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Rusalka

duração prevista: 3h50
1º ato até às 19h10, seguido de intervalo de 30 min, sendo 20’ de entrevistas. 2º ato das 19h40 às 20h25,
seguido de novo intervalo de 30’, dos quais 20’ são de entrevistas. 3º ato às 20h55. fim da ópera às 21h50.

Cantado em checo, com legendas em inglês

Ópera em 3 atos

Antonín Dvorák Música

Jaroslav Kvapil Libreto, baseado no conto de fadas Undine, de Friedrich de la Motte Fouqué  

New York Metropolitan Opera Orchestra

Sir Mark Elder Maestro

Mary Zimmerman  Encenação

por ordem de aparição em cena:

Hyesang Park (Soprano) Primeira ninfa da floresta

Megan Marino (Meio-Soprano) Segunda ninfa da floresta

Cassandra Zoé Velasco (Meio-Soprano) Terceira ninfa da floresta

Eric Owens (Baixo-Barítono) Vodník, Espírito da Água, pai de Rusalka

Kristine Opolais (Soprano) Rusalka, uma ninfa da água

Jamie Barton (Meio-Soprano) Ježibaba, uma bruxa

Anthony Clark Evans (Barítono) Um caçador

Brandon Jovanovich (Tenor) Príncipe

Alan Opie (Barítono) Guarda florestal

Daniela Mack (Meio-Soprano) Rapaz da Cozinha

Katarina Dalayman (Soprano) Princesa estrangeira

Daniel Ostling  Cenografia

Mara Blumenfeld  Figurinos

T. J. Gerckens  Desenho de Luzes

Austin McCormick  Coreografia
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Ato I   Um lago na floresta, no tempo
dos contos de fadas.

Rusalka, uma ninfa aquática, está sentada 
perto da água, com tristeza, enquanto as 
ninfas da floresta cantam e dançam. Quando 
o seu pai, o Espírito da Água, lhe pergunta 
porque é que está triste, ela responde que 
se enamorou de um humano – o Príncipe 
– quando ele veio nadar para o lago. Agora 
ela deseja tornar-se humana e viver com ele, 
em terra. Horrorizado, o Espírito da Água 
diz-lhe que os humanos são diabólicos e 
cheios de pecados. Quando Rusalka insiste, 
argumentando que eles estão cheios de 
amor, ele diz-lhe para pedir a ajuda da 
bruxa Ježibaba e depois afunda-se de novo 
no lago, desgostoso. Rusalka pede à lua 
para falar ao Príncipe do seu amor. Ježibaba 
aparece e concorda em transformar Rusalka 
num humano – mas avisa-a que se ela não 
encontrar o amor será condenada e o homem 
que ela ama também morrerá. Ao tornar-se 
mortal, também irá perder a sua capacidade de 
falar. Convencida de que os seus sentimentos 
pelo Príncipe podem superar todas as magias, 
Rusalka concorda e Ježibaba dá-lhe uma 
poção a beber. Ao amanhecer, o Príncipe 
participando numa caçada, encontra Rusalka. 
Apesar de ela não lhe falar, ele é cativado pela 
sua beleza e leva-a para o seu castelo. No lago 
ressoam as vozes do Espírito da Água e das 
outras ninfas aquáticas, lamentando a perda 
de Rusalka.

Ato II   No castelo do Príncipe, o Guarda 
florestal e o Rapaz da Cozinha falam do 
próximo casamento do Príncipe com a sua 
enigmática noiva, cujo nome ninguém 
conhece. O Príncipe aparece com Rusalka.
Ele pergunta-se porque é ela tão fria em 
relação a ele, mas mantém-se determinado
a conquistá-la. Uma Princesa estrangeira,
que veio para o casamento, troça do silêncio 
de Rusalka e censura o Príncipe por ignorar 

os seus convidados. O Príncipe envia Rusalka 
para que se vista para o baile e acompanha 
a Princesa até ao castelo para dar início às 
festividades. O Espírito da Água aparece, 
procurando Rusalka, que fica cada vez 
mais intimidada por aquele ambiente. 
Recuperando a voz subitamente, ela pede-lhe 
que a ajude, dizendo-lhe que o Príncipe já 
não a ama. O Príncipe entra com a Princesa 
e confessa o seu amor por ela. Rusalka corre 
para os seus braços e ele rejeita-a. O Espírito 
da Água avisa o Príncipe do destino que o 
espera, e depois desaparece com Rusalka. 
O Príncipe pede ajuda à Princesa, mas ela 
ridiculariza-o e diz-lhe para seguir a sua
noiva para o inferno.

Ato III   Rusalka volta ao lago e lamenta o 
seu destino. Ježibaba troça dela, depois dá-lhe 
uma faca e explica-lhe que há uma maneira 
de se salvar: deverá matar o Príncipe. Rusalka 
recusa lançando a arma para a água. Quando 
as suas irmãs a rejeitam, ela afunda-se no lago, 
sentindo-se desesperada. O Guarda florestal 
e o Rapaz da Cozinha vêm pedir ajuda a 
Ježibaba: o Príncipe, dizem, fora enfeitiçado 
por uma estranha rapariga dos bosques com 
quem se ia casar. Enfurecido, o Espírito da 
Água levanta-se do lago dizendo que fora 
o Príncipe que enganara Rusalka. Os dois 
fogem, aterrorizados pelo sinal sobrenatural. 
Aparecem ninfas da floresta, cantando e 
dançando, mas quando o Espírito da Água 
lhes explica o que acontecera a Rusalka,
elas ficam silenciosas e desaparecem.

O Príncipe, desesperado e meio enlouquecido 
com remorsos, irrompe da floresta, procurando 
Rusalka para que volte para ele. Ela emerge 
da água, reprovando-lhe a sua infidelidade, e 
explica-lhe que, agora, um beijo seu matá-lo-ia. 
Aceitando o seu destino, ele pede-lhe que o 
beije e lhe devolva a paz. Ela fá-lo, e ele morre 
nos seus braços. Rusalka pede misericórdia 
para a sua alma e desaparece na água.
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