
Berberi ceremonial
skenike që ndoshta ka për t'u
shfaqur një dite në Francë, siç
tha dje duke bërë një gjysmë
premtimi atasheu i Ambasa-
dës Franceze. Regjisori nga
ana tjetër nuk është i sigurt
nëse do ta rikrijonte me ndon-
jë teatër tjetër këtë Bomarshe
të Tiranës. Kjo jo vetëm për

faktin se "Berberi i Seviljes"
është një burim formash
regjisoriale, por ç'është më e
rëndësishmja, atë që synoi
posaçërisht për Shqipërinë i
frymëzuar nga fotot e Maru-
bit, Vigner e realizoi në një
moment të caktuar të takimit
të dy kulturave, dramaturgjisë

Trebicka ka fituar njëzet
vite më pak, Helidon Fino me
fustanellë dhe Neritan Liçaj me
bollkat e zeza duken si të dalë
nga miniaturat otomane, ndër-,5 sa Xhuvani më skenike se kur-

j rë me fustan të zi dhe krehjen
e mbledhur pas qafés. Parnë më
shumë se gjysmën e aktit të
parë të "Berberit të Seviljes" të
Bomarshesë dje në Teatrin Ko-
mbëtar me regji të Eric Vign-
er-së, aq sa për të pohuar se
regjisori francez premton në
premierën e nesërme një spe-

" ktakël modem dhe klasik,
qiptar dhe evropian. Çfarë kish-

i: te shprehur në fillimet e punës,
Vigner e ka bërë vepër. Duket
një Berber Sevilje" në formën
e teatrit si ceremonial. Është
herët të flitet një ditë para për
lojën e aktorëve dhe sidomos
për ritmin e komedisë që ësh-
të më e shkurtër dhe e përshta.-
tur nga origjinali. Por ajo
gjysmë e punës e treguar dje na
bën kurioz se si do të rrinë deri
në fund personazhet e veshur
me fustanellat e bardha të
jugut, e folura, e kënduara, e
kënduara dhe prapë e folura,
muzika e Fatos Qerimit që ka
kompozuar enkas për "Ber-
berin", dashuria mes Kontit
Almaviva dhe Rozinës, besni-

-f; këria e Figarosë ndaj të të zotit
dhe lufta me dhëmbë e Barto-
los për të mbajtur në errësirë
një trëndafll. Vigner i ka dhënë

j ceremonial, për shembull, sit-
uatës së rinjohjes së kontit dhe
shërbëtorit. Vallja, nëse mund
të quhet e tillé, vështrimi i ngr-
irë për disa minuta i dy miqve
dhe sjellja rrotull me kërcime
dhe gjeste të prera, që të kuj-
tojnë përballjen e burrave në
vallet dyshe shqiptare, është
një ritual i vërtetë. Këto së bash-
ku me këngët e personazheve
janë elementë të një teatri që
regjisori francez e përcaktoi dje
si muzikal. Është hera e parë
për vetë Vigner-në kjo vënie

ELSA DEMO
franceze dhe traditës sh-
qiptare. Për këtë, Eric Vigner
duhet çmuar.

Një nga protagonistët e
shfaqjes Helidon Fino, në
rolin e Figarosë, rezervon
supriza për spektatorin e te-
atrit, pak nga të cilat i zbu-
Ion te kjo intervistë.
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DITA NDÈRKOMBÈTARE

Monumentet
presin vizita

"Berberi i Seviljes" një burim formash regjisoriale. Atë që synoi
posaçërisht për Shqipërinë i frymëzuar nga fotot e Marubit, regjisori
francez Eric .Vigner e reali.zoi në një moment të caktu.ar të takimit të
dy kulturave, dramaturgjisë franceze dhe traditës shqiptare

Vizita, referate, prezantime, ekspozita, pse jo edhe
vullnetarizëm. Ky është kalendari i parashikuar
për ditën e sotme, e cila i kushtohet tërësisht
monumenteve. Në këtë Ditë Ndërkombëtare
Monumentesh, të gjitha strukturat përkatëse, si
parget arkeologjike, muzetë e drejtoritë rajonale
kanë përgatitur një ditar të veçantë. Kështu në
Bylis, Amantia, Antigone, Apoloni parashikohen
vizita kolektive të nxënësve të shkollave, të cilët
më shumë se të gjithë kanë nevojë të njohin
trashëgiminë kombëtare. Këto vizita shoqërohen
edhe me aktivitete të tjera si promovime librash,
festivale folku, apo lojërash popullore, por edhe
aksione vullnetare për pastrimin e ambienteve të
parqeve. Leksione mbi vlerat e monumenteve dhe
ruajtjen e tyre do të jepen edhe në Muzeun Ko-
mbëtar "Gjergj Kastriot Skënderbeu" në Krujë, në
Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, ku
do hapet edhe një ekspozitë me vepra të papub-
likuara më parë, në Muzeun e Vlorës, etj. Ndërsa
drejtoritë rajonale në Gjirokastër, Vlorë e Korçë
organizojnë vizita në objekte të veçanta monumen-
tale si shtëpia karakteristike e Zekatëve, kalaja,
Voskopoja, Shpella e Trenit, Xhamia e Iliaz bej
Mirahoit, etj. Aktivitetet e sotshme organizohen me
inisiativën dhe mbështetjen e Ministrisë së Tur-
izmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. a.m

Zyrtarë të UNESCO-s dhe ICOMOS-it vézhgojnë nga
afër mbarëvajtjen e punéve në Parkun e Butrintit

UNESCO, vizitê
kontrolli në Butrint
Zhurma për ngritjen e më pas shembjen e
harkut të betontë në Butrint, duket se ka shqetë-
suar institucionet ndërkombëtare që merren
drejtpërdrejtë me trashëgiminë botërore. Sot në
Butrint mbërriti një mision i Zyrës së Trashëgi-
misë Botërore të UNESCO-s, i cili do të vëzh-
gojë nga afër ecurinë e menxhimit në këtë park.
Misioni shoqërohet edhe nga Sekretari i
Përgjithshëm i ICOMOS-it, një prej institucion-
eve më të rëndësishme botërore të restaurimve,
kryesuar nga Gora Solar. Mësohet se misioni do
të marré kontakte edhe me zyrtarë të lartë të
Ministrisë së Kulturës për të diskutuar mbi

• problematikën, që ka mbrojtja e një Parku të
rëndësishëm si Butrinti. Qyteti Antik i Butrintit
u shpall Pasuri Botërore, nën mbrojtjen e
UNESCO-s në vitin 1992. Në vitin 2001, një vit
pas Shpalljes së Parkut Kombëtar të Butrintit
nga qeveria shqiptare, u fut në Listën e
UNESCO-s si pjesë e Trashëgimisë Botërore të
Njerëzimit. Në korrik të 2005-ës në Konfer-
encën Botërore të UNESCO-s në Afrikën e Jugut,
u mor vendimi unamim për heqjen e Butrintit
nga "Lista e Pasurive në Rrezik", pasi sipas
vëzhgimit të bërë nga UNESCO në 2005, situata
e menaxhimit të Parkut Kombëtar ishte
përmirësuar ndjeshëm dhe nuk kishte asnjë
arsye perse të ishte në Listën e rrezikuar, ku u
përfshi në vitin 1997. Gjithsesi debati i hapur
së fundmi për një menaxhim jo profesional të
Parkut Kombëtar të Butrintit pritet të sjellë
edhe reagimet e UNESCO-s si dhe atij të ICO-
MOS-it. Një tjetër pikë e rëndësishme ku ky -
mision do të fokusohet është edhe Piani i
menaxhimit që duhej të hartohej nga Parku
Kombëtar i Butrintit. Në të vërtetë mësohet se
plan menaxhimi është hartuar nga "Fondacioni
Butrinti", pa u konsultuar me specialistë sh-
qiptarë, apo me popullsinë lokale, që banon në
Butrint. Të përjashtuar nga vendimmarrja dhe
konsultimet mbi këtë Plan menaxhimi janë
edhe autoritetet lokale të Komunave Ksamil dhe
Mursi, një faktor ky shumë i rëndësishëm për
miradministrimin e Butrintit. Eshtë fakt i
njohur se në disa raste, kur autoritetet e
ngarkuara për të menaxhuar Pasuri Botërore
ndërmarrin masa që rrezikojnë kontekstin
historik apo integral të një zone të shpallur
Pasuri Botërore, UNESCO ka reaguar në mënyrë
shumë drastike, duke i hequr këtyre vendeve
statusin që kanë fituar. L. Sejdini

SHEKULLI



Aktori i Teatrit Kombaar, Helidon Fino e vierëson si një frym.ë të re punën me regjisorin froncez Eric .Vigner

ankth ç'do më presë pas Figarosë
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KOSTUMOGRAFIA

Nga stili i mbretit Zog tek zonjat e Gjirokastrës
Kostumografja Anita Zajmi ka genë bashkëpunetorja më e
ngushtë e regjisorit Eric Vigner né këtë takim me traditën
shqiptare. Éshtë thénë gjithë ditës dje se kostumet janë njé
pikë e ferté ce. Vigner e shfrytëzon né shifaqiet e tij, aq sa ai
krijon njé fushë té bardhë skenografie, larg tradicionales
dhe e dendéson skerfën pikërisht me kostume dhe ndriçim.
Zajmi thotë se në drejtim të kostumografisë gjithçka është
krijuar mbi konceptin regjisorial. Gjithë elementét e veshjes
janë fund e krye shqiptare, edhe çizmet e bardha që për
moment duken si një element aristokratik i tepruar. Për këto,
për çizmet e Kontit Almaviva (Roland Trebicka) Zajmi i është

referuar një veshjeje tradicionale të përdorur nga Mbreti
Zog. Ndërsa për bollkat e zeza të Bartolos (Nieritan Liçaj)
kostumografja piktore i est-dé referuar veshjes së një princi
mirditor. Zajmi nuk ka preferenca për krahina të caktura.
Kostumet shqiptare nga venu në jug janë një minieré
fantazie e pasur me detaje nga më të çuditshmet. Kështu
për një nga fustanet e Rozinës (Luiza Xhuvani), personazh
që ajo e njeh mirë (ka reatizuar kostumet e operas), ajd i
éshtë referuar xhubletës dhe veshjes së gruas gjirokastrite.
"E réndësishme është që thelbi të jeté shqiptar", thotë Zajmi
e qetë qé gjithë kjo histori është mbyllur me sukses.

Rreth 230 shtëpi botuese
prezantohen në Panairin

Ndërkombëtar të Shkupit

Libri shqip
prezantohet

në Shkup.
Vlungon
Kosova

ose një teatër ndryshe. Vetë
regjisori e quan teatër të lirë,
ku në bazë të konceptit të tij
është loja me mizansenat, me
ndriçimin dhe me kostumet,

brenda një kuptimi dhe
një qëllimi të caktuar
dhe të thellë. Aty,
gjithësesi, janë mar-
rëdhëniet njerëzore. Eric
Vigner na sjell një Figaro
që i përket asaj shtresë që
ka sjellë revolucionet, që
thyen skemat, pavarë-
sisht se mund t'i shërbejë
kontëve apo lordëve. Si-
pas mendimit tim vësh-
tirësia ka qëndruar tek
fakti që një Figaro i shk-
ruar nga Bomarshe 2 shek-
uj e gjysmë më përpara, i
veshur me veshje ko-
mbëtare shqiptare, duhet
të jeté një Figaro kontem-
poran, absolutisht i bara-
bartë me të gjithë. Në fund
të fare nuk do ta quaja më
shumë një Figaro misteri-
oz se sa një Figaro ndryshe.
Për të gjetur një emërues të
përbashkët për të gjitha, për
kërkesën e regjisorit dhe për
mënyrën se si unë e kupto-

1107',', va dhe e lexova veprën në
• **' ese •t origjinal, pavarësisht nga0, kurtimet dhe përshtatja, pro-
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tb` ka clenë në bindjen e regjisorit,
• • • • • • në idené qé ka pasur për bardh

° • • ti e zinë i ndikuar dhe nga kost-•II •• umet né fotot e Marubit. Por
4116 ky i ka paré Figaronë dhe Kan-

• • e tin si dy njerëz të bardhë, si
• • 5 * më të çlirët dhe më të lumtur
le ‘e s• * dhe i ka ndërtuar në kontrast •• • me një Bartolo që është më i

errët, që e mbyll një Rozinë
• brenda të cilën e tkurr e lë me
• 1 dritare mbyllur, pa frymëmar-

• • ' rje. Mendoj se kjo ide është
shumë e qartë. Nuk kemi të
bëjmë me një Figaro alla Com-
media dell'Arte që kërkon
marrëdhënie me publikun.
Është Figaro ai që ndërton ve-
prën, ai fillon ta shkruajë, ko-
mpozon këngën, ngre intrigën
për t'i marré Bartolos Rozinën.
Ai di gjithmonë dy hapa mbra-
pa çfarë ndodh, sepse ai e ndër-
ton gjithë skemën, ngjarjen,
edhe trillin, edhe gëzimin.
Mbase kjo personifikohet me
atë efekt të ndriçimit që
ndërkohë që Figaro afrohet

Njeriu gjithsesi
bashkohet me këdo,
sado i keq apo i
mirë, i zgjuar apo
naiv, trillues apo i
qetë, apo ekspresiv,
diku-diku edhe
unë kam elementë
të përbashkët
me Figaronë
nga publiku për të treguar
nëpërmjet gjuhës. së kome-
disë, hija i rritet nga pas sepse
gjithsési Figaro ky është: jo
vetém mund të dalë i barabar-
té, por mund të ndalë edhe
mbi, përderisa nuk do të hum-
basé asgjë.

Kishit edhe një vokal
shumë të mirë. Éshtë kërkuar kjo
aftësi nga Vigner?

Ka qenë kërkesë e
regjisorit i cili fillimisht na
pyeti si jeni me këngën, a dini
të këndoni. Për një lloj este-
tike të shfaqjes këngët du-
heshin realizuar në më të
mirën e mundshme. Vetë per-
sonazhet nuk janë këngëtarë.
Mund të bëjë një përjashtim të
vogël Figaro. Në origjinal ai
është me kitarë, ai edhe e ko-
mpozon këngën, edhe e shk-
ruan, por kjo ishte kërkesë
edhe tek personazhet e tjerë.
Mbase një stonaturë diku
mund të jeté e qëllimshme.
Unë jam përpjekur ta këndoj
sa më mirë përderisa do t'i jap
temën e këngës shfaqjes, rit-
min fillestar. Ta quajmë një
prolog për atë që do të ndodhë.
Dua të theksoj se në shkollë
kam bërë Korifeun tek "Lisis-
trata", pra është. thjesht një cilë-
si që tek unë bashkohet me
aktrimin.

Ndërsa regjisori është
frymëzuar nga kostumet në fo-
tot e Marubit, ju dhe Roland
Trebickën ju shohim edhe në një
koreografi valleje burrash.

Regjisori nuk ka kërkuar
posaçëris një gjë të tillé. Në
momentin kur ne përballemi
me njëri-tjetrin si dy meshkuj
të barabartë, pavarësisht se
unë e quaj Imzot Konti Alma-
viva dhe ai më thotë Figaro,
këtu janë dy njerëz që e njohin
miré njëri-tjetrin. Jo pa qëllim
Vigner i ka vënë identikë dhe
vallja në idenë e tij ka pasur

një energji të caktuar që do të
përcaktonte të kaluarën e dy
personazheve, të tashmen dhe
të ardhmen. Regjisori ka
kërkuar një valle, e ideuar nga
Gjergj . Prevazi, që mund të për-
shtatet dhe mund të ketë ele-
mentë të folkut tonë.

Monologët né aktin e paré
na japin figurén karakteristike
té një berberi ku përplaset gjithë
informacioni i mëhallës. Një
njeri me 100 veshë dhe me një
urtësi të madhe.

Diku-diku janë elementët
njerëzorë që bashkohen. Nje-
riu gjithsesi bashkohet me
këdo, sado i keq apo i miré, i
zgjuar apo naiv, trillues apo i
qetë, apo ekspresiv, diku-diku
edhe unë mendoj të kem ele-
mentë të përbashkëta me • Fi-
garonë. Në një moment tek
monologu, Figaro thotë se i
kam rruajtur mjekrën gjithë
botës. Si berber ai ka pasur
kontakt me shumë njerëz në
jetën e tij, ka qenë në Madrid,
ka shkruar, ka takuar gazetarë,
censorë, librarë që i pësh-
tirosën dhe penën. Në tekstin
origjinal ai thotë se ka shkru-
ar dhe drama dhe shikon se si
njerëzit qeshnin për gjëra që
për Figaronë nuk kishin es-
encë dhe pastaj shihte se si
hutoheshin për gjëra që për të
kishin esencën më të thellë. Me
fjalë të-tjera Berberi është një
trill artistik që regjisori na e
sjell në mënyrë të tillé për të
zmadhuar kontaktin e Figa-
rosë me botën ose siç shpre-
het ai: i kam rruajtur mjekrën
gjithë botës.

Éshtë hera e paré për ju si
aktor i Teatrit Kombëtar që in-
terpretoni në një vepër të këtij
dimensioni. Sa ndjeni se jeni
zhvendosur nga personazhe të
tjerë që sju kanë marré dhe aq
energji?

Figaronë nuk e kam pa-
sur në listën e personazheve
të cilat kam menduar dhe
vazhdoj t'i mendoj për karri-
erën. Edhe veprën e njihja në
mënyrë të sipërfaqshme. Që
në momentin që rashë në
kontakt me "Berberin", isha i
prirur të derdhja një energji.
Vërtet është një vepër shumë
e njohur, ndoshta në vëmend-
jen e teatrit tonë dhe të
regjisorëve mund të mos ketë
qenë asnjëherë dhe sidomos
mënyra e vënies në skenë më
ngacmon më tepër dhe them
që kjo mënyrë më ka rezer-
vuar një energji të paparash-
ikuar.

Tek ajo lista që përmendët,
cilët personazhe presin?

Më pëlqejnë më shumë
personazhet tragji-komikë. Si
linjë dhe si zhanër tragjiko-

mizmi më ka pëlqyer gjith-
monë. Ka qenë ëndrra e
çdokujt dhe besoj se është: nuk
e di ku do ta gjej komizmin
tek Hamleti, po besoj se do ta
gjej, sepse është veçse tragjik,
më shumë se sa tragjik. Për të
tjerët... për një lloj supersticio-
ni ndoshta më mirë të mos e
them listën, sepse kjo është
edhe e shkurtër, edhe e giaté.

Çfarë ndryshon në kul-
turën e të punuarit me një
regjisor të huaj?

Profesioni ynë ka shumë
gjëra të përbashkëta në gjithë
rruzullin, sepse kalon né një
proces që ka ligjet e veta dhe
kjo shmang ato që mund t'i
quajmë të panjohura të zanatit
ose vështirësi. Ndërsa ajo që e
veçon në këtë rast, është stili i
këtij individi, ajri i tij për këtë
lloj teatri, për këtë lloj . kon-
cepti. Me aq sa kemi paré dhe
në vepra të tjera që Vigner ka
vënë në skenë, ai e ka aplikuar
këtë lloj ajri, këtë teatër të lirë
ku luan me kostumet, me mi-
zansenën, me veprime të cak-
tuara. Kjo mendoj se është një
eksperiencë e re. Me interes
është përballja me një tjetër
kulturë. Nuk pretendojmë që
e njohim 100% kulturën
franceze dhe në të kundërt, por
kontakti ndryshon shumë
gjëra. Dua té theksoj se në prak-
tikën e Vigner-së procesi i tav-
olinës është më i shkurtër, pas-
ja e akullt dhe e bardhë e tek-
stit në kokë dhe pastaj përsh-
tatja gjaté rrugës dhe në mi-
zansena. Në monologët e
brendshëm apo të jashtëm
regjisori Vigner i ka lënë doré
aktorit t'i realizojë. Ndërkci-
hë që në praktikën tonë, ësh-
të një proces i gjaté në tavolinë
për zbërthimin e personazhit,
për marrëdhëniet. •

Cilit momenti i trembeni?
Do t'u ruhem disa mo-

menteve që jam pa tekst dhe
pa veprim, disa momenteve
kur qëndroj mbrapa telajove
dhe vëzhgoj dhe përgjoj se
ç'ndodh në shtëpinë e Barto-
los për të ndërtuar planin për
të ardhmen. Këtyre moment-
eve do t'iu ruhesha shumë.

Do pranonit kollaj një rol
tjetër pas Figarosë?

Për mua kjo është një
përvojë për frymën ndryshe
që vjen në.teatër. Sigurisht pas
çdo pune, aktori ka kërkesën
për hapin tjetër më larg.
Hapin e njëjtë nuk do ta
pëlqente askush, aq më tepër
atë hap që të kthen mbrapa.
Duke mos e njohur repertor-
in që do të vijë në Teatrin Ko-
mbëtar, kam një lloj ankthi
të lehtë si do përballem në
punën e ardhshme.

Shkrimtarë të njohur
shqiptarë promovojnë

veprat e tyre në panairin e
Shkupit, por ndër ta mun-
gojnë autorët nga Kosova.

Nën kujdestarinë e kryemi-
nistrit maqedonas Nikolla
Gruevski u çel dy ditë më

paré, Panairi Ndërkombëtar
i Librit, i cili do të qëndrojë

i hapur deri në datën 22
prill. Panairi u hap në një

sallë gjigante né Shkup, në
nié sipërfaqe prej 6000 m2
ku prezantohen 230 botues
nga Maqedonia, Shqipëria,
Kroacia, Sllovenia, Serbia,

Bosnje Hercegovina, Bullgar-
ia, Britania, Italia, etj. Bie né

sy mungesa e botuesve nga
Kosova. Drejtori i shtëpisë

botuese kosovare, "Buzuku",
Abdulla Zeneli thotë për
gazetën "Shekulli" se nuk
merr pjesë né këtë panair
libri ashtu si asnjë shtëpi

botuese nga Kosova për
shkak të mungesës së ftesës

për ta nga ana e organiza-
torëve maqedonas. Për të ky

fakt është shumë irritues.
' Edhe botuesi i "Dukagjinit", •

Eqerem Basha, thotë se ka
ardhur në Shkup si vizitor

pasi Kosovës nuk i është
planifikuar

ambient në panair.
Ky është panairi i 19- të

Ndërkombëtar që zhvillohet
në Shkup, ku prezantohen

rreth 2000 tituj librash, ku
libri shqip ka një vend té
veçantë. Në programin e

panairit promovime librash
kanë autorët Rexhep

Mejdani, Luan Starova, Fatos
Kongoli, Ali Podrimja,

Mehmet Kraja, Kim Mehme-
ti, Sali Bashota, etj. Kështu

dje né Tetovë në orën 15.00
në amfiteatrin e Univer-

sitetit të Tetovës, prof.
Rexhep Meidani promovoi
librin e tij më të ri "A është.
determinante teoria kuan-
tike". Morën pjesë person-

alitete nga fusha e shkencës
dhe studentë të Universitetit
të Tetovës. Në orën 10.00 né

sallën e takimeve me
lexuesit pranë panairit,

shkrimtari për fémijë
Skënder Hasko zhvilloi një
takim me lexuesit. Ndërko-

hë që takim me lexuesit
zhvilloi në orën 12.00 edhe

shkrimtari Kim Mehmeti
dhe më tej shkrimtari Fatos
Kongoli. Ky i fundit paraqiti

romanin më të ri 'Jeté në
kuti shkrepseje".

Në "Jniversitetin e Tetovës
do të promovohen librat e

Luan Starovës, tre vëllimet e
para të "Sagës Ballkanike",

"Koha e dhive" dhe
"Tregimet e babait". Sipas

organizatorëve, në fund të
panairit do të ndahen çmime

për librin më të mirë dhe
për botuesin më të miré.

Panairi do të vazhdojë deri
më datën 22 prill. Hyrja në
panair është 30 dinarë për
vizitorin e thjeshtë dhe 20

dinarë për studentët .
B.Berberi

Ishte i vështirë realizimi i
Figarosë?

Vështirësia është komple-
kse, jo vetëm pse me "Berberin

e Seviljes" vjen një frymë e re


