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I OSA    1 tunti  23 minuuttia 

väliaika 

II OSA    1 tunti 

Romeon	ja	Julian	ikiaikainen	ja	traaginen	rakkaustarina	sijoi2uu	1400-luvun	
Veronaan,	jossa	kaksi	suurta	sukua,	Capule<t	ja	Montaguet,	kilpailevat	

vaikutusvallasta.		Julia	lavastaa	oman	kuolemansa	paetakseen	vanhempiensa	
määräämää	aviolii2oa,	ja	murtunut	Romeo	saa	<edon	rakaste2unsa	

kuolemasta	<etämä2ä	koko	suunnitelmaa…	
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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 
1. kohtaus: palatsissa 

Capellio ja Tebaldo puhuvat seuraajilleen rauhantarjouksesta, jonka on tuonut 
Capellion pojan tappaja Romeo. He ovat tarjouksen hylkäämisen puolella. Tebaldo 
julistaa kostavansa murhan juhlistaakseen tulevaa avioliittoaan Julian kanssa, ja 
tämä suunnitelma sopii Capelliolle oikein hyvin. Häitä kiirehditään. Lorenzo kertoo 
morsiamen olevan sairas, mutta se ei miesten suunnitelmia juuri hidasta. Tebaldo 
julistaa rakkauttaan, ja häät sovitaan samaksi illaksi.


Miesten huutaessa vihaansa Montagueita kohtaan, Romeo saapuu pukeutuneena 
tuon vihatun suvun lähetiksi, tarjoten rauhansopimusta jonka mukaan Romeon 
itsensä tulisi naida Giulietta sukujen yhdistämiseksi ja rauhan turvaamiseksi. Hän 
sanoo että Romeo katuu syvästi Capellion pojan kuolemaa, ja tarjoutuu itse 
ottamaan pojan paikan. Capellio sanoo Tebaldon täyttäneen sen paikan jo ja - 
miestensä yllyttämänä - torjuu kaikki puheet rauhasta. “Sota! Sota!” huutavat 
miehet, ja Romeo ottaa haasteen vastaan.


2. kohtaus: Julian huoneessa 

Giulietta ei pidä alkuunkaan kaikesta häähössötyksestä ympärillään. Lorenzo 
kertoo järjestäneensä asiat niin että Romeo voi vierailla Julian luona salaisen 
käytävän kautta, ja saavuttuaan Romeo yrittää taivutella tyttöä karkaamaan 
kanssaan. Tyttö vastustaa vedoten velvollisuuksiinsa ja lakiin, ja sanoo 
mieluummin kuolevansa särkyneeseen sydämeen kuin pettävänsä sukunsa. Nuori 
pari suree mahdotonta rakkauttaan. 


3. kohtaus: toisaalla palatsissa 

Capuletit juhlivat tulevaa avioliittoa. Romeo saapuu, jälleen valepuvussa, ja kertoo 
Lorenzolle odottavansa sotilaitaan paikalle hetkenä minä hyvänsä. Tulijoiden on 
määrä pukeutua Ghibelliineiksi, ja heidän tulee estää häiden toteutuminen. Äkkiä 
Montaguet rynnistävät palatsiin Romeo etunenässään. 

Giulietta suree yksin kohtaloaan. Romeo yrittää taas taivutella tytön karkaamaan. 
Capellio, Tebaldo ja Ghibelliinit löytävät heidät, mutta luulevat Romeota yhä 
lähetiksi. Giulietta yrittää suojella Romeota, mutta rakastavaiset revitään erilleen. 


II NÄYTÖS 
1. kohtaus: toisaalla palatsissa 

Giulietta odottaa uutisia. Lorenzo tulee kertomaan Romeon yhä elävän, mutta 
hänet viedään pian Tebaldon linnaan. Hän tarjoaa ratkaisua ongelmaan: tytön tulisi 
ottaa juoma, joka vaivuttaisi hänet kuolemankaltaiseen uneen. Hänet vietäisiin 
tuolloin suvun hautakammioon, jonne Romeo tulisi odottamaan hänen 
heräämistään.

Julia miettii vaihtoehtojaan vain hetken, ja isänsä kuullessaan ottaa juoman 
Lorenzolta.  Capellio määrää Julian lähtemään Tebaldon kanssa heti aamun 
koittaessa. Palvelusneidot anovat Capelliolta hieman sääliä tytärtä kohtaan. Tyttö 
itkee olevansa lähellä kuolemaa, ja anoo isältään anteeksiantoa, mutta Capellio ei 
taivu. Hän määrää miehiään seuraamaan Lorenzoa, ja estämään tätä puhumasta 
kenellekään.


2. kohtaus: palatsin alueella 

Romeo suree luullessaan Lorenzon unohtaneen suunnitelman. Hän kuulee jonkun 
lähestyvän, se on Tebaldo. riidan aloitettuaan kaksikko kuulee ohi kulkevat 
hautajaissaattueen. He pysähtyvät kuuntelemaan, ja ymmärtävät vainajan olevan 
Giulietta. Taistelupari suree yhdessä ja anovat kuolemaa tulevaksi.


3. kohtaus: Capuletien hautakammio 

Romeo astuu sisään hautaan seuralaistensa kanssa. Joukko suree. Romeo pyytää 
hautaa avattavaksi jotta hän voi hyvästellä rakkaansa, ja käskee seuralaistensa 
lähteä. Julian vierelle päästyään Romeo juo myrkkyä ja asettuu makaamaan tytön 
vierelle, mutta kuulee huokauksen… ja sitten tytön äänen. Julia herää ja näkee 
Romeon vierellään, luullen tämän tienneen juonesta koko ajan. Julia pyytää nyt 
Romeota lähtemään kanssaan, mutta Romeo selittää jäävänsä hautaan ikuisesti, 
hän on kuolemaisillaan. Nuori pari syleilee toisiaan, ja Romeo kuolee. Julia ei 
tahdo elää ilman häntä, ja kaatuu kuolleena rakastettunsa ruumiin päälle. Capuletit 
ja Montaguet löytävät nuoret kuolleina toistensa käsivarsilta. 


ROOLEISSA 

Romeo	|	Anna	Goryachova	

Julia	|	Ruth	Iniesta 

Tebaldo	|	Francesco	Demuro 

Lorenzo	|	Krzysztof	Bacyk	

Capellio	|	Jean	Teigen	


