


„ 
Cii ·e 
CU 

li „ 
li „ ... 
"' Ci 
Cl. 

XV-wieczny wenecki pałac, wieczór. Maddał ena stoi w oknie, za
chwycona pięknem zachodu słorica, choć zauważa. że jest on ,dziw
nie złowróżbny'. Czuje się też znudzona oczekiwaniem na swojego 
męża, Gennara. 

Gennaro wreszcie wraca. Natychmiast opowiada Maddałenle o dniu 
w pracowni malarskiej, jak to malując Madonnę, był niecierpliwy, bo 
wszędzie widział twarz i uśmiech Maddaleny, słyszał jej głos. Przy
znaje też, że zamiast wizerunku Madonny, namalował twarz ukocha
nej, co nie spodobało się jego mistrzowi, a przyjaciele go wyśmiali. 
Kochankowie wyznają sobie miłość. 

Szczęśliwą chwilę przerywa stukanie do drzwi. To Stenia - alchemik, 
przyjaciel Gennara. Maddalena szybko wychodzi tłumacząc się stra
chem przed Steniem. Przyjaciele witają się. Stenia pyta o małżeriskie 
szczęście przyjaciela, Gennaro uradowany opowiada o uczuciu i uro
dzie żony. Nagle Stenia zdradza cel swojej wizyty - jest szalericzo za
kochany w nieznajomej kobiecie. Choć spotyka się z nią od kilku mie
sięcy, ta - pod groźbą zakoriczenia znajomości - zakazała nie tylko jej 
szukać, ale i pytać o imię. Poruszony usłyszaną historią przyjaciela, 
Gennaro obiecuje pomoc. Przyjaciele pogrążają się w milczeniu. 

Nagły i niepokojący szmer wyrywa mężczyzn z zamyślenia . Stenia 
wpada w szał. Widzi swoją kochankę, którą okazu1e się ... Maddałena . 

Na dowód zdrady pokazuje naszyjnik, który u niego zostawiła. Genna
ro nie może w to wszystko uwierzyć. Przyznając się do zdrady, Mad
dałena robi wyrzuty kochankowi, ze ten nie dochował tajemnicy ich 
romansu. Mężczyźni wygrażają niewiernej. Chcąc uniknąć swej kary, 
Maddałena przypomina o odwiecznym prawie zemsty - kochanek 
musi zginąć pierwszy. Przyjaciele zaczynają śmiertelną walkę. Pierw
szy ginie Stenia. Gennaro, umierając, próbuje jeszcze zabić Madda
lenę . Na próżno ... Kobieta zosta1e sama. Przyznaje, że nie kocha ł a 

żadnego z mężczyzn - teraz nareszcie jest szczęśliwa i wolna. Zbliża 
się do okna i krzyczy, że jakiś nieznajomy podczas kłótni zamordował 
jej męża. 



Absolwent Conservatorro dr Salerno w klasie fortepianu 1 kompozyc11, Conservato
rro dr Napoli w klasie dyrygentury oraz Univers1ta dr Napoli na wydziale pedagog1k1 
muzyczną Ponadto ukończy! studia f1lozof1czne w Univers1ta dr Salerno. 
Jest autorem muzyki Kantary Tumskie} na glosy solowe. chór, chór dziecięcy 
1 orkiestrę, dedykowane1 Wroclaw1ow1. Laureat wielu pierwszych nagród podczas 
konkursów pianistycznych w Valentino, Taranta. Neapolu, Verban11. Aktualnie 
wspólpracu1e z Teatrem W1elk1m w Poznaniu, obe1mu1ąc kierownictwo muzyczne 
w spektaklach Wesele Figara W.A. Mozarta oraz Don Pasquale G. Don1zett1ego 

Jest redaktorem naczelnym portalu o kulturze www.dwutygodnik.com, pracu1e 
w Narodowym Instytucie Aud1ow1zualnym. Zrealizowal opery: Luci mre rradrtrrcr 
Salvatore Scrarrrno (Nostalgia Festiwal, 2009) oraz Rusalke Antonina Dvotaka 
(Teatr W1elk1 w Lodzi, 2010). w latach 2005-2006 był dramaturgiem Teatru W1el
k1ego w Warszawie. Jako T. l1brec1sta opery Fedra Dobromrly lasko I. Autor dwóch 
ksrązek o operze: Arroso oraz Powrory Oronrzosa . • Król Roger" Szymanowskrego 
r 1waszk1ew1cza (Fundaqa Zeszytów L1terack1ch). Publiku1e w .Zeszytach Literac
kich" .• w drodze• .• Ruchu Muzycznym·. 

Studiował na London College of Communicatron 1 Central Saint Martins College of 
Art and Design. Od 2007 roku realizuje tematyczne fotograficzne cykle autorskie, 
pro1ekc1e wideo 1 ekstensywne 1nstalaqe przy uzyc1u róznych mediów. Marty
chow1ec pozostaje głęboko za1nsp1rowany pracami róznych 1apońsk1ch artystów 
oraz minimalizmem. Wykazu1e równiez wiele zainteresowania polską sztuką 
p1erwsze1 polowy XX wieku. 
Jego wystawy organizowane były przez Fundaqę Signum (Palazzo Dona 
w Wenecp), Centrum Sztuki Wspólczesnej - Zamek U1azdowsk1, Festiwal Sztuka 
1 Dokumentac1a w Lodzi, Międzynarodowy Festiwal Fotograf11 w Lodzi (Awake and 
Dream). 

Absolwenci Katedry Ubioru łódzk1e1 Akadem11 Sztuk Pięknych, twórcy 1stnie1ącego 
od 1996 roku studia projektowego MMC. Tworzą kolekcie prezentowane na na1-
bardz1e1 prestrzowych pokazach w Polsce 1 za granicą (m.1n. Nowy Jork, Madryt, 
Wiedeń, Moskwa). Laureaci wielu nagród 1 wyróznreń, m.1n. w 1998 roku otrzymali 
tytuł .Na1lepszych Designerów Roku", dwukrotnie nominowani przez m1es1ęcznrk 
.Eiie" jako najlepsi polscy pro1ektanc1, okrzyknięci .Doskonaloścrą mody 2009" 
przez m1es1ęcznrk .Twó1 Styl" dla na11epszych pro1ektantów mody damskiej. Z To
maszem Cyzem współpracowali przy pólscen1cznej wersji lucr mre rrad1tric1 Sal
vatore Sciarrrno (Nostalgia Festiwal w Poznaniu, 2009), pro1ektu1ąc kostiumy dla 
Agaty Zubel oraz przy Rusa/ce Antonina Dvofaka (Teatr W1elk1 w Lodzi, 20!0). 
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