикажана последната опера „Пепелашка“ од сезоната МЕТ 2013/14. 

 
 
Три ненадминливи виртуози настапуваат во „Пепелашка“ на Росини.  Вокалното ремек дело 

Џојс ди Донато, ја пее својата прва изведба во Мет во улога на Пепелашка. Тенорите Хуан Диего 
Флорез и Хавиер Камарена, ја делат улогата на нејзиниот Принц од соништата. Алесандро Корбели 
и Лука Пицарони го дополнуваат ансамблот заедно со првиот диригентот на Мет, Фабио Луизи кој го 
предводи ова возбудливо и разиграно дело.    

 
Росини ја напишал „Пепелашка“ во период од еден месец и била премиерно прикажана во 

Рим во јануари 1817 година. Операта не уживала моментален успех, но истата растела низ годините 
во својата популарност и станала една од најизведуваните на оперските репертоари. 

Приказната за Пепелашка е всушност онаа која ја познава секое дете. Меѓутоа, Росини 
направил неколку промени со цел да биде пооригинална и персонална. За почеток, Пепелашка има 
свое име, Анѓела, и нејзината злобна маќеа е всушност нејзиниот злобен очув, Дон Мањифико. 
Нејзините полусестри Клоринда и Тисбе се исто толку вообразени и будалести колку што 
полусестрите би можеле да бидат.    
  

        
 

                     Џојс ди Донато во улога на Пепелашка 
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За изведбата на разиграната опера на Росини, критичарите изјавуваат: 
„Мексинанскиот тенор Камарена има глас кој е чист и брилијантен како злато. Тој ги пее 

сложените ноти и каденцата без некаков напор, и потоа успева да ги отпее високи ноти кои се јасни и 
кои ѕвонат како камбани од камбанарија и ги оставаат слушателите без зборови.“ – The Huffington 
Post  

„Ди Донато е природно Росини сопрано, атрактивна и со мелодичен глас полн со копнежи, 
особено во аријата 'Una volta c'era un re’  кој е способен да достигне експлозивни височини, како во 
завршната сцена 'Nacqui all'affanno’. Таа има извонредна вокална агилност која ги прави сите 
треперења на звукот многу природни и грациозни. Ди Донато и Камарена заедно создаваат 
возбудлива хемија на сцената.“ – The Huffington Post  

 

  
 

 
 
Линк до операта: http://bit.ly/1g4JfJT    
Повеќе информации за оперите: http://www.cineplexx.mk/events/eventreihe/opera-i-balet/ 
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