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Njëzet vjet pas shpërbërjes së Jugosllavisë,
klasa politike e shteteve të reja ka vazhduar t'i
promovojë vlerat shoqërore të pandara nga
ideologjia e dhunshme nacionaliste. Ky kod i
shtypjes e ka margjinalizuar ndikimin e
individëve dhe të grupeve të cilët besojnë në
kulturën e tjetërsisë dhe janë të angazhuar për
vlera të barazisë dhe solidaritetit. Njëra prej
disa mënyrave të kundërpërgjigjes ndaj kësaj
ideologjie të izolimit dhe të armiqësisë do të
ishte të riafirmoheshin vlerat e cekura më lartë,
të cilat do të mund të nxirreshin nga tradita
liberale e të kaluarës.
Programi “Politikat e Reja të Solidaritetit përmes
produksionit kulturor dhe të dijes” nxitë forma
të reja të solidaritetit përmes rrjedhjes së dijes,
shkëmbimit kulturor dhe produksionit artistik
ndërmjet njerëzve nga Tuzla, Prishtina dhe
Beogradi. Programi njeh dhe stimulon zona
spontane, anarkike, fluide të eksperimentimit
dhe të invocaioneve, e ku shumë gjëra të reja
do të krijohen përbrenda kornizës tematike të
projektit. Agjentët udhëheqës të procesit do të
jenë REP (research-education-production,
hulumtim-edukim-produksion) ekipet, të krijuara
nga secili partner i programit. REP-ët do t'i
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grumbullojnë dhe sistemojnë të dhënat dhe
informacionet, do t'i arkivojnë materialet dhe do
t'u komunikojnë rezultatet e tyre përfituesve të
paraparë; qëllimi është që të mblidhen të rinjët
për t'i shfrytëzuar kodet e reja kulturore dhe
informacionet e riformësuara dhe që ata të
fuqizohen për ta krijuar produksionin e tyre
përmes një rrjeti vullnetarësh në rritje. Produktet e
tyre finale do të jenë shfaqje teatrore,
performansa artistike, ekspozita dhe lexime duke i
aktivizuar hapësirat publike për dije alternative dhe
produksion artistik. Ky program mbështetet nga
Sëiss Cultural Programme në Ballkanin
Perëndimor.
Takimi i parë në Prishtinë që do të mbahet me
datat 14, 15, 16 dhe 17 Prill përfshin edhe
prezantimin e dy antologjive të letërsisë në shqip
dhe serbisht “Nga Beogradi, me dashuri” dhe “Nga
Prishtina, me dashuri”, në të cilat janë prezentuar
një numër i madh autorësh të rinj nga Kosova dhe
Serbia. Këto dy antologji janë publikuar me
ndihmën e TRADUKI-t.
Poashtu, në polip night, që mbahet në këtë
kornizë tematike të projektit, do të bëhet edhe
promovimi i librit me poezi “polip - Ky vend është
tash kopshti ynë zoologjik”, në të cilin janë
përfshirë krijimet poetike të poetëve nga regjioni
dhe Gjermania që ishin pjesmarrës në edicionin e
parë të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë – polip,
të mbajtur në tetor të vitit të kaluar në Prishtinë.

Twenty years after the collapse of Yugoslavia,
the political class of the newborn states has
continued to promote social values inherent to
the violent nationalistic ideology. This code of
oppression has marginalized the influence of
individuals and groups who believe in culture
of otherness and are committed to values of
equality and solidarity. One of many ways in
counteracting this ideology of isolation and
hostilities would be to reaffirm the above
values that could be tracked back to the
libertarian tradition of the shared past.
The program “New politics of Solidarity
through Cultural and Knowledge production”
fosters new forms of solidarity by the flow of
knowledge, cultural exchange and artistic
production between people of Tuzla, Prishtina
and Belgrade. It recognizes and stimulates
spontaneous, anarchic, fluid zones of
experimentation and joy, innovations where a
lot of new things will be created within the
project thematic framework. Leading agents of
the process will be the research-educationproduction teams (REP) set up by each
project's partner. REPs will collect and collate

Also, in polip night, organized within this thematic
frame of the project, the promotion of poetry
book “polip - ky vend është tash kopshti ynë
zoologjik” (polip – this place is now our zoo) will
take place, comprising poetic works of the poets
from
the region and Germany who took part in the
A JOINT PROGRAM BETWEEN
first
edition
of The International Poetry Festival –
QENDRA MULTIMEDIA (PRISHTINA),
polip,
which
took place in October last year, in
CZKD (BELGRADE) AND CENTER "GRAD" (TUZLA)
Prishtina.

14 PRILL (E ENJTE)

14 APRIL (THURSDAY)

20:00 – 21:00 – “Këmisha e gjakut”,
shfaqje nga Bekim Lumi. Produksion i Teatrit “Loja”
dhe Qendrës Multimedia
Vendi: Muzeu Etnologjik, Prishtinë

20:00 – 21:00 – “Këmisha e gjakut” (Blood Shirt),
a play by Bekim Lumi. “Loja” Theatre and
Qendra Multimedia Production
Place: Ethnologic Museum, Prishtina

15 PRILL (E PREMTE)

15 APRIL (FRIDAY)
11:00 – 11:30 – Project presentation to the media
11:30 – 13:00 – Hope after Mass Graves - Cross
Generation Narratives (essays reading by: Elvis Kusljugic,
Lejla Osmic, Dijana Avdagic, Adis Sadikovic, Azra Causevic)
Place: Dodona Theatre
15:00 – 17:00 – A future for Prishtina's past / Cultural visit
in Prishtina, guided by Besa Shahini
17:00 – 19:00 – The transformation of public space From
Brotherhood to Unity and Back / Thematic presentation
by Eli Gashi
Place: Pallati i Rinisë dhe Sporteve (Boro e Ramizi)
20:00 – 23:00 – The play “Rock’n’roll” by Tom Stoppard,
directed by Dino Mustafic.
Place: National Theatre of Kosova

11:00 – 11:30 – Prezantim i projektit për Media
11:30 – 13:00 – Shpresa mbas Varrezave Masive
–Narrative ndër brezore (lexime eseshë nga
Elvis Kusljugic, Lejla Osmic, Dijana Avdagic,
Adis Sadikovic, Azra Causevic)
Vendi: Teatri Dodona
15:00 – 17:00 – Një e ardhme për të kaluarën e
Prishtinës / Vizitë kulturore në Prishtinë,
nën udhëheqjen e Besa Shahinit
17:00 – 19:00 – Transformimi i hapësirës publike:
Nga Vëllazërimi në Bashkim dhe Prapa /
Prezantim tematik nga Eli Gashi
Vendi: Pallati i Rinisë dhe Sporteve (Boro e Ramizi)
20:00 – 23:00 – Shfaqja “Rock’n’roll”
nga Tom Stoppard, me regji të Dino Mustafiq.
Vendi: Teatri Kombëtar I Kosovës

16 APRIL (SATURDAY)
11:00 – 13:00 – Meeting of generations/ “Bacaèi sjenki”
facilitate discussions between older and new generations
– the thematic frame is the novel M. Krlezha “On the verge
of mind” and the critical relationship of the individual
towards reality.
Place: Dodona Theatre
18:00 – 19:00 – Promotion of two literature anthologies
“Nga Beogradi, me dashuri” and
“Nga Prishtina, me dashuri”, recently published in Belgrade
and Prishtina. During the promotion the following authors
will be presented: Sasa Ilic, Arben Idrizi, Sasa Ciric, Halil
Matoshi, Tomislav Markovic, Shkelzen Maliqi, Anton Berishaj,
Ardijan Haxhaj, Ervina Halili, Fadil Bajraj, Jeton Neziraj etj.
Place: Dit e nat
20:00 – 23:00 - polip night / Reading of poetry and texts
by the authors: Arben Idrizi, Tomislav Markovic, Anton
Berishaj, Sasa Ciric, Halil Matoshi, Trina Gojani, Shpetim
Selmani, Sasa Ilic, Ballsor Hoxha, Ervina Halili.
- Hard Core Operetta of the songs of Damir Avdic Graha Hope after mass grave. Performed by: Elvis Kusljugic and
Azra Causevic
- Promotion of the poetry book “polip – This place is our
zoological garden now” with authors from Balkans and
Germany.
- Poetry slam session
Place: Tetris - hapësira manipuluese

16 PRILL (E SHTUNE)
11:00 – 13:00 - Takim gjeneratash / “Bacaèi sjenki”
fasilitojnë bisedën ndërmjet gjeneratës së re dhe
asaj të vjetër – korniza tematike është novela e M.
Kërlezhës “Në cep të mendjes” dhe raporti kritik i
individit karshi realitetit.
Vendi: Teatri Dodona
18:00 – 19:00 – Promovimi i dy antologjive të
letërsisë “Nga Beogradi, me dashuri” dhe “Nga
Prishtina, me dashuri”, të botuara këtyre ditëve në
Beograd dhe Prishtinë. Në promovim marrin pjesë:
Sasha Iliq, Arben Idrizi, Sasha Qiriq, Halil Matoshi,
Tomisllav Markoviq, Shkelzen Maliqi, Anton Berishaj,
Ardijan Haxhaj, Ervina Halili, Fadil Bajraj,
Jeton Neziraj etj.
Vendi: Dit e nat
20:00 – 23:00 - polip night / Lexim poezish dhe
tekstesh letrare nga autorët: Arben Idrizi, Tomisllav
Markoviq, Anton Berishaj, Sasha Qiriq, Halil Matoshi,
Trina Gojani, Shpetim Selmani, Sasha Iliq, Ballsor
Hoxha, Ervina Halili.
- Hard Core Operetta e këngëve të Damir Avdic
Graha - Shpresa pas varrit masiv. Performojnë: Elvis
Kusljugic dhe Azra Causevic.
- Promovimi i librit me poezi “polip – Ky vend është
tash kopshti ynë zoologjik” me autorë nga Ballkani
dhe Gjermania.
– Poetry slam session
Vendi: Tetris - hapësira manipuluese

17 APRIL (SUNDAY)

17 PRILL (E DIEL)
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data and information, archive materials and
communicate their results through to the targeted
beneficiaries; the purpose is to get together
young people to harness new cultural codes and
reshaped information and to empower them to
create their own production through a growing
grass-root network of volunteers. Their final
products will be theater plays, art performances,
exhibitions, and stage readings that activate
public space for alternative knowledge and art
production. This program is supported by Swiss
Cultural Program in Western Balkans.
The first meeting in Prishtina that will be held on
14, 15, 16 and 17 of April includes also the
presentations of two literature anthologies in
Albanian and Serbian “Nga Beogradi, me dashuri”
(From Belgrade with love) and “Nga Prishtina, me
dashuri” (From Prishtina with love), where a big
number of young authors of Kosova and Serbia
are presented. These two anthologies were
published with the support of TRADUKI.

11:00 – 13:00 – Kërlezha në Kosovë / “Projekti
tashmë i harruar i “Enciklopedisë së Jugosllavisë” i
Mirosllav Kërlezhës, i viteve të gjashtëdhjeta dhe të
shtatëdhjeta të shekullit të kaluar, ka qenë
fushëbetejë e shpikjes, diskutimeve intelektuale dhe
të polemikave që kanë zgjatur shumë. Të dhënat për
Kosovën kanë qenë, gjatë gjithë kohës së krijimit të
Enciklopedisë, subjekt i luftës politike.
Borka Paviqeviq dhe Branimir Stojanoviq do të
prezantojnë historinë e të dhënave në lidhje me
Kosovën në Enciklopedinë e Jugosllavisë.
Në bisedë me Nehat Islamin, do të rikonstruktohen
rrethanat në të cilat Nehat Islami ka biseduar me
Mirosllav Kërlezhën rreth problemeve dhe temave të
cilat këto biseda kanë ngjallur, si dhe rreth kujtimit
për Kërlezhën dhe praninë e tij në Kosovë.
Vendi: Dit e nat

Financed by

11:00 – 13:00 – Krleza in Kosova / “The project which is
now forgotten of “Encyclopedia of Yugoslavia” of Miroslav
Krleza, of the sixties and seventies of the last century, has
been the battlefield of innovations, intellectual discussions
and polemics which lasted for a long time. The entries on
Kosova have been subject to political war during whole time
of the creation of Encyclopedia.
Borka Paviæeviæ and Branimir Stojanoviæ will present the
history of the entries regarding Kosova in the Encyclopedia
of Yugoslavia.
In conversation with Nehat Islami, circumstances will be
reconstructed in which Nehat Islami had discussions with
Miroslav Krleza on problems and topics which arose due to
this conversation, as well as about remembering Krleza and
his presence in Kosova.
Place: Dit e nat

