
Komunikimi multimedial 
përmes historisë së një atelieri
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ndoshta do t’iu duket disi e çuditshme që koncepti i një ekspozite të niste me një 

togfjalësh të tillë, por në esencë, shpjegimi i këtij togfjalëshi do të zbulojë ngadalë 

edhe lidhjen themelore të zhvillimit të një atelieri, ku të gjithë pjesëmarrësit në mar-

rëveshjen e parë mes tyre janë të detyruar të kthehen në pacientë të iDeSË, përfshi 

këtu dhe vetë drejtuesit e atelierit.

të qenurit pacientë, është një emërues i përbashkët i ndërvarësisë së një grupi kri-

juesish ndaj një thellimi subjektiv që nderet për t’u zbuluar nga trinomi ide, zonë dhe 

gjurmë, si kontekst kulturor. ky trinom, është çelësi i një marrëdhënieje të formatuar 

në komunikimin mes studentëve dhe pedagogëve të atelierit. në të gjitha rasat, sub-

jekti (studenti) është qendra e të gjitha cytjeve të mundshme, duke shkaktuar kësisoj 

një klimë të favorshme për t’u ndierë në një marrëdhënie të ndërtuar  komunikimi. në 

të gjitha rasat jemi të gatshëm të marrim çdo pozicion (objekt-subjekt), për të vjelur 

një identitet të gjetur ose për të rindërtuar rrugën në kërkim të këtij identiteti kulturor.

ky raport na bën të mundur të thellojmë në forma subjektive gjithë  atë kumt të 

dobishëm prurjesh artistike. një formë e re demokratike që buron nga një marrëd-

hënie ku të gjithë konsiderohemi artistë në zgjidhjen dhe identifikimin e asaj sin-

drome që së shumti na shndërron në PaCientË.

tanimë, ne paraqitemi me një ekspozitë e cila është e shtrirë në dhjetë vite rradhazi, 

duke dëshmuar në këtë mënyrë atë çfarë kemi mundur të vjelim nga nismat tona 

krijuese.
në thelb, atelieri është vendi ku eksperimentohet, vendi ku ne modelojmë vetveten 

përmes përvojash të transmetueshme dhe në një kontekst të gjerë të intelektit që 

përmbajmë. Më së shumti ne krijojmë një model që e verifikojmë në aventurën e 

krijimit, në nivelet e gjurmës e të transformimit dhe, sidomos në nivelet e konstatimit 

e të zbulimit përmes identifikimit.

hapësira ku ne vendosim aksionin tonë është e ndërvarur në idetë e reja që pro-

pozojmë, në atë transmetim filozofik të lëvizjes së raporteve të krijuara si klishe, ku 

shpesh operojmë me esenca të reagimit ndaj procesit në lëvizje, që do të thotë se 

në thelb ne nuk pranojmë lehtë të merremi me atë çfarë tashmë është histori, por me 

një aksion individual që priret me ngulm nga intuita dhe referenca krahasuese, pse 

jo edhe nga konteksti social-historik. 

këtë kontekst ne e propozojmë hapur si kundërshti apo si logjikë rrjedhëse e rritjes 

së komunikimit përkundër historisë së deritashme. Platformat tona janë pjesë  e një 

dialogu të hapur për të shpenguar territore të reja, sa më subjektive dhe sa më të pa-

pritura në prerjen e ndiesive e të nënshtresave kreative. këto prerje të subjektivitetit 

propozojnë mediume të cilat favorizojnë formatin e të shprehurit. konteksti historik, 

prurjet e teknologjisë, ofrojnë mundësi të reja identifikimi, dhe përbëjnë një shtysë 

në verifikimin e qëndrimeve tona.

ne dimë të “gabojmë” në mënyrë të frytshme. Përmes kulturës dhe intuitës dimë të 

provojmë, dimë dhe të bëhemi pjesë e shtysave duke besuar që rrisim komunikimin 

në një rast dhe akomunikimin në një rast tjetër dhe, vëmë në krizë çdo gjë për t’u 

shpjeguar me qëndrimin tonë.

revolucioni dixhital ka bërë të mundur dhe rrugë të reja për të përkthyer senset dhe 

ndiesitë me të cilat ne futemi në një mardhënie dhe, kështu realizojmë të gjitha ndër-

varjet që rrjedhin nga qëndrimet tona të formatuara si shtysa të reja, për të qenë në 

dialog të hapur ndaj publikut dhe ndaj vetë materies së artit. Duke paragjykuar veten 

si një territor  të diskutueshëm apo si një realitet absolut në thellësinë e hulumtimit.

V. Myrtezai 
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Pacientë të idesë!



Duke u larguar nga dituria dhe duke humbur disa lidhje të fuqishme të 
shpirtit, duke shkatërruar dhe duke braktisur fjalën, (entitetin kryesor 
që karakterizon njeriun) duke rendur me hapa galopantë drejt sasisë, 
duke u udhëhequr (kryesisht) prej pasioneve të mishit “fuqiplotë”, 
duke u fabrikuar prej sistemit i cili sheh numrin dhe jo njeriun, duke 
vrarë logjikën dhe ndërgjegjen; atëherë s’ngelet gjë tjetër veçse, kjo 
gjendje të jetë shenja e konvertimit nga qenie njerëzore në qenie të 
çuditshme, në qenie pa kuptim, shumë të përafërta me statusin e kaf-
shës, për të mbërritur kështu tek porta e një ngrehine tragjikomike.

Bardhë e zi
e nisim me lojë dhe e mbyllim me lojë: besoj se kjo fjali shpreh 
shumëçka, por për një gjë jam i bindur; jeta nuk është lojë. Duke 
u nisur nga titulli, fjala është për dy situata krejtësisht të ndryshme, 
të pandara prej njëra-tjetrës. Duke i parë si të pakuptimta pa  njëra-
tjetrën, kam materializuar ndijimin tim duke shfaqur disa fragmente 
që kanë të bëjnë me një lojë me gurë, që unë kam luajtur kur kam 
qenë fëmijë, dhe, gjithashtu, disa fragmente të tjera nga një tjetër 
lojë, por kësaj here kemi të bëjmë me një trazim gurësh dominoje, ku 
pjesëtarë të kësaj loje nuk janë më fëmijët, por disa pleq. Pra, kam 
pikasur lojen si elementin e përbashkët dhe shumë të rëndësishëm 
për dy kufijtë e jetës njerëzore.  
Veçse, lipset përmendur se, vetëm në pleqëri arrijmë ta kuptojmë 
se çdo të thotë  jeta si lojë dhe loja si jetë. 

andon ziu - Viti: iii



transfuzion
Duke parë  përpjekjen  e fuqishme dhe të frikshme që njerëzimi  kry-
en në hullinë ose në lëminë e asaj që quhet  high-technology, edhe 
pse mohohen ose neglizhohen çështje serioze dhe imanente që kanë 
rëndësi jetike për të ardhmen tonë; mendoj se, ndoshta pa e kuptuar 
ose duke e kuptuar po konvertohemi në qenie teknologjike, duke hum-
bur kështu atë mrekulli që latinët e quanin SPiritUS, dhe, si rrjedhojë, 
pasojnë entropia dhe kaosi.



Donald Xhelo - Viti: iii



rruga është ena hipnoti-
zuese në të cilën përzihemi 
të gjithë, deshëm apo nuk 
deshëm ne. Dinamika e 
rrugës na rrëmben aq vrul-
lshëm sa që nuk e kuptojmë 
dot që, dikush mund të ketë 
diç për të na thënë apo për 
të na treguar. Më pas, i kthe-
jmë shpinën njëri-tjetrit, dhe 
vazhdojmë rrugën nuk e di 
se për ku…!

ekzistojnë çaste intime në marrëdhënie me pasqyrën 
ku ajo na sfidon përmes imazhit tonë të heshtur. Fytyra 
jonë e pasqyruar në këtë xham me dritëhije magjike, 
duket sikur është shkëputur nga një ëndërr e huaj. në 
këto dy fotografi jam përpjekur t’i heq pasqyrës vela-
turën mitike, e cila na shqetëson të gjithëve, në mënyrë 
që ta përftoj më mirë portretin tim.



Unë...

Dorian hoxha - Viti: iii



Vrapimi



Briken rrozhani - Viti: iii

Pasojë

rruga është ena hipnotizu-
ese në të cilën përzihemi 
të gjithë, deshëm apo nuk 
deshëm ne. Dinamika e 
rrugës na rrëmben aq vrul-
lshëm sa që nuk e kuptojmë 
dot që, dikush mund të ketë 
diç për të na thënë apo për 
të na treguar. Më pas, i kthe-
jmë shpinën njëri-tjetrit, dhe 
vazhdojmë rrugën nuk e di 
se për ku…!



rruga është ena hipnotizuese në të cilën përzihe-
mi të gjithë, deshëm apo nuk deshëm ne. Dinami-
ka e rrugës na rrëmben aq vrullshëm sa që nuk e 
kuptojmë dot që, dikush mund të ketë diç për të 
na thënë apo për të na treguar. Më pas, i kthejmë 
shpinën njëri-tjetrit, dhe vazhdojmë rrugën nuk e 
di se për ku…!



Donika Çina - Viti: ii



jashtë pasqyrës
Përtej një kufiri fizik dhe përtej një pasqyre që bën të mundur përballjen me 
një kufi të vendosur në natyrë, unë jam ajer pa materie dhe e pakapshme. Pra 
funksioni i saj për të identifikuar njeriun përballë humbet dhe ky fakt te fokuson 
tek nje gjendje e brendshme kërkimi metafizik, që nën presionin e faktorit vetëm-
brojtës dhe vetëgjykues i shket arsyes duke u bërë paq i paidentifikueshëm. 
Rrjedhimisht kjo gjendje të shpie tek identifikimi i vetvetes përmes të tjerëve, 
pikërisht tek video-ja e parë, pa frikën e një personifikimi të drejtpërdrejt të tyre 
(të tjerëve), që fillon e humbet tek video-ja e dytë, duke u kthyer në një prani 
të thjeshtë, të parëndësishme përsa i përket identifikimit të drejtpërdrejt të per-
sonazheve. 
e ndërsa këto dy gjendje zhvillohen, aty për aty lind e përforcuar ideja e një 
elementi të thjeshtë e të përbashkët për të gjthë; një frymë-ajer që ekziston si 
entitet i mëvetësishëm, pavarësisht faktit se kush e zotëron.  e gjithë puna rreh 
të trajtojë një pyetje që pulson vazhdimisht në mendjen time: si jam unë? Dhe, 
me një shtëllungë mjegulle kërkon prej jush të dijë si jeni ju?   



Qyteti

ilda ibro - Viti: ii



Pa titull
emocionet tona shuhen si 
shkrimi ne uje
ato zevendesojne  njera tjetren 
duke lene 
tek ne nje ndjesi qe nuk perser-
itet asnjehere

natyra po perpiqet me te gjitha forcat  e saj per te  mbijetuar.



autoportreti
Çdo ditë, në situata të ndryshme, ne zbulojmë nga një 
pjesë të karakterit tonë. kemi gjetur vetëm disa copëza të 
cilat vazhdojnë të plotësohen për të formuar kështu atobi-
ografinë tonë nëpërmjet imazheve.

elona zaimi - Viti: ii



tirana
Me problemin e ndotjes përballet çdonjëri që hedh hapin 
e parë kur bën të hyjë në kryeqytet. kjo është vetëm njëra 
anë e medaljes, pasi ne vërejmë që tymnaja ndotëse po 
i fishk edhe ngjyrat duke i shndërruar në një gri të pak-
uptimtë, dhe, bashkë me ngjyrat edhe shumë kujtime të 
çmuara. 



Labeata Limani Viti: ii

Dritarja ime
kjo është dritarja ime, dhe aty 
jam unë e të “gjithë” pa përjash-
tim.  të vështrosh nga dritarja 
nuk do të thotë asgjë, sepse 
hapësira jetike është ngulfa-
tur gjithandej. nga dita në ditë, 
sjelljet, deri edhe shqisat tona, 
formalizohen duke u shndërruar 
në një uniformitet mekanik. në 
këtë situatë, njeriut s’i mbetet gjë 
tjetër veçse të kërkojë mënyra 
të ndryshme vetëmohimi për 
t’ë ngushëlluar veten. apo, mos 
vallë, i tillë qenka njeriu!? Men-
doj se nuk është kështu, porse  
të gjendur në kllapi, jemi dakor-
duar me këtë letargji krejtëisht 
patetike.  nga do që hedh shi-
kimin, përballesh me ngjyra që 
uniformizohen dhe me forma që 
shformohen duke marrë ca trajta 
kërcënuese.
Gjithsesi, si për artin ashtu dhe 
për artistët, kjo metamorfozë 
është sfida më e madhe që mund 
të jetë hasur ndonjëherë, dhe si 
e tillë vazhdon të jetë e hapur për 
çdonjërin, aq më shumë për ata  
që e kanë kuptuar!  



Strukturat
Mënyra se si unë i shoh këto struktura, vjen si nevojë e çlirimit të brendshëm. kjo orvatje, është shtrirë natyr-
shëm përgjatë disa viteve; në mënyrë që të zëvendësoj një dimension ekzistues me një tjetër që unë propo-
zoj, duke i thjeshtëzuar dhe duke i reduktuar sipas një metode personalizuese: vetëm në këtë mënyrë unë 
ndjehem mirë përballë tyre. tashmë, në një farë mase këto struktura janë bërë pjesë integrale e jetës sime. 

Përmes dëshirës së pash-
mangshme për të vëzhguar 
dhe për të perceptuar ashtu 
siç vetëm ty të lejohet..., 
fundja, përmes asaj që 
është brenda meje. nuk se 
merrem me një koncept të 
caktuar për çdo subjekt apo 
objekt, as me ndonjë kon-
cept të përftuar nga subjekti. 
ngjarja thjesht ndodh, duke 
përfshirë dhe ridimensionu-
ar botën në të cilën unë en-
dem. tani, besoj, është çasti 
im ta mbërthej dhe mos ta lë 
kurrë. 



elton Gurakuqi Viti: iii

Gjendje



tirana sot është e mbushur plot me njerëz të ndryshëm, që 
shikojnë ndryshe, mendojnë njësoj, e veprojnë…
Me këtë makinë shkrimi, kurrë nuk u shkruajtën ato skicat e fam-
shme për bojatisjen e pallateve, e as poezitë që kalonin dorë më 
dorë te sheshi “rilindja”  (ish “zogu i zi”), por është një copëz nga 
e kaluara që ka qendisur historinë. 
në krye dhe në zemër të kryeqytetit qëndrojnë gjithfarë bustesh, 
po aq liliputë e minotaurë, të kollarisur me fjali stoike e gjak be-
tonieresh, që bëjnë pak pis ambientin.
tirana “ProDUCtion” po ua servir fatin e saj pseudonjerëzve 
nëpër kazino e në fushata ndërgjegjësimesh të komercialistëve 
kapitalistë.
Lavdi Çatisë kapitaliste!!!t

tirana



Lajmërimi

tirana
anjeza Dyrmishi Viti: ii



Duke u 
përshtatur

e ndodhur para diafragmës “mistike¬¬” të aparatit, ajo ndjehet 
e  përgjegjshme për pamjen e saj, si një adoleshente që sapo 
ka filluar të kundrojë hiret e saj. Ajo vrapon drejt pasqyrës së 
intimitetit që gjendet përballë dhe brenda saj. ajo harron që 
flokët nuk kanë ngjyrë, fytyra tani nuk rritet për t’u krijuar por 
rritet që të vdesë.



Silvera nikshiqi Viti: iii



ardibilardi



anisa kazazi Viti: iii

kujtime



indrit Goranaj Viti: iiii



elda katija Viti: iiii





Blerina kulheku Viti: iiii





Miljada hysenaj
Viti: iiii





entela hoxha Viti: iii

Pa titull
imazhi i anës së jashtme të 
sendeve, apo i dukurive të 
vetëdijes, në tërësi, bëhet 

i drejtpërdrejtë përmes 
vëzhgimit, por që përmban 

në vetvete një përvojë të re-
alitetit me gjurmë subjektive.  





klodian alldervishi - Viti: iiii





Miljada hysenaj - Viti: iiii



iva Seferi - Viti: iV
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