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Theatro Municipal do Rio de Janeiro  

apresenta a obra completa do ballet  

O LAGO DOS CISNES, de Tchaikovsky

Com direção geral de Hélio Bejani, remontagem e adaptação de Jorge Teixeira,  
o clássico de repertório traz ao palco principal o Ballet do Theatro Municipal  
e o bailarino convidado David Motta Soares, que deixou o Bolshoi em solidariedade aos 
colegas ucranianos
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o 5

Esse mês, o Ballet do TMRJ volta ao palco, em uma 
nova temporada, com o icônico “O Lago dos Cisnes”, 
de Tchaikovsky. A remontagem e adaptação da core‐
ografia de Marius Petipa é de Jorge Texeira e a direção 
geral de Hélio Bejani. No elenco, além do corpo de baile 
e solistas, estarão no palco os primeiros bailarinos do 
Theatro Municipal e o bailarino convidado, David Motta 
Soares que deixou o cargo no Ballet Bolshoi, em soli‐
dariedade aos bailarinos ucranianos, e hoje integra o 
Ballet Estadual de Berlim, na Alemanha. 
 
“Alegria é o sentimento que dá o tom ao momento que 
estamos vivenciando. Voltar ao palco do Theatro Muni‐
cipal, juntamente com nossa orquestra, na condição que 
nos faz únicos… os grandes ballets do repertório clássico 
mundial. E nada mais significativo do que O Lago dos 
Cisnes – ressalta o regente do BTM, Hélio Bejani. 
 
“Há exatamente 10 anos assinei a primeira remon‐
tagem do ballet O Lago dos Cisnes para a Cia Brasileira 
de Ballet, versão que já se apresentou em diversas 
cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Flori‐
anópolis, São Paulo, Juiz de Fora, Vitória e Medellin, 
na Colômbia. Em 2019, assinei a remontagem para  
a Cia BEMO ‐TMRJ, já sob a direção geral de Hélio  
Bejani. Agora, estamos mais uma vez juntos, só que 
desta vez para o Ballet do Theatro Municipal do RJ – 
conta Jorge Texeira. 
 
O LAGO DOS CISNES 
Encenado em quatro atos, o ballet conta a história da 
princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de 
um cisne pelo bruxo Von Rothbart. Vivendo no entorno 
de um lago, para se libertar dessa condição, ela precisa 
que um jovem virgem lhe declare amor e fidelidade. 
Caso essa jura de amor seja quebrada, Odette per‐
manecerá para sempre como cisne. 

Nos papéis principais da Princesa Odette e do Príncipe 
Siegfried, estarão Cláudia Mota e David Motta (baila‐
rino convidado), Márcia Jaqueline e Cícero Gomes e 
 Juliana Valadão e Filipe Moreira. 
 
FICHA TÉCNICA 
Primeiros papéis 
Odette/Odile & Siegfried 
Cláudia Mota e David Motta (bailarino convidado) 
Márcia Jaqueline e Cícero Gomes  
Juliana Valadão e Filipe Moreira  
Récitas  
14 e 20/05 às 19h – 22/05 às 16h 
Cláudia Mota e David Motta Soares (bailarino convidado) 
15/05 às 16h – 19, 21 e 25/05 às 19h 
Márcia Jaqueline e Cícero Gomes 
18, 24 e 26/05 às 19h – Juliana Valadão e Filipe Moreira 
 
SERVIÇO 
O Lago dos Cisnes com OSTM & Carlos Mendes 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro 
Endereço: Praça Floriano, S/N – Centro, RJ 
Datas: 14 de maio (abertura), 19, 20, 21, 25, 26 e 27  
às 19h / 15 e 22 às 16h  
No dia 13 de maio, o ensaio geral será aberto  
ao público e antes de cada espetáculo haverá uma 
palestra sobre a obra e suas curiosidades. 
Duração do ballet: 2h – com 15 minutos de intervalo 
Classificação: Livre 
Ingressos: Na bilheteria do TMRJ ou através da 
plataforma Imply
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