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Џејмс Лавин го предводи харизматичниот ансамбл во ведрото и емотивно
ремек дело на Моцарт „Така прават сите“

На 26 април (сабота) со почеток во 18:55 часот директно на кино платното во Cineplexx ќе
биде прикажана претпоследната опера „Така прават сите“ од сезоната МЕТ 2013/14.

Враќањето на музичкиот директор Џејмс Лавин на подиумот во МЕТ е една од најзначајните
работи која ја одбележи сезоната МЕТ 2013/14. Неговото повторно враќање водеше кон повторно
заживување на операта од Моцарт „Така прават сите“, изведена за прв пат по 2011 година.
Ансамблот, во моцартовата комична опера која говори за романтичните компликации кои
настануваат откако неколку пријатели одлучуваат да ја тестираат верноста на нивните љубовници, го
сочинуваат Сузана Филипс која дебитира во улогата на Фјордилиџи; Изабел Леонард како нејзина
пасионирана сестра Дорабела; Даниел де Нис во улога на нивната импулсивна собарка Деспина;
Метју Поленцани како Ферандо; Родион Погосов дебитира како Гуљелмо и Маурицио Мураро кој го
игра циничниот Дон Алфонсо.
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За изведбата на омилената опера на Моцарт која ги тестира љубовните врски, критичарите
изјавуваат:
„Ова беше најдоброто од Лавин: еластичен, енергичен, транспарентна изведба на
моцартовата волшебна опера, живо но не избрзано, блескаво и целосно. Неговата енергија се
чинеше дека не се смири во ниту еден момент во долгата вечер.“ – Associated Press
„Сопраното Сузана Филипс во својата изведба имаше сè што е потребно да биде откритие таа
вечер во МЕТ. Нејзиното пеење ја има сета потребна чистота и цутење на познатото лирично сопрано
на Моцарт. А нејзиниот глас пак, ги издигнува фразите со пенетрирачки звук и длабок интензитет .“ –
New York Times

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

СЛЕДУВА ПОСЛЕДНАТА ОПЕРА ОД МЕТ 2013/14
LA CENERENTOLA / ПЕПЕЛАШКА
Џоакино Антонио Росини
10.05.2014 / 18:55ч
Изведувачи: Џојс ди Донато, Хуан Диего Флорез, Пјетро Спагноли, Алесандро Корбели, Лука
Писарони
Продукција: Чезаре Лиеви
Режија: Чезаре Лиеви
Диригент: Фабио Луизи

