
Nowości:
• Zapraszamy na pokazy wyjątkowego filmu dokumentalnego o wybitnym tancerzu 

XX wieku Rudolfie Nuriejewie – „Nuriejew bez kurtyny”. Najbliższe pokazy 13 listopa-
da w sieci Multikino. Lista kin na naszej stronie internetowej. 

• Polecamy transmisję spektaklu teatralnego „Szaleństwo króla Jerzego” 20 listopa-
da z Londynu. W roli głównej Mark Gatiss. Transmisja w kinach: Częstochowa OKF 
Iluzja, Katowice kino Kosmos, Konin kino Cenrum, Poznań kino Pałacowe, Rzeszów 
kino Zorza, Wrocław kino Nowe Horyzonty, Warszawa kino Praha.

• Najbliższa retransmisja z Teatru Bolszoj – „Don Kichot” 2 grudnia. Lista kin na naszej 
stronie internetowej.

• Zapraszamy na najbliższą transmisję z The Metropolitan Opera – „La traviata” Giu-
seppe Verdiego 12 grudnia. Lista kin na naszej stronie internetowej. 

• Terminy oraz miejsca transmisji i retransmisji oper, baletów i spektakli teatralnych 
znajdziesz zawsze na www.nazywowkinach.pl

• Subskrybuj nasz newsletter na www.nazywowkinach.pl i bądź na bieżąco. Nowa, 
filmowa forma newslettera!

• Polub nasz profil www.facebook.com/nazywowkinach, aby śledzić repertuar, zaglą-
dać za kulisy teatrów oraz komentować obejrzane spektakle.
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16.40 – 17.00  Początek

17.00 – 17.06  Wprowadzenie Katia Nowikowa

17.06 – 17.58  Akt pierwszy

17.58 – 18.24  Przerwa i wywiady z artystami

18.24 – 19.14  Akt drugi

19.14 – 19.22  Oklaski i napisy końcowe

STRESZCZENIE BALETU

AKT I 
W niewielkiej wiosce żyje mło-
dziutka dziewczyna Giselle. 
Jest zakochana i wierzy, że jest 
wzajemnie kochana przez mło-
dzieńca imieniem Albert. Młodzi 
spotykają się, Albert przysięga 
dziewczynie miłość i małżeń-
stwo. Zakochany w Giselle le-
śniczy Hans (w innych redakcjach 
noszący imię Hilarion) stara się 
przestrzec ją, że nieznajomy 
Albert nie jest tym, za kogo się 
podaje. Leśniczy wchodzi do 
domu Alberta i znajduje tam 

szpadę z herbem. Domyśla się, 
że to książę z pobliskiego zamku 
w przebraniu. W wiosce akurat 
zatrzymuje się wspaniały orszak 
arystokratów polujących w le-
sie. Albert usiłuje się ukryć, bo 
wśród zebranych jest jego ofi-
cjalna narzeczona Batylda. Gdy 
Hilarion wyjawia prawdę, Giselle 
wstrząśnięta traci zmysły i umie-
ra. Albert rozpacza nad ciałem 
ukochanej.

GISELLE
AKT II
Nocą na leśnym cmentarzyku po-
jawiają się willidy – duchy narze-
czonych zmarłych przed ślubem. 
Na końcu zjawa się ich władczyni 
– groźna Mirta. Z grobu powsta-
je także Giselle. Willidy tańczą, 
a gdy w ich korowód wpadnie 
jakiś śmiertelnik, potrafią zamę-
czyć go tańcem na śmierć. Taki 
los spotyka Hansa, który przy-
chodzi na grób Giselle. Leśniczy 
pada wycieńczony na ziemię. 
Także książę Albert przychodzi 
na cmentarz. Spotyka ducha Gi-

selle i zakochani przez chwilę są 
znów razem, ale duch się wymy-
ka, a willidy wyciągają ramiona 
po Alberta. Giselle staje w obro-
nie młodzieńca. O wschodzie 
słońca duchy dziewcząt znikają, 
Albert po raz ostatni żegna się 
z ukochaną. 

Przedstawienie trwa około 2 godzin 25 minut  
(w tym 1 przerwa).

16.00 – 16.05 Wprowadzenie Katia Nowikowa

16.05 – 16.41 Akt pierwszy

16.41 – 17.01 Przerwa i wywiady z artystami

17.01 – 17.40 Akt drugi

17.40 – 17.50 Oklaski i napisy końcowe

AKT I
Szkocki dworek.
Jest poranek w dniu ślubu Jamesa 
z Effie. Młodzieniec śpi w swoim 
fotelu. Skrzydlata postać, Sylfi-
da, klęczy u jego boku. Całuje go 
w czoło. Pocałunek wyrywa chło-
paka ze snu. Zafascynowany wi-
zją Sylfidy, próbuje ją schwytać, 
ale ona ucieka i znika w kominie. 
Zasmucony James budzi swoich 
towarzyszy, ale żaden z nich nie 
widział tajemniczego zjawiska. 
Gurn, rywal Jamesa, z rozmowy 
wnioskuje, że James jest zakocha-
ny w kimś innym niż Effie.

Przygotowania do ślubu idą 
pełną parą, ale James prawie nie 
zauważa Effie. To Gurn ją adoru-
je, ale dziewczyna nie zwraca na 
niego uwagi.  James przyłącza się 
do przygotowań, ale stopniowo 
uświadamia sobie, że podczas gdy 
Effie marzy o weselu, jego marze-
nia wykraczają daleko poza mury 
dworku.

Stara kobieta, Madge, wśli-
zgnęła się niezauważona do hali, 

aby ogrzać się przy kominku. Ja-
mes, wyczuwając, że jest ona nie-
bezpieczną osobą, natychmiast 
odczuwa niechęć i nie może znieść 
widoku kobiety siedzącej tam, 
gdzie ostatnio widział Sylfidę. Ka-
zał jej wyjść, ale Effie uspokaja go 
i przekonuje, by pozwolił Madge 
zostać i powróżyć obecnym. Mad-
ge przepowiada, że   Effie wyjdzie 
za Gurna. Wściekły James grozi 
Madge, która go przeklina. Effie 
wychodzi, żeby przebrać się na 
wesele, zostawiając zdezoriento-
wanego Jamesa samego.

Sylfida po raz kolejny pokazuje 
się Jamesowi, deklaruje miłość do 
niego i mówi mu, że należą do 
siebie. Wchodzi Gurn i wierząc, 
że przyłapał Jamesa na rozmowie 
z inną kobietą, próbuje powie-
dzieć to Effie, ale ta mu nie wierzy.

Gdy rozpoczynają się uroczy-
stości weselne, Sylfida pojawia się 
ponownie. James, nie mogąc się 
oprzeć urokowi zjawy,  podąża za 
nią do lasu. Effie pozostaje zroz-
paczona.

Akt II
Polana w lesie.
Głęboko w lesie, na spowitej mgłą 
polanie, Madge planuje zemstę. 
W magicznym kotle wytwarza 
piękny szal o specjalnych właści-
wościach. Gdy mgły się unoszą, 
James wchodzi z Sylfidą, która 
pokazuje mu swoje królestwo. 
Przynosi mu jagody i wodę, ale 
unika jego uścisku. Wzywa swe 
siostry, a las wypełnia sylfidami, 
które tańczą dla Jamesa. Mimo 
że młodzieniec bardzo się stara, 
nie jest w stanie pochwycić Sylfidy 
choćby na chwilę. 

Effie i towarzysze Jamesa szu-
kając go, docierają na polanę. 
Gurn znajduje czapkę Jamesa, ale 
Madge przekonuje go, aby udał,  
że nie wie, gdzie podział się narze-
czony Effie. Gurn, zachęcony przez 
Madge, oświadcza się Effie, a ona 
się zgadza. Wszyscy odchodzą, aby 
przygotować ślub Effie i Gurna.

Tymczasem James szuka Sylfidy 
po lesie, a Madge przekonuje go, 
że szal, którą stworzyła, pozwoli 

mu ją złapać. Sylfida zachwycona 
delikatną tkaniną pozwala Jame-
sowi umieścić ją na swoich ramio-
nach i kiedy to robi, młodzieniec 
całuje ją. Jego uścisk okazuje się 
śmiertelny - skrzydła Sylfidy opa-
dają na ziemię. Zrozpaczony Ja-
mes widzi w oddali weselny orszak 
Effie i Gurna. James zdaje sobie 
sprawę, że próbując zdobyć to, 
co nieosiągalne, stracił wszystko.

STRESZCZENIE BALETU

SYLFIDA


