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МЕТ: ЖИВО ВО HD 
 
 

МУЗИЧКИОТ ДИРЕКТОР НА МЕТ, ЏЕЈМС ЛЕВИН ДИРИГИРА СО НОВАТА ПРОДУКЦИЈА НА 
МОЦАРТОВОТО КОМИЧНО РЕМЕК-ДЕЛО „СВАДБАТА НА ФИГАРО“ 

  
 

МЕТ: Живо во HD продолжува со своите преноси. Оваа сабота, на 18 октомври директно од 
сцената на МЕТ ќе биде изведена и втората опера од оваа сезона „Свадбата на Фигаро“, новата 
продукција на Моцартовото елегантно ремек-дело за брачните несогласувања. Џејмс Левин 
диригира со новата изведба на режисерот Ричард Ејр, во чии успеси се вбројува и хит продукцијата 
од 2009 година „Кармен“ и „Вертер“ од минатогодишната сезона. Изведбата на операта на Ејр, 
говори за романтичните врски на две двојки кои ќе бидат тестирани за време на еден динамичен 
ден. Сценската поставка се одвива во племенит замок во 1920та година во Севиља. Рускиот бас-
баритон Илдар Абдразаков, минатогодишната ѕвезда на операта „Принц Игор“ и докажан Фигаро во 
Мет во минатото, ја пее насловната улога во оваа премиера. Во останатите улоги ќе ги видиме 
германското сопрано Марлис Питерсон како фигаровата остроумна невеста, Сузана; шведскиот 
баритон Питер Матеј се појавува во улогата на грофот Алмавива; сопраното Аманда Мајески во 
нејзиното деби на Мет како жената на Алмавива, грофицата страдалница; и мецо-сопраното Изабел 
Леонард како темпераментната благородничка Керубин.    

 
   
 

СВАДБАТА НА ФИГАРО (Моцарт)    
                                                                                     
18 октомври 2014, во 18:55ч      
Диригент: Џејмс Левин 
Режисер: Ричард Ејр  
Костимограф и сценограф: Роб Хауел 
Дизајн на светло: Пол Констабл  
Кореограф: Сара Ерд 
Улоги: Аманда Мајески (Грофица), Марлис Петерсен (Сузана), Изабел Леонард (Керубин), Питер 
Матеј (Гроф), Илдар Абдразаков (Фигаро)  
 
 
ЅВЕЗДИТЕ НА ОПЕРАТА 

 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/le-nozze-di-figaro/
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КРИТИЧАРИТЕ ИЗЈАВУВААТ:  

 
„Блескава нова изведба...ведра музика... Младите изведувачи нурнуваат во нивните улоги со 
неверојатно уживање и пејат со стил. Незаборавна изведба на Моцартовата бесмртна комедија.“ -  
Associated Press 
 
„Брза, ритмична и весела вечер...Ејр вешто го изградил овој комичен ансамбл до точки на 
кулминации кои гласно ќе те насмеат.“ - Wall Street Journal  

„Волшебна, сложено поткована вечер на музика, хумор и емотивна длабочина... Вечер како оваа е 
најсилниот аргумент за постојаната енергија на Мет“- New York Magazine 
 

 

 

 
 
Резервациите и билетите за „Свадбата на Фигаро“ и останатите опери од сезоната се пуштени во 
продажба. 
 
 
Цена на билети: 
 
600 ден. / Поединечна карта 
500 ден. / Групна цена (мин. 5 особи) 
450 ден. / Сезонски билет, по претстава (мин. 4 опери) 
 

 
 
 
  

 
 

Fabio Luisi 
(Genoa, Italy) 
Conductor 
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