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ÇFARË PËRFITON 
 
• orientim pedagogjik, artistik dhe teknik nga artisti BBB Johannes 
Deimling, artist me eksperiencë në performancë 
• eksplorim i artit të performancës nëpërmjet një larmie ushtrimesh, 
eksperimentesh, lojërash dhe detyrash unike 
• shkëmbim eksperiencash me persona me profile dhe kombësi të 
ndryshme dhe mosha të ndryshme 
• program i përshtatur për dinamikën e grupit dhe nevojave 
individuale 
• punohet në grupe të vogla (max 12 pjesëmarrës) 
• kontakt me artistë, kuratorë dhe institucione kulturore 
• performanca finale me publik, në tiranë, shqipëri 
• dokumentim me video dhe foto të performancës finale 
• frymëzim pafund dhe njohuri teorike, eksperiencë e re 
• shumë më tepër…që varet nga angazhimi yt 
 

APLIKO TANI 
 

info@acpd.org.al 
Cv dhe letër motivimi 

Shënim: Gjuha zyrtare e trajnimit do të jetë gjuha Angleze 

Mbështetur nga: 

mailto:info@acpd.org.al


 

 

 

 

ÇMIMI 

5 Bursa të ofruar nga UNFPA Albania 

Bursa përfshin, transportin dhe akomodimin 
 

APLIKIMI 

Afati i aplikimit 1 Maj 2019 

Cdo kush mund tw aplikojw, pa dallim moshe. 
 

PROGRAMI 

17. Maj 2019: mbërritja (jo zyrtare) 

18. Maj – 25. May 2019: praktikë mësimore dhe kërkim 

18. Maj: fillon në 10 të mëngjesit 

24. Maj 2019: finalizimi me performancë në publik 

25. Maj 2019: reflektim dhe përmbyllje e programit, 

nisjet deri në orën 4 

pasdite 

APLIKO TANI 
info@acpd.org.al 

Cv dhe letër motivimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbështetur nga: 

mailto:info@acpd.org.al


 

 

 

“KURSI I TË VEPRUARIT” – PROGRAM I BAZUAR NË KONCEPTIN: 
 
Pyetja kryesore gjatë 8 ditëve program do të jetë: “si të përdorim trupin, prezencën dhe veprimin për të krijuar performanca artistike?” Përveç 

njohurive teorike, ne do të qasemi kryesisht me fushën e artit të performances nëpërmjet eksperimenteve, ushtrimeve apo detyrave, duke i 

ndërlidhur me forma të tjera të artit, siç janë; piktura, skulptura, vizatimi, muzika, etj. Proçesi i gjallë i të mësuarit do të gjenerojë vepra arti që 

përpiqen të krijojnë një dialog vizual me audiencën, shikuesit dhe komunikimit përmes një momenti artistik të jetës. 

Fondi Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) në Shqipëri dhe Qendra Shqiptare Për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) do të mbështesin 

me bursë 5 pjesëmarrës  të motivuar, nga komunitete, qytete të ndryshme të Shqipërisë, për të marrë pjesë në këtë kurs.  
 

VEPRIMET MUND TË NA SHNDËRROJNË NË HERONJ OSE TË NA FUSIN NË BURG.  
Në përditshmërinë tonë, ne bëjmë qindra veprime, pa e kuptuar apo pa pyetur për shumicën prej tyre. Ato janë rrënjosur thellë në sjelljen tone 

njerëzore dhe pa ato, asgjë nuk do të lëvizte, zhvillohej apo prodhohej. Larja e dhëmbëve apo qërimi i patateve, në dukje është e thjeshtë, por janë 

një konglomerat veprimesh të vogla, si; marrja, mbajtja, pastrimi, etj. A është një veprim i vetëm apo duhet të jenë gjithmonë disa për të 

bashkëekzistuar? 

 

Ne do të analizojmë veprime të ndryshme, pyet nëse frymëmarrja apo plakja është një dhe përpiqu të hysh në detaje për të kuptuar vlerat dhe 

potencialin artistik. Për më tepër, ne jemi duke synuar që të eksperimentojmë me veprime të vogla, por të ndryshme dhe t’i vendosim në një rend 

kronologjik, për të kuptuar natyrën e tyre. Frymëzuar nga teknikat e montazhit të filmit, ne do të “presim” veprimet në copa të vogla dhe do t’i 

ndryshojmë rendin, duke u përpjekur t’i zbehim apo t’i mbivendosim pjesët e “prera”. Veprimet tregojnë se realiteti po ndryshon. Ky fakt, është 

çelësi në artin veprues dhe praktikën e artit performues. Por, “nuk është veprimi që bën performancën”. (BBB Johannes Deimling 2014). Është 

ndërveprimi me materiale, hapësirën, kohën dhe prezenca e audiencës së sotme, që krijon momentin holistik, kalimtar. Një shembull I 

mrekullueshëm dhe mbresëlënës që tregon se si mund të lidhim idetë me botën që na rrethon dhe si t’i vendosim ato në realitet, tregohet nga 

filozofi i njohur grek; Diogjeni. Filozofia e tij, ndryshe e njohur edhe si filozofi veprimi, krijon një linjë direkte me aktivizimin - të vepruarit. 

 

Kursi do të na tregojë se si mund t’i shndërrojmë idetë tona në vepra arti të gjalla. Rezultati i procesit 8 ditor, do të shfaqet në publik, si 

performancë. Për të marrë pjesë në këtë kurs nuk ka nevojë për të patur njohuri specifike, por kuriozitet, përkushtim dhe pasion kundrejt gjithë 

përpjekjes artistike. 

dhe…  

VEPRO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbështetur nga: 


