
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVA E XXII E GJUHËS ITALIANE NË BOTË - "ITALISHTJA DHE TË RINJTË" 

 

E enjtë 20 tetor h 16:00-18:00 

Salla "Idriz Ajeti" e Fakultetit të Filologjisë, Universiteti "Hasan Prishtina" 

 

Shfaqja e komedisë L'intrepido (Trimëria) 2013, nga Gianni Amelio, italisht me titra shqip 

 

E vendosur në Milanon e tashme, kjo është një odise çapliniane përmes botës së punës – çfarëdo pune, por 

kryesisht punë fizike e pakualifikuar, e parë përmes syve të një burri të moshës së mesme shumë i sjellshëm, i  

cili pranon çfarëdo pune të mundshme të përkohshme, vetëm për t’u bërë i dobishëm dhe të ruajë respektin për 

veten. Vepër e realizuar jashtëzakonisht mirë nga regjisori Gianni Amelio, një pasqyrim simbolik i baticave dhe 

zbaticave në jetë. Me të vërtetë ky është një portret i niveleve të larta dhe të ulëta të jetës moderne. Në zemër të 

tij ndodhet një burrë simpatik (i personifikuar në mënyrë të shkëlqyer nga aktori kryesor Antonio Albanese) i 

cili, megjithë vetminë dhe problemet personale familjare, veçanërisht me djalin e tij, muzikant i talentuar por i 

trazuar, mbetet optimist edhe kur atij dhe njerëzve që ai takon iu ndodhin gjëra të tmerrshme. Me jehonën e 

filmave si Being There (Të qënit aty) por edhe Zelig, Trimëria është lehtësisht satirik, i vëzhguar në mënyrë 

akute, dhe ndonëse ka atmosferën e një fabule, është i mbushur me një kolonë zanore jashtëzakonisht të qëlluar. 

 

Ambientato nella Milano dei giorni nostri, è un'odissea chapliniana attraverso il mondo del lavoro - ogni tipo 

di lavoro, soprattutto quello manuale non qualificato, visto attraverso gli occhi di un uomo di mezza età 

profondamente gentile, che accetta ogni possibile occupazione temporanea, pur di poter essere utile e 

mantenere il rispetto di sé. Un'opera splendidamente realizzata dal regista Gianni Amelio, un ritratto simbolo 

degli equilibrismi della vita moderna. Al suo centro si trova un uomo comprensivo (incarnato superbamente dal 

protagonista Antonio Albanese) che, nonostante la solitudine e i problemi personali della sua famiglia, 

riguardanti soprattutto il figlio musicista, insieme fragile e di talento, rimane ottimista anche quando accadono 

cose terribili a lui e alle persone che incontra. Con echi di film come Oltre il giardino e persino Zelig, 

L'Intrepido è delicatamente satirico, acutamente descritto e, nel presentare l'atmosfera di una favola, è 

impreziosito da una meravigliosa colonna sonora. (imdb.com) 

 

Prezantim muzikor 

Vincenzo Bellini - "Cara luna, che inargenti" 

da Le nozze di Figaro di Mozart - "L'ho perduta ... me meschina" 

 

Arjeta Krosa - Flautiste. E diplomuar në nivelin Bachelor, në Universitetin "Hasan Prishtina", Fakulteti i 

Arteve Muzikore -Dega instrumental Flautë, klasa e Prof.Mr. Venera Mehmetagaj Kajtazi. Aktualisht studente 

në nivelin Master. Pjesëmarrëse në festivale, masterklase e koncerte të ndryshme muzikore. 

Rrezarta Ramadani – Soliste. Aktualisht vijon studimet Bachelor në Universitetin "Hasan Prishtina", 

Fakulteti i Arteve Muzikore - Dega Solo këndim, në klasën e Prof. Sanije Matoshi. Pjesëmarrëse në festivale, 

masterklase, koncerte të ndryshme muzikore. 

 


