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NÄYTÖSTEN KESTOT


I osa    1 tunti 21 minuuttia


väliaika


II osa    1 tunti 28 minuuttia


Cecilia Bartolin Isabella on täydellinen - älykäs, itsenäinen nainen jolla on 
seikkailijan luonne. Hänellä ei ole aikomustakaan suostua vallankäyttöön 

tottuneen Mustafan lähentely-yrityksiin. 


Leiserin ja Caurierin ohjaus kuvastaa hienosti kulttuurien törmäystä. 
Heidän Mustafansa ei ole enää ottomaanien päällikkö, vaan elektroniikan 

salakuljettaja modernissa Algeriassa. 


Laulettu italiaksi, tekstitys suomeksi. 



.

Isabella puhuu italialaisille orjille, joiden on määrä pukeutua pappataceiksi tulevassa 
nimitysseremoniassa. Hän aikoo johtaa koko joukon vapauteen ja takaisin Italiaan! 
Seremonia alkaa, ja Mustafa on onnessaan uudesta asemastaan ja suuresta kunniasta 
jonka Isabella on hänelle antanut. Isabella selittää pappatacin velvollisuudet. Mustafan 
tulee vannoa syövänsä, juovansa, ja olevansa hiljaa. 


Eurooppalainen laiva lipuu palatsin viereisessä merenrannassa; aika paeta! Taddeo 
tajuaa vihdoin kuka Lindoro on, mutta päättää tulla mukaan joka tapauksessa. Elvira, 
Zulma ja Ali ihmettelevät Mustafan yhä käyttäytyessä kuin pappatacin tuleekin… mies 
tulee äkkiä järkiinsä ja kutsuu joukkonsa vierelleen, mutta he kaikki ovat seremonian 
jäljiltä juovuksissa. Italialaiset lähtevät, ja Mustafa jää anomaan anteeksiantoa 
vaimoltaan. Ei enää koskaan italialaisia tyttöjä!


ROOLEISSA


ISABELLA  -  CECILIA BARTOLI 

MUSTAFÁ  -  ILDAR ABDRAZAKOV 

LINDORO  -  EDGARDO ROCHA 

TADDEO  -  ALESSANDRO CORBELLI 

HALY  -  JOSÉ COCA LOZA 

ELVIRA  -  REBECA OLVERA 

ZULMA  -  ROSA BOVE


I NÄYTÖS 

Elvira suree uskoessaan menettäneensä aviomiehensä Mustafan rakkauden. 

Mustafa kertoo ystävälleen Alille (Haly) aikovansa naittaa Elviran Lindorolle, 
italialaiselle orjalleen. Päällikkö on kyllästynyt haaremiinsa, ja tahtoo uusia haasteita; 
hän tahtoo italialaisen tytön, ja tahtoo Alin hankkivan sellaisen.

Lindoro laulaa tosi rakkaudestaan Isabellasta, kun Mustafa kertoo hänelle 
suunnitelmistaan. Päällikkö ylistää naimakaupan etuja, ja Lindoro yrittää kieltäytyä.


Laiva on ajanut karille myrskyssä. Matkustajien joukossa on myös Lindoroa etsimään 
tullut Isabella sekä Taddeo, hänen matkaumppaninsa (joka on tietysti rakastunut 
Isabellaan myös). Isabella on varma siitä että hallitsee tilanteen, mutta joutuu Alin 
vangiksi. Tyttö sanoo Taddeon olevan setänsä, ja Ali on riemuissaan; italialainen tyttö!


Palatsissa  - Elvira ja Lindoro eivät tahdo naimisiin, mutta Mustafa lupaa Lindorolle 
matkan takaisin Italiaan jos hän vie kiusallisen ex-vaimon mukanaan. Lindoro 
suostuu. Ali kertoo uudesta iltalialaisesta kaunottaresta jonka sai vangikseen.


Mustafa ottaa Isabellaan vastaan suuressa salissa. Lindoro, Elvira ja Zulma saapuvat 
hyvästelemään Mustafan. Lindoro ja Isabella äimistyvät nähdessään toisensa. 
Isabella kysyy Elviran tilanteesta, ja saa tietää tämän olevan Mustafan ex-vaimo, joka 
on määrä naittaa Lindorolle! Seuraa yleinen hämmennys.


II NÄYTÖS


Elvira ja Zulma ovat panneet merkille miten näppärästi Isabella käsittelee miehiä. 
Mustafa paljastaa suunnitelmansa vietellä Isabella; hän nimittää Lindoron tytön 
palvelijaksi (ja omaksi vasikakseen), Taddeon avustamana. 


Lindoro kertoo Isabellalle ettei hänellä ole aikomustakaan naida Elviraa. Pari sopii 
pakenevansa yhdessä. Mustafa saapuu Taddeon seurassa; jälkimmäinen on juuri 
saanut turkkilaisilta Kaimakanin arvonimen.


Isabella on pukeutunut turkkilaiseen tyyliin. Zulma ja Elvira kertovat Mustafan tulevan 
kahvittelemaan uuden ihastuksensa seurassa. Isabella tilaa kolme kuppia. Elvira 
odottaa viereisessä huoneessa. Mustafa käskee Taddeon liueta kun hän antaa 
merkin aivastamalla. Taddeo ei ole huomaavinaan merkkiä. Isabella tilaa kahvin, ja 
Mustafan kauhuksi kutsuu Elviran liittymään heidän seuraansa.


Ali laulaa italialaisten naisten avuista. Italailaiset saapuvat, ja Taddeo paljastaa 
Lindorolle (tunnistamatta kuka mies on) ettei olekaan Isabellan setä, vaan hänen 
rakastajansa. Lindoro kertoo Mustafalle että Isabella tahtoo antaa tälle Pappatachin 
arvonimen (kirjaimellisesti käännettynä; hiljainen syöjä - mies joka ei väitä naiselle 
vastaan). Lindoro selittää tämän olevan suuri kunnia. 


