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sinopsi
Himnizimi dhe sakrificat që duhet të bëjë njeriu për të fituar
dhe triumfuar në emër të dashurisë. Është pra një luftë e gjatë
mes së keqes dhe të mirés, mes dritës dhe errësirës, mes së
bardhës dhe të zezës, ndjesi dhe emocion që do të përshkojë
nga hapja e siparit deri në fund komedinë "Berberi i Seviljes".

Kjo komedi e autorit të shquar francez Beaumarchais,
shkruar pesé vjet pas Revolucionit Francez të 1791, mbahet si
vepra që me strukturën e saj moderne shënon cakun e kalimit
nga teatri klasik francez në atë modern për kohën. Në qendër
të veprés kemi një grua të cilën i shoqi me xhelozinë e tij dhe
ndjenjën e inferioritet që ka ndaj saj, e ka burgosur dhe e mban
të fshehur nga sytë e botes. Kjo është arsyeja që autori
Rozinën edhe Figaron, si edhe ambientet e shtëpisë së tyre i ka
trajtuar të gjitha të mbuluara nga ngjyra e zezë. Ndërsa né të
kundërt, Almavivën, që simbolizon dashurinë si dhe Figaron,
që në një lloj mënyre është dirigjenti i strategjisë për t'u futur
në këtë burg të zi dhe që aty të rrëmbejnë Rozinën, janë veshur
në të bardha.

Vizioni modern dhe elegant, i kësaj shfaqje do të
vijë pranë publikut shqipétar me kostumet e frymëzuara nga
albumi i fototografit të shquar Marubi. Kontrasti bardh e zi i
skenografisë dhe kostumeve do të simbolizojë edhe idenë e
regjisorit mbi këtë vepér. Stilistja e njohur Anila Zajmi do
zbërthejë në kostumografi këtë ide duke përshtatur për
personazhet veshjet tradicionale qytetare të veriut të
Shqipërisë ndërthurur me fustanellën e jugut.
Dekori i Berberit të Seviljes do të realizohet me ndriçim dhe
efekte speciale, koncept ky i regjsiorit, i cili nëpërmjet lojës së
dritave do të na sjell edhe figurativisht fitoren e dritës mbi
errësirën. Kjo do të bëhet e mundur nga ardhja né Tiranë e
paisjeve shtesë për ndrçim, si dhe angazhimi për herë të paré
në teatrin shqipëtar të inxhinjerit të dritave nga Franca. Puna
dhe krijimi profesional në bashkëpunim me regjisorin do të
evidentojë në mënyrë simbolike një dantellë gjigande sa e
gjithë hapësira e skenës. Dekori është ideuar nga regjisori i
shfaqjes, i cili përpos profesionit të regjisorit ka edhe atë të
piktorit.
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Eric VIGNER
Eric Vigner ka lindur në Ren të Francës. Profesor i arteve
plastike. ai është pjesë e Konservatorit Kombëtar Superior
të Artit Dramatik në Paris. Ai është aktor. regjisor në teatër
dhe në opera, si dhe skenograf. Eric Vigner është drejtor i
CDDB-Theatre Lorient. Qendër Kombëtare e Artit Dramatik
që prej vitit 1996. Si drejtor i këtij teatri. ai i ka krijuar
mundësine një gjenerate të re autorësh dhe regjisoresh të
vënë në skenë dhe të afirmohen me veprat e tyre.
Në 1993. Vigner vuri në skenë "Shiu i verês" (LA PLUI
D'ETE) TE Marguerite Duras, e cita i dha skenarin e
"Hiroshima, dashuria ime"(HIROSHIMA MON AMOUR). Më
pas krijimtaria e tij vazhdoi me regjinë e "Egërsira në
xhungël" (LA BETE DANS LA JUNGLE) 2001, SAVANNAH
BAY 2002, vepér që shënon hyrjen e autorit në repertorin e
Comedie Française.
Në Comedie Française. Vigner ka vënë në skenë BAJAZET
të Jean Racine në 1995 dhe "Shkotta e femrave" (L'ECOLE
DES FEMMES) të Molierit në 1999.
Në 2004 Eric Vigner vë në skenë për teatrin kombëtar të
Koresë në Seul një përshtatje té "Borgjezit fisnik"
(BOURGEOIS GENTILHOMME) të Molierit dhe "Luti" (LULLY)
(PRIX FRANCE-KORE). vepër e cita do të shfaqej në Operan
Comique të Parisit në shtator të 2006. Po në vitin 2006 Eric
Vigner krijoi me rastin e 60 vjetorit të festivatit të Avinjonit,
"Shi vere në Hiroshima" duke u bazuar ne vepren e
Marguerite Duras "Shi vere" dhe "Hiroshima dashuria ime"
Krijimi më i fundit JUSQU" A CE QUE LA MORT NOUS
SEPARE e Remi de Vos është shfaqur né janar dhe shkurt
të 2007 në teatrin Rond-Point në Paris.
E veçanta e Eric Vigner qendron në përzgjedhjen e veprave
të rratta, me të cilat ai synon të nxjerrë në pah — duke
zgjedhur një stitistikë të fuqishme — me dëshirën për t'i
dhënë estetikës vendin e merituar në praktikat teatrate
bashkohore,.
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