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Të jesh  artist do të thotë të posedosh gjithmonë arsye dhe ëndrra (Th.Mann)

Arketipi i një natyre të veçantë njerëzore – ajo e  “dreamer’- dhe pikërisht për 
këtë ngritje në mit e aftë të përshkojë periudha dhe kultura, si dhe mishërim i një 
gjëndje shpirtërore dhe mendjeje krejtësisht dhe mrekullisht  ‘a-normal” për të 
ndjellë nevojën, Don Kishoti është frekuentur shpesh nga teatri i baletit, sepse 
koreografi i interesuar të evokojë përmes metaforës së lëvizjes një kusht që është 
rezultat i veprimeve ndonjëherë të çuditshme të një bote të brendshme e mbu-
shur me ëndrra dhe ideale, gjen te Hidalgo i Cervantes-it  sintezën e përsosur dhe 
burimin e pashtershëm të frymëzimit. Sepse Don Kishoti është një dhe njëqind 
mijë dhe secili prej tyre mund të paraqesë Don Kishotin ‘e tij’. Si arrin Eugenio Sci-
gliano, në projektin e ri për Aterballetto, ku koreografi me ndjeshmëri reflektohet 
në personazhin e tij dhe  përkthen zhvendosjen  e njeriut dhe nevojën për të mos 
hequr dorë nga idealet e tij edhe pse realiteti komploton për t’i mbytur.
Në një Spanjë që po ndryshonte me shpejtësi, që po braktiste rregullat dhe vlerat 
e saj, Don -i lufton ankthin dhe pasigurinë e kohërave primitive dhe konfuze duke 
i qëndruar besnik ëndrrave të tij dhe kodit moral, duke i besuar sekretet mikut të 
tij Sancho.
Në mënyrë të ngjashme, në një periudhë po aq konfuze dhe të diktuar nga ndry-
shime të menjëhershme dhe sinqerisht të errta, Kavalieri i Scigliano-s mishëron 
thelbin e ‘të qenë një artist “, duke pretenduar fuqinë e ndjeshmërisë dhe misio-
nin e tij për të” mbajtur gjallë, pavarësisht gjithçkaje- ndjenjën e çudisë në botë “.
Dhe në qoftë se bukuria, në një farë mënyre, do të na shpëtojë, edhe vetë egon e 
Don-it, Sancho Panza falë ndarjes së përvojave të jetës me mikun, do të mësojë të 
gëzojë për t’u mbijetuar vështirësive të ekzistencës.
Vepra bazohet në muzikën spanjolle të shekullit të  shtatëmbëdhjetë dhe atë të 
ditëve tona, si dhe mbi kompozimet e finlandezit Kimmo Pohjonen.



ATERBALLETTO
Kompani Baleti dhe Vallëzimi Bashkëkohor

Aterballetto është Kompania kryesore e prodhimit dhe shpërndarjes së spektakle-
ve të vallëzimit në Itali si dhe realiteti i parë stabël jashtë Fondacionit lirik. E krijuar 
në vitin 1979, paraprirë nga përvoja e Kompanive të Baletit të Teatrove të Emilia 
Romagna-s nën drejtimin e Vittorio Biagi, është formuar nga solistë kërcimtarë 
në gjendje të trajtojnë të gjitha stilet. Aterballetto njihet gjërësisht edhe në nivel 
ndërkombëtar.
Pas Amedeo Amodio, i cili e drejtoi atë për gati 18 vjet dhe Mauro Bigonzetti 
drejtor artistik nga viti 1997 deri në vitin 2007 si dhe Koreografi kryesor i Kompa-
nisë deri në vitin 2012, që prej vitit 2008 drejtimi artistik i është besuar Cristina 
Bozzolini, balerina e parë fikse e Maggio Musicale fiorentino.
Aterballetto ka marrë tashmë profilin e kompanisë së baletit dhe vallëzimit ba-
shkëkohor që ka si element themelor të identitetit të saj artistik angazhimin për 
të mbështetur dhe zhvilluar artin e koreografisë dhe gjuhën absolute të vallëzimit, 
e kuptuar si dinamikë dhe formë në hapësirë, mishërim i  rezonancave ekspresive 
dhe estetike, dialektike me muzikën.
Ky profesion është konsoliduar së tepërmi dhe zgjedhjet artistike janë motivuar 
edhe më tej nga nevoja dhe kurioziteti për të eksploruar shprehjet e ndryshme të 
gjuhës bashkëkohore koreografike.
Në historinë e saj më të fundit të shumtë janë koreografët italianë dhe të huaj të 
cilët kanë punuar me kompaninë: Mauro Bigonzetti, Jiri Kylian, William Forsythe, 
Ohad Naharin, Johan Inger, Andonis Foniadakis, Fabrizio Monteverde, Jacopo Go-
dani, Eugenio Scigliano, Michele Di Stefano, Cristina Rizzo, Giuseppe Spota.

E gjithë kjo ka qenë dhe është e mundur në sajë të zgjedhjeve dhe nga mbështetja 
e Rajonit Emilia Romagna dhe Komunës së Reggio Emilia-s, si dhe të Mibact që 
subvencionon gjithmonë realizimet, aq sa kohët e fundit i ka njohur rolin e Qen-
drës së Prodhimit të Vallëzimit.

Të ardhurat nga shitja e biletave do t’i dhurohen Shkollës së Baletit (Shkolla 
Shtetërore e Baletit) në Tiranë, me qëllim lehtësimin e pjesëmarrjes së studentëve 
që vijnë nga zonat e largëta.

Shkolla e Baletit është një akademi baleti e themeluar në vitin 1957 nga Kës-
hilli i Ministrave. Ajo mirëpret studentë nga mosha nëntë deri në 18 vjeç.  Përveç 
ndjekjes së mësimet dhe ushtrimit në balet, studentët janë të detyruar të ndjekin 
mësimet e shkollës fillore dhe të mesme, për të marrë diplomën e shkollës së me-
sme. Gjatë viteve shkolla ka trajnuar një numër të konsiderueshëm balerinësh, ko-
reografësh dhe mësuesish me famë ndërkombëtare, si: Ilir Kerni, Hektor Buddla, 
Eris Nezha, Kledi Kadiu, Anbeta Toromani, Gentjan Doda, Rezart Stafa, Angjelin 
Preljozaj.



KOMPANIA

Noemi Arcangeli 
Saul Daniele Ardillo 
Damiano Artale 
Alessandro Calvani 
Martina Forioso 
Philippe Kratz 
Marietta Kro 
Ina Lesnakowski 
Valerio Longo 
Ivana Mastroviti 
Riccardo Occhilupo 
Giulio Pighini 
Roberto Tedesco 
Lucia Vergnano 
Serena Vinzio 
Chiara Viscido 
Sveva Berti - Maître de Ballet e Maestro Përsëritës 
Giuseppe Calanni - Maître de Ballet e Maestro Përsëritës 
Gabriela Astileanu - Maestro në piano dhe asistent muzikor

Në rolin kryesor, balerini shqiptar Hektor Budlla

I lindur në Tiranë (Shqipëri) në vitin 1982, ka ndjekur kursin e studimeve të vallëz-
imit klasik dhe është diplomua në Shkollën Baletit të qytetit të tij në vitin 2001, 
me Maestrot S. Dajgi dhe L. Satino. Ka fituar Çmimin e Parë në Konkursin Dance 
Meeting  me passo a due nga Arrëthyesi. Ka ndjekur  kursin e perfeksionimit në 
Qendrën e Dancit – Aterballetto të drejtuar, në atë kohë nga M. Bigonzetti, duke 
vallëzuar me koreografi të Loris Petrillo, L’incantatore, prezantuar në Tetrin Komu-
nal të Modena-s në prill 2002. Nga maji 2002 deri 2008 ka vallëzuar në Baletin e 
Romës. Ka hyrë në Aterballetto në gusht të vitit 2008. Në vitin 2014 ka krijuar për 
Aterballetto “Revolution”, në vitin 2015 “Nordest 4119”.


