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ПОСЛЕДНИОТ БАЛЕТ ОД СЕЗОНАТА 2013/14 НА ТЕАТАРОТ БОЉШОЈ „МАРКО СПАДА“
НИ ПРИСТИГА ВО CINEPLEXX

30ти март 2014 (НЕДЕЛА), 17:00 часот
МАРКО СПАДА
директно од Москва на големото платно во Cineplexx
Музика: Даниел-Франсоа-Есприт Обер
Оригинална кореографија: Жозеф Мазилиер (1857)
Нова кореографија, сцена и костими: Пјер Лакоте (2013)

Неодамна поставен на репертоарот на Бољшој (ноември 2013), овој „авантуристички балет“,
ретко претставен во минатото, сега го доживува своето повторно раѓање на сцената на познатиот
театар. Креиран специјално за Бољшој, од францускиот кореограф Пјер Лакоте, „Марко Спада, или
Ќерката на Бандитот“ е грандиозен и исклучителен балет на основа на техника и драматургија:
комплексна кореографија, пет насловни улоги креирани за пет солисти, неколку промени во
сценографија, учество на целиот ансамбл, дури и присуство на животни на сцената...
Со сцени на пантомима, ѓаволски интриги, одбиени додворувачи, киднапирање, бунтови и
недоразбирања меѓу љубовниците, Марко Спада е свеж и ведар балет кој не смеете да го
пропуштите.
Американскиот солист Давид Холберг, гостин на Бољшој, ќе ја изведе насловната улога на
Марко Спада, додека пак руската балерина Евгениа Образцова ќе ја танцува улогата на ќерката
Анѓела. Олга Смирнорва, ѕвездата на Бољшој, ја толкува улогата на незината ривалка Маркизата
Сампиетри.
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Синопсис:
Марко Спада е одметник кој радосно краде во округот, веднаш под носот на Гувернерот. Тој
го крие својот идентитет многу внимателно додека ја расте својата ќерка Анѓела во замокот. Анѓела
не е свесна за двојниот живот на својот татко и е загрижена за својот љубовен живот. Таа копнее по
принцот Фредиричи, но скршена е кога дознава дека нема да може да се омажи со него, бидејќи тој
е веќе верен... Не го пропуштајте овој извонреден, ретко прикажуван балет кој неодамна беше
додаден на репертоарот на Бољшој и кој повторно го оживува раѓањето на францускиот кореограф
Пјер Лакоте.
Повеќе информации за балетот: http://bit.ly/1hVQ7ul

