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Barwy egzekucji  to ostatni spektakl z trylogii Fabio Omodei  Życie generuje Śmierć poświęconej 

karze śmierci. Spektakl budują sugestywne i fascynujące obrazy oraz atmosfera snu, nieustannie 

zmieniającego  się  w  koszmar.  Zamknięci  w  celach  Zabójca,  Pedofil,  Cudzołożnica  i 

Homoseksualista  czekają  na  śmiertelny  zastrzyk,  krzesło  elektryczne,  ukamienowanie,  bądź 

powieszenie. Spędzają całe dnie rysując i malując na kartkach najważniejsze momenty ze swojego 

życia.  Będą  mogli  wybrać  tylko  jeden  rysunek,  który  zabiorą  ze  sobą  na  egzekucję.  Wkrótce 

spotkają się z katem, który przed wykonaniem wyroków ma jeszcze jeden cel: on również pragnie 

rysować, ale nie potrafi tego zrobić. Jego kartki zawsze pozostają białe. Czy to prawda, że tylko ten, 

kto zna dokładny dzień swojej śmierci, ma czas na narysowanie i znalezienie koloru swojego życia?

Spektakl  prezentowany był  na  licznych  festiwalach  teatralnych,  m.in.  we Włoszech,  Kolumbii, 

Niemczech i Słowacji. Zdobył kilka nagród dla najlepszego przedstawienia, m.in. na festiwalach w 

Wilnie (maj 2012) i w Belgradzie (listopad 2012).

Akademia Teatralna „Sofia Amendolea” w Rzymie  powstała w 2007 roku z inicjatywy Fabio 

Omodei,  dyrektora  artystycznego  Międzynarodowego  Projektu  RomaTeatroFestival  (I  edycja  w 

2003  roku).  Prowadzi  trzy  wydziały:  aktorski,  ciała  i  ruchu,  teoretyczno-krytyczny.  Podczas 

trzyletniego  kursu  studenci  odbywają  zajęcia  ze  świadomości  ciała,  interpretacji,  commedii 

dell'arte, ciała poetyckiego, kostiumografii czy historii teatru. Szkoła kładzie nacisk na poznawanie 

różnych technik teatralnych i warsztaty za granicą, gdzie studenci mają okazję pomnożyć swoje 

doświadczenia i przezwyciężać bariery językowe. Spektakle dyplomowe są zapraszane na festiwale 

zagraniczne,  między innymi do:  Marakeszu,  Brna,  Montrealu,  Stambułu czy Belgradu.  Podczas 

studiów, adepci występują na deskach teatrów w Rzymie: Teatro Eliseo i Teatro Quirino, zaś wielu 

z jej absolwentów znajduje pracę w najwazniejszych włoskich teatrach.


