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"Berberi i Seviljes",
një teatér i Iirê
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Té larguarit, peticion presidentit dhe institucioneve kryesore shtetérore

esh
mbi 80 punonïés

®0

Ministria ne ditën e trashëgimisë
Ministria e Kultures, nie rastin e Dites Nciel kombetal e te

Monumenteve ka nciërman-e një sëre projektesh per di tin e
sotme: duke e nisur nga partiel kombetarë arkeologjike, me
një aktivitet per njohjen e vlerave të qytetit antik të Bylisit,
prezantimin e librit "Stadiumi i Amantias, ndërtim ilir ndër
më te" rrallët ne Bal Ikan", ku do të mbahen kumtesa dhe re-
-terate me profesore nga Universiteti i Vlorës. Ndërsa në
Gprokastër, specialistë ti ndryshëm të IMK-së do te kenë
takime me studentët e universitetit lë këtij qyteti. Gjithashtu
po në qytetin e gu rte do të pertiroliet porta cille tabelat hyrëse
ti parkut ti Antigonese. NO Korçë do të eelet nie ekspozitë
me objekte të rra lia, kurse ne Tirane nië ckspozitc fotogratike
e monumenteve të kulturës nga e tërë Shqiperia.
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Té nderuar zonja dhe zotérinj
jemi mbi 80 punonjiis tc RTSH—së, qi; jenzi tronditur pa-

pritur nga nji; koinunikim pér t'u larguar ni; ményri ; masizie
riga puna nga ky institucion, 	 cilin shunté prej nesh e kani;
thenieli «71', kané dhéné ntundin dhe tyre, kani; punuar
dhe kani; kontribuar prej dekadash të fém. Ni ; njé kohi; kur
pritej nga staff i ri ai; ti; uleriisonte pasuriiii ; krijuese dhe in-
telektuale të nji; gjenerate ti; téri; themeluesish të RTSH—së,
qü té larti;son te rotin e gazetar!ve dhe krijuesve të tjeri i duke u
dhéni; vlerésimin	 ineritojni!, ndodhi e kundérta. Ne nuk
jeini kundér një reforme qi ; do t'i jepte fryinémiarrje ti;
RTSH së, por nuk mund f0 pajtohemi nie kilo metoda që i
pérngjajni; teorive ku mbijeton	 i forti dhe jo mi' i
Nuk kuptohet mbi cfari; bazash 	 kryer kjo reformé, kur
1 .111k- ekziston asnji; studim rreth nevojés 	 pundnjiisve mbi
strukturat programore, nuk ekziston asizji ; studim rreth kos-
tos	 refornu rreth impaktit social qi; krijon dhr nuk ekz-
istojni; dOc kriteret rreth pérzgjedhjes si! pullOiliëSVC. I themi

sepse mes ti; larguarve nga puna ka ti; rinj e té vjetér,
profesionisti; ti; vleri;suar ?qofti; edhe me tituj, figura pub-
like q0 kané portretizuar kété institucion, ndérkohé pi' ildiir
të mbefurit ni; radhé ka edhe riga ata pif janë pa arsimin e
duhur dhe pa eksperiencén pérkatése. Pra, ni; vend fi' per-
feksionimit ti; punk, té kalimit eksperienci's nga brezi
ni; brez, icombinimit mi ; ti; mir! krijues — shérbini publik,
ndodhi qi; u perfeksionuan metodat prej gestapoje të }re-
ndes së kokave natta voni; nie kolii; të kege.

ANILA MEMA

Bum shkarkimesh në
Radio Televizionin
Shqiptar. Për herë té
•paré në historinë e
këtij institucioni pub-
lik, jo pak, por mbi
tetëdhjetë punonjës
janë hequr nga puna.

Lajmi per largimin e tyre
brenda muajit korrik u
berë i ditur  pesë dite me pare si
nga d rej tuesit e televizionit,
ashtu dhe nga ata të radios. "Ka
cienë data 12 prill, kur Drejto-
ria e Pergjithslime e Rad in-
Televizioni t na mblodhi duke
na thenë tekstualisht: Ju jeni
njerëzit genuk do të punoni më
ne këtë institucion! Edhe pse u
kemi kërkuar arsye, nuk na
dhanë, duke  u justifikuarse kjo
është një reforme (je duhet
ndërmarrë", shprehen disa per-
faqesues të të larguarve. Mëso-
hetse gj i the pu nonjOsi t qe kane
cienë pjese e kësaj liste, kane
mbi dhjete vjet eksperience
pane në këte institucion, ne
pozicionet e gazetarëve, tekni-
këve, inxhinierëve etj, bile
shumë prej Lyre janë në prag te
daljes në pension. Disa prej
emrave qe bëjnël.-)jesë në këtë
liste jane gazetarja dhe d rej tues-

•ja e lajmeve Tefta Rad i, ish-kry-

Me respekt
Pi;rfaesiii e larguarue

•

eredaktorja Menada bain/,
Elsa Xhai, Ferdinand Samarx-
hi u, Kleart Durai, Gazmend
Aga Wu etj. I i!rveç Lyre kjo re-
fornië ka prekur nga largimet
lë gjithë sektorët e Radio Ti-
ranes, TVSH-së, Drejtorisë së
Informacionit dhe Drejtorisë së
Stacioneve Transmetuese. Si-
pas përfaqësuesve, komuniki-
mi per largimin nga puna u
është bërë ne gni p i me të ndry-
shme. Madje d isave prej Lyre
zyrtarisht nie dokumentet Per-
ka tëse dhe disa tjerëve vetëni
verbalisht. Ndërkag që afati i
fendit i largimit te lyre nga ky
institucion në bazë të Kodit
Punis, është lënë data 31 kor-
rik i ketij viii. I'as kësaj reforme,
punonjësit e RTSh-së clé i ka

prekur kjo reforme, kanë bar-
tuar një peticion, të cilin ia drej-
tbjnë presidentit té Republikés
së Shqipërisë, kryetares së Ku-
vendit, kryetarit të këshillit te
ministrave, komitetit shqiptar
të Helsinkit, delegacionit té Ko-
nnisionit	 Evropian,	 KE,
p I7eZencës së OSBE në Shqipëri,
trupit Diplomatik té akreditu-
ar ne Shq ipëri, Avokatit të Pop-
ulli t, Koniisionit per edukimin
(-the mjetet e informimit publik
dhe unionit të gazetarëve sh-
qiptare. "Stafi krijues të vlerë±
sonte pasurinë krijuese me një
status te ri, 10 rriste rolin e
punonjësve te ketij institucioni
të-vetëm publik dhe ky largim
masiv nga puna në emër të një
reforme pa ide ësh te d iskrimin-

uese. Nuk kuptohet se mbi
ç'ba.zëëslite kryer kjo reformé.
Nuk ekziston asnjë studim
rreth nevojës së punonjësve,
nuk ekziston asnjé impakt so-
cial qe krijon. Madje nuk ekzis-
ton asnje kriterer rreth për-
zgjedhjes së punonjësve qe jan!
ne lsitën e té larguarve, ka të rinj
apo te vjetër, profesionistë te
vlerësuar qofte edhe me tituj,
figura publike që kanë portreti-
zuar këtë institucion per vite
me rraclhe", shprehen ata, duke
theksuar se nder ata që vazh-
clojnë te punojne ende në RTSH
jan! disa te rinj pa arsirnimin e
duhur dhe pa eksperiencën
jperkatese. "U perfeksionuan
metodat prej gestapoje të pre-
rjes së kokave natën vonë me
kohé të keqe dhe ankthi e pan-
iku vazhdon, pasi ajo reformé
eshte kryer në fshehtësi te plot!,
larg menclirnit të lire dhe vizio-
nar të specialistëve profesion-
istë", shtojne perfaqësuesit të
larguarve nga RTSH. NO peti-
cionin e tyre shkruhet se
largimet pa kriter dhe të befa-
sishme nuk sjellin asgjë tjetër
perveçse nclërtimin e mar-
rëdhënieve té punës mbi pre-
sionin, kompromiset e detyru-
ara, kulisat, klanet dhe intere-
sa t e tjera, përfundojne perfaqe-
susuesit, me shpresën se d i kush
mund t'u japë të drejtë.

Nese jeni mesuar ta shihni
vetem ne opera, per ber! të
par! historia e "Berberit të
Seviljes" vjen edhe ne Teatrin
Kombëtar.. Duke shenutir
këslitu premierën e tretë f0
këtij sezoni, kjo shfacije vjen
iesër si premier!, nën regjine
e francezit Erik Vinje dhe nie
asistencen e Vasjan Lamit.
Die, gjatë një konference j.iër
shtyp, stafi q! mori përsipër
vënien në skenë të kësaj ko-
medie, shkruar nga francezi i
rnirenjohur Beaumarchais,
bëri te ditur detajet rreth ketij
bashkëpunimi ndermjet teat-
rit dhe ambasaclës franceze.
'Té marrësh masa të kota" ose

"Berberi i Seviljes" vjen si një
teatër rnuzikal, si një teatër i
ire, si pas regjisorit francez

Erik Vinje, pasi në të
idërthuret e folura, aktrimi,
recitimi e këndimi, ndaj per
këtë arsye është perzgjedhur
që edhe realizimi muzikor te
jet! i gjithi live, i kompozuar
nga mje.shtri Fatos Qerimi.
Nelërkaci, inspirimi i Vinjese
ier ta sjellë ne Shqipéri kete
,cper te njohur nuk ka cienë i
-astësishëm. "Gjatë vizitës
sime të pare në Shqiperi pa-
shë disa fotografi bardhë e zi
të Marti b i t, vara re kontrastin
që ato kishin dhe kjo me sh-
tyu të vija në skene "Berberin
e Seviljes". Më pas bëra edhe
zgjedhjen e aktoreve përslita-
tur roleve", shprehet regjisori
Vinje. Gjithçka ser-viret bardhë
e zi, që nga dekori i realizuar
nga vete regjisori dhe asistent-
a Ka rine Chain, nga kostumet

e realizuar prej stilistes Anila
Zajmi, bazuar mbi fotografitë
e mje.shtërve Marubi, apo
,dhe voté: ngjarjeve, té cilat
vijnë a ktuale edhe sot pas kaq
vjetësh. Vepra e përkthyer
nga Klio Evangjeli eshte cilë-
suar nga regjisori si një ngjar-
j. e. në kulturën shqiptare, nisur
edhe nga fakti se komedia e
'$hkruar para Revolucionit
Froncez të 1773, gjithnjë ësh te

Historia

Në ciendër të veprës
është 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 botës.
Kjo është arsyeja që
autori, Rozinën dhe
Figaron, si edhe
ambientet e shtëpisé së
tyre i ka trajtuar të gjitha
të mbuluara në të zezë.
Ndërsa në të kundërt,
Almaviva, i cil/ simbolizon
dashurinë, si dhe Figaro,
që në një fard 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.

cilësuar dhe si vepra që me
strukturën e saj moderne
shënoi kalimin nga tea tri
klasik francez në a te ni od ern.
Ndërsa drejtori i Teatrit Ko-
mbetar, Kristaq Skra mi, u
shpreh se ëslite i pari bash-
kepunlm i frytsheni ndërmje
TK dhe ambasades franceze.
Në këtë komedi in terpretojnO
një kart aktorësh té njohur
'Teatrit Kombëtar, si Luiza
Xhuvani në rolin e Rozinës
Roland Trebicka në rotin c.
kontit A I mav iva, Marko
ku ne rolin e Don Bazilios;.
Helidon Filin ne rolin e
ros, Neritan Liçaj në rolin e
Bartolos dhe Fadil K.ujovskes
ne rolin e notent. "Ideja krye-
sore e kësaj vepre është him-
nizimi dhe sakrifica t që duhet
të bëjë njeriu per të filmai- dhe
triumfuar në emër të dashu-
risë", theksoi regjisori. "Ber-
beri i Seviljes" do te. shfaciet
këtë fundjavë në da ta t 20, 21,
22 prill n! skenën e madhe
Tea tri t Kombetar né Tiran!.

OREJTUAR:	 PRESIDENTIT TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
KRYETARES SE KUVENDtT TE SHQIPERISE
KRYETARIT TE KESHILLIT TE MINISTRAVE
KOMITETIT SHQIPTAR TÉ HELSINKIT
DELEGACIONIT TE KOMISIONIT EUROPIAN
KESHILLIT TE EUROPES
PREZENCES SE OSBE - SE NE SFIO/PERI
TRUPIT DIPLOMATIK TE AKREDLTUR NE SHQIPERI
AVOKATIT TE POPULL1T
KOMISIONIT PER EDUKIMIN DHE MJETET E
INFORMIMIT PUBLIK
UNIONIT TE GAZETAREVE SHOIPTARE

Te nderuar zonja dhe zotetinj,

Jorn/ mbi 80 punonjês te RTSH - se q8 jerni tronditur papritur nga një kornunikim
per t'u /arguer në menyre masive nga puna nga ky institucion, te ci/in shume prej
nesh e kane themeluar, kane dhene mundin dhe djersen e tyre, kane punuar dhe
;cane kontribuar prej dekadash të tera.

Te nderuar zonja dhe zoterinj.

NÔ baie te parimeve mbi të cilat janë ndôrtuar dhe funksionojne
Inetitucionet që ju perfagesoni, kerkojrne nfflehtetjert tuaj moraIe dhe
Instituolonale per tri na u njohur e drejtat tona pôr një traltim dinjitoz, per
një vleresim td droites tond per kryerjen e një reforme e ngrttur nabi
rnirëbeelmin mes paleve dhe per transparencen e kryerjes se reformave
mediat publIke.

GrUpirni jonc i kerkon me force drejtuesve te institucionit nisjen e bisedimeve si
një e dr/aile e pamohueshme per të kryer një reformé 18 mbare nen vezhgimin
dhe ndihmesen e drejteperdrejte tuajen.

Me Respeki

Përfaoêse e të larauarve, 	

Pjesë nga peticioni i të larguarve nga RTSH drejtuar institucioneve të shtetit

Violina e Ughi pushton TOB
Për të dytën ber! ngjitet në skenën shqiptare. Me violinën e tij,

Ugo Ughi interpreton sot ne mbrëmje n! skenën e Teatri t Kombetar
te Operës dhe Baletit. I shoqëruar nga pianisti Alessandro Specchi,
dy artistët do teinterpretojnepër më se një ore pjese nga një reper-
tor i zgjedhur, duke filluar me Gaetano Pugnani dhe Fritz Kre-
isler, sonata ne la maxhor op 47 e Bethovenit, sonata solo per
violine e Eu gene Ysaye d lie në mbyllje, një introduktë nga Cam-

{ 	 dhe Eantazi për Ka rmen in nga Pablo de Sarasa te.
Ughi njihet per in terpreti met e tij me orkestrat më te ni oh tira sim-
fonike të botes, duke nisur me Concertgebouw te Amsterdamit,
Boston Symphony Orchestra, Phi ladelphia Orchestra, New York
Philharmonie, Washington Symphony Orchestra etj., nen
drejtimin e mjeshterve si: Sargent, Celibidache, Colin Davis, Lei t-
ner, Masur, Chung, Ceccato etj. Koncerti nis sot ne orën 19:00.
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