
Madonna Louise Ciccone Ritchie (Madona Luiza Čikonė Riči, labiau žino-

ma sceniniu vardu Madonna; g. 1958 m. rugpjūčio 16 d. Mičigane, JAV) 

užaugo didelėje išeivių iš Italijos katalikiškoje šeimoje. Ji buvo trečias vai-

kas iš šešių. Savo motinos ji beveik nepažinojo, nes ji mirė kai mergaitei 

buvo penkeri metai. Gyvendama Detroite lankė pianino ir baleto kursus. 

Būdama 14 metų, ji pradėjo lankyti šokių studiją ir įsimylėjo savo mokyto-

ją Kristoferį Fliną. Jos meilė liko be atsako, kadangi K. Flinas nesidomėjo 

moterimis. Tačiau jis vesdavo Madoną į disko barus, diskotekas ir įkvėpė 

jai svajonę bet kokia kaina patekti į sceną. Nuo to laiko Madona pradėjo 

žengti pirmuosius žingsnius šou versle. Ji mokėsi šokti ir jai tai puikiai sekėsi. Madonna buvo 

ištekėjusi už britų režisieriaus Gajaus Ričio (Guy Ritchie), turi tris vaikus. 
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1976 m., baigusi mokyklą, ji įstojo į Miči-

gano universitetą, bet netrukus metė stu-

dijas ir nusprendė prasimušti scenoje. 

Tada ji pateko į Brodvėjų, kur praėjo sun-

kų kelią į šlovę. Madona bandė dirbti te-

atrinėje grupėje, bet nei pinigų, nei sėk-

mės tai jai neatnešė. Tada teko dirbti pa-

davėja. Ji susipažino su įvairiais roko mu-

zikantais. Denas Gilroisas ją mokė groti 

gitara, Patrikas Ernandesas kvietė į savo 

ansamblį. Po kiek laiko Madonai atsibo-

do antraeiliai vaidmenys ir ji nusprendė 

sukurti savo grupę. Jos asmenybės nepa-

stovumas prasiveržė ir čia. Stebuklingu 

greičiu ji keitė grupės sudėtį, jos pavadi-

nimus, bandė kurti pati. Viena iš daininin-

kės kasečių buvo pastebėta ir jai pavyko 

pasirašyti pirmąjį kontraktą su firma 

„Saip“. Nežiūrint to, kad pirmojo disko 

sėkmė buvo vidutinė, dainininkė tapo 

garsi ir pradėjo gauti pasiūlymų. Būtent 

tada Madona pirmą kartą pasirodė kine, 

suvaidinusi naktinio klubo dainininkę.  

Madonna 

Manoma, kad už savo pirmąją sėkmę ji 

turi būti dėkinga prodiuseriui Neilui Ro-

džersui. 1985 m. jis išleido diską su Mado-

nos dainomis, iš kurių aštuonios pateko į 

hitų paradų viršūnes. N. Rodžerso dėka 

kiekviena jos daina pasižymėjo ištobulintu 

akompanavimu, įsiminančiomis melodijo-

mis. Išleidusi diską, Madona sėkmingai 

koncertavo Amerikoje ir tais pačiais me-

tais suvaidino pagrindinį vaidmenį filme. 

Beje, jos pirmasis vyras neslėpė santykių 

su Madona sudėtingumo. Kartu jie nusifil-

mavo filme „Šanchajaus siurprizas“. Nuo 

to laiko Madonos vardas labai išgarsėjo. 

Savo klausytojus ir žiūrovus ji džiugino di-

džiule gausa diskų ir filmų. Jos įvaizdį for-

mavo geriausi Amerikos profesionalai. De-

šimtys vadybininkų, prodiuserių, agentų, 

režisierių padėjo Madonai pavirsti ryškia, 

įsimenančia asmenybe. Madona nevengė 

ir skandalų: parašė autobiografiją, kurioje 

papasakojo apie savo Paskutiniu metu 

Madona daug filmuojasi. Madonnos turtas 

siekia net $700 mln. 


