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THE SPECTER OF THE ROSE
As the curtain rises a young girl returns from a ball, and 
overcome by fatigue she falls asleep in an armchair. In 
her dream, the rose she holds in her hand turns into a 
genie who dances with her, kisses her and then vanishes 
at dawn through a window.
The Specter of the Rose is above all one of Fokine’s most 
inspired works. At fi rst sight it is one of the most simple. 
Nothing is superfl uous, nothing is spuriously brilliant. 
It is simply transcendent virtuosity in the service of 
sentiments. A single movement, a single breath seems 
to animate this dance, undisturbed by the slightest blink 
of the eye. At no time does the spirit revert to being the 
stereotyped dance partner of the sleeping beauty. The 
arms, freed from any kind of classical mannerism are no 
longer constrained to comply with conventional positions. 
They sing, they live, they speak; and their language, which 
is both that of Fokine and that of his interpreters, is one 
of the most fl uid that has ever been danced.

THE AFTERNOON OF A FAUN
“This is not the Afternoon of a Faun of Stéphane 
Mallarmé; it is the musical prelude to Pan’s exploits, a 
short introductory scene. A Faun slumbers; the nymphs fl irt 
with him; a forgotten veil assuages his desire; the curtain 
falls so that the poem may begin in all our memories”. 
Jean Cocteau
The “choreographic spectacle” of Nijinsky was his fi rst 
attempt at choreography. The fruit of long meditation 
and painstaking study, it challenged the entire classical 
heritage. Nijinsky, formerly Fokine’s interpreter, became 
his own choreographer. After having incarnated The 
Specter of the rose and given a soul to the puppet 
Petrushka, Vaslav the dancer composed a role of fl esh 
and blood for himself; a sensual faun who shocked, 
and not only because of the fi nal scene, eloquent in its 
desire. Exalted for the height of his leaps, the virtuoso 
chose here to simply walk, knees bent inwards, moving 
laterally – reminiscent of an ancient fresco, suddenly put 
into motion.

THE THREE-CORNERED HAT
Alarcõn’s satirical novel recounts the amorous intrigues of 
a miller, his wife and the Corregidor (Magistrate) – a rich 
lecherous old man, the man in the three-cornered hat. De 
Falla, Massine and Picasso, working on the choreographic 
adaptation, were obliged to transform the traditional 
narrative into a more modern adaptation; the action was 
simplifi ed to permit greater clarity in the dance which is 
unable to express everything by itself. The character of the 
miller - who, in the novel, is ugly and a hunchback – was 
metamorphosed into a handsome young man. And the 
ending was transformed into an allegory of the people’s 
victory over the monarchy. The fact of not keeping the 
names of Lucas and Frasquita in order to adopt those, 
more symbolic of the Miller and the Miller’s Wife, clearly 
demonstrates the desire to transcend the anecdote so as 
to give a deeper signifi cance to the story.

PETRUSHKA
In a fairground in St. Petersburg, during the carnival, 
a magician presents his three puppets to the crowd of 
onlookers: Petrushka, the Ballerina and the Moor. Behind 
the puppet theatre - where the puppets come to life - 
a drama is being played out for Petrushka – a kind of 
pathetic Pierrot – loves the ballerina, who only has eyes 
for the Moor…
“The ballet plays on the border between reality and the 
imagination. Fokine and Nijinsky populated the fair with 
varied and colourful characters, some realistic in the 
manner of the coachmen and street dancers, others on 
the verge of fantasy such as the leaping devil. This gives 
a special dimension to the classic theme of the contrast 
between the tragic loneliness of hero and the collective joy 
of a festival, immediately placing Petrushka among the 
major works of the twentieth century”. Sylvie Jacq-Mioche



TAPAHTUMAT 

I NÄYTÖS 

Omalaatuinen filosofi Don Alfonso tekee pilkkaa naisten 
kykeneväisyydestä uskollisuuteen suhteessa. Nuoret sotilaat Ferrando ja 
Guglielmo puolestaan ovat vakuuttuneita siitä että heidän morsiamensa 
Dorabella ja Fiordiligi ovat aivan toista maata, eikä heitä ole syytä epäillä. 
Don Alfonso ehdottaa vedonlyöntiä; sata sekiiniä peliin, ja hän todistaa 
nuorten naikkosten mielen muuttuvan yhdessä päivässä. Sotilaan 
kunniasanalla nuorukaiset suostuvat olemaan yhden päivän täysin 
tottelevaisia Don Alfonsolle, jotta tämä saisi mahdollisuuden todistaa 
väitteensä.


Fiordiligi ja Dorabella ihailevat sulhastensa kuvilla varustettuja 
medaljonkejaan. Surua teeskentelevä Don Alfonso ilmoittaa että 
nuorukaiset on kutsuttu sotaan, ja heidän on lähdettävä välittömästi. Pojat 
tulevat heittämään jäähyväisensä uutisesta järkyttyneille kihlatuilleen. 
Neitojen kamaripalvelijatar Despina huolestuu Dorabellan ahdingosta, 
mutta syyn kuultuaan hän ehdottaa että neito ottaisi kaiken ilon irti 
tapahtuneesta ja viihdyttäisi itseään muiden miesten seuralla sulhojen 
poissa ollessa. Don Alfonso pitää Despinan asenteesta ja kutsuu tämän 
mukaan juoneen. Hän paljastaa Ferrandon ja Guglielmon valeasut; he 
pukeutuvat albanialaisiksi huijatakseen mosrioitaan.


Palatessaan kotiin Fiordiligi ja Dorabella havaitsevat Despinan kutsuneen 
kaksi “muukalaista” talolle. Tietysti he loukkaantuvat tästä, ja aikovat 
häätää miehet matkoihinsa. Don Alfonso kuitenkin esittelee muukalaiset 
ystävinään, jotka ovat juuri saapuneet Albaniasta. Tytöt eivät lämpene 
yhtään. Ferrando ja Guglielmo katsovat jo voittaneensa vedon, mutta 
Alfonson suunnitelma ei ole vielä loppuun saakka viety. Hän komentaa 
nuorukaiset teeskentelemään ottavansa tappavaa myrkkyä, jotta tytöt 
huolestuisivat heistä. Hän jopa kutsuu hätiin lääkärin, joka on tietysti 
valeasuinen Despina. Nuorukaiset kokevat ihmeparantumisen, ja jatkavat 
kosiskeluaan.


II NÄYTÖS 

Despina neuvoo siskoksille miten miehiin ylipäänsä tulisi suhtautua. 
Fiordiligi ja Dorabella noudattavat neuvoja, ovathan heidän sulhasensa 
poissa ja jotenkin neitojen tulisi kuluttaa aikaansa odottaessaan heidän 
paluutaan… Sattumalta kumpikin tytöistä valitsee sisarensa sulhasen 
omakseen. Nuorukaiset laulavat serenadin rakkautensa kohteille. Dorabella 
antaa pian periksi Gugielmon lähentelyille, ja antaa tälle medaljonkinsa 
jonka sisällä on Ferrandon muotokuva. Fiordiligi kuitenkin vastustaa 
Ferrandoa yhä, vaikka onkin hämillään saamastaan huomiosta.


Ferrando kertoo ystävälleen epäonnistumisestaan, mutta joutuu samalla 
kohtaamaan sen tosiasian että hänen oma morsionsa on petollinen. 
Fiordiligi on yhä epävarmempi tunteistaan, ja päättää ratkaista asian 
lähtemällä taistelun eturintamaan etsimään rakastettuaan. Ferrando estää 
häntä lähtemästä, ja tällä kertaa tytön tahto murtuu. Don Alfonso on 
riemuissaan voitostaan: Cosi fan tutte! Sellaisia ne kaikki naiset ovat! Hän 
lohduttaa murtuneita nuorukaisia ja ehdottaa että he jo samana iltana 
ottaisivat tytöt vaimoikseen.


Häitä aletaan valmistella. Notaariksi pukeutunut Despina kirjoittaa tekaistut 
avioliittosopimukset. Juuri allekirjoitushetken tullessa kuullaan uutinen 
“oikeiden” sulhasten palaamisesta kotiin! Tytöt menevät paniikkiin. 
“Albanialaiset” poistuvta ja palaavat omina itseinään, ovat löytävinään 
avioliittosopimukset ja vaativat selitystä. Don Alfonso paljastaa juonen, ja 
kehottaa rakastavaisia käyttämään järkeään sydämiään seuratessaan.



