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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
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III NÄYTÖS
Niilin rannalla ja lähistöllä oleva Isiksen temppeli. 
Ramfis johdattaa Amneriksen temppeliin rukoilemaan Isiksen suosiota avioliitolleen. 
Aida on sopinut tapaavansa
Radamesin. Aariassaan hän muistelee synnyinmaataan O, patria mia, mai più ti riverdò 
(suom. Synnyinmaani, en näe sinua enää koskaan). Amonasro saapuu ensin.
Duetto Rivedrò le foreste imbalsamate (suom. Näen jälleen tuoksuvat metsät). 
Amonasro sanoo uuden sodan olevan tulossa. Aida voi saada Radameksen itselleen, 
jos vain saisi selville minkä solan kautta Radames johtaa egyptiläisiä. Siellä 
etiopialaiset järjestäisivät väijytyksen. Amonasro vetoaa Aidan isänmaanrakkauteen, 
mustasukkaisuuteen ja epätoivoon. Lopuksi hän hylkää tyttärensä sanomalla tämän 
olevan vain egyptiläisten orja. Aida murtuu ja antaa isälleen suostumuksensa.  adames 
saapuu ja on häkeltynyt Aidan viileydestä. Radames sanoo, että toisen voiton jälkeen 
hän voisi pyytää kuninkaalta Aidaa vaimokseen. Aidan mielestä Amneris kostaisi 
nopeasti, ja sen välttämiseksi on vain yksi keino: pako Etiopiaan. Duetto Fuggiam gli 
ardori inospiti (suom. Paetkaamme vihamielisestä kuumuudesta). Aida kysyy, mikä olisi 
paras pakotie. Radames sanoo sen olevan Napatan sola.
Samassa Amonasro tulee esiin ja ilmoittaa olevansa Etiopian kuningas. Amneris ja 
Ramfis ovat kuulleet kaiken. Kahakan jälkeen Radames jättäytyy pappien vangiksi.

IV NÄYTÖS
1 kohtaus
Kuninkaallisen palatsin salissa 
Amneris on yksin. L’aborita rivale a me sfuggia (suom. Vihaamani kilpailja on paennut). 
Amneris pyytää vartijoita tuomaan Radamesin sisään. Duetto Già i sacerdoti adunansi 
arbiti del tuo fato (suom. Papit ovat jo kokoontuneet tuomitsemaan sinut). Amneris 
rukoilee Radamesia puolustamaan itseään, mutta Radames kieltäytyy. Vankilassa 
Radames vaikenee vielä kolmasti, kun häntä syytetään.

2 kohtaus
Näyttämön yläosa on Ptah'in temppelin sisäosa ja alempi temppelin krypta.  
Temppelissä Amneris rukoilee, ja Radames on kuolemaantuomittuna kryptassa. Aida 
tulee esiin. Hän on piiloutunut kryptaan, koska haluaa kuolla Radameksen kanssa. 
Duetto Morir! Sì pura e bella (suom. Kuolla, viattomana ja kauniina). Ylpeä 
kuninkaantytär Amneris rukoilee nöyrästi ja kaikella tunteella yläpuolella Pace t’imploro 
(suom. Rukoilen Sinulle rauhaa).

I NÄYTÖS 

Kuninkaallinen palatsi Memfiksessä. Ylipappi Ramfis kertoo Radamekselle 
etiopialaisten hyökkäyksestä. Ramfis on menossa kertomaan kuninkaalle, kenet 
jumalat ovat valinneet sotapäälliköksi. Radames toivoo olevansa tuo valittu. 
Voittajana hän voi pyytää Aidaa vaimokseen. Romanza Celeste Aida (suom. 
taivaallinen Aida). Amneris saapuu ja epäilee Radameksen tunnelatauksen olevan 
muutakin kuin voiton huumaa. Radames miettii, onko Amneris saanut selville hänen 
rakkautensa Aidaan. Aida saapuu ja Amnerisin ennakkoaavistus on vahvistettu. 
tertzetossa Vieni, o diletta (suom. Tule rakas ystävä).

Egyptiläisiä on kokoontunut temppelin edustalle. Kuninkaan saavuttua lähetti tuo 
tiedon maaseudun hävityksestä ja pääkaupunkiin kohdistuvasta uhasta. Kuningas 
julistaa egyptiläisten joukkojen johtajan olevan Radames. Egyptiläiset uhoavat sotaa, 
ja Amneris toivoo Radameksen olevan voitokas. Papit johdattavat Radameksen 
Ptahin temppeliin. Aida on epätoivoinen aariassaan Ritorna vincitor (suom. 
Palaa voittajana), koska Radames taistelee Aidan maanmiehiä vastaan, ja heitä johtaa 
Aidan isä Amonasro. Aidan aaria päättyy rukoukseen Numi pietà (suom. Jumalat 
armahtakaa) 
2 kohtaus

Ptah'in temppelissä Ramfis, papit ja papittaret odottavat aseettomana saapuvaa 
Radamesta. Radamekselle annetaan juhlallisin menoin pyhitetyt aseet.


II NÄYTÖS
1 kohtaus
Amneriksen huoneistossa maurilaiset orjattaret tanssivat. Kesken juhlavalmistelujen 
Aida saapuu. Duetto Fu la sorte dell’armi a’tuoi funesta (suom. Sodan tulos oli 
kohtalokas kansallesi). Teeskennellen sympatiaa Amneris kertoo Radameksen 
kaatuneen. Aida on suunniltaan liikutuksesta. Amneris paljastaakin Radameksen 
elävän ja sanoo olevansa Aidan kilpailija. Aida ei paljasta salaisuuttaan mutta pyytää
ymmärrystä ja anoo anteeksiantoa. Amneris komentaa Aidan olemaan läsnä kun 
voitokkaat egyptiläiset ja Radames saapuvat.

2 kohtaus
Kaupungin muurien ulkopuolella Theban portin luona. Kuningas istuu valtaistuimella, 
ja hänen vasemmalla puolellaan on Amneris. Kuoro laulaa ylistyksen ja kiitoksen
Isikselle ja kuninkaalle. Sen jälkeen alkaa juhlamarssi Gloria all`Egitto. Kulkueen 
jälkeen saapuu Radames, ja Amneris kruunaa hänet voittajana. Radames saa pyytää 
kuninkaalta mitä tahansa. Ensiksi tuodaan etiopialaiset vangit kuninkaan eteen. Aida 
tunnistaa joukosta isänsä Amonasron, jota kukaan ei tunnista etiopialaisten  
kuninkaaksi. Amonasro vetoaa Egyptin kuninkaan laupeuteen ja anoo vapautusta. 
Egyptin kansa liikuttuu ja tukee Amonasron armonanomusta. Ylipappi Ramfis ja muut 
papit vastustavat. Radames puolestaan pyytää vankien vapauttamista. Siihen 
suostutaan, mutta Ramfisin ehdotuksesta kuitenkin Amonasro ja Aida jäävät 
panttivangeiksi. Kuningas antaa voitonpalkkiona palkkioksi Radamekselle 
Amneriksen käden.


