
 
 
 
 

SHOWCASE TEATROR I KOSOVËS2019 
 

 
 
PROGRAMI 
 
31 tetor - E enjte  
20:00 – 21:30 | Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 
Shfaqja: SHFAQJA E FUNDIT E MARIE GJONIT  
Shfaqje në gjuhën shqipe me titra në gjuhën angleze. Biletat: Teatri Kombëtar i Kosovës 
 
01nëntor – E premte 
10:00 – 11:30 | Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë  
Promovimi i teatrit kosovar 
 
12:00 – 13: 30 | Teatri Oda, Prishtinë 
Shfaqja: HIPOKRITËT apo PACIENTI ANGLEZ 
Shfaqje në gjuhën shqipe me titra në gjuhën angleze.Biletat: Hyrja e lirë 

 
16:00 – 17:30 | Teatri i qytetit në Gjilan 
Shfaqja: ERDHI GODOJA  
Shfaqje në gjuhën shqipe me titra në gjuhën angleze.Biletat: Hyrja e lirë 

 
20:00 – 21:30 | Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë  
Shfaqja: PESË STINËT E ARMIKUT TË POPULLIT 
Shfaqje në gjuhën shqipe me titra në gjuhën angleze. Biletat: Hyrja e lirë 

 
22:00 – 23:00 | Menza Ramiz Sadiku, Prishtinë 
Mbrëmje muzikore 
 
 
 
 
 



02 nëntor – E shtunë 
10:00 – 11:30 |Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 
Kompania teatrore Liria dhe Simon Pitaqaj prezantojnë: Lexim e diskutim me Rexhep 

Mitrovicën e Arben Bajraktarin: INKUIZITORI I MADH.  
Lexim në gjuhën frënge, pasuar nga një diskutim në frengjisht me përkthim simultan në gjuhën shqipe e 

angleze.  

 
15:00 – 17:00 |Teatri i qytetit “Adriana”, Ferizaj 
Shfaqja: UN INSPEKTORI 
Shfaqje në gjuhën shqipe me titra në gjuhën angleze. Biletat: Hyrja e lirë. 

 
20:00 – 21:00 | Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 
Shfaqja: SFINGA E GJALLË 
Shfaqje në gjuhën shqipe me titra në gjuhën angleze. Biletat: Teatri Kombëtar i Kosovës 
 

 
 
03nëntor – E diel 
10:00 – 12:00| Prishtinë 
Shëtitje nëpër Prishtinë 
 
14:00 – 15:00 |Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 
Diskutim: “KOSOVARI”NË KORNIZË 
Në gjuhën angleze. 
 
16:00 – 17:30 | Teatri Dodona, Prishtinë 
Shfaqja: IM ATË E DONTË ADOLFIN 
Shfaqje në gjuhën shqipe me titra në gjuhën angleze. Biletat: Hyrja e lirë.. 

 
20:00 – 21:00 |Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 
Performansë e baletit: O.TAKA 
Biletat: Hyrja e lirë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SHFAQJET TEATRORE 
 

 

SHFAQJA E FUNDIT E MARIE GJONIT 
 
Nga: Veton Surroi // Regjia: András Urbán // Aktorët: Shkelzen Veseli, Edona Reshitaj, Armend Baloku, 
Adrian Morina, Shpëtim Kastrati, Ylber Bardhi // Kompozitore: Irena Popovic- Dragovic // Muzikantë: 

Drin Tashi and Tomor Kuçi // Skenograf: Mentor U. Berisha // Kostumet: Yllka Brada // Dramaturg: Jeton 

Neziraj // Përkthimi në gjuhën angleze: Aurela Kadriu // Asisitent regjisor: Imer Mushkolaj // Ndriçimi: 

Sherif Sahiti. 

 
Produksion i Teatrit Kombëtar të Kosovës 

 

31 tetor, 20:00, Teatrit Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 

 

Një udhëheqës komunist dhe një primadonë teatri nisin një lidhje dashurie e cila i 

mbijeton sfidave kur ai largohet e izolohet nga politika, angazhimi në negociatat me 

policinë sekrete serbe për të ndalur luftën në Kosovë, mbikqyrja nga një familje kosovare 

e informatorëve dhe së fundi lufta.  

Një perspektivë historikë e Kosovës është dhënë përmes përfaqsimit të një familje 

kosovare informatorësh e cila gjeneratë pas gjenerate i shërbenin secilit regjim – mbretit 

serb, fashistëve italianë, nazistëve, komunistëve serbë, komunistëve shqiptarë të Kosovës 

– e deri tek ai i sotmi.   

“Shfaqja e fundit e Marie Gjonit” sjell bashkë tragjiken e komiken në këtë narrativëqë 

përpiqet të kuptojë të ligën njerëzore si dhe dashurinë pa kushte. Përdorimi i së ligës që 

gjithmonë shpjegohet me “arsyet më të larta” (si religjioni, kombësia, shteti) shndërrohet 

në fokusin e gjykimit në Tribunalin Ndërkombëtar për Krimet e Luftës në Hagë në të 

cilin udhëheqësi komunist është dëshmitari kryesor. Dashuria pa kushte i mbetet 

primadonës Marie Gjoni që ta shpjegojë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIPOKRITËT apo PACIENTI ANGLEZ 

Nga: Jeton Neziraj // Regjia: Blerta Neziraj & Agon Myftari // Aktorë:  Ilire Vinca, Bajrush Mjaku, 

Dukagjin Podrimaj, Shpetim Selmani, Ernest Malazogu, Daniela Markaj  // Skenografë: Igor Vasiljev // 

Kompozitor: Gabriele Marangoni // Kostumet: Albulena Borovci // Asistent skenografie: Isidora Spasic// 

Asistentë të regjisë: Enkeleda  Simitxhiu Avdiu, Rina Galani // Ndriçimi: Mursel Bekteshi / Drejtor teknik: 

Fatlum Idrizi 

Produksion i Qendra Multimedia, Prishtinë // www.qendra.org / info@qendra.org 

01 nëntor, 12:00h, Teatri Oda, Prishtinë 

 

Komedia “Hipokritët ose pacienti anglez” merret me sistemin shëndetësor i cili, i zënë në 

kurthin e kapitalizmit e të politikave neoliberale, është shndërruar në njërën prej 

gangrenave kryesore të shoqërive bashkëkohore në Ballkan, dhe jo vetëm. Shëndetësia 

s’është krijuar jo për t’iu shërbyer qytetarëve, por për t’i shërbyer industrisë 

farmaceutike, asaj të sigurimeve shëndetësore e spitaleve private, të cilat shëndetin e 

pacientit e shohin si produkt prej të cilit duhet të fitohet dhe prej të cilit mund të 

akumulohet kapitali. Kujdesi shëndetësor është marketizuar e komercializuar, kurse 

institucionet shëndetësore publike funksionojnë në kushte të mjerueshme, me mjek të 

korruptuar e mizantrop.

 

Por sistemi shëndetësor natyrisht nuk 

vepron i vetëm dhe i shkëputur, ai është 

pjesë e një hallke më të gjerë të 

keqpërdoruesve që vijnë nga politika, 

nga biznesi farmaceutik, nga kompanitë 

e sigurimeve, nga kompanitë e prodhimit 

të aparaturave mjekësore e nga nëntoka e 

krimit të organizuar. 

Të pasurit marrin trajtim në klinikat e 

shtrenjta private në vend apo gjetiu në 

Evropë. Të varfërit vdesin, duke pritur 

në radhë në spitalet publike, ose vdesin 

në përpjekje për t’grumbulluar financa 

për t’u trajtuar në spitalet private. Kjo 

situatë ka thelluar pabarazinë mes 

shtresave sociale dhe shtetet në regjion, 

të udhëhequra nga elita politike të 

korruptuara, janë duke i kontribuar kësaj 

pabarazie.

http://www.qendra.org/
mailto:info@qendra.org


Në Kosovë, rreth 50 mjekë e ish-zyrtarë qeveritar janë duke u akuzuar për skandalin e 

quajtur “rasti stenta”, për mashtrim, keqpërdorim të pozitës zyrtare e marrje ryshfeti. 

Mjekë të tjerë, ndërkohë, janë dënuar për rastin tjetër të klinikës private “Medikus”, për 

trafikim ilegal të organeve. Një grup tjetër ndërsa akuzohet se ka qenë duke 

bashkëpunuar me kompanitë farmaceutike, duke u përshkruar pacientëve barna sipas 

emrit të kompanisë që i prodhon. 

Në komedinë “Hipokritët ose pacienti anglez”, 6 personazhet, na tregojnë me shumë 

humor, për qendrat e masazheve në Ballkan, ku praktikohet ‘happy-end’-i (eufemizëm 

për masturbimin), për transplantin ilegal të veshkave e për operacionet mashtruese të 

stentave të zemrës – krejt këto, nën hijen e punimeve intenzive për ndërtimin e 

‘autoudhës së paqës ballkanase’. Në “Hipokritët…” publiku do të shoh anën 

‘pornografike’ të një shoqërie e cila është duke praktikuar një happy-end kolektiv… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ERDHI GODOJA 
 
Nga: Daniel Curzon // Regjia: Shkelzen Berisha // Aktorë: Avni Shkodra, Gani Rrahmani, Tringa Hasani 

dhe Njomëza Kalaveshi // Kostumet e skenografia: Bekim Korça 

 

Produksion i teatrit të qytetit të Gjilanit 

 

01 nëntor, 16:00, Teatri i qytetit të Gjilanit 

 

Aty ku përfundon vepra e fashme e 
Beckett-it “Duke pritur Godonë”, 
fillon komedia e absurdit 
ose shfaqja “Erdhi Godoja” e Daniel 
Curzon, e cila edhe e sjellë pikërisht 
Godonë. Një shfaqje 
plot lojë, me shumë ngjyra e situata 
të jashtëzakonshme. 
Dy njerëz, të pa aftë për të vepruar, 
lëvizin a mendojnë në një mënyrë 
apo tjetër pa ndihmën e 
dikujt tjetër. Ata presin 
shpëtimtarin e tyre dhe ai vjen por 
dështojnë ta kuptojnë se pritja është 
vetëm çështje e zgjedhjes. 
Një parodi absurdiste me humor 
fantastik nga Daniel Cruson, me 
regji nga Shkelzen Berisha. Në 
role: Avni Shkodra, Gani Rrahmani, 
Tringa Hasani dhe Njomza 
Kalaveshi. Skenografia dhe 
kostumet Bekim Korça. 
Një shfaqje jashtëzakonisht e 
larmishme në teknika të punës,  
në ngjyra të personazheve, me 

kujdes estetik mjaft të veçantë në harmonizimin e muzikës, elementëve skenografik 
e vizual dhe kostumeve krahas situatave skenike. 

 
Historia e dy njerëzve pa ndonjë destinacion të qartë jetësor vetëm sa për t’i bërë 
aktive jetët etyre, të cilët arsyetohen se janë në pritje të shpëtimtarit të tyre, që edhe 
kur ju vjen, ata dështojnë ta kuptojnë atë që kanë pritur tërë jetën - Domethënien! 
 
Gjithçka do të prezantohet mes situatave me plot humor dhe pamjes së sjelljeve 
absurde që burojnë kontekste që i ndeshim në jetët tona çdo ditë. Katër aktorë do të 
përjetojnë fijen që lidh jetët e përditshme me situata mbushur me varietete 



spektakli skenik, për gjetjen e përgjigjeve të shumë pikëpyetjeve shpirtërore, 
materiale dhe intelektuale, do të japin një pamje të përthellë të dualitetit të natyrës 
njerëzore. 
 
 

PESË STINËT E ARMIKUT TË POPULLIT 

 
Nga: Jeton Neziraj // Regjia: Blerta Neziraj // Aktorë: Armend Smajli, Shpetim Selmani, Egzona Ademi, 

Kushtrim Qerimi, Afrim Muçaj, Verona Koxha // Skenografia e kostumet: M. Nurullah Tuncer // Muzika: 

Irena Popovic- Dragovic // Koreografika: Gjergj Prevazi // Drejtoreshë për marrëdhënie me jashtë: Maud 

Dinand // Asistent i regjisë: Ermal Sadiku // Menaxhere e skenës: Lendita Idrizi // Video: Ilir Gjocaj // 

Drejtor teknik: Fatlum Idrizi // Ndriçimi: Mursel Bekteshi // Përkthimi: Sara Sulejmani // Rrobaqepës: 
Shemsi Avdiu // Producent ekzekutiv: Bernard Berisha  

 

Produksion i Qendra Multimedia, Prishtinë // www.qendra.org / info@qendra.org 

01 nëntor, 20:00, Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 

 

 

 
 

“Njeriu më i fuqishëm në botë është ai 

që bënë ballë i vetëm” 

― HENRIK IBSEN, Armiku i 

popullit 

 
E administruar nga UN-i, Prishtina e 

pasluftës po kërcënohej nga ndërtuesit e 

fuqishëm ilegalë të cilët, në kundërshtim 

me të gjitha rregullat urbanistike, po 

ndërtonin brutalisht në çdo cep të saj. 

UN-i, në emër të politikave neoliberale 

të tregut, po e toleronte dhe po i krijonte 

terren të favorshëm këtij shkatërrimi. Por 

në këtë proces ishin të përfshirë poashtu 

edhe shumë prodhues të materialeve 

ndërtimore nga vendet tjera të Evropës, 

të cilët kishin interes nga ky 

“rekonstruktim i shpejtë”.

 
Arkitekti e planifikuesi hapësinor Rexhep Luci po përpiqej të vinte kontroll urbanistik. 

Për kompanitë e ndërtimit e ato të prodhimit, për kastat e korruptuara politike, për mediet 

oportuniste, për komandantët e luftës, për zyrtarët e UN-it e për shumëkënd tjetër, ai ishte 

“armiku”. Rexhep Luci ishte kërcënuar me jetë disa herë dhe pastaj edhe ishte vrarë në 

hyrje të banesës së tij në Prishtinë.

 

http://www.qendra.org/
mailto:info@qendra.org
https://www.goodreads.com/work/quotes/2307067
https://www.goodreads.com/work/quotes/2307067


Prishtina, qyteti që ka fituar luftën por e ka humbur paqen, është sot qyteti me ajrin më të 

ndotur në Evropë. Kompanitë e ndërtimit vazhdojnë të abuzojnë me dhjetëra mijëra 

punëtorë të angazhuar në sektorin e ndërtimtarisë, të cilët paguhen keq, punojnë në 

kushte ekstreme të pasigurisë fizike dhe pa sigurim shëndetësor. Gjatë një viti në Kosovë, 

në vendin e tyre të punës, vdesin apo pësojnë aksidentqindra punëtorë të këtij sektori. 

Familjet e tyre nuk kompensohen kurrë. 

 
PESË STINËT E ARMIKUT TË POPULLIT, flet për “heroin që komprometohet nga 

shumica” dhe për “përgjegjësinë e shumicës, si armike e të vërtetës dhe lirisë” (Ibsen, 

përmes Stockmann). Por kjo shfaqjena flet edhe për hipokrizinë e misioneve të paqes të 

UN-it, të cilat, në emër të stabilitetit politik, në emër të paqes, zhvillimit e të 

rikonstruktimit, mbyllin sytë përballë dr. Stokmanëve, dhe rrjedhimisht, bëhen 

pjesëmarrës në vrasjen e tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN INSPEKTORI 

 
Nga David Farr // Regjia: Erson Zymberi // Aktorë: Kushtrim Qerimi, Jajush Ramadani, Sherif Bega, 

Kushtrim Emërllahu, Milot Salihu, Edona Berisha, Dardana Mehmeti, Urata Shabani, Arben Marevci, 

Dashuri Rexhepi, Valdrin Osmani, Ali Krasniqi, Durim Neziri, Ekrem Jakupi dhe Nexhat Xhokli // 

Skenografia: Bekim Korça // Muzika: Betim Bekteshi // Kostumet: Eleonora Gagica // Ndriçimi: Hajrullah 
Elezi  

 

Produksion i teatrit “Adriana” – Ferizaj  

 

02 nëntor, 15:00h, Teatri i qytetit “Adriana” Ferizaj 

 

 

Pas identifikimit të tij, 
në Marriot Hotel, nga 
agjentët qeveritarë të 
cilët janë gjithnjë në 
“kërkim” të një 
makiatoje të vërtetë, 
një biznismen i 
panjohur e i varfër, 
merret gabimisht nga 
ta për një inspektor të 
frikshëm të UN-it i cili 
pritet të kontrollojë 
qeverinë e korruptuar 
të vendit. Loja e tij, 

përmes situatave nëpër të cilat bie, shpërfaqë krimet financiare të shtetit, 
korrupsionin dhe mënyrën shkatërruese të funksionimit të qeverisë. UN 
INSPEKTORI eksploron lakminë njerëzore, imoralitetin, korrupsionin dhe zhvatjen e 
shtetit. Një prej adaptimeve më të veçanta të një vepreje, e cila i qëndron besnike 
veprës origjinale “Revizori” të Gogolit. E përditësuar me elegancë e plot sharmë dhe 
e përshtatur me akualitetet e politikës së shekullit XXI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SFINGA E GJALLË 

 
Nga: Rexhep Qosja // Regjia: Blerta Neziraj // Aktorë: Fatmir Spahiu, Adrian Morina, Edona Reshitaj, 

Armend Smajli, Ylber Bardhi, Shpejtim Kastrati, Dukagjin Podrimaj // Kostumet e skenografia: M. 

Nurullah Tuncer // Kompozitor: Gabriele Marangoni // Koreografia: Gjergj Prevazi // Asistent 

regjisor: Imer Mushkolaj 

 
Prduksion i Teatrit Kombëtar të Kosovës 

 

02 nëntor, 20:00, Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 

 

E shkruar në vitet e 70-ta, 

si një dramë e fuqishme 

që flet për gjakmarrjen e 

vëllavrasjet absurde të 

asaj kohe, “Sfinga e 

gjallë” e tanishme 

zhbiron dramën e 

tabuizuar të pasluftës në 

Kosovë dhe vrasjet 

politike ‘misterioze’ të 

disa prej intelektualëve, 

gazetarëve e politikanëve 

kosovarë. 

Pas përfundimit të luftës disa nga ‘lordët e luftës’ në Kosovë qenë përfshi në një valë të 

vrasjeve të kundërshtarëve politik – kryesisht zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovë - 

të cilët paraprakisht etiketoheshin si ‘bashkëpunëtor të armikut’ e ‘sabotues të luftës 

çlirimtare’’. Rreth 20 vite nga ajo periudhë, gati asnjë nga këto vrasje nuk është zbardhur. 

Nuk ka pasur vullnet politik për një gjë të tillë nga asnjëra palë, madje as nga Lidhja 

Demokratike e Kosovës, e cila, për më tepër, këto vrasje i ka marketizuar dhe përdorur 

për qëllimet e veta politike. Edhe komemoracioni publik për të vrarët është shëndërruar 

në një ritual komik. Të gjithë – madje edhe vet vrasësit - ‘vajtojnë’, të gjithë ‘thërrasin 

për drejtësi’, të gjith i duan “vrasësit prapa grilave” dhe të gjithë ua njohin “meritat të 

vrarëve”. 

Në sfondin e këtillë të këtij makabriteti politik e shoqëror, viktimat e vetme megjithatë 

kanë ngelur të vrarit dhe ndoshta familjet e ngushta të tyre.Kjo shfaqje u dedikohet këtyre 

të vrarëve dhe atij pak grushti njerëzish të guximshëm që akoma dhe sot, me dinjitet, 

vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për vrasjet politike të pasluftës. 

 



 

IM ATË E DONTE ADOLFIN 

Nga: Mehmet Kraja // Regjia: Ilir Bokshi // Dramaturg: Shkelzen Berisha // Aktorët: Ernest 

Zymberi,  Emine Toska, Ali Demi,  Alban Shahiqi, Avni Shkodra, Njomëza Kalaveshi, Tringa A. 

Hasani, Safete Mustafa, Gani Rrahmani dhe Gramos Kerqeli. // Skenografia: Bekim Korça // 

Kostumet: Vesa Kraja // Muzika: Florim Gagica // Ndriçimi: Fatmir Halili 

Produksion i teatrit të qytetit të Gjilanit 

03 nëntor, 16:00, teatri Dodona, Prishtinë 

Im atë e donte Adolfin 
hulumton dhjetë vitet e para 
pas Luftës së 2të Botërore, 
pas kthesës së madhe 
historikë të shqiptarëve, ku 
koha artikulohet përmes një 
dioptrie speciale, ndryshe 
prej paraqitjes letrare të 
kësaj epoke në prozën tonë.  
Brenda harkut të 
dhjetëvjetëshit të Atit, 
ndoshta 1945/1955, që 
përshkon shumë skena të 
fragmentuara, publiku 

udhëton bashkë me Atin në një film të gjallë, ec përmes një teatri dokumentues neo-
realist; narrator gjatë këtij rrugëtimi, qëllimisht mjegullon kufirin midis reales e 
fantastikes, e parodizon rrëfimin përmes dëshmive të shumta, e ironizon e përgatit 
ambientin, atmosferën, njerëzit…Një pjesë e historisë sonë. Një rrëfim brenda një 
rrëfimi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



O.TAKA 

Nga: Sinan Kajtazaj // Kostument: Vesa Kraja // Skenografia: Aziz Maloku // Ndriçimi: Sherif 

Sahiti & Mursel Bekteshi // Balerinë: Fatmir Smani, Mergime Morina, Teuta Krasniqi, Sead 

Vuniqi, Luljeta Ademi, Fisnik Smani, Jeta Musolli, Muhamet Bikliqi, Vjollca Llugiqi, Kreshnik 

Musolli, Aulone Nuhiu, Donmir Bilalli, Abetare Hyseni, Isa Beg Gjocaj, Drilon Podrimcaku, Ilir 

Krasniqi, Liridon Mziu, Marigone Hoxha, Vlora Prizreni, Mimoza Bytyqi, Nora Gashi, Besarta 

Shaljani, Elmedina Berisha, Flakarta Qorri  

Produksion i Baletit Kombëtar të Kosovës 

03 nëntor, 20:00, Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 

“O.TAKA” është balet 

modern i ndërtuar mbi 

historinë e valltarit të 

njohur çam, Osman 

Taka. Ky balet, shfaq 

para publikut dëshirën 

dhe pasionin e këtij 

kërcimtari të madh, 

dëshira e fundit e të cilit 

para varjes ishte 

pikërisht një valle. Pjesa 

Kaba - e cila luhet në 

klarinetë në Shqipërinë 

e Jugut do t’i mundësojë 

publikut të hyjë 

menjëherë në në atmosferën e shfaqjes. Element i rëndësishëm i kësaj pjese është ‘litari i 

fatit’ i cili simbolizon litarin i cili qëndron në mendjen e të burgosurve gjatë gjithë kohës 

në burg. Më vonë shfaqen të burgosurit, ndër ta edhe vetë Osman Taka. Secili prej tyre ka 

nga një engjëll mbrojtës. 

 

Shfaqja “O.TAKA” është personifikim në skenë i vuajtjeve, përballjeve dhe sfidave të një 

kërcimtari të burgosur, të cilit bashkë me burgosjen, i burgoset edhe pasioni dhe dëshira 

për vallëzim, i burgosen mendimet. Pjesa kulmore e shfaqjes është “Vallëzimi i fundit i 

Osmanit”, i cili i rrethuar nga shokët, do të vallëzoj për herë të fundit vallëzimin e tij 

hyjnor, përmes të cilit ai do të shpëtojë veten por jo shokët e tij. 

 
 
 
 
 
 



LEXIMET, DISKUTIMET DHE RRJETËZIMI  
 
 
PROMOVIMI I TEATRIT TË KOSOVËS 
 
01 nëntor, 10:00, Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 

 
Gjatë kësaj ngjarjeje një-orëshe, producentë të ndryshëm teatrorë të Kosovës do të kenë 
mundësinë të prezantojnë produksionet e tyre dhe të paraqesin një pejsazh të situatës së 
industrisë së teatrit në Kosovë.  
 
Lexim e diskutim me Rexhep Mitrovicën e Arben Bajraktarin: INKUIZITORI I 

MADH 

 
02 nëntor, 10:00h, Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 

 
Kompania teatrore Liria dhe Simon Pitaqaj prezantojnë:  

 

INKUIZITORI I MADH 

Lexim e diskutim me Rexhep Mitrovicën e Arben Bajraktarin  

 

Leximi i “Inkuizitori i madh” i bazuar në veprën “Vëllezërit Karamazov” të Dostojevskit 

lexohet nga aktori i njohur francez me origjinë shqiptare Rexhep Mitrovica, ndërsa është 

adaptuar dhe vie në regji nga Simon Pitaqaj. Ky lexim pasohet me një diskutim midis 

Rexhep Mitrovicës e Arben Bajraktarit, një aktori tjetër të njohur që jeton e punon në 

Francë.  

 

Rexhep Mitrovica do të flasë rreth karrierës së tij dhe takimeve me mjeshtërit e mëdhenj 

të skenës franceze si Antoine Vitez, Claude Régis, George Lavaudant, Daniel Mesguich 

si dhe për shfaqjet Lorenzaccio -  në dy versionet (Comédie Française), Jeanne au bûcher, 

Ninjiski, Hamlet.  

 

Publiku do të ketë mundësinë për të parë fotografitë dhe videot e shkurtëra nga puna e 

Rexhep Mitrovicës.  

 

Kjo ngjarje është organizuar në bashkëpunim me kompaninë teatrore Liria nga Parisi 

ndërsa është kuruar nga Simon Pitaqaj. 

 

 

 

 

 



 

 

DISKUTIM: “KOSOVARI” NË KORNIZË 

 

03 nëntor, 14:00, Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë 

 

Që nga fillimi i viteve 2000, organizatat e pavarura të kulturës në Kosovë kanë nisur një 

nivel autonomy të produksionit artistik duke ndikuar kështu në dinamikat vendore të 

ofertës e krijimtarisë kulturore. Të mbështetura kryesisht nga agjencitë ndërkombëtare në 

Kosovë, këto struktura të pavarura kanë lansuar seri të aktiviteteve të cilat shpejt u bënë 

të njohura nga bashkësitë vendore për tu bërë lojtarët kyç në pejsazhin kulturor të 

Kosovës.  

 

Pa marrë parasysh sukseset e numërta në shumë fronte publike, skena e pavarur kulturore 

asnjëherë nuk e ka gëzuar mbështetjen e plotë e pa kushte nga niveli qëndror, pra 

Minsitria e Kulturës derisa ky institucion fondet i ka fokusuar në mbështetjen e 

organizatave e artistëve fokusi kryesor i të cilëve ishte të kurojnë identitetin kombëtar të 

shumicës.  

 

Ky panel mëton që në mënyrë kritike të dekontruktojë rolin e skenës së pavarur në 

forësimin e promovimin e identitetin kulturor e kombëtar, specifikisht kontributin e kësaj 

skene në vetëdijësimin publik se çka është të jesh Kosovar, edhe politikisht edhe në 

aspektin kulturor. A konsiderohet kombësia (e Kosovës) brenda kornizës estetike të 

veprave artistike në muzikë, teatër e film? Si përfaqësohet e prezantohet? 

 

E në fund, ky panel poashtu tenton ti kontribuojë diskutimit tanimë ekzistues se “Kush 

është Kosovari?”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

KONTAKTI: INFO@QENDRA.ORG / TEL: 038 555 799 
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