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A Valquíria
ópera em 3 atos

27 ABRIL
SÁBADO
16:00 — Grande Auditório

New York Metropolitan Opera Orchestra
Philippe Jordan Maestro

Robert Lepage Encenação 

por ordem de aparição em cena

Stuart Skelton (Tenor) Siegmund
Eva Maria Westbroek (Soprano) Sieglinde
Günther Groissböck (Baixo) Hunding
Greer Grimsley (Baixo-Baritono) Wotan
Christine Goerke (Soprano) Brünnhilde
Jamie Barton (Meio-Soprano) Fricka
Kelly Cae Hogan (Soprano) Gerhilde
Jessica Faselt (Soprano) Helmwige
Renée Tatum (Meio-Soprano) Waltraute
Daryl Freedman (Meio-Soprano) Schwertleite
Wendy Bryn Harmer (Soprano) Ortlinde
Eve Gigliotti (Meio-Soprano) Siegrune 
Maya Lahyani (Meio-Soprano) Grimgerde
Mary Phillips (Meio-Soprano) Rossweisse

Carl Fillion Cenografia 

François St-Aubin Figurinos

Etienne Boucher Desenho de Luzes 

Boris Firquet Imagem Vídeo

Gina Lapinskis, J. Knighten Smit Direção de Reposição

transmissão diferida do espetáculo realizado a 30 março
duração prevista: 5h02 min

Início da ópera às 16h00. Às 17h08 intervalo de 39 minutos dos quais 24 minutos são com entrevistas.
Início do 2º ato às 17h47. Às 19h15 intervalo de 40 minutos dos quais 20 minutos são com entrevistas.
Início do 3º ato às 19h55. Final da ópera às 21h02.

Cantado em alemão, com legendas em inglês.

Richard Wagner Música e Libreto 

Ato I —  Perseguido por inimigos durante uma 
tempestade, Siegmund soçobra, exausto, ao largo 
de uma casa desconhecida. Sieglinde encontra-o
e os dois sentem uma atração imediata.
São interrompidos pelo marido de Sieglinde, 
Hunding, que pergunta ao estranho quem
ele é. Siegmund fala-lhe de uma vida cheia
de desastres, e descobre que Hunding é parente
dos seus inimigos. Hunding diz-lhe que
na manhã seguinte irão lutar até à morte.
Sozinho, Siegmund invoca o seu pai, Wälse, 
referindo a espada que ele uma vez lhe prometeu. 
Sieglinde reaparece depois de dar a Hunding 
uma poção para o adormecer. Ela fala do seu 
casamento e de um estranho, com apenas um 
olho, que cravou numa árvore uma espada que 
desde então tem resistido a todos os esforços 
para ser dali retirada. Sieglinde confessa a 
sua infelicidade a Siegmund. Ele abraça-a e 
promete libertá-la do seu casamento forçado 
com Hunding. Com o luar inundando a sala, 
Siegmund compara os seus sentimentos ao 
casamento de amor e à primavera. Sieglinde 
dirige-se a ele como “Primavera”, e pergunta se 
o seu pai era realmente “Wolf”, como ele dissera 
anteriormente. Quando Siegmund dá o nome do 
seu pai como Wälse, Sieglinde reconhece-o como 
o seu irmão gémeo. Siegmund retira a espada
da árvore e reivindica Sieglinde como sua noiva, 
regozijando-se pela união dos Wälsungs. 

Ato II — No cimo das montanhas, Wotan diz
à sua filha guerreira, a Valquíria Brünnhilde,
que ela deve defender o seu filho mortal, 
Siegmund, na sua próxima batalha com Hunding. 
Ela prepara-se para fazer o que ele pediu, quando 
Fricka, a esposa de Wotan e deusa do casamento, 
aparece. Fricka insiste que Wotan deve 
defender os direitos do casamento de Hunding 
contra Siegmund. Ela ignora o argumento 
de que Siegmund poderia salvar os deuses, 
reconquistando o anel todo-poderoso
do Nibelungo Alberich ao dragão Fafner.
Wotan percebe que está preso na sua própria 
armadilha  – ele perderá o seu poder se não 
cumprir a lei – e submete-se às exigências da sua 
esposa. Depois de Fricka ir embora, Wotan conta 
a Brünnhilde o roubo e a maldição do ouro do 

Reno e de Alberich. Brünnhilde fica chocada ao 
ouvir o seu pai, com os seus planos fracassados, 
ordenar-lhe que ela lute por Hunding.
Siegmund conforta a sua amada e fica de vigia 
depois de ela adormecer. Brünnhilde aparece-lhe
numa visão, dizendo que ele vai morrer e irá 
para Valhalla. Ele diz-lhe que não deixará 
Sieglinde e ameaça matar-se e matar Sieglinde 
se a sua espada não tiver poder contra Hunding. 
Impressionada pela sua firmeza, Brünnhilde 
decide desafiar Wotan e ajudar Siegmund. Este 
despede-se de Sieglinde quando ouve Hunding a 
aproximar-se. Os dois homens lutam e Siegmund 
está prestes a ser vitorioso quando Wotan aparece 
e quebra a sua espada, deixando-o para ser morto 
por Hunding. Brünnhilde escapa com Sieglinde e 
a espada quebrada. Wotan mata Hunding e parte 
para punir Brünnhilde pela sua desobediência.

Ato III — As oito irmãs guerreiras de Brünnhilde 
reuniram-se no topo das montanhas, para 
levar os heróis mortos para Valhalla. Elas 
ficam surpreendidas ao ver Brünnhilde chegar 
com uma mulher, Sieglinde. Quando ouvem 
que ela está fugir da ira de Wotan ficam com 
medo de a esconder. Sieglinde está entorpecida 
pelo desespero até que Brünnhilde lhe diz 
que ela carrega um filho de Siegmund. Agora, 
ansiosa por se salvar, ela pega nos pedaços da 
espada de Brünnhilde, agradece-lhe e corre 
para a floresta para se esconder de Wotan. Este 
aparece e sentencia que Brünnhilde se torne uma 
mulher mortal, e silencia os protestos das suas 
irmãs ao ameaçar fazer-lhes o mesmo. Deixada 
sozinha com o seu pai, Brünnhilde alega que, 
ao desobedecer às suas ordens, ela realmente 
estava a fazer o que ele desejava. Wotan não cede: 
ela deve ficar num sono profundo até que um 
homem a encontre. Ela pede para ser cercada no 
sono por uma parede de fogo que apenas o herói 
mais corajoso possa penetrar. Ambos percebem 
que este herói deve ser a criança que Sieglinde 
irá ter. Wotan beija os olhos de Brünnhilde 
imprimindo--lhe o sono e a mortalidade antes 
de convocar Loge, o deus do fogo, para cercar a 
rocha. Quando surgem as chamas, Wotan invoca 
um feitiço que desafia qualquer um, que tenha 
medo da sua lança, a enfrentar as chamas.
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Dialogues des Carmélites
Francis Poulenc
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SÁBADO 17:00 — Grande Auditório
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Próxima transmissão Programa sujeito a alterações


