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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 
Majatalon piha 

Guillot de Morfontaine ja hänen nuori kumppaninsa aatelismies De Brétigny 
matkustavat kolmen ”näyttelijän” kanssa: Poussette, Javotte ja Rosette. Nuori 
herra Lescaut ja joukko kyläläisiä odottavat vankkureiden saapumista. Lescaut 
odottaa vankkureissa matkaavaa serkkuansa Manonia, joka Lescautin pitäisi 
saattaa luostariin. Naamioitunut Manon saapuu, Lescaut tunnistaa hänet heti, 
mutta jättää hänet yksin hakemaan matkatavaransa. Guillot yrittää vietellä 
Manonin. Manon unelmoi yksinään millainen tulevaisuus olisi ollut, ellei hänen 
perheensä olisi pakottanut häntä luostariin. Nuori ritari Des Grieux näkee Manonin 
ja rakastuu häneen välittömästi. Manon ilostui, he vaihtavat nopeasti rakkauden 
valat ja pakenevat yhdessä Pariisiin. Guillot on vihainen tappiostaan.


II NÄYTÖS 
Des Grieux’in ja Manonin asunto Pariisissa 

Des Grieux kirjoittaa kirjettä isälleen saadakseen luvan avioitua Manonin kanssa. 
Lescaut saapuu mukanaan valeasuinen de Brétigny. De Brétigny on jo viikkoja 
kosiskellut Manonia ja kiikuttanut tälle kukkia ja pieniä lahjoja. Lescaut syyttää des 
Gireux’ia serkkunsa kunnian häpäisystä ja Lescaut’n suvun maineen 
tärvelemisestä. Osoittaakseen kunnialliset aikeensa des Grieux näyttää Lescaut’lle 
kirjeen, jonka on juuri kirjoittanut. De Brétigny kertoo salaa Manonille, että kreivi 
des Grieux aikoo siepata poikansa samana iltana.De Brétigny lupaa Manonille, 
että jos tämä antaisi sieppauksen tapahtua, hän saisi elää yltäkylläisyydessä de 
Brétignyn rakastajattarena tästä eteenpäin.  Vieraat poistuvat ja des Grieux lähtee 
postittamaan kirjettä isälleen. Manon, jolla on valtava elämisen ja huvittelun halu 
tajuaa, ettei hän voi vastustaa de Brétignyn ehdotusta. Surullisena Manon laulaa 
koskettavan laulunsa rakastavaisten pienelle pöydälle, jonka ääressä on jaettu 
yhteiset hetket.


III NÄYTÖS 
Puisto Seinejoen rannalla 

Paikalla on väkijoukko ja juhlan kruunaamaton kuningatar, jumalainen Manon, joka 
nauttii täysin rinnoin ylellisestä elämästään de Brétignyn rakastajattarena. Manonin 
seurueeseen kuuluvat myös Guillot ja tuttu näyttelijätärkolmikko. Kreivi des Grieux 
saapuu ja Manon yrittää udella, muistaako hänen poikansa enää Manonia. Kreivi 
kertoo poikansa omistautuvan kokonaan Jumalalle ja valmistautuu pappeuteen ja 
että tämä on jo täysin unohtanut Manonin. Manon pyytää Lescautia viemään 
hänet St. Sulpice -kirkkoon, jossa des Grieux’n on määrä saarnata. Manon ei 
usko, että des Grieux on voinut unohtaa hänet.

Kirkossa kreivi ylistää poikaansa ja yrittää houkutella tätä entiseen elämään ja 
säilyttämään sukunsa nimen. Poika ei suostu mutta isä lupaa silti tälle perinnön. 
Manon tunnustaa rakkautensa ja laittaa kaikkensa peliin, jotta des Grieux heltyisi. 
Mies vastustelee mutta antaa lopulta periksi ja näytös päättyy intohimoiseen 
rakkauskohtaukseen.


IV NÄYTÖS 
Peliluola: Guillot, Lescaut ja kolme näyttelijätärtä. 

Manon ja des Grieux saapuvat, Manon ehdottaa des Gieux’ia hankkimaan 
pelaamalla lisää rahaa, jota tarvitsee ylellistä elämää varten. Lopulta Des Grieux 
suostuu seireeninsä tahtoon ja ottaa vastaan Guillot’n haasteen pannen peliin 
äidiltään saamansa perinnön. Des Grieux voittaa ja Guillot alkaa syyttää tätä 
huijaamisesta. Guillot hälyyttää paikalle poliisit. Sekä Manon että des Grieux 
pidätetään. Guillot toteaa saaneensa näin kostonsa.


V NÄYTÖS 
Le Havre 

Manon on tuomittu karkotettavaksi Amerikkaan. Des Grieux, joka vapautettiin 
isänsä avulla, yrittää pelastaa Manonin  Lescautin avulla. Lescaut’n onnistuu 
lahjoa vartijat ja hän jättää des Grieux’n ja kuolemansairaan Manonin kahden 
kesken. Harhaisen Manonin muistellessa yhteisiä hetkiä, des Grieux suunnittelee 
yhteistä tulevaisuutta. Pelastus tulee kuitenkin liian myöhään. Manon kuolee des 
Grieux’n käsivarsille.



