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Para mais informações sobre o Royal Opera House ou para assistir aos 
conteúdos extras desta performance novamente, visite: www.roh.org.uk

nossa temporada de cinema é patrocinada pelo bank of america merrill lynch.

essa colaboração permite que haja uma expansão das performances de ópera e ballet no 
royal opera house para além de um número muito maior do que o atual, permitindo às 
pessoas o contato direto com produções ao vivo e também gravadas em suas cidades,  

onde quer que estejam no mundo.

NÃO PERCA…

berlioz: Les Troyens (the royal opera)
Em cinemas selecionados a partir de 03 de novembro 

tchaikovsky: O Quebra-Nozes (the royal ballet)
Ao vivo, nos cinemas, quinta-feira, 13 de dezembro

ROyAl OPERA HOusE livE CiNEmA sEAsON 2012/13
www.roh.org.uk/cinema

Tuíte sua opinião sobre a apresentação de hoje antes, 
durante o intervalo ou depois, em #Rohswanlake

O lAGO DOs CisNEs
balÉ em Quatro atos

mÚsica: pyoTR Il’yIch TchaIKoVsKy
coreografia: maRIus peTIpa and leV IVaNoV 

coreografia adicional: 
fRedeRIcK ashToN (ato iii - danÇa napolitana) 

e daVId bINTley (ato i - Valsa) 

produÇÃo: aNThoNy dowell
desenhos: yolaNda soNNabeNd

desenhista de iluminaÇÃo: maRK heNdeRsoN
pesQuisa de produÇÃo: RolaNd johN wIley

encenaÇÃo: chRIsTopheR caRR 
mestre de balÉ: gaRy aVIs

mestre de balÉ: samaNTha RaINe
instrutores principais: lesley collIeR, doNald macleaRy

notadores de danÇa: gRaNT coyle, aNNa TReVIeN

oRchesTRa of The Royal opeRa house

regente: boRIs gRuzIN

primeiro Violino: VasKo VassIleV

direÇÃo de VÍdeo: 
Ross macgIbboN

liao ViVo, da roYal opera house
terÇa-feira, 23 de outubroem parceria  

com 

ElENCO

 odette/odile zeNaIda yaNowsKy

 prÍncipe siegfried NehemIah KIsh 

 a princesa elIzabeTh mcgoRIaN 
 mÃe de siegfried

 bruXo  gaRy aVIs 
 e Von rothbart

 the tutor alasTaIR maRRIoTT

 benno ValeRI hRIsToV

 pas de trois (ato i heleN cRawfoRd, yuhuI choe, 
  aleXaNdeR campbell 

 cisneZinhos (ato ii) elIzabeTh haRRod,  
  meaghaN gRace hINKIs 
   emma maguIRe, sabINa wesTcombe

 dois cisnes (atos ii e iV) hIKaRu KobayashI, ITzIaR meNdIzabal



duraÇÃo aproXimada
filme: nos bastidores: introdução ao lago dos cisnes

atos i e ii: 70 minutos
(haverá uma breve pausa entre os atos i e ii)

Intervalo: 15 minutos
filme: corpo de balé: o coração e a alma de o lago dos cisnes

ato iii: 34 minutos

Intervalo: 15 minutos
filme: ato final

ato iV: 21 minutos

A HisTÓRiA

ato i - nos arredores do palácio
Do lado de fora do palácio, os camponeses fazem os preparativos finais para 
comemorar a maioridade do príncipe siegfried. seu tutor chega para ver se 
está tudo em ordem, acompanhado por Benno (o melhor amigo de siegfried), 
cadetes e damas da corte. Três bailarinos fazem um pas de trois para entreter 
os convidados. A mãe de siegfried fica sabendo da festa extraoficial e, ao se 
aproximar do local, provoca um burburinho entre os convidados, que tentam 
esconder a bebida. Ela diz a siegfried que ele precisa se casar e deve escolher 
uma noiva entre as pretendentes que comparecerão ao baile na noite seguinte. 
O tutor e Benno tentam acalmar o espírito ansioso e pensativo de siegfried.

No céu noturno, Benno avista um bando de cisnes. siegfried e os cadetes 
decidem encerrar as festividades do dia com uma caçada. Pegam arcos  com 
os guardas e vão atrás das aves.

pausa breve

ato ii - À noite, à beira de um lago em cujas margens vemos as ruínas de 
uma capela.

Benno e os cadetes se aproximam. um bruxo em forma de coruja está à 
espreita. Eles prosseguem quando siegfried chega. Ele se esconde enquanto 
cisnes se acomodam nas ruínas. um deles se transforma em uma bela dama: 
Odette, a rainha dos cisnes. Assustada, conta que ela e as amigas foram 
enfeitiçadas pelo bruxo, que fez com que se transformassem em cisnes durante 
o dia. Elas só retornam à forma humana à noite, às margens do lago encantado, 
formado pelas lágrimas derramadas pela mãe de Odette. O feitiço só será 
quebrado se alguém que nunca amou antes jurar amar Odette para sempre.

O bruxo aparece, mas Odette não deixa siegfried acertá-lo pois, se morrer, 
o feitiço não poderá ser quebrado. 

Odette e siegfried fazem juras de amor. Quando o dia amanhece, ele tenta 
retê-la, mas o poder do feitiço faz com que ela e as amigas voltem às ruínas e 
se transformem mais uma vez em cisnes. 

 
Intervalo

ato iii - salão de baile do palácio
Os convidados chegam mascarados ao baile à fantasia. siegfried e Benno,  
de máscara, se misturam a eles. A princesa-mãe entra e ordena que siegfried 
dance com seis jovens princesas que vieram ao baile e escolha uma para ser 

sua noiva. Ele responde que não ama nenhuma delas e se recusa a obedecer  
as ordens da mãe.

uma fanfarra anuncia a chegada de von Rothbart – o bruxo em sua forma 
humana – de Odile, sua filha que, por meio de mágica, adquiriu o semblante de 
Odette, e de sua entourage. siegfried mal pode acreditar que Odette está no 
baile. Pergunta a von Rothbart quem é a garota. Ele responde: “minha filha”. 
Antes que siegfried possa se aproximar dela, o bruxo dá início a uma série de 
danças típicas.

siegfried e Odile dançam. Odette, aparecendo em forma de visão, tenta em 
vão avisá-lo que está sendo enganado. Cativado pela beleza da nova convidada 
e não percebendo nada de errado, siegfried escolhe Odile para noiva. Triunfante, 
von Rothbart segura a mão da filha e a entrega a siegfried que, diante de todos, 
faz juras de amor eterno e promete casar-se com ela. von Rothbart revela a 
visão de Odette e siegfried percebe seu erro. Agoniado, volta ao lago.

Intervalo 

ato iV - Às margens do lago
No lago, os cisnes procuram Odette e aguardam sua volta. Perturbada, ela 
chega e conta da traição de siegfried. Os cisnes tentam consolá-la. Odette 
resigna-se à morte. Para libertar-se da maldição, terá de sucumbir às águas. A 
busca desesperada de siegfried durante a tempestade culmina no lago. Odette 
o perdoa e renovam suas juras de amor. von Rothbart aparece e diz que 
siegfried deve cumprir a promessa de casar-se com Odile. se ele fizer isso, ao 
amanhecer Odette se tornará para sempre um cisne. siegfried decide morrer 
com ela, o que destruirá von Rothbart. Os amantes pulam do penhasco no lago 
e se unem na morte.

anthony dowell


