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Tarina joutsenlammesta on slaavilais-norjalaista 
alkuperää. Se on myyttinen tarina, jossa kohtalo ja 

luonnonvoimat ovat yhtä. Nykypäivänä se on balettina jo 
yhtä legendaarinen kuin alkutarinansakin. 

Tshaikovskin ensimmäisen balettiteoksen musiikki on 
tulvillaan syvää nostalgiaa, kuvastaen säveltäjän omaa 

kokemusta rakkaudesta saavuttamattomana ihanteena. 
Teosta ei oikeastaan ymmärretty ennen kuin Marius 

Petipa tuotti siitä oman koreografisen tulkintansa vuonna 
1895. Lev Ivanovin avustuksella Petipa antoi 

joutsenprinsessalle nyt jo ikoniseksi muodostuneen, 
majesteettisen muodon.  

Pariisin 1984 uudelleenmuotoillussa “Freudilaisessa” 
versiossa Rothbart on itse asiassa prinssi Siegfridin 

opettaja, ja taianomainen lampi symbolisoi mahdotonta 
rakkautta, jonka tavoittelun sijaan prinssi mieluummin vain 

unelmoisi siitä. 

JOUTSENLAMPI 

www.fraprod.com

Presented by

With the participation of In association withIn partnership withWith the support of

Sponsor for the Paris Opera’s 
audiovisual broadcasts

With the support ofA co-production of

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


Prinssi Siegfriedin syntymäpäiväjuhla on käsillä, ja hänen opettajansa 
Wolfgang esittelee saapuvia vieraita. Siegfriedin äiti, kuningatar, saapuu 
ritarien saattamana, ja kehottaa vieraita iloitsemaan kanssaan, sillä prinssin 
on aika valita morsiamensa juhliin kutsuttujen tyttöjen joukosta. Prinssi itse 
unelmoi rakkaudesta jota hänelle ei olisi valittu valmiiksi, ja hänen 
opettajansa yrittää tuoda palauttaa nuorukaisen maan pinnalle 
unelmistaan. Prinssinä hänellä on velvollisuuksia. Mutta nuoren miehen 
mieli halajaa vapauteen, ja hän elää mieluummin unelmissaan kuin 
todellisessa maailmassa.


II NÄYTÖS


Ajatuksiinsa vaipunut Siegfried näkee valkean, kruunupäisen joutsentytön 
ilmestyvän. Kuin noiduttuna prinssi lähestyy häntä. Joutsen uskoutuu 
prinssille, kertoen olevansa prinsessa nimeltä Odette, pahan kirouksen 
uhri. Ilkeä velho Rothbart on muuttanut hänet ja hänen hovineitonsa 
joutseniksi. Lumous haihtuu vain jos joku vannoo prinsessalle ikuista 
rakkautta. Prinssi Siegfried on vaikuttunut, ja lupaa rikkoa prinsessan 
lumouksen.

Hirviömäinen lintu, Rothbart, häiritsee nuoria rakastavaisia, mutta he 
vannovat silti toisilleen rakkauden valat joutsenneitojen suojellessa heitä 
velhon hyökkäyksiltä.

Siegfried kutsuu Odetten seuraavan illan tanssiaisiin, jossa hänen 
oletetaan valitsevan morsiamensa. Hän toivoo tytön tulevan paikalle koska 
tahtoo tämän vaimokseen. Odette kieltäytyy kutsusta sanoen että hänen 
tulee pysyä joutsenena. Siegfried vannoo ettei ikinä rakasta ketään muuta, 
ja ettei koskaan mene naimisiin. Aamunkoiton myötä joutsenneidot 
katoavat.


III NÄYTÖS


Juhlallisuudet käynnistyvät linnassa. Kuningatar saattaa prinssi Siegfriedin 
saliin, mutta prinssi ei näytä välittävän mistään ympärillään. Tanssijta 
kaikista eri maankolkista esittävät parhaat numeronsa prinssin iloksi, mutta 
mikään ei vaikuta häneen. Seuraavaksi prinssin eteen marssitetaan rivissä 
kaikki ne tytöt, jotka tahtoisivat hänen vaimokseen. Hän torjuu heidät 
kaikki, kunnes… tuntematon, aivan Odettelta näyttävä hahmo saapuu. 
Siegfried näkee vain tuon uuden tulokkaan, jossa hän luulee näkevänsä 
rakkaan joutsenprinsessansa. Mutta tyttö on itse asiassa Rothbartin tytär 
Odile, jonka velho on muuttanut Odetten näköiseksi. Rakkauden 
sokaisema prinssi pyytää Odilen kättä, ja Rothbart on voittanut, Siegfried 
pettää lupauksensa Odettelle, valat on rikottu eikä tyttöä enää voi 
pelastaa.


IV NÄYTÖS


Siegfried on ymmärtänyt erehdyksensä, ja on epätoivoinen. Hän näkee 
näyn lammesta, jolla tapasi joutsenet. Joutsenneitojen ympäröimä Odette 
itkee kadotettua rakkauttaan, tietäen ettei milloinkaan vapaudu 
kirouksestaan. Hän ymmärtää että prinssiä huijattiin eikä hän tarkoittanut 
rikkoa valojaan, mutta vahinko on silti jo tapahtunut. Prinssi rukoilee 
Odettea antamaan anteeksi, mutta on liian myöhäistä, ja Rothbart vie 
joutsenprinsessan pois. Näky päättyy.


