
MAXIMÁLNY KULTÚRNY ZÁŽITOK

Vianoce by bez klasickej produkcie baletu LUSKÁČIK od Royal Ballet 
hádam ani neboli úplné. Balet je inšpirovaný príbehom E.T.A. Hoffma-
na a odohráva sa počas osláv Vianoc, kde sa Klárka so svojou rodinou 
ocitnú v čarovnej snovej sekvencii, ktorá Klárku vezme na kúzelnú 
výpravu do Krajiny snov a Kráľovstva cukroviniek. Okúzľujúca produk-
cia Petera Wrighta s jej podivuhodným rastúcim Vianočným stromče-
kom a stupňujúcim sa bojom medzi zlým Myším kráľom a armádou 
hračkárskych vojakov dokonale dopĺňa Čajkovského hudbu, pričom sa 
drží aj niektorých prvkov Ivanovovej choreografie. 

Streda, 16. december 2015

Royal Opera House Londýn / 2 dejstvá / 135 minút  
(1 prestávka) / Choreografia: Peter Wright a Lev Ivanov/
Hudba: Piotr Iľjič Čajkovskij/Dirigent: Boris Gruzin /  
V hlavných úlohách: Lauren Cuthbertson, Matthew Golding, 
Gary Avis, Francesca Hayward, Alexander Campbell

LUSKÁČIK PRIAMY PRENOS

Po uši zaľúbený vojak a vychýrený toreador bojujú o lásku zvodnej 
cigánky Carmen v obľúbenej klasike Georga Bizeta. Opera vyvolala so 
svojim nápadným odporom voči buržoáznej morálke na svojej parížskej 
premiére v roku 1874 škandál. Tentokrát ju uvidíme z prostredia úžasného 
antického gréckeho divadla v sicílskej Taormine. Diváci v kinách sa môžu 
tešiť na klasický príbeh o vášni a zvádzaní s tragickým koncom, ktorý sa 
odohrá medzi stĺpmi antického divadla pod holým nebom, ktoré stoja už 
celé storočia a predstaveniu tak dodajú jedinečnú atmosféru.

Streda, 6. január 2016

Teatro Antico Taormina Sicília / 4 dejstvá/180 minút 
(1 prestávka) /  Hudba: George Bizet / Dirigent: Myron 
Michailidis / V hlavných úlohách: Elena Maximova, Marcello 
Giordani, Valeria Sepe, Rodrigo Esteve/spievaná  
vo francúzštine

CARMEN ZÁZNAM

Na rok 2016 pre vás  
ďalej pripravujeme:

11. február | Paríž
Trubadúr

21. marecr | Londýn
Boris Godunov 

6. aprílr | Londýn
Giselle

25. apríl | Londýn
Lucia z Lammermooru 

26. máj | Barcelona
I Capuleti e i Montecchi 

27. jún | Londýn
Werther

 *  Zmena programu vyhradená

 **  Uvedená dĺžka predstavení je iba orientačná

 ***   Predstavenia sa premietajú spravidla v originálnom znení  
s anglickými titulkami, pokiaľ nie je na www.cine-max.sk uvedené inak

 ****   Po predložení vstupenky z akéhokoľvek predstavenia Artmax balet a Artmax opera 
získavate zľavu 0,70 € (zľavu je možné na každú vstupenku uplatniť iba raz)
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Pod hlavičkou Artmax balet a Artmax opera prináša 
CINEMAX svojim divákom kvalitné umenie, ktoré  

si môžu vychutnať v príjemnom a pohodlnom prostredí 
kina vo svojom meste. Plátna kín umožňujú zamerať sa 
na detaily, ktoré sú z divadelného hľadiska neviditeľné. 

Projekt vstupuje do svojej tretej sezóny a tentokrát 
prináša ešte pestrejšiu ponuku - 7 priamych prenosov  

z Royal Opera House v Londýne, 1 priamy prenos  
z Opéra National de Paris v Paríži, 1 priamy prenos  

z Gran Teatre del Liceu v Barcelone a záznamy  
z Londýna (Royal Opera House), Sydney (Handa 

Opera on Sydney Harbour) a Taorminy (Festival Euro 
Mediterraneo - Teatro Antico Taormina). 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU A VERÍME, ŽE  
Z KAŽDÉHO BALETU A OPERY SI ODNESIETE 

MAXIMÁLNE KULTÚRNE ZÁŽITKY.

Ďakujeme partnerom 

Labutie jazero, rozhodne najlepší z romantických baletov, je pod-
manivým príbehom krásnej ženy, ktorá sa zmení na labuť, a srd-
cervúcou poctou sile lásky. Labutie jazero je aj dokonalou syntézou 
choreografie a hudby a hoci sa Čajkovskij jeho slávy nedožil, baletná 
hudba, ktorú zložil, sa stala synonymom baletu ako takého, inšpi-
rujúceho celé generácie tanečníkov a prenikajúceho do populárnej 
kultúry. Pri tvorbe tejto inscenácie sa Anthony Dowell zameral na 
autentickú choreografiu vytvorenú úžasným Mariusom Petipom  
a Levom Ivanovom pre Mariinské divadlo v roku 1895. 

Figarova svadba, často považovaná za dokonalú operu, prezentuje 
Mozartovho génia v najlepšej forme. Opera je založená na hre, ktorá 
bola pôvodne pre svoj politický obsah zakázaná. Rýchle napredujúce 
libreto vytvára realistické postavy, ktoré robí Mozartova hudba ešte 
ľudskejšími. Populárna produkcia tejto komédie, ktorú vytvoril David 
McVicar sa vracia do rúk popredného britského dirigenta Ivora Bolto-
na. V obsadení exceluje známy bas Erwin Schrott, ktorý pri stvárnení 
tejto role v Covent Garden získal skvelé ohlasy. Dopĺňa ho rumunská 
sopranistka Anita Harting v postave Susanny.

V opere AIDA sa Verdimu majstrovsky podarilo dať do protikladu in-
tímne srdcové záležitosti a veľkoleposť sveta. Pre túto operu hádam 
neexistuje väčšie javisko ako prístav, ožiarený svetlami mesta a si-
luetou slávnej opery v Sydney zvýraznenou zapadajúcim slnkom. 
Handa Opera v prístave v Sydney sa stala typickou súčasťou tamojšej 
kultúrnej scény, kombinujúcou všetko, čo je v Sydney úžasné: svetová 
opera, šampanské a gurmánske zážitky, západy slnka a predstavenie 
na samotnom okraji prístavu. Uprostred všetkých tých dych-berúcich 
výjavov, slávneho Víťazného pochodu, bojových scén a starovekých 
chrámov je srdce plné emócií. 

Sezónu priamych prenosov Royal Opera House 2015/16 do kín otvára 
slávna Shakespearova romantická tragédia. Uvidíme ju v choreografii 
Kennetha MacMillana zasadenej do podmanivej Prokofievovej hudby. 
Toto prevedenie Romea a Júlie je plné farieb veronského pouličného 
života, šermiarskych súbojov a osláv. MacMillan sa však zaoberá naj-
mä hlbokými emóciami mladých milencov – predovšetkým Júliou  
a jej intímnou cestou od nesmierneho šťastia z prvej lásky až po šoku-
júce, dospelé vnímanie jej osudu. Júlia je jednou z najvytúženejších 
rolí všetkých baletiek. 

Streda, 26. august 2015

Royal Opera House Londýn / 4 dejstvá / 180 minút (2 
prestávky) / Choreografia: Marius Petipa a Lev Ivanov / 
Hudba: Piotr Iljič Čajkovskij / Dirigent: Boris Gruzin / V 
hlavných úlohách: Natalia Osipova, Matthew Golding / 
Repríza pre veľký záujem!

LABUTIE JAZERO ZÁZNAM

Royal Opera House Londýn / 3 dejstvá/180 minút  
(2 prestávky) / Choreografia: Kenneth MacMillan /  
Hudba: Sergej Prokofiev/Dirigent: Koen Kessels /  
V hlavných úlohách: Sarah Lamb, Rupert Pennefather

ROMEO A JÚLIA PRIAMY PRENOS

Utorok, 22. september 2015

Pondelok, 5. október 2015

Royal Opera House Londýn / 4 dejstvá / 205 minút  
(1 prestávka) / Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart / Dirigent: 
Ivor Bolton / V hlavných úlohách: Erwin Schrott, Anita Hartig, 
Stéphane Degout, Ellie Dehn, Kate Lindsey / spievaná  
v taliančine

FIGAROVA SVADBA PRIAMY PRENOS

Handa Opera Sydney / 4 dejstvá/145 minút (1 prestávka) / 
Hudba: Giuseppe Verdi / Dirigent: Brian Castles-Onion /   
V hlavných úlohách: Latonia Moore, Walter Fraccaro, 
Milijana Nikolic, Michael Honeyman / spievaná v taliančine

ZÁZNAMAIDA

Utorok, 10. november 2015 


