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A Flauta Mágica
Wolfgang Amadeus Mozart



A Flauta Mágica
Ópera em 2 atos

Wolfgang Amadeus Mozart Música

Emanuel Schikaneder Libreto

New York Metropolitan Opera Orchestra
James Levine Maestro

Julie Taymor Encenação

por ordem de aparição em cena:

Charles Castronovo (Tenor) Tamino
Wendy Bryn Harmer 
(Soprano) Primeira dama
Sarah Mesko (Meio-Soprano) Segunda dama
Tamara Mumford 
(Meio-Soprano) Terceira dama
Markus Werba (Barítono) Papageno
Kathryn Lewek (Soprano) Rainha da noite
Stephen Paynter (Tenor) Primeiro escravo
Kurt Phinney (Tenor) Segundo escravo
Craig Montgomery (Tenor) Terceiro escravo
Greg Fedderly (Tenor) Monostatos
Golda Schultz (Soprano) Pamina
Lucas Mann (voz branca) Primeiro espírito
Eliot Flowers (voz branca) Segundo espírito
A. Jesse Schopflocher 
(voz branca) Terceiro espírito

Christian Van Horn 
(Baixo-Barítono) Narrador
René Pape (Baixo) Sarastro
Paul Corona (Baixo) Primeiro sacerdote
Scott Scully (Tenor) Segundo sacerdote
Ashley Emerson (Soprano) Papagena
Richard Cox (Tenor) Primeiro guarda
Richard Bernstein (Baixo) Segundo guarda

George Tsypin Cenografia
Julie Taymor Figurinos
Donald Holder Desenho de luzes
Julie Taymor, Michael Curry 
Conceção das marionetas
Mark Dendy Coreografia
David Kneuss Diretor de palco

transmissão diferida do espetáculo realizado a 14 de outubro 

duração prevista: 3:35
início da ópera às 18:00. fim do 1º ato às 19:20, com intervalo de 40 minutos dos quais 25 minutos são com entrevistas. 
2º ato às 20:00. final da ópera às 21:35.

Cantado em Italiano, com legendas em Inglês



Ato I  Uma terra mítica entre o Sol e a Lua. 
O Príncipe Tamino foge de uma terrível serpente 
e é salvo por três damas ao serviço da Rainha 
da Noite. Papageno, o caçador de pássaros, 
explica que as damas da rainha lhe deram 
comida e bebida quando regressava dos seus 
pássaros. Depois, diz ter sido ele quem matou a 
serpente. Ouvindo a fanfarronice de Papageno, 
as damas selam a sua boca, por estar a mentir. 
Elas entregam a Tamino um retrato de Pamina, 
filha da rainha, aprisionada por Sarastro, um 
poderoso demónio. Tamino apaixona-se por 
Pamina à primeira vista. A rainha aparece e 
confia a Tamino a missão de libertar a sua filha. 
As damas dão a Tamino uma flauta mágica para 
garantir a sua segurança nesta empreitada, e a 
Papageno, que o acompanha, dão sinos de prata 
mágicos. Finalmente, as damas convocam três 
espíritos para lhes indicar o seu caminho.  
No palácio de Sarastro, o escravo Monostatos 
persegue Pamina, e foge assustado com a 
chegada de Papageno. O caçador de pássaros diz 
a Pamina que Tamino a ama e que se encontra a 
caminho para a salvar. 
Conduzido ao templo de Sarastro, Tamino sabe 
por um sacerdote que o demónio é a rainha e não 
Sarastro, e que Pamina está a salvo. Ele encanta 
os animais ao tocar a sua flauta, e deseja que a 
sua música lhe traga Pamina. Quando ouve a 
flauta-de-pan de Papageno, apressa-se a segui-lo. 
Monostatos e os seus homens perseguem 
Papageno e Pamina, mas o som dos sinos 
mágicos de Papageno torna-os inofensivos. 
Sarastro, entrando na cerimónia, promete a 
liberdade a Pamina e pune Monostatos. Pamina 
e Tamino estão encantados um com o outro, mas 
em breve são separados pelos sacerdotes para 
manterem a sua pureza. 

Ato II  No santuário do templo, Sarastro diz 
aos sacerdotes que admite Tamino nos ritos 
de iniciação. Papageno e Tamino são votados 
ao silêncio. As três damas não têm dificuldade 
em demover Papageno do seu caminho de 
virtude, enquanto Tamino permanece firme. 
Num pátio do jardim, Monostatos tenta beijar 
Pamina adormecida, mas esconde-se quando 
chega a Rainha da Noite. Ela dá à sua filha uma 
adaga e ordena-lhe que mate Sarastro. Quando 
Monostatos encontra Pamina sozinha e em 
lágrimas, ameaça violentá-la. Sarastro intervém 
consolando Pamina e explicando-lhe 
que não procura vingança contra a sua mãe. 
Dentro do templo, Papageno rapidamente quebra 
o juramento de guardar silêncio ao deparar-se 
com uma velha senhora, que desaparece quando 
ele lhe pergunta o nome. Tamino permanece 
firme, a ponto de quebrar o coração de Pamina – 
que não consegue perceber o seu silêncio.
Os sacerdotes informam Tamino que ele tem 
apenas mais duas provações até completar a 
sua iniciação. Papageno é eliminado das provas 
por ter quebrado o seu juramento. Desejando 
ter uma mulher, ele contenta-se com a velha 
senhora. Quando promete ser-lhe fiel ela 
transforma-se numa jovem donzela chamada 
Papagena. Num dos jardins do templo, Pamina 
desespera face à aparente indiferença de 
Tamino. Este prepara-se para as provas finais 
e, juntamente com Pamina enfrentam as provas 
de fogo e da água, protegidos pela flauta mágica.
Numa encosta, Papageno resolve enforcar-se. 
Os espíritos chegam a tempo de lhe lembrar 
que, se usar os seus sinos mágicos encontrará a 
verdadeira felicidade. Quando tocam os sinos 
aparece Papagena, e os dois são unidos. 
À entrada do Templo do Sol, a Rainha da Noite, 
as suas três damas e Monostatos preparam-se 
para atacar, mas são derrotados e banidos. 
Sarastro junta-se a Pamina e Tamino, e a 
irmandade louva os deuses e o triunfo da 
coragem, da virtude e da sabedoria. 
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PRÓXIMAS TRANSMISSÕES

La Bohème
Giacomo Puccini

24 FEVEREIRO 2018 
SÁBADO 17:30 — Grande Auditório

Programa sujeito a alterações.

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza
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L’elisir d’amore
Gaetano Donizetti

10 FEVEREIRO 2018 
SÁBADO 17:00 — Grande Auditório
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Tosca
Giacomo Puccini

3 FEVEREIRO 2018
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório
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The Exterminating Angel
Thomas Adès

18 NOVEMBRO 2017
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório
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