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Zana Hoxha

Të dashur artiste/ë, aktiviste/ë, shoqe e shokë, bash-
këpunëtore/ë, partnerë e ju mbështetës të Qendrës për 
Art dhe Komunitet – Artpolis, viti 2020 ishte shumë sf-
idues.

Edhe pse të mbërthyer nga ethet e pandemisë, si e tërë 
bota edhe Kosova përjetoi këtë gjendje “lufte” e cila na 
ofroi emocione të përziera, humbje, hidhërime, dhimb-
je, përkujtime por njëkohësisht edhe gëzime, lumturi, 
solidaritet, empati dhe shpresë për ta përballuar dhe 
ballafaquar situatën e krijuar përmes bashkëpunimeve 
unike online, hibride si dhe live në hapësira publike ose 
teatro të braktisura.

Të mësuara me rezistencën dhe qëndrueshmërinë, 
arritëm të notojmë mbi sipërfaqe, krenare dhe plot 
dashuri për njëra-tjetrën. Prandaj, Artpolis – Qendra 
për Art dhe Komunitet mobilizoi të gjitha forcat duke 
shfrytëzuar dhe plasuar të gjitha idetë kreative, për të 
vazhduar me aktivitete cilësore, edhe pse më ndryshe, 
por inovative dhe shumë të pranuara nga komuniteti, 
bashkëpunëtorët dhe donatorët.

Implementimi i aktiviteteve përmes sinergjisë së kri-
juar, virtuale dhe fizike, konfrontimi me pasigurinë duke 
i mbizotëruar situatat e ndryshme, dhanë rezultate të 
mrekullueshme, e që tejkaluan të gjitha pritshmëritë 
tona lidhur me objektivat dhe qëllimet sipas strateg-
jisë së Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet 2018 
– 2022.

“Kohërave të jashtëzakonshme u duhen artistë që rezis-
tojnë” - si asnjëherë më shumë vlen kjo që e kam thënë 
gjatë festivalit FemArt 2020. Apo, siç e thotë aktorja 
e njohur Helen Mirren në Ditën Botërore të Teatrit: 
“ndoshta pasiguria e përhershme i ka bërë artistët për 
të mbijetuar me zgjuarsi e guxim këtë pandemi”.

Arti e kultura, në veçanti teatri kanë qenë instrumentet 
që Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet gjithmonë i 
ka shfrytëzuar për të lobuar, vetëdijesuar, edukuar dhe 
fuqizuar grupet më të ndjeshme si, gratë, por edhe të 
rejat dhe të rinjtë.

Shfaqjet teatrore, krijimi i klubeve teatrore në 20 shkol-
la fillore të Kosovës, krijimi i video dramave, organizimi 
hibrid (live dhe online) i festivalit më të madh femi-
nist në rajon FemArt 2020, trajnime, kampe, panele 
diskutimi, e shumë aktivitete të tjera e karakterizojnë 
vitin 2020, jo të lehtë dhe të vështirë të harrohet. Të 
fuqizuara dhe reziliente nga 2020-ta jemi të gatshme 
të qesim hapin në 2021, me shumë energji e pozitivi-
tet. Mbi të gjitha, jemi drejt realizimit të qëllimit për të 
krijuar trupën rezidente artistike që do të kontribuon-
te në qëndrueshmërinë e  Artpolis - Qendra për Art 
dhe Komunitet, duke e intensifikuar punën në adresi-
min e çështjeve të të drejtave të njeriut por edhe në 
pasurimin e artit dhe të kulturës në vendin tonë. Unë 
me sinqeritet të plotë falënderoj të gjithë që na kanë 
mbështetur dhe ndihmuar gjatë këtij rrugëtimi artistik 
dhe plot aktivizëm të bazuar në komunitet.

Letër nga drejtoresha ekzekutive e  Artpolis - 
Qendra për Art dhe Komunitet



Rreth Qendrës Për Art dhe Komunitet - Artpolis

Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet është or-
ganizatë joqeveritare që vepron në Kosovë dhe 
promovon kulturën, artin dhe bashkëjetesën mul-
tietnike përmes dialogut shoqëror dhe aplikimit të 
teatrit si mjet për të promovuar zhvillimin social dhe 
kulturor. E themeluar më 2004, misioni i saj kryesor 
është të ndikojë në zhvillimin e një shoqërie e cila 
respekton vlerat kulturore të artit, kulturës dhe di-
versitetit shoqëror. 

Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet është orga-
nizatë e veçantë. Ajo identifikohet lehtë si organiza-
të, e cila promovon vlerat e artit dhe kulturën dhe 
të njëjtën kohë afirmon të drejtat e njeriut, barazinë 
gjinore dhe feminizmin si vlerë shoqërore. Aplikimi i 
artit dhe kulturës si mjet për të realizuar objektivat e 
saj e bën organizatën Artpolis të veçantë, afër qytet-
arëve dhe të lehtë për ta kuptuar. 

Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet ka identitet 
dhe profil të qartë në spektrin e shoqërisë civile si 
organizatë e cila me punën e saj në mënyrë siste-
matike adreson çështje të të drejtave të njeriut, siç 
është barazia gjinore, fuqizimi i gruas dhe feminizmi 
si vlera shoqërore dhe të drejta të njeriut. Ajo çka e 
dallon  Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet kar-
shi punës së organizatave tjera që merren me këtë 
tematikë është zgjedhja e  Artpolis - Qendra për Art 
dhe Komunitet që të shfrytëzojë teatrin, përforman-
cat e ndryshme artistike dhe aktivitetet në rrugë si 
mjete për të kontribuuar në një shoqëri ku respekto-
het diversiteti, barazia gjinore dhe feminizmi si vlerë 
shoqërore. 

Vizioni ynë është që përmes artit dhe kulturës të 
krijojmë një shoqëri të bazuar në vlera feministe në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Misioni i  Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet 
është të ndërtojë fuqinë kulturore të grave dhe të 
rinjve për t’u bërë katalizatorë për ndryshime sho-
qërore.

Duke qenë në komunikim të vazhdueshëm me 
përfituesit e saj që përfshijnë artistët, gratë dhe të 
rinjtë nga të gjitha komunitetet etnike në Kosovë 

dhe duke intensifikuar aktivitetet në terren, Artpo-
lis - Qendra për Art dhe Komunitet në mënyrë të 
natyrshme gjatë dekadës së fundit ka fokusuar akti-
vitetet e saj në këto katër shtylla.

Shtylla I – promovimi i të drejtave të njeriut, promov-
imi i kulturës, artit, barazisë gjinore, feminizmit dhe 
sfidimi i mentalitetit patriarkal në shoqërinë kosova-
re përmes aktiviteteve kulturore që u janë dedikuar 
audiencës së gjerë;  

Shtylla II – rritja e mirëqenies së gruas, fuqizimi i saj 
dhe ballafaqimi me diskriminimin gjinor përmes akti-
viteteve të fokusuara në grupe të cakut;

Shtylla III- Edukimi i të rinjve përmes aktiviteteve ar-
tistike në kuadër të punës së Qendrës së Artit dhe 
Kulturës, dhe

Shtylla IV - Investimi në qëndrueshmërinë financiare 
dhe institucionale të  Artpolis - Qendra për Art dhe 
Komunitet.

Puna e organizatës Artpolis nuk është e fokusu-
ar vetëm në Prishtinë. Në të kundërtën, aktivitetet 
e saj janë të shtrira pothuajse në të gjitha komu-
nat e Kosovës duke adresuar mungesën e aktivi-
teteve kulturore në nivel komunal dhe duke ofru-
ar vepra artistike e teatrale me artistë eminent të 
Kosovës dhe të rajonit për qytetarët e në veçanti 
për të rinjtë e Kosovës. Këto vepra në fokus tem-
atik kanë vlerat e artit dhe kulturës, respektimin 
e të drejtave të njeriut, promovimin e barazisë 
gjinore, diversitetin etnik dhe luftimin e paragjyki-
meve si pjesë e traditës së mentalitetit patriarkal.   

Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet ka një lidhje 
të ngushtë me mediat zyrtare të Kosovës, artistët e 
teatrit dhe filmit; është pjesëtare e ISPA-së (Interna-
cional Performing Arts Association www.ispa.org), 
Rrjetit IETM, Rrjeti i Grave të Kosovës, Forumi Kul-
turor, CIVIKOS, Koalicionit për Shëndetin Riprodhues 
dhe punon me artistë dhe aktivistë me prejardhje të 
ndryshme etnike dhe artistike.
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Çdo vit Artpolis raporton te bordi, te partnerët dhe 
miqtë lidhur me përparimin që është bërë drejt ar-
ritjes së objektivave strategjike. Ky raport është i 
ndarë në katër shtylla në të cilat përfshihen objekti-
vat afatgjate të organizatës:  

● Promovimi i të drejtave të njeriut, promovimi i kul-
turës, artit, barazisë gjinore, feminizmit dhe sfidimi i 
mentalitetit patriarkal në shoqërinë kosovare përmes 
aktiviteteve kulturore që u janë dedikuar audiencës 
së gjerë;  

● Rritja e mirëqenies së gruas, fuqizimi i saj dhe bal-
lafaqimi me diskriminimin gjinor përmes aktiviteteve 
të fokusuara në grupe të cakut;

● Edukimi i të rinjve përmes aktiviteteve artistike në 
kuadër të punës së Qendrës së Artit dhe Kulturës, 
si dhe

● Investimi në qëndrueshmërinë financiare dhe in-
stitucionale të  Artpolis - Qendra për Art dhe Komu-
nitet.

Në këtë raport, prezantohen të arriturat dhe rezul-
tatet për vitin 2020, lidhur me secilin nga këto pro-
grame. Pjesët e mëposhtme përmbajnë informata 
lidhur me progresin e arritur drejt çdo objektivi dhe 
rezultati të pritur vetëm për vitin 2020.
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Shtylla I:  
 
Promovimi i të drejtave të njeriut, promovimi i 
kulturës, artit, barazisë gjinore, feminizmit dhe 
sfidimi i mentalitetit patriarkal në shoqërinë 
kosovare përmes aktiviteteve kulturore që u 
janë dedikuar audiencës së gjerë është shtylla 
e parë e strategjisë së  Artpolis - Qendra për 
Art dhe Komunitet. 
Qëllimi kryesor i këtij programi është mobilizimi dhe promovimi i artit, kulturës fem-
iniste që sfidon mentalitetin patriarkal si dhe vazhdon të mbështesë lëvizjet e grave 
duke ndërmarrë veprime të përbashkëta avokimi dhe edukimi. Për të arritur këtë 
objektiv Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet rregullisht ka punuar në disa aktivi-
tete si vijon:
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Festivali Ndërkombëtar i Artisteve  
dhe Aktivisteve – FEMART 

FEMART-i është festivali i parë dhe i vetëm 
feminist i realizuar në Kosovë dhe i vetmi në 
Ballkan me këto përmasa. Ky festival bashkon 
qindra artiste/ë dhe aktiviste/ë të feminizmit nga 

e gjithë bota, të cilët prezantojnë punën e tyre krijuese 
përmes shfaqjeve teatrale, filmave dokumentarë, lexi-
meve skenike, arteve pamore, ekspozitave, shfaqjeve, 
koncerteve, promovime librash, punëtori dhe debate të 
ndryshme. Moto e festivalit këtë vit ishte “Solidariteti dhe 
Qëndrueshmëria” si parim i mbështetjes së ndërsjellët 
në mes të grave dhe vajzave, artisteve dhe aktivisteve 
që punojnë për barazinë gjinore dhe të drejtat e grave. 
Qëndrueshmëria si aftësi për t’i bërë ballë fatkeqësive, 
traumave dhe sfidave duke u ngritë në këmbë sa herë 
rrëzohemi e duke e ngritë zërin sa herë që mundohen të 
na heshtin.Këtë vit festivali u mbajt nga data 15-20 tetor 
2020. Si çdo edicion festivali paraqiti krijime origjinale 
artistike të krijuara nga gratë kosovare dhe rajoni. FemArt 
ka prezantuar gjithsej 27 aktivitete, prej të cilave 7 prej 
tyre kanë qenë të lidhura dhe janë prezantuar edhe dre-
jtpërdrejt në Facebook. FemArti ka prezantuar 6 perfor-
manca teatrale (4 premiera të cilat kanë qenë produksion 
i  Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet), 2 ekspozita, 2 

koncerte, 2 dans teatër, 1 performancë në ambient të ha-
pur, 1 konferencë, 3 panele diskutimi, 1 publikim i raportit, 
1 publikim i broshurës, 3 punëtori, 10 filma të shfaqur (disa 
prej tyre premierë në Kosovë) si dhe 6 podkast. FemArti 
u prezantua edhe me shfaqjen skenike “Gjuetarët e Ar-
temidës”  nga Zana Hoxha dhe ekspozitën e pikturave 
“Holocaust” nga Mirjeta Qehaja, me datë 25.09.2020 
në Festivalin Etno Fest, në fshatin Kukaj. Kjo ekspozitë 
nga Mirjeta Qehaja paraqet problemet me të cilat balla-
faqohen pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë, personat 
me aftësi të kufizuara e grupe të tjera shoqërore, që për 
Qehajën paraqesin një holokaust modern, jeta e të cilëve 
nuk u rrezikohet drejtpërdrejt, por në mënyrë latente.

FemArti arriti të mbledhë rreth 1400 pjesëmarrës 
(vizitorë) në vend si dhe 12,375 ndjekës online, gjë e cila 
tregon që edhe në një situatë pandemike Artpolis - Qen-
dra për Art dhe Komunitet ka shënuar përparim drejt 
përmbushjes së qëllimit të parë në planin strategjik. 

15-20
TETOR 
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FemArt në Etno Fest – Solidariteti  
dhe Qëndrueshmëria

FemArt u prezantua me shfaqjen skenike 
“Gjuetaret e Artemidës” nga regjisorja 
Zana Hoxha dhe ekspozitën e pikturave 
“Holocaust” nga Mirjeta Qehaja me datë 

25.09.2020 në festivalin Etno Fest – edicioni i 10-të.

Emocionet e bukura dhe ngazëllimi ynë u 
kurorëzua me mirënjohje nga publiku por edhe nga 
festivali Etno Fest 10, me çmime nga juria profesio-
nale:

1. Shfaqja më e mirë: Gjuetaret e Artemidës

2. Performanca më e mirë:  Gjuetaret e Artemidës

Shfaqja Skenike “Gjuetarët e Artmidës”: Inspiruar 
nga natyra dhe bukuritë e saja të fshatit Kukaj, aty 
ku hapësira dhe çdo gjë që e rrethon këtë ambi-
ent është në harmoni me tokën dhe qiellin, nisi një 
tregim i jashtëzakonshëm i performancës “Gjuetaret 
e Artemidës”. Ky proces krijues filloi nga një vizitë 
në natyrën e qetë, që ishte shërim për trupin dhe 
shpirtin, e që e frymëzoi regjisoren Zana Hoxha, të 
krijojë një vepër që është në përputhje me natyrën 

si perëndeshë shëruese, burim i jetës dhe energji e 
pashtershme. “Gjuetaret e Artemidës” dalëngadalë 
u formësua duke personifikuar shpirtin e një grua-
je të pavarur duke bërë ritualet pagane dhe duke 
dhënë dashuri e solidaritet në harmoni me natyrën. 
Koreografia, muzika, kostumet dhe performanca e 
aktoreve,  ishin rezultat i emocioneve dhe ndjenjave 
që zgjoi kjo simbiozë e natyrës me gruan, dhe artin, 
e cila u përshtat plotësisht me vendin, atmosferën 
dhe ngjarjen e Etno Fest-it. Kjo shfaqje ka qenë nën 
regjinë e Zana Hoxha, me muzikë nga Arbër Salihu 
dhe koreografi nga Robert Nuha si dhe aktoret: Auri-
ta Agushi, Semira Latifi, Donikë Ahmeti, Daniela Mar-
kaj, Qëndresa Kajtazi, Hajat Toçilla, Fitore Jashari.

Gjithashtu në këtë ditë është prezantuar edhe Ek-
spozita e Pikturave “Holocaust”.  Kjo ekspozitë nga 
Mirjeta Qehaja paraqet problemet me të cilat bal-
lafaqohen pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë, 
personat me aftësi të kufizuara e grupe të tjera 
shoqërore, që për Mirjetën paraqesin një holokaust 
modern, të cilëve nuk iu rrezikohet jeta drejtpërdre-
jtë por në mënyrë latente

25
SHTATOR 
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Në kuadër të shtyllës së parë strategjike 
Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis 
nga Kosova dhe Qendra Alternative për Va-
jza nga Serbia organizon çdo vit “Shkollën 

Pranverore Feministe” me ç’rast vajzat aktiviste nga 
Kosova dhe Serbia të interesuara të mësojnë për 
feminizmin, lëvizjet si dhe të drejtat e grave bashko-
hen duke krijuar lidhje shoqërore si dhe kontribuo-
jnë direkt në ndërtimin e paqes si dhe përmirësojnë 
komunikimin në mes të rejave nga të dy shtetet ball-
kanike. Këtë vit “Shkolla Feministe Pranverore” pati 
200 aplikime dhe interesime të jashtëzakonshme 
për të qenë pjesë e saj. Komisioni e pati të vështirë 
përzgjedhjen e dhjetëshes pjesëmarrëse në shkollë. 
Shkolla feministe organizohet në dy pjesë: pjesa e 
parë u organizua  nga data 28 shtator – 01 tetor 
2020 në Prishtinë, e organizuar nga  Artpolis - Qen-
dra për Art dhe Komunitet. 

Pjesa e dytë e shkollës pranverore femin-
iste u mbajt nga data 01 – 03 dhjetor 2020. 
Për dallim nga vitet e kaluara, në pjesën 
e parë vajzat nga Serbia nuk erdhën në 

Kosovë, si pasojë e Covid-19, ato u bënë pjesëmar-
rëse virtualisht, nga distanca, përderisa nga kjo 
punëtori përfituan 20 vajza nga Kosova, duke u bërë 
pjesë e kësaj shkolle, fizikisht. Pjesa e dytë, e orga-
nizuar nga Qendra Alternative e Vajzave nga Serbia, 
u mbajt vetëm online, si pasojë e përkeqësimit të sit-
uatës pandemike në Serbi. Shkolla Pranverore Fem-
iniste ofroi një hapësirë   për gratë e reja që të bas-
hkohen dhe të krijojnë një vizion të përbashkët për 
lëvizjen feministe në Kosovë dhe Serbi për të luftuar 
ndikimet negative si pasojë e sistemeve patriarkale 
dhe të gjitha sistemet që promovojnë luftëra, urre-
jtje, racizëm, diskriminim etj. Projekti “Gratë e reja 
ndërtojnë paqen në Kosovë dhe Serbi” implemen-
tohet në bashkëpunim me Artpolis-Qendra për Art 
dhe Komunitet dhe Alternativni Centar za Devojke 
ndërsa përkrahet nga Unioni Evropian në Kosovë 
dhe Kvinna till Kvinna.

Shkolla Pranverore Feministe

28-01
SHTATOR

TETOR 
01-03
DHJETOR
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Shfaqja “Zgjimi i Pranverës” gjithashtu ar-
riti të realizohet, edhe pse këtë vit ishim në 
kushte të jashtëzakonshme dhe premiera u 

dha në kohën e pandemisë COVID 19. “Zgjimi i Pran-
verës” rastis të adresojë mungesën e lirisë kolektive 
në Kosovë. Kjo shfaqje zgjon nevojën për të ngritur 
në diskutim tema të tilla “të ndaluara”, për të folur 
për ndjenjat, seksin dhe përvojat e para teksa ato 
ndodhin, nevojën për t’i ditur të gjitha, për t’i kuptuar 
e për t’i përjetuar. Për regjisoren e shfaqjes, Zana 
Hoxha, kryevepra e autorit Frank Wedekind “Zgjimi i 
Pranverës” ishte një thirrje artistike, dëshirë e nevojë 
për ta sjellë atë në Kosovë, tutje duke e adaptuar atë 
në Kosovën e viteve të ’90-ta. Nevoja e të rinjve për 
të kuptuar dhe për t’u kuptuar ka qenë dhe vazh-
don të jetë sfidë, sidomos historia që i ka përcjellë të 
rinjtë tanë në vitet e ’90-ta, kohë protestash e rezis-
tence, kohë kur liria kolektive dhe personale ishte e 

kufizuar nga regjimi politik i Millosheviqit dhe patri-
arkati, përderisa solidariteti mbante gjallë frymën e 
rezistencës kolektive. Rinia dhe nevojat e natyrshme 
të rinisë nuk kanë qenë prioritet andaj edhe informa-
cionet për seksualitetin, ndjenjat, dashurinë e përvo-
jat e tyre kanë qenë të limituara dhe të neglizhuara 
nga familja, shkolla e shoqëria. Dhuna në shkollë, 
abuzimi fizik dhe seksual, paragjykimet, shtatzënia 
e paplanifikuar dhe aborti kanë qenë dhe mbesin 
probleme reale të shoqërisë sonë kosovare. Shfaqja 
“Zgjimi i Pranverës” arriti të prezantohet këtë vit dy 
herë në Kosovë dhe njëherë në Festivalin Ndërkom-
bëtar në Shkup - Maqedoni e Veriut si shfaqje me një 
koncept të fortë regjisorial dhe estetik bashkëkohor 
duke sjell një drejtim të ri të shprehjes ballkanike që 
është në hapë me atë evropian. Kjo shfaqje është 
përkrahur nga CFD, UNFPA dhe Kvinna till Kvinna.  

12
QERSHOR 

Shfaqja muzikore “Zgjimi i Pranverës”, pre-
miera e parë në Teatrin Kombëtar për 2020
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“Zgjimi i 
Pranverës”, 
shfaqja 
muzikore 
me histori 
suksesi 

20
SHTATOR

Covid-19 ndërpreu provat e  Artpolis - Qendra për Art dhe 
Komunitet në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Megjithatë, pan-
demia “kolapsoi” përball artit, pasi provat vazhduan virtualisht 
duke pasur rezultat mbresëlënës, si në premierë ashtu edhe 

në ITF Skupi Festival. 

Më 20 shtator 2020 “Zgjimi i Pranverës” rrëmbeu çmimin “Grand 
Prix” në këtë festival. 

Pas premierës në Prishtinë më 12 qershor 2020 dhe suksesit në Shkup, 
“Zgjimi i Pranverës” u rikthye në Kosovë edhe me disa repriza. Në tetor 
u dhanë dy premiera në Teatrin Kombëtar, 05.10.2020 dhe 20.10.2020, 
me këtë të fundit në kuadër të FemArtit. Publiku pati rastin që ta përje-
tojë këtë shfaqje edhe njëherë në muajin e fundit të vitit 2020, më 15 
dhjetor.
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Aktivitet tjetër shumë i rëndësishëm është tashmë “Mbrëmja 
poetike” – Poezi për Fuqi” që çdo vit organizohet nga Qendra për 
Art dhe Komunitet – Artpolis me qëllim që me anë të poezive dhe 
veprave artistike të lobojë dhe fuqizojë pozitën e gruas në Kosovë. 

Me anë të vargjeve të bukura artistët/et dhe poetët/et e tjerë që ishin të 
ulur në skenë: Meli Qena, Sibel Halimi, Shpëtim Selmani, Qendresa Ka-
jtazi, Daniela Markaj, Arbër Selmani, Ardiana Rexhepi, Edis Galushi, pritnin 
radhën e tyre që të performonin vargjet e njohura të poeteve/ëve të ndry-
shëm, të përzgjedhur enkas për këtë mbrëmje.

Mbrëmja poetike “Poezi për Fuqi – çdo ditë është 8 mars” u organizua 
për të shënuar 8 Marsin, Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Kjo atmosferë 
e bukur, e shoqëruar me muzikë nga bendi “Don’t listen to your neigh-
bors” e bëri publikun ta ndjejë plotësisht mbrëmjen dhe të frymëzohet 
që të jetë pjesë e skenës, duke performuar poezitë e tyre të zgjedhura. 
Ky aktivitet u implementua nga Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet 
dhe u mbështet nga UNFPA Kosovo dhe CFD – Zvicër. 

Mbrëmja 
poetike 
“Poezi për 
Fuqi – çdo 
ditë është 8 
mars”

8
MARS
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Në manifestimin Flaka  e Janarit, në panelin e diskutimit Flaka Interaktive, e organizuar nga 
Teatri i Qytetit më 23 janar 2020 në Gjilan, drejtoresha e organizatës e shpalosi veprimtarinë e  
Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet si dhe përvojat e organizatës në përgatitje dhe organizim 
të festivalit ndërkombëtar FemArt. 

Europe House me panelin diskutues – Në kohë të pandemisë: Ndikimi në artin dhe kulturën në 
Kosovë.

Europe House, qendër informative dhe kulturore, ka organizuar një panel diskutimi virtual me 
temën: Sa po ndikon pandemia në artin dhe kulturën në Kosovë?

Njerëzit e kulturës dhe të artit janë bashkuar në një lidhje virtuale për të diskutuar për rëndësinë e artit dhe 
të kulturës në kohë pandemie por edhe se sa është ndikuar kjo fushë nga pandemia.

Drejtorja ekzekutive e Artpolis dhe e Festivalit FemArt, Zana Hoxha, ishte bashkëbiseduese e këtij paneli, 
së bashku me: Zake Prelvukaj, Arif Muharremi, Engelbert Zefaj dhe e moderuar nga Arbër Selmani.

Artpolis/FemArt - virtualisht aktive gjatë pandemisë përmes Watch Party në Facebook, Prill - 
Maj 2020

Artpolis përmes artit i kaloi kufijtë e izolimit duke prezantuar performanca, koncerte, ekspozita 
dhe aktivitete tjera kulturore te ndryshme në faqe të Facebook-ut përmes Watch Party. Shumë ndjekës të 
rrjeteve sociale të Artpolis dhe FemArt, u bashkuan për të përcjellur këto performanca:

Performanca “Monologjet e Vaginës” - Artpolis 2018

Koncert - FARAH SIRAJ - FemArt 2017 

Koncert - Vjollca Robelli Mripa– FemArt 2017

Koncert - LUCIBELA “Tribute to Cesaria Evora” - FemArt 2019

Momentet më të bukura dhe emocionuese të mbrëmjes finale të Festivalit FemArt 7

Performanca “Kanuni i Gruas” - FemArt 2019

Ekspozita “Bëhu fytyra ime” & Performanca “Pas asaj….” - FemArt 2019

Performanca “Trojanet” - FemArt 2018

Konferenca “Drejtësi për gratë e vrara nga dhuna në familje” - FemArt 2018

23
JANAR 

9
SHTATOR 

9
SHTATOR 
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Shtylla II: 
 
Rritja e mirëqenies së gruas, fuqizimi i saj dhe 
ballafaqimi me diskriminimin gjinor përmes 
aktiviteteve të fokusuara në grupe të cakut 
është shtylla e dytë në dukumentin strategjik 
të Qendrës për Art dhe Komunitet – Artpolis 
për vitet 2018 – 2022. 
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Si çdo vit, Qendra për Art dhe Komunitet 
- Artpolis organizon dhe merr pjesë në 
shumë aktivitete në kuadër të Ditës Ndër-
kombëtare të Gruas – 8 Mars.  Këtë vit 

drejtoresha e organizatës znj. Zana Hoxha mori 
pjesë në shume debate, konferenca dhe emisi-
one televizive me qëllim të avokojë dhe të disku-
tojë për problemet e grave si të drejta njerëzore, 
gjithashtu tregoi që Artpolis - Qendra për Art dhe 
Komunitet ka qasje feministe të cilat i realizon 
përmes artit dhe veprave artistike.  Me moton 
“Gratë n’grevë”, Qendra për Art dhe Komunitet 
– Artpolis në mbështetje të “Marshojmë, S’festo-
jmë” në Ditën Ndërkombëtare të Gruas marshoi 
nëpër rrugët e qytetit të Prishtinës dhe Ferizajt për 
të protestuar për padrejtësitë ndaj grave dhe vaj-
zave dhe pabarazinë gjinore në shoqëri. Të bash-
kuar/a kërkuan drejtësi gjinore dhe shoqërore në 
Kosovë, duke rezistuar dhe duke e luftuar deri në 
çrrënjosje të sistemit patriarkal, i cili na shtypë dhe 
na diskriminon çdo ditë. 

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Gru-
as, 8 mars 2020, në Europe House – Shtëpia 
e Evropës në Prishtinë, u bë lansimi i publikimit 
të raportit - “Flasin Gratë: Një vit i përkrahjes 

nga BE-ja për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave 
në Kosovë”, në tri gjuhë (shqipe, serbe dhe angleze). 
Pjesë e librit ishin personalitete gra të ndryshme që kanë 
kontribuuar në fuqizimin e grave, ndër to edhe regjisor-

ja dhe drejtoresha ekzekutive e  Artpolis - Qendra për 
Art dhe Komunitet, Zana Hoxha, me ç’rast ajo tha se, 
“Unë e përdor teatrin për të avokuar për çështje so-
ciale që përqendrohen në ngritjen e vetëdijes për 
dhunën me bazë gjinore, të drejtat e njeriut dhe di-
versitetin”. 

Emisioni televiziv: Dogovor?! Çka nëse 
gratë kanë më shumë fuqi? 

Drejtoresha ekzekutive e Artpolis, Zana 
Hoxha mori pjesë në tavolinën e diskutimit në 
emisionin televiziv Dogovor?! “Šta bi se desilo da 
žene imaju više moći?” (Çka nëse gratë kanë më 
shumë fuqi?), të RTV Kim, Çagllavicë. Në diskutim 
ishin edhe Tijana Simiq Lavali nga OJQ “Të drejtat 
e grave” dhe Aleksandra Dimitrijeviq, këshilltare 
ligjore në Institucionin e Avokatit të Popullit.

Bisedat rreth barazisë gjinore, stereotipeve, pa-
jtimit dhe shumë diskutime tjera me rastin e 8 
Marsit - Ditës së Gruas, ishin disa nga temat që u 
prekën. 

Zana Hoxha, mes tjerash në diskutim, citoi edhe: 
“Artpolis, organizatë që merret me të drejtat 
e grave, përveç asaj që jemi zëri i grave, për 
të gjitha problemet që i përkasin të drejtave 
njerëzore, ne kemi qasje feministe të cilat i re-
alizojmë përmes aktiviteteve artistike”. Emisioni 
është publikuar në rrjetet tona sociale.

8
MARS

9
MARS

5
MARS

Dita Ndërkombëtare e Gruas
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Kampanja virtuale “A e din se...” & Broshura 
“Ngacmimi seksual në Kosovë”

21-26
PRILL

29
PRILL

Më shumë gra dhe të rinj të informuar e të 
vetëdijesuar për “Ngacmimin seksual” në 
Kosovë – Artpolis – Qendra për Art dhe 
Komunitet gjatë vitit 2020 ka organizuar 

fushata dhe aktivitete të ndryshme në adresimin e 
fenomenit të ngacmimeve seksuale.

‘A e dini se ... “- ishte fushatë në media sociale e re-
alizuar nga Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet 
gjatë muajit prill të vitit 2020, fushatë kjo e cila kishte 
për qëllim të rritë ndërgjegjësimin mbi ngacmimet 
seksuale. Gjatë gjithë muajit Artpolis - Qendra për 
Art dhe Komunitet në rrjetet sociale publikoi ‘citime’ 
(gjetje) mbi ngacmimet seksuale bazuar në Raportin 
“Adresimi i Ngacmimeve Seksuale në Universitetet 
Publike në Kosovë” i botuar nga Artpolis - Qendra 
për Art dhe Komunitet.

“Para se të fillojmë të mbrohemi, kemi nevojë për një 
njohuri dhe kuptim më të thellë të këtij fenomeni”, 
ky ishte qëllimi i fushatës “A e din se...” në media 
sociale për të rritur njohuritë, kuptimin dhe ndërg-
jegjësimin mbi fenomenin e ngacmimeve seksuale.

Më pastaj Artpolis - Qendra për Art dhe 
Komunitet publikoi broshurën “Ngacmimi 
Seksual në Kosovë”, qëllimi i së cilës është 
rritja e ndërgjegjësimit dhe informimi rreth 

ngacmimeve seksuale, kornizën ligjore në Kosovë, 
pasojat dhe trajtimi psikologjik i këtij fenomeni.  Ba-
zuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, ngac-
mimi seksual nënkupton cilëndo formë të sjelljes së 
padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyrës 
seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që 
cenon dinjitetin e personit, dhe krijon një mjedis i cili 
është objektivisht frikësues, armiqësor, degradues 
ose poshtërues.  Pavarësisht Kodit Penal ngacmimi 
seksual mbetet një nga shkeljet më të mëdha të të 
drejtave të njeriut në baza gjinore në Kosovë. 

Broshura është përgatitur nga Artpolis - Qendra për 
Art dhe Komunitet në kuadër të projektit “Human-
rightivism”, implementuar nga CDF, përkrahur nga 
SIDA, si dhe projektit “NDAL / STOP - Së bashku 
dhe në mënyrë kreative kundër Dhunës në Baza 
Gjinore” përkrahur nga cfd. 
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Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet në kuadër të 
këtij projekti dhe në përputhje me planin e veprimit 
online, në largësi, nën “Fushatën e Mediave Sociale” 
duke adresuar ngacmimin seksual ka organizuar aktivi-
tetet “Panel Diskutimi Virtual me studentë/e të Univer-
sitetit të Prishtinës” , si dhe tre punëtori virtuale “Adres-
imi i Ngacmimeve Seksuale brenda Universiteteve 
Publike në Kosovë” në bashkëpunim me Universitetin 
“Kadri Zeka” në Gjilan, Universitetin “Fehmi Agani” në 
Gjakovë, si dhe Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë. 
Punëtoritë “Adresimi i Ngacmimeve Seksuale brenda 
Universiteteve Publike në Kosovë” kishin për qëllim 
trajtimin e çështjes së ngacmimeve seksuale në uni-
versitetet publike të Kosovës. Temat e diskutuara në 
punëtori ishin: Ngacmimi seksual, definicioni i ngacmi-
meve seksuale, identifikimi i sjelljeve ngacmuese, tipet 
e sjelljeve, pasojat psikologjike të ngacmimeve sek-
suale, ngacmimet seksuale në ambientet akademike, 
sfidat në raportim dhe adresimi i tyre, korniza ligjore në 
Kosovë lidhur me ngacmimin seksual, politikat lidhur 
me ngacmimin seksual në universitetet publike, sfidat 
dhe mundësitë në adresimin e rasteve të ngacmimit 
seksual në praktikë.

Punëtoria e parë virtuale “Adresimi i Ngacmi-
meve Seksuale brenda Universiteteve Pub-
like në Kosovë” u realizua në bashkëpun-

im me Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan me datë 
27-28 maj, 2020. Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin 
studentët/et, të cilët së bashku me ligjërueset e kësaj 
punëtorie: psikologen Emirëjeta Kumnova dhe juristen 
Ariana Qosaj-Mustafa, kanë shtjelluar çështjen e ngac-
mimeve seksuale në universitetet publike të Kosovës. 
Emirëjeta Kumnova ligjëroi mbi këto tema: Ngacmimi 

seksual, definicioni i ngacmimeve seksuale, identifikimi 
i sjelljeve ngacmuese, tipet e sjelljeve, pasojat psikolog-
jike të ngacmimeve seksuale, ngacmimet seksuale në 
ambientet akademike, sfidat në raportim dhe adresimi 
i tyre. 

Punëtoria e dytë virtuale “Adresimi i Ngac-
mimeve Seksuale brenda Universiteteve 
Publike në Kosovë” u mbajt me datë 26 maj 
dhe 01 qershor 2020 në bashkëpunim me 

Universitetin “Fehmi Agani” – Gjakovë. Pjesëmarrës 
në këtë punëtori ishin studentët/et, si dhe Prof.Ass.Dr. 
Laura Naka – Prodekane në Fakultetin e Edukimit në 
Universitetin “Fehmi Agani”, së bashku me ligjërueset 
e kësaj punëtorie: psikologen Emirëjeta Kumnova dhe 
përfaqësuesen e  Artpolis - Qendra për Art dhe Komu-
nitet, Diellza Bezera. 

Punëtoria e tretë “Adresimi i Ngacmimeve 
Seksuale brenda Universiteteve Publike në 
Kosovë” me Universitetin “Isa Boletini” – Mi-
trovicë u mbajt me datë 09-10 dhjetor, 2020. 

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin studentët/et nga 
Fakulteti Juridik së bashku me ligjërueset e kësaj 
punëtorie: Emirëjeta Kumnova – Psikologe dhe Ariana 
Qosaj- Mustafa – PhD në Shkenca Juridike. 

Këto punëtori janë implementuar nga Artpolis - Qen-
dra për Art dhe Komunitet ndërsa janë mbështetur 
nga organizata jo-qeveritare CFD/Zvicër nën kornizën 
e projektit “NDAL/STOP – Së bashku dhe në mënyrë 
kreative kundër dhunës në baza gjinore”, si dhe në 
kuadër të projektit “Humanrightivism” implementuar 
nga CDF dhe mbështetur nga Sida. 

27-28
MAJ

26-01
MAJ

QERSHOR

09-10
DHJETOR

Debate, panele diskutimi dhe punëtori në Universi-
tete të Kosovës me temën “Adresimi i Ngacmimeve 
Seksuale brenda Universiteteve Publike në Kosovë”
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Ndërsa paneli i parë i diskutimit u mbajt më 
14 maj 2020 me profesoreshën Kaltrina Kel-
mendi dhe studentët e Universitetit të Prisht-
inës – Departamenti i Psikologjisë, në kuadër 

të lëndës “Psikologjia gjinore” të ligjëruar nga prof. 
Kelmendi. Qëllimi kryesor i panelit ishte të diskutojë/
adresojë çështjen e “ngacmimit seksual brenda uni-
versiteteve publike në Kosovë” me ligjëruese/paneliste 
Agnesa Xheladini dhe Diellza Bezera për të informuar 
studentët më shumë rreth temës dhe punës së  Artpolis 
- Qendra për Art dhe Komunitet në këtë fushë përgjatë 
viteve, duke shpërndarë kështu me studentët të gjitha 
materialet e përgatitura nga Artpolis - Qendra për Art 
dhe Komunitet në lidhje me ngacmimet seksuale në 
Kosovë. Ky aktivitet u përkrah nga CDF, SIDA dhe CFD. 

Gjithashtu Artpolis - Qendra për Art dhe Ko-
munitet në kuadër të fushatës kundër ngac-
mimeve seksuale në bashkëpunim me prof. 

Vjollca Krasniqi dhe studentët e Fakulteti Filozofik 
– Punë Sociale nga Universiteti i Prishtinës me datë 
04.04.2020 ka organizuar në mënyrë virtuale shfaqjen 
e dokumentarit ‘The Hunting Ground’ ndjekur nga një 
bashkëbisedim lidhur me temën “Ngacmimi Seksual në 
Kosovë”.

Dokumentari i ndjekur me një diskutim të hapur me 
studentet pjesëmarrëse në këtë ngjarje, përmes ko-
munikimit digjital – online. Disa nga temat e diskutuara 
ishin: Ngacmimi seksual brenda universiteteve publike, 

statistikat reale mbi ngacmimet seksuale, mos raportimi 
i rasteve të ngacmimeve seksuale.

Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet si pjesë e Grupit 
Punues për Rregulloren Kundër Ngacmimeve Seksuale 
në Universitetin e Prishtinës gjatë vitit 2020 organizoi 
disa takime avokuese mbi procesin e miratimit dhe im-
plementimit të rregullores, sfidat dhe mundësitë. Gjatë 
gushtit, 2020 nga Këshilli Drejtues i Universitetit të Pr-
ishtinës është bërë edhe përzgjedhja e rektorit të ri të 
Universitetit të Prishtinës. Posti i rektorit të Universitetit 
të Prishtinës iu besua Dr. sc. Naser Sahiti për katër vitet 
e ardhshme.

Të gjitha këto procese, zgjedhja e strukturës 
së re dhe transferimi i detyrave, komplikuan 
dhe ngadalësuan procesin e miratimit të 
rregullores. Krahas këtyre proceseve, faktor 

tjetër i rëndësishëm i cili ka ndikuar në punën e grupit 
punues ishte edhe përballja me pandeminë COVID-19. 
Duke marrë parasyshë të gjithë situatën e krijuar Art-
polis - Qendra për Art dhe Komunitet gjatë vitit 2020 
organizoi pesë takime me përfaqësuesit e Grupit të 
Punës, dy nga këto takime ishin virtuale. Më 14 dhjetor, 
2020 Rregullorja kundër Ngacmimeve Seksuale i është 
shpërndarë stafit akademik të Universitetit të Prishtinës 
nga Rektorati i Universitetit, me një afat prej 30 ditësh 
për të dhënë komentet e tyre në lidhje me rregulloren. 

14
MAJ

04
PRILL

14
DHJETOR
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Për të përmbushur qëllimin e shtyllës së 
dytë në strategji - rritjen e mirëqenies së 
gruas, fuqizimin e saj, Qendra për Art dhe 

Komunitet – Artpolis ka organizuar kampin feminist 
me artiste dhe aktiviste kosovare nga etnitë dhe gru-
pet e ndryshme për 4 ditë në fshatin Kukaj, 26- 29 
qershor 2020. 

Edhe pse për herë të dytë, ky kamp bëri bashkë 25 
gra “Art-iviste” për të krijuar vepra arti që shtjello-
jnë përvojat, rezistencën, sfidat, konfliktet, dhunën, 
qëndrueshmërinë dhe dashurinë në kohë pande-
mie të shkaktuar nga virusi korona në mbarë botën. 
Për katër ditë u treguan shumë histori, përjetime e 
emocione, u afruan me njëra tjetrën dhe zbuluan se 
ngjashmëritë nuk mungonin, ato hasnin në to dhe 
lidheshin mes vete dhe kjo u jepte fuqi por edhe fry-
mëzim për të gjetur të tjera. 

Gjatë 4 ditëve janë mbajtur sesione pune grupore, 
ku ushtrimet e lëvizjeve skenike, shkrimet kreative 
dhe meditimet e çlirimit shpirtëror kanë ndihmuar ar-
tistet dhe aktivistet të shprehin më së miri përvojat e 
tyre dhe vizionin e tyre për shoqërinë. 

Përveç këtyre sesioneve u diskutuan, konstruktuan 
e dekonstruktuan edhe shumë koncepte e ide që i 
kanë ndihmuar grupit për t’i dhënë jetë skenës me 
përformancën e tyre artistike. 

Ky aktivitet është mbështetur nga Ambasada Ameri-
kane në Prishtinë.

26-29
QERSHOR

Kampi i Artisteve dhe  
Aktivisteve - Artivist Camp
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Zgjerohen dhe përmisohen njohuritë e për-
faqësueseve të pesë strehimoreve të komu-
nave të ndryshme në Kosovë - Punëtoria e 
Sigurisë së Integruar – Edicioni i Trajnimit 

të Trajnerëve u mbajt nga data 14-17 dhjetor 2020 
në hotelin e rrethuar nga male të bukura në Bogë, 
me 11 anëtare të stafit gra nga pesë strehimoret e 
komunave të ndryshme në Kosovë, përfshirë: Prisht-
inën, Pejën, Gjakovën, Mitrovicën dhe Drenasin.

Gratë pjesëmarrëse u trajnuan nga trajneret e certifi-
kuara Zana Hoxha dhe Yllka Soba për teknikat dhe 
metodologjinë e kujdesit për veten, të tilla si: me-
kanizmat e përballimit, gjetja e një baze të përbash-
kët, krijimi i një rrjetëzimit social, si të mbrohen dhe 
si të adresojnë nevojat e tyre.

Për tre ditë, ato ndanë historitë e tyre me grupin dhe tra-
jneret, ose në ekipe me nga dy, krahas ushtrimeve dhe 
seancave lehtësuese. Të gjitha pjesëmarrëset, përfaqë-
sueset e strehimoreve dhe trajneret u zotuan të jenë 
aty për njëra-tjetrën, për të ndihmuar dhe mbështetur 
njëra-tjetrën, përderisa këto lloj bashkëpunimesh kon-
siderohen të jenë afatgjata dhe të dobishme për të dy 
palët. Një manual që do të përfshinte një përmbledhje 
dhe ushtrime mbi menaxhimin e stresit me shpjegime 
mbi ushtrimet dhe seancat lehtësuese i adaptuar dhe 

përkthyer në gjuhën shqipe u nda me pjesëmarrëset – 
stafit të strehimoreve që morën pjesë në këtë punëtori 
të Sigurisë së Integruar.

Kjo punëtori e implementuar nga Artpolis - Qendra 
për Art dhe Komunitet është mbështetur nga organi-
zata jo-qeveritare CFD/Zvicër nën kornizën e projek-
tit “NDAL/STOP – së bashku dhe në mënyrë kreative 
kundër dhunës në baza gjinore”.

Poezi për Fuqi – shënon 16 Ditët e Aktiv-
izmit përmes edicionit virtual

Poezi për Fuqi – Edicioni virtual me artistet 
dhe aktivistet nga Kosova filloi me datën 25 nëntor dhe 
përfundoi me datën 10 dhjetor.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të 16 Ditëve të Ak-
tivizmit.Jemi në një kohë shumë të vështirë dhe të pa-
sigurt, ndryshimi i gjendjes së vazhdueshme të krizës 
COVID-19 për 16 ditë radhazi u përjetua ndryshe me 
poezitë e lexuara nga artistet dhe aktivistet tona.

Të gjithë ndjekësit/et në rrjetet tona sociale shijuan dhe 
mund të shijojnë edhe më tutje poezitë të cilat janë të 
mbushura me plot fuqi, inspirim dhe guxim. 16 ditë me 
interpretime fantastike të artivisteve/ëve nga Kosova!

“Poezi per Fuqi” implementohen nga Artpolis dhe 
mbështetet nga: UNFPA Kosovo.

14-17
DHJETOR

25-10
NËNTOR
DHJETOR
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Shtylla III: 

Shtylla e tretë në dokumentin strategjik 
të  Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet 
2018 – 2022 fuqizon, përkrah të rinjtë/të rejat 
përmes edukimit me aktiviteteve artistike 
në kuadër të punës së Qendrës së Artit dhe 
Kulturës.    
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Në kuadër të këtij qëllimi janë mbajtur një 
mori aktivitetesh artistike dhe kulturore: 
Projekti “ArtEd – Rritemi përmes artit në ar-
simim”, bashkoi 20 nxënës/e, vajza e djem, 

të 20 shkollave kampione të Kosovës për të marrë 
njohuri mbi teatrin në trajnimin “Teknikat Teatrale në 
Edukim të bashkëmoshatarëve”, në datat 14, 15 dhe 
16 shkurt, 2020.

Të frymëzuar edhe nga njëri-tjetri, ata mësuan për 
teknikat e teatrit dhe të aktrimit, krijimet e ske-
nave të vogla teatrale, ndarjen e roleve, fasilitimin 
e shfaqjes por edhe ushtrimet fizike dhe lojërat në 
grupe. Trajnimi ka përfshirë nxënësit/et e shkollave 
fillore të klasave 6, 7, 8 dhe 9 ndërsa mentorët e tra-
jnimit Qëndresa Kajtazi dhe Edlir Gashi përveç ush-
trimeve ndan me ta edhe përvojat e tyre me teatrin. 
Qëllimi i projektit ishte të krijohen klubet teatrale 
nëpër shkollat kampione përderisa nxënësit/et e tra-
jnuar do të ndihmonin themelimin e tyre. Gjithash-
tu përmes projektit “ArtEd – Rritemi përmes artit 
në arsimim” kishin mundësi të trajnohen edhe 

20 mësimdhënës/e të 20 shkollave kampione të 
Kosovës, të cilët kanë marrë njohuri mbi teatrin në 
trajnimin “Teknikat Teatrale në Edukim të bashkë-
moshatarëve”, në datat 28, 29 shkurt dhe 01 mars 
2020, punëtori në Prevallë. Mësimdhënësit/et e 20 
shkollave kampione të komunave të Kosovës, nga 
Prishtina, Podujeva, Obiliqi, Gjilani, Gjakova, Shtim-
ja dhe Prizreni në trajnimin tre-ditor, me një energji 
të mirë dhe pozitive, u bënë pjesë e trajnimit që së 
bashku të zhvillojnë secilin ushtrim dhe të përgatiten 
për aktivitetet që do të vijojnë në muajt e ardhshëm 
në shkollat e tyre përkatëse.

Shumë këshilla, ide, komente e përvoja u shkëm-
byen këto 3 ditë që të jenë të gatshëm për sfidat e 
radhës me nxënësit/et e shkollave të tyre. Të qeshur 
dhe të frymëzuar ata mësuan për teknikat e teatrit 
dhe të aktrimit, krijimet e skenave të vogla teatrale, 
ndarjen e roleve, fasilitimin e shfaqjes por edhe ush-
trimet fizike dhe lojërat në grupe. 

SHKURT
MARS

ArtEd – Trajnimi “Teknikat Teatrale në Edukim” 
për nxënës dhe mësimëdhënës
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Në kuadër të qëllimit për edukim me aktiviteteve 
artistike në kuadër të punës së Qendrës së Ar-
tit dhe Kulturës janë mbajtur edhe trajnime të 
ndryshme të bazuara në teatër, gjatë periudhës 

së izolimit, si pasojë e virusit COVID-19, që nga mesi i mar-
sit e deri në dhjetor të vitit 2020, 178 nxënës të shkollave 
kampione, përveç mësimit obligativ shprehën dëshirën dhe 
vullnetin të ndjekin mësimin jo formal, online për teatrin, të 
organizuar nga organizata Artpolis, në kuadër të projektit 
“ArtEd” - Rritemi përmes Artit në Arsimin”. Kështu, Artpolis 
- Qendra për Art dhe Komunitet me ndihmën e mentorëve/
mentoreve, artisteve/artistëve Qendresa Kajtazi, Daniela 
Markaj dhe Edlir Gashi, dhe me bashkëpunimin e nxënësve 
liderë dhe mësimdhënësve të trajnuar themeluan 20 klube 
teatrore në këto shkolla, me gjithëpërfshirje të nxënësve. 

Megjithë situatën e krijuar, Artpolis - Qendra për Art dhe 
Komunitet adaptoi mënyrën e punës, duke iu përshtatur 
gjithmonë rrethanave dhe nevojave të nxënësve, prindërve 
e mësimdhënësve. Në këtë mënyrë, filloi organizimin e 
provave në distancë përmes internetit me nxënësit. Të 
angazhuar në këtë projekt, nxënësit kishin mundësinë të 
mësojnë për artin, kulturën, të drejtat e njeriut dhe bashkë-
jetesën multietnike si vlerë në Kosovë. Të gjitha këto u bënë 
më të afërta për nxënësit përmes aktiviteteve krijuese, ush-
trimeve e trajnimeve, në takime të rregullta përmes interne-
tit. I gjithë angazhimi i  Artpolis - Qendra për Art dhe Komu-
nitet dhe i nxënësve u kurorëzua me nga një video-dramë e 
cila u transmetua në kohë reale në rrjetin social Facebook.

ArtEd - 
Trajnime/
Punëtori/
Takime 
Informuese, 
fizikisht dhe 
online

MARS
DHJETOR 
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Trajnerët/trajneret Qendresa Kajtazi, Daniela Markaj 
dhe Edlir Gashi u përfshinë në mënyrë aktive për të 
ndihmuar klubet e teatrit për të krijuar video-drama 
në internet dhe për t’u dhënë atyre informacion të 
shumtë në lidhje me aktrimin, regjinë, gjithçka që 
lidhet me teatrin, por edhe nga fusha e të drejtave të 
njeriut. Padyshim, kjo ishte një përvojë e mirë edhe 
për trajnerët, pasi si artistë, ishin në kontakt të dre-
jtpërdrejt me nxënës aktivë dhe të talentuar, duke 
përfituar kështu edhe nga përvojat e tyre.

20 video performancat e këtyre klubeve teatrore, si: 
“Dhuna në familje”, “Ngacmimi”, “Diskriminimi i per-
sonave me nevoja të veçanta”, “Audicioni”, “Talenti”, 
“Pse mua”, “Mos ma moho të drejtën!”, “Mendoni se 
jam fajtor?”, “Çka dua unë?”, “Prit, prit – se ke shokë 
e shoqe”, “Dua të JETOJ ndryshe!”, “Përshpëritja e 
ndërgjegjes”, “Si ndihem unë?”, “Fëmijët dhe duku-
ritë negative”, “TechNo – bullizmit kibernetik”, “E 
drejta ime, jeta ime”, “Pesha e përgjegjësisë”, “I pa-
sur në shpirt”, “Çdo gjë është e mundur”, “Së bashku 
kemi sukses”, trajtuan dhe adresuan dukuritë nega-
tive të shoqërisë. Këto video-drama u incizuan dhe 
u publikuan në Facebook, në kohë reale përmes 
“Watch Party”, nga 4 prilli deri më 11 shtator, 2020. 

Pas kësaj pune të suksesshme, për nxënësit Artpolis 
- Qendra për Art dhe Komunitet ka ofruar një trajnim 
mbi përdorimin e programit për dizajn - Canva, i cili 
ndihmoi ata në projekte të ndryshme shkollore. Ata 
mësuan si ta shfrytëzojnë  programin Canva dhe u 

inkurajuan të përdorin imagjinatën e tyre për të kri-
juar posterët e tyre me temën “Teatri”, si krijimtari e 
cila u publikua dhe u promovua edhe në faqen tonë 
në Facebook. E gjithë kjo punë u mirëprit nga nx-
ënësit. Për t’i motivuar më shumë në punën e tyre 
me dizajn në Canva, ne i prezantuam punimet e tyre 
dhe organizuam gara për posterin më të pëlqyer në 
Facebook, në faqen “Travelling Theater for Children 
and Youth”, duke shpërblyer kështu 12 nxënës/e, 
fitues/e të garave, me nga një libër.  
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Aktivitet tjetër i rëndësishëm në kuadër të shtyllës 
së tretë, ishte edhe trajnimi online: Dizajnimi i 
Kostumeve, përmes projektit “ArtEd - rritemi përmes 
artit në arsimim”. Për shkak të pandemisë dhe në pa-
mundësi të takohemi fizikisht me nxënësit e dashur, 
ne kemi arritur të modifikojmë aktivitetet tona dhe 
t’ia përshtatim situatës, gjithmonë duke menduar 
dhe kontribuuar në ngritjen e kapaciteteve të 20 
klubeve teatrale, tashmë të themeluara dhe funksio-
nale nëpër shkolla.

40 nxënës/e nga 20 shkollat kampione të Kosovës 
u përfshinë në këtë trajnim intensiv dhe fituan 
njohuri rreth dizajnimit të kostumeve për shfaq-
je teatrale, me mentorimin dhe ligjërimin e 
kostumografes së teatrit/artistes, Njomëza Luci. 
 

Sesioni i parë (28.11.2020) trajtoi temat si: roli i 
kostumeve në një performancë, identifikimi i karak-
tereve të shfaqjes, mbledhja e informatave rreth 
personazheve, inspirimi dhe mënyrat e hulumtim-
it, dizajnimet, materialet që mund të përdoren dhe 
riciklimi i tyre. Puna e nxënësve vazhdoi gjatë tërë 
javës duke i punuar “detyrat” që i kishin marrë nga 
trajnerja Njomëza Luci, të cilët ato/a i punuan me zell 
edhe deri në orët e vona të mbrëmjes duke i paraqi-
tur dhe prezantuar nëpër grupet e tyre virtuale.

Sesioni i dytë (05.12.2020) fokusin e kishte më 
shumë në punë praktike me nxënësit nga distanca, 
natyrisht me maskat, ngjyrat, letrat dhe materialet 
tjera të punës që i kishin pranë vetes, të dhuruara 
nga Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet një ditë 
më herët.

Këto aktivitete janë përkrahur nga projekti “ArtEd – 
rritemi përmes artit në arsimim” përkrahet nga Ger-
man Development Cooperation, implementohet nga 
GIZ-i në bashkëpunim me Qendra për Art dhe Ko-
munitet – Artpolis.
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Aktivitet tjetër i rëndësishëm në kuadër të 
shtyllës së tretë ishte trajnimi për Edukimin 
e Bazuar në Teatër me Bashkëmoshatarë/e 
për të rinjtë dhe të rejat nga të gjitha ko-

munitetet që jetojnë në Kosovë. Në datat 21 – 23 
shkurt, 2020, trajnimi bashkoi të rinjë dhe të reja 
nga komuna të ndryshme të Kosovës për të marrë 
njohuri mbi teatrin, teknikat teatrale, improvizimi, kri-
jimi i skenave të shkurtra nga pjesëmarrësit/et, ush-
trimet mbi frymëmarrjen, ndjekjen e ritmit, analizat, 
etj. Temat që u trajtuan ishin: dhuna në baza gjinore, 
barazia gjinore, ngacmimet seksuale, diskriminimi, 
bullizmi dhe ndikimin e rrjeteve sociale. Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet në kuadër të projektit “Hu-
manrightivism” përkrahur nga Swedish International Development Cooperation Agency – Sida / Community 
Development Fund – CDF organizoi trajnimin për Edukimin e Bazuar në Teatër me Bashkëmoshatarë/e për 
të rinjtë dhe të rejat nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.

Trajnimi “Edukimi i Bazuar në Teatër” 

21-23
SHKURT 
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Gjatë vitit 2020 u prezantuan disa shfaqje, njëra 
ndër to ishte me datën 18.02.2020 në qytetin e 
Kamenicës, shfaqja forum-teatër “Psikoteatër”. 
Qëllimi i kësaj shfaqje ishte të edukojë dhe ndërg-

jegjësojë të rinjtë për rëndësinë e shëndetit mendor dhe 
mbështetjen e një psikologu/eje. Shoqëria jonë shpesh-
herë keqkupton rolin e psikologut/ës dhe ka paragjykime 
për njerëzit që kërkojnë këshilla prej tyre. Kjo shfaqje ka 
shtjelluar këtë temë duke theksuar se të gjithë kanë nev-
ojë për këshillime nga një psikolog/e dhe ne nuk duhet të 
kemi turp për këtë. Publiku i përbërë nga nxënësit/et, pro-
fesorë/profesoresha si dhe psikologia e shkollës, së bashku 
u inkuadruan në diskutimin e hapur për të bërë pyetje dhe 
komente rreth temës së shfaqjes. Përformueset/it: Endrit 
Shkodra, Lidiona Marovca, Mirela Zubaku dhe Rrezarta Dër-
maku. Regjisore dhe moderatore e shfaqjes: Natyrë Kallaba. 
Kjo përformancë u përkrah nga Ambasada Amerikane, 
Fondet e Komisionit për Demokraci, në kuadër të projektit  
“ArtEd - arti përtej etnicitetit”.

Shfaqja 
forum teatër 
“Psikoteatër”

18
SHKURT 
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Këtë vit, edicioni i 8-të i Festivalit të Teatrit 
për të Rinj dhe të Reja u mbajt më 15 -18 
dhjetor, u organizua më ndryshe se herët 
e kaluara, për shkak të situatës pandemike 

me Covid-19. Për dallim prej viteve të kaluara, kur 
të gjitha pjesët teatrale u shfaqën në teatër para 
audiencës dhe jurisë, festivali i sivjetmë u zhvillua 
virtualisht në platformën www.teatriri.com, përmes 
së cilës publiku kishte mundësinë t’i shikojë të gjitha 
20 video – dramat konkurruese, si dhe të votojë on-
line. Përderisa, juria e zgjedhur profesionale ishte e 
përbërë nga: Ilire Vinca – aktore, Dardan Kryeziu – 
psikolog dhe Kushtrim Shaipi – konsulent, dha vlerë-
simin e tyre përmes pikëve.

E veçanta e këtij edicioni ishte se në vend të 
shfaqjeve teatrore festivali ka prezantuar video – 
dramat e krijuara në kushte pandemie, gjatë izolim-
it, nga shtëpitë e nxënësve të shkollave fillore, e që 
janë edhe pjesëmarrës të klubeve teatrale në 20 
shkolla kampione të Kosovës. Këto video – drama 
kanë dalë si rezultat i punës së përkushtuar dhe të 
palodhshme të nxënësve, mësimdhënësve dhe 3 
mentorëve të këtyre klubeve: Daniela Markaj – ak-
tore dhe trajnere, Qëndresa Kajtazi - aktore dhe traj-

nere, Edlir Gashi – aktor dhe trajner, e që janë krijuar 
në kuadër të projektit “ArtEd – rritemi përmes artit në 
arsimim” që përkrahet nga GIZ Kosovo, në emër të 
Qeverisë Gjermane.

Pas mbylljes së votimit online dhe vlerësimit të jurisë 
profesionale u bë edhe mbyllja e Festivalit. Ndërsa, 
shpallja e fituesve për tri çmimet e para si dhe Çmimi 
Special i Jurisë u bë me datë 21 dhjetor 2020.

Çmimet: Vendi i parë - “Diskriminimi i personave 
me aftësi të kufizuara” nga klubi teatral i SHFMU 
“Xhemajl Mustafa” në Prishtinë; vendi i dytë - 
«Bullizmi» nga klubi teatral i SHFMU “Asim Vokshi” 
në Prishtinë;  vendi i tretë - «Mos ma moho të 
drejtën!» nga klubi teatral i SHFMU “Zekeria Rexha” 
në Gjakovë. Ndërsa Çmimi Special i Jurisë - «Prit, prit 
- se ke shokë e shoqe» iu nda SHFMU «Thimi Mitko», 
Gjilan. 

Ky projekt u organizua nga Artpolis – Qendra për 
Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në 
emër të Qeverisë Gjerman. 

21
DHJETOR 

Festivali i Teatrit për të Rinj/Reja,  
edicioni 8-të, online
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Edukimi i bazur në teatër në ambient të  
hapur u mbajt për tre ditë në Kukaj me 
datat 4, 5 dhe 6 shtator, me të rinj e të reja 
nga qytete e komunitete të ndryshme. Tra-

jnimi iu dha pjesëmarrësve/eve mundësi të mëso-
jnë teknika teatrale, lëvizje skenike e koreografi, 
improvizime, krijime të skenave të shkurtra, ush-
trimet mbi frymëmarrjen, ndjekjen e ritmit, analiza, 
etj. Duke mbajtur distancë dhe maska, trajnimi po 
ashtu ofroi një hapësirë të sigurt për të rinjtë/të re-
jat pjesëmarrës/e për shoqërim dhe krijim të miqë-
sive të reja, pavarësisht dallimeve mes tyre. Temat 
që u trajtuan ishin: dhuna në baza gjinore, barazia gjinore, ngacmimet seksuale, diskriminimi, aborti, marte-
sat e hershme.

Trajnimi u mbajt nga regjisorja Zana Hoxha, aktori Edlir Gashi dhe koreografi Robert Nuha. Trajnimi ‘Edukimi 
i Bazuar në Teatër’ u mbështet nga – UNFPA Kosovo.

4-6
SHTATOR

“Edukimi i Bazuar në Teatër” - Kukaj
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Një grup i të rinjve, të komuniteteve të ndryshme 
që jetojnë në Kosovë, u bashkuan për të krijuar 
një përformancë bazuar në njohuritë që ata i kanë 
mësuar gjatë trajnimit 3 ditor: Edukimi i Bazuar në 
Teatër. Të udhëhequr dhe drejtuar nga trajneri i 
tyre, artisti Edlir Gashi në përformancën e tyre të 
rinjtë adresuan një fenomen shumë negativ në 
shoqërinë tonë, martesat e hershme. «Ata ishin 
shumë mendje hapur, të informuar, energjikë dhe 
shumë punëtorë dhe kishte një bashkëpunim të 
shkëlqyeshëm midis tyre», e përshkroi grupin 
regjisori i shfaqjes, Gashi.

Shfaqja e të rinjve në forum teatrin “Lumturia e pa jetuar” fillon me nxënësit e klasave të 10-ta, duke shijuar 
adoleshencën me më të mirën dhe problemet e saj. Midis tyre është një studente me emrin Lira, e cila është 
më e mira në klasën e saj, jeta e saj duket se po shkon mirë derisa një ditë do të kthehet për keq.

Akoret/ët: Arta Shaqiri, Arjana Gashi, Ardijan Krasniqi, Eli Vula, Habib Berisha, Dafina Bytyqi, Durim Ademaj, 
Goneta Ademaj, Burhan Ramadani, Veton Gashi. Regjisor dhe fasilitator: Edlir Gashi.

“Lumturia e pa jetuar” u organizua në Shkollën e Mesme të Muzikës “Prenk Jakova” në Prishtinë më 28 
shtator 2020, në Qendrën “Fidan Lahu” në Fushë Kosovë më 29 shtator 2020, dhe në Qendrën Rinore 
“Fahri e Naxhije Buçinca” në Vushtrri më 30 shtator, 2020.

Ky projekt u mbështet nga: cfd, Unfpa

Forum Teatër “Lumturi e pajetuar”
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SHTYLLA 1 SHTYLLA 2
Vajza

804

Djem

Vajza

Djem

SHTYLLA 3
Vajza

Djem

200

45

326.192
People Reached 
during 01.01.20 - 01.01.21

67%
Women Audience 
during 01.01.20 - 01.01.21

33%
Men Audience 
during 01.01.20 - 01.01.21

8.9K 
Page Likes

38% Prishtinë 

2.1% Tiranë

1.5% Belgrade

6.3% Gjakovë

4% Prizren

3.9% Ferizaj

3.7% Mitrovicë

3.2% Gjilan 

 2% Fushë Kosovë

 3.9% Pejë 
 

68%
Gra

32% 
Burra

G J I N I A T O P
L O K A C I O N E T

1316

222

1385

0.4% 

19% 

29%  

11.4% 

5%

1.9%

0.9%

0.2% 

6.3% 

13.3%  

7.2% 

3.6%

1.5%

0.9%

M O S H A
G R A   B U R R A

M O S H A
G R A   B U R R A

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

175.513
People Reached 
during 01.01.20 - 01.01.21

69%
Women Audience 
during 01.01.20 - 01.01.21

31%
Men Audience 
during 01.01.20 - 01.01.21

1.5K 
Page Followers

38% Prishtinë 

4% Tiranë

3.6% Gjakovë

3% Prizren

 3% Fushë Kosovë
 

69%
Gra

31% 
Burra

G J I N I A T O P
L O K A C I O N E T

1.3% 

19.7% 

29%  

13% 

3.6%

1%

0.9%

0.9% 

7.6% 

6.9%  

6.9% 

2.4%

0.1%

0.4%

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Pjesëmarrja në aktivitete gjatë vitit 2020
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LINQET E MEDIAVE SOCIALE

Facebook account: Qendra Artpolis
Facebook page: Artpolis - Art and Community 
Facebook group: Artpolis Kosova

Instagram: ArtpolisCenter

Twitter: QendraArtpolis

Vimeo: Artpolis - Art and Community

Web: Artpolis

Facebook page: FemArt Kosova

Instagram: FemArtKosovo

Twitter: FemArtKosovo

Web: https://femart-ks.com/ 

Youtube: FemArt Festival 

Web:  WAM - Women Activists Museum

Facebook page: Kosovo Coalition for Reconciliation

Instagram: KosovoReconciliation

Web: KCR

Facebook page: MesimJoNgacmim

Facebook page: Treveling Theatre for Children and Youth

Web: Teatri Ri
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Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

Monitorimet e mediave

Përgjatë vitit 2020 aktivitetet e Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet kanë pasur mbulueshmëri të gjerë 
nga mediat lokale e nacionale.

Hapësirë të rëndësishme ka zënë edicioni i 8-të i Festivalit FemArt, që ka pasur aktivitete të shumta dhe 
përkundër situatës me pandeminë të gjitha janë realizuar sipas planifikimeve.

Mbi 100 media kane ndjekur e publikuar artikuj, reportazhe, bllogje e podcaste të aktiviteteve të  
Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet dhe FemArt Festival.
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Kallxo.com - Mbyllet Festivali Femart 2020

https://bit.ly/3tD9mob 

Sonte përfundon festivali “Femart” 20.10.2020

https://bit.ly/3ezwRrZ 

Kallxo.com - Hapet edicioni I 8 te i Festivalit Femart 2020

https://bit.ly/32zAbh2

Klan Kosova - Hapet festivali “FemArt” - 

https://bit.ly/3aoKAAo 

Kallxo.com - Këtë muaj mbahet edicioni i 8-të i festivalit ‘FemArt’

https://bit.ly/3sxOEER 

Kallxo.com - Hapet edicioni  i 8-të iI festivalit Femart 2020  
 
https://bit.ly/32zAbh2 

Kallxo.com - Këtë muaj mbahet edicioni i 8-të i festivalit ‘FemArt’

https://bit.ly/3sxOEER 

KultPlus - FemArt Festival vjen me edicionin e tetë për këtë vit, publikohen datat

https://bit.ly/3v52srW  

KultPlus - Me moton ‘Solidaritet dhe Qëndrueshmëri’, fillon edicioni i tetë i Festivalit ‘FemArt’

https://bit.ly/3xd9SeM 

KultPlus - Teatri Kombëtar hapë dyert për publikun me premierën e shfaqjes “Zgjimi i Pranverës”

https://bit.ly/3v86sYN 

KultPlus - Arti dhe solidariteti bashkoi gratë në kohë pandemie, si rezultat sollën dy premiera në FemArt

https://bit.ly/3enP37y 

KultPlus - FemArt Festival vjen me edicionin e tetë për këtë vit, publikohen datat

https://bit.ly/3v52srW 

KultPlus - “Spring Awakening” reopens the doors of the National Theater of Kosovo

https://bit.ly/3v86sYN 

KultPlus - Arti dhe solidariteti bashkoi gratë në kohë pandemie, si rezultat sollën dy premiera në FemArt

https://bit.ly/3enP37y 

Koha.net - “FemArt 2020” mbahet nga 15 deri më 20 tetor

https://bit.ly/2QlSfbN 

Koha.net - “FemArti” në transformim, përballë sfidave me art e aktivizëm

https://bit.ly/3grNqZ7 

Koha.net - “Ti, jam unë” e “Çfarë duan burrat” në përplasje këndvështrimesh gjinore

https://bit.ly/3grbxqY 

Insajderi - Femart 8-të publikon raportin “Drejt Solidaritetit dhe Bashkëpunimit” – me një konferencë  
 
ndërkombëtare shpalosi të arriturat e grave dhe atë se çka duhet bërë tutje

https://bit.ly/2P6oyuK 

Koha.net -  “FemArti” si provokim për solidaritet dhe qëndrueshmëri

https://bit.ly/32vbRgi 

Koha.net - “FemArt 2020” mbahet nga 15 deri më 20 tetor

https://bit.ly/2QlSfbN 

Koha.net - “FemArti” në transformim, përballë sfidave me art e aktivizëm activism 

https://bit.ly/3grNqZ7 

 
Koha.net -”Silver Boom” pushton hapësirën publike me lirinë e grave 
 
https://bit.ly/3ao2ROn 

Koha.net: “FemArti” si provokim për solidaritet dhe qëndrueshmëri

https://bit.ly/32vbRgi 

Koha.net: The premiere of the dance performance “Tie me up” in “Femart” festival 

https://bit.ly/3tyQlD8 

Klan Kosova - Hapet FemArt festivali

https://bit.ly/3aoKAAo 

Klan Kosova - Çfarë aktivitete vazhduan dy ditët e fundit në festivalin ‘’FemArt’’

https://bit.ly/2QNF17S 

Klan Kosova: Ora shtatë – mysafiret: Arlinda Morina - Liki, regjisore dhe Uresa Ahmeti 

https://bit.ly/3asV9T5 

Klan Kosova: Emisioni i mëngjesit - Natyrë Kallaba, premiera e shfaqjes “Ti, jam unë” në FemArt Festivalin

https://bit.ly/3xg98VZ 

RTK 2 - ZAVRŠENA OSMA EDICIJA “FEMART” FESTIVALA NA KOSOVU

https://bit.ly/3sAx8Q3 

RTK2 - Programi I mengjesit – interview ne studio  
 
https://bit.ly/3tJeDdW .

RTK2, Jutarnji program 

https://bit.ly/3tJeDdW 

RTK2 - Zoe Gudovic – artistja flet për festivalin ndërkombëtar të Femart-it, e cila mbahet në Prishtinë,  
 
nga tetor 15 deri 20.

https://bit.ly/3tIoPmM 

RTK Live - Përfundoi edicioni i 8-tëi “Femart” festivalit  

https://bit.ly/3sAx8Q3 

Zoe Gudovic - umetnica, govorila o femart medjunarodnom festivalu, koji se odrzava u Pristini od 15. - 20. oktobra.

https://bit.ly/3tIoPmM 

Prishtina insight - Femart’s 8th edition celebrates resilience and solidarity in challenging times - 

https://bit.ly/3xg7wvp

Prishtina insight - Etno Fest celebrates women and the sun in its 10th year

https://bit.ly/2RH9rsD 

Insajderi - FemArt, festivali që në kohë pandemie zgjati dorën e “Solidaritetit dhe qëndrueshmërisë”

https://bit.ly/3avIAGu 

RTV21 - Sonte mbyllet festivali “Femart”  

https://bit.ly/3ezwRrZ 

TV21: TV emisioni i mëngjesit – Edicioni i 8-të i “FemArt Festival” fillon sonte 

https://bit.ly/3xd2gJ7 

RTV 21 - Edicioni i tetë i Festivalit të Teatrit për të Rinj/Reja 

https://bit.ly/2P8q4MZ 

Radio Kfori - Hapet aplikimi per festivalin Femart

https://bit.ly/2QMSoVu 

Radio Kfor - Hapet aplikimi per festivalin Femart  
 
https://bit.ly/2QMSoVu 

Radio Kfor – Poezi për Fuqi

https://bit.ly/3gmOo9c 

Gazeta Blic - Filmi “Adelina” nga Rita Krasniqi me premierë të suksesshme në festivalin FemArt në Kosovë

https://bit.ly/3dEqXXg 

Kosovo Live360 - Festivali Femart 8 mbahet me 15-20 Tetor 2020

https://bit.ly/32yQieK 

Observerkult - Femart 2020 mbahet nga 15 deri me 20 Tetor

https://bit.ly/3v6gPwb 

 
 
Kids of Kosova – Femart Festival edicioni I 8-të fillon nga 15-20 Tetor në Prishtinë

https://bit.ly/3ed4eQQ 

Exit News - Solidarity and Resilience through Women Rights Kosovo Festival - Exit - Explaining Albania

https://bit.ly/2P6mfYC  
 

Gazeta letrare 
 
https://bit.ly/2QGJuZY 

Teatri Oda - FemArt Festival - The 8th edition

https://bit.ly/3dBNuUx 

Artpolis / FemArt
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Exit.al - Solidarity and Resilience through Women Rights Kosovo Festival

https://bit.ly/3tInJHG 

“Zgjimi i pranverës” rihap dyert e Teatrit Kombëtar të Kosovës 

https://bit.ly/3gzy6JY 

Koha.mk - “Zgjimi i Pranverës” në natën e katërt të FNT SkupiFestival Shkup

https://bit.ly/32yr1kR 

Çfarë aktivitete vazhduan dy ditët e fundit në festivalin ‘’FemArt’’

https://bit.ly/2QNF17S 

KosovaLive360 - Festivali Femart 8 mbahet me 15-20 Tetor 2020

https://bit.ly/32yQieK 

Observerkult - Femart 2020 mbahet nga 15 deri me 20 Tetor

https://bit.ly/3v6gPwb

 
Kids of Kosova - Agjenda

https://bit.ly/3dDWPLs 

Kids of Kosova - FemArt Festival - 8th edition from October 15 to 20 in Prishtina

https://bit.ly/3ed4eQQ

Exit News.al – Solidariti dhe Qëndrueshmëria përmes  festivalit për të drejtat e grave 

https://bit.ly/2P6mfYC 

Gazeta letrare 
 
https://bit.ly/2QGJuZY 

Teatri Oda - FemArt Festivali – Edicioni i 8-të

https://bit.ly/3dBNuUx 

Gazeta Scanner - Regjisorja Rita Krasniqi shpalos në ekran vështirësitë  
 
e komunitetit LGBTQI+ me filmin e saj ‘Adelina’

https://bit.ly/3uZw6Po 

ABC News. Al - Gruaja trajtohet ende si objekt

https://bit.ly/3sGTy2e 

TV Dukagjini – Emisioni “Reload”

https://bit.ly/2RU8E7V 

T7: TV emisioni #gjesi - “Femart 2020” – Solidariti and Qëndrueshmëria

https://bit.ly/3auoA7b 

Kanal 10: TV emisioni “Pasdite” 

https://bit.ly/3n8GGB2 

Gjesi- Edicioni i tetë i Festivalit të Teatrit për të Rinj/Reja

https://bit.ly/32w9xp5 

Alsat M – Edicioni i tetë i Festivalit të Teatrit për të Rinj/Reja

https://bit.ly/3xfvgQg 

Radio KFOR 90.2 – The short article about Video drama “A want to live differently” – 16.06.2020

http://radiokfor.com/1/sot-online-mund-ta-ndiqni-video-dramen-dua-te-jetoj-ndryshe/

Radio KFOR 90.2 – The short article about Video drama “TechNO -Cyber bullying” – 24.07.2020

http://radiokfor.com/1/53815-2/

FindGlocal - Travelling Theater for Children and Youth

https://bit.ly/3kcaoU4

Ktv - Nxënësit me video kundër bulizmit kibernetik 27 07

https://bit.ly/3byjiYh

KTV Emisioni SOT

https://bit.ly/2ZHQqqE

RTV 21 - Edicioni i tetë i Festivalit të Teatrit për të Rinj/Reja 18.12.2020 

https://bit.ly/34tiyRl

ATV Live “ARTPOLIS” THEMELON KLUBET E TEATRIT NË 20 SHKOLLA

https://bit.ly/3at3FSd

Koha.Net “Artpolis” i përfshin nxënësit në teatër për shfaqje online

https://bit.ly/3aGC14l

Art & Community Centre Engages Children of Pristina to Address Different Phenomena 
 
through Online Forum Theatre Performances - - EU TASCO

https://bit.ly/3qKVwyn

Kohavision – Organizata “Artpolis” themelon klube teatrale në shkolla fillore 

https://bit.ly/3um1NCO

Radio Kfor - ‘Si ndihem unë?’

https://bit.ly/3asILCp 

Radio KFOR 90.2 – Shfaqet video drama prit prit se ke shoke e shoqe 

https://bit.ly/3tCTFxf 
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Shtylla IV: 
Investimi në qëndrueshmërinë financiare dhe 
institucionale të  Artpolis - Qendra për Art dhe 
Komunitet 

Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet, edhe pse në një vit pandemik, një ndër qëlli-
met kryesore të programit kishte stabilitetin financiar dhe programor të organizatës. 
Ky vit tregoi se Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet ka bërë progres në arritjen 
e qëllimeve dhe programeve të strategjisë edhe në kohë pandemie, stafi arriti t’i re-
alizojë dhjetëra aktivitete dhe të zbatojë një pjesë të madhe të strategjisë. Artpolis - 
Qendra për Art dhe Komunitet gjatë tërë vitit mori pjesë në trajnime dhe konferenca 
për rrjetëzim si dhe u mundua që të zgjerojë rrethin e bashkëpunimit me shumë or-
ganizata ndërkombëtare dhe vendore. Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet, për 
shkak të COVID-19, ndërroi zyrat e punës për të pasur hapësirë më të madhe si dhe 
për të krijuar një ambient të sigurt duke iu përshtatur distancës dhe masave pande-
mike. Këtë vit Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet ka edhe automobilin e saj, si 
aset të përhershëm të organizatës. Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet në vitin 
2020 nënshkroi grantin e parë institucional EJA nga KCSF si dhe nga Urgent Action 
Fund u përkrah me një projekt rajonal për të rritur mirëqenien e aktivistëve.
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Stafi i  Artpolis - Qendra për Art dhe Komu-
nitet bëri një udhëtim të shkurtë, të punojë 
në qetësi, pushojë dhe reflektojë për vitin 
që e kemi përpara. Për tre ditë radhazi u 

bashkuan dhe të fuqizuara krijuan planin e aktivi-
teteve për 2020.

Te fuqizuara, aktive, positive dhe plot me 
energji së bashku do bëjmë ndryshime të 
mira!

Ngritja e kapaciteve për stafin e Qendrës për Art dhe 
Komunitet – Artpolis është një ndër qëllimet kryesore 
të programit. Ky vit tregon se Artpolis - Qendra për 
Art dhe Komunitet ka bërë progres në arritjen e qël-
limeve dhe programeve të strategjisë edhe në kohë 
pandemie, stafi arriti t’i realizojë dhjetëra aktivitete 
dhe të zbatojë së paku 85% të strategjisë së saj. 
Stafi i  Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet pati 
dy punëtori këtë vit, qëllimet primare të punëtorisë 
ishin përmbushja e objektivave të strategjisë së  Art-
polis - Qendra për Art dhe Komunitet 2018 – 2022. 
Punëtoria gjithashtu kishte për qëllim rritjen e kapac-
iteteve të stafit në përmirësimin e aftësive, njohurive, 
në përgatitjen dhe trajnimin në Ciklin e Menaxhimit të 
Projektit dhe Ndërtimin e Ekipit, në mënyrë që puna 
e stafit të kompletohet duke u përshtatur me rrethan-
at e ardhshme ose ndryshimet që kanë ardhur ose 
mund të vijnë si rezultat i COVID-19, njëherësh edhe 
forcimin e kapacitetit organizativ dhe planet e zbati-
mit. 

24-26
JANAR

13-15
NËNTOR

Ngritja e kapaciteve të stafit Artpolis
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Prezantim në seminarin mbi promovimin 
dhe rrjetëzimin

Në ngjarjen e Shkupit, në seminarin mbi 
promovimin dhe rrjetëzimin në kuadër të Përkrah-
ja e BE për Bashkëpunimin Kulturor në Ballkanin 
Perëndimor, përfaqësuese e Artpolis-it ishte Diell-
za Bezera. Ajo i ndau me të pranishmit përvojat 
dhe qëllimet e Artpolis, ku përmes aktiviteteve 
të ndryshme gjatë vitit 2020 qëllimi do të ishte 
përmirësimi i mirëqenies së njerëzve që jetojnë në 
Kosovë, e në veçanti të grave dhe të rinjve/rejave.

Programi dy-ditor synoi të sigurojë një hapësirë më 
të gjerë të bashkëpunimit rajonal kulturor, me fokus 
kryesor paraqitjen dhe interpretimin e thirrjeve për 
mbështetje për Projektet e Bashkëpunimit Kulturor 
me Ballkanin Perëndimor.

#1001Fires – Art dhe Solidaritet gjatë 
Covid-19

#1001Fires – 25 korriku 2020, është një 
ditë solidariteti dhe lidhjeje, dhe ne u bashkuam 
me artistë të tjerë dhe kulturën krijuese në të gjithë 
globin, për të ndarë një fragment të punës sonë të 
krijuar gjatë krizës COVID-19. Premiera e mbyllur e 
shfaqjes muzikore “Zgjimi i pranverës” zgjoi inter-
esim në #1001 Zjarret.

1001 Zjarret është një rrjet bazë që lidh punëtorët 
e artit dhe kulturës nëpër disiplina dhe vizione 
artistike për të shkëmbyer ide, dialog kritik dhe 
mbështetje, duke theksuar që asnjë artist apo kri-
jues i kulturës nuk duhet të lihet pas, gjatë dhe pas 
krizës. 

6
SHKURT 25

KORRIK
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Aktivitetet vullnetare të  
Artpolis - Qendra për  
Art dhe Komunitet 
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#MeTeatrin 
  Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet 
në bashkëpunim me disa organizata tjera, 

artistë e aktivistë organizuan një aksion simbolik në 
solidaritet #MeTeatrin, para Teatrit Kombëtar, Prisht-
inë.

Qeveria e Shqipërisë në bashkëpunim me Bashkinë 
e Tiranës, në një akt të paprecedent, më 17.05.2020, 
herët në mëngjes ka shembur godinën historike të 
Teatrit Kombëtar Shqiptar. Aksioni banditesk është 
shoqëruar me dhunë ndaj artistëve dhe aktivistëve 
që po e mbronin teatrin, tash e gati 3 vite. Me dh-
jetëra aktivistë e artistë janë arrestuar dhe dërguar 

në stacion policor në orët e hershme të mëngjesit, 
duke përfshi këtu edhe gazetarë.

Në mars 2020, ndërtesa e Teatrit Kombëtar të Tiranës 
u listua ndër shtatë objektet më të rrezikuara në Evropë 
nga Europa Nostra – një ndër organizatat më të mëdha 
për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Evropë.

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit ka bërë thirrje - protestë 
në Tiranë dhe me qindra qytetarë janë mbledhur në 
zonën rreth Teatrit. “Në shenjë solidariteti me përpjek-
jen e tyre gati tre vjeçare, sot në ora 17:00 janë mbled-
hur para Teatrit Kombëtar të Kosovës, për të shprehur 
indinjatën me këtë arrogancë të pashoqe dhe kundër-
shtimin ndaj këtij veprimi të Qeverisë shqiptare dhe 
Bashkisë së Tiranës”. 

Gjithashtu Artpolis - Qendra për Art dhe 
Komunitet shënoi Ditën Ndërkombëtare të 
Vullnetarizmit 2020: “Së bashku Ne Mun-

demi përmes Vullnetarizmit”. “Vullnetarët janë të 
vetmet qenie njerëzore në faqen e tokës që pasqy-

rojnë dhembshurinë, përkujdesjen pa interes të këtij 
kombi, durimin dhe thjesht dashurinë e njëri-tjetrit”, 
Erma Bombeck.

17
MAJ 

5
DHJETOR 
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Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis u an-
gazhua në një iniciativë vullnetare me qëllim 
të përmirësimit të arsimimit në përgjithësi, dhe 
ngritjes së vetëdijes për shprehi të të lexuarit të liter-

aturave të ndryshme për nxënësit/et e shkollës fillore “Dësh-
morët e Hasit” në fshatin Kabash – Has, Komuna e Prizrenit. 
 Artpolis - Qendra për Art dhe Komunitet po ashtu në 
mënyrë vullnetare ka arritur të grumbullojë 280 li-
bra për këtë shkollë duke i falënderuar jashtëzakon-
isht shumë edhe kontribuesit/et e kësaj iniciative: 
Qendra Multimedia, Këndi Amerikan – Prishtinë, 
Ariana Qosaj Mustafa, Drenusha Zajmi Hoxha, Zana 
Hoxha, Venera Ismaili, Jetbardha Selmani, Tenzin 
Dolker, Libraria Dukagjini si dhe organizata Artpolis.

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis 
punoi drejt vetëdijesimit të qytetarëve mbi 
rëndësinë e mbajtjes së maskës.  Artpolis 
- Qendra për Art dhe Komunitet në bash-

këpunim me Platformën Civikos, PEN – Peer Educa-
tors Network, Democracy Plus, KCSF dhe YMCA in 
Kosovo kanë filluar fushatën #VendoseMasken që 
ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve të 
Kosovës mbi rëndësinë e përdorimit të maskave në 
ambiente publike. Fushata online #VendoseMasken 
ka filluar më 16 qershor 2020 me një aksion simbolik 
përmes shpërndarjes së mbi 600 maskave në pikat 
e ndryshme në qytetin e Prishtinës. Lokacionet ku 
janë shpërndarë maskat: Platforma CIVIKOS – Rruga 

Tringë Smajli; ARTPOLIS - Para Teatrit Kombëtar; DE-
MOCRACY PLUS - Rruga Justiniani (para hyrjes në 
nënkalim); PEN – Stacionet e Autobusëve Urban (tek 
Katedralja dhe tek Rektorati); FONDACIONI KOSO-
VAR PËR SHOQËRI CIVILE (KCSF) – Pallati i Rinisë 
(para New Born); YMCA – Rruga Qamil Hoxha (afër 
Ministrisë të Kulturës Rinisë dhe Sportit).

Mbrojtja e shëndetit të qytetarëve dhe respektimi i 
rekomandimeve të institucioneve duhet të jetë pri-
oritet për të gjithë. 

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis iu 
bashkëngjit iniciativës që të kontribuojë në 
miniblibliotekën e vendosur te Memoriali 
“Heroinat” me libra dhe raporte kushtuar 

mirëqenies së gruas dhe çështjeve gjinore. Minibib-
lioteka, u hap më 8 mars nga organizata ETEA, për 
të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas, në bash-
këpunim me “Kosova Women’s Network”, Qendrën 
Kosovare për Studime Gjinore dhe Artpolis – Art and 
Community. 

8
DHJETOR

16
QERSHOR

9
MARS
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Bllogjet në Vitin 2020
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Bllogu: Ngacmimet Seksuale si Formë e Kontrollit 
të Hapësirave Publike, 18 Maj, 2020.

Qëndresa Hyseni, shkruan:

Me qenë vajzë e grua pashmangshmërisht do mbetesh 
e detyruar të përballesh me fenomenin e ngacmimeve 
seksuale. Prej fazës së hershme të pubertetit fillon të për-
ballesh me disa zëra irritues, përçmues, fyes e denigrues 
që lëshohen në drejtimin tënd, duke ta cenuar integritetin 
e duke ta mohuar të drejtën elementare për t’u ndjerë e lirë 
e e sigurt në hapësirat publike, të drejtën tënde që të ka 
takuar prej lindjes e që fatkeqësisht normat mbizotëruese 
sociale tentojnë mos me të leju me e mësu që ekziston, të 
drejtën tënde për të cilën historikisht është luftuar e vazh-
don të luftohet edhe sot.

Ngulfatesh duke jetuar në një shoqëri që ka mendësi pa-
triarkale. Thyhesh shkaku i pengesave të panumërta që ta 
vështirësojnë rrugëtimin tënd, pengesa këto të mbështe-
tura në parime shtypëse, diskriminuese, seksiste, raciste, 
homofobike e përjashtuese që i riprodhon në vazhdimësi 
patriarkaliteti, i dukshëm e i padukshëm. Gjatë fazave të 
ndryshme të jetës, vëren se si një kategori sociale ngritet 
padrejtësisht në piedestalen më të lartë, e vëren se si 
pushteti e autoriteti që kjo kategori e gëzon po krijon ndar-
je hiearkike rigjide mes gjinive e racave, dhe jo vetëm. Kup-
ton se si ky pushtet prodhon dije e rrjedhimisht legjitimon 
padrejtësi gjeneratë pas gjenerate.

Ngacmohesh seksualisht në rrugë, në shkollë, në univer-
sitet, në punë e në çdo hapësirë tjetër ku pretendohet që 
duhet të ju takoj vetëm burrave. Ngacmohesh prej djemve 
e burrave të cilët pretendojnë që e kanë “prej natyrës” me 
ngacmu e kapacitetet e tyre kognitive pavarësisht ngritjes 
intelektuale, nuk vihen në funksion për të pranuar një të 
vërtetë ndryshe. Pavarësisht faktit që ngacmimet seksuale 
na janë bërë pjesë e përditshmërisë e shpesh si zgjidhje 
momentale bëhet injorimi i tyre, kjo në asnjë mënyra nuk 
e legjitimon ngacmimin e ngacumesin nuk e zhveshë nga 
përgjegjësia e barra e fajit që ka. Ndër të tjerash, të men-
duarit në mënyrë kritike për këtë fenomen, na ka mundë-
suar të dalim nga orbita e mbyllur të cilën pa vullnetin tonë 
e ka ushqyer brenda nesh shoqëria për vite me radhë. 
Të zhveshura nga këto bindje thellësisht patriarkale e 
tradicionale, kuptojmë që trupat, veshjet e sjelljet tona nuk 
janë në asnjë mënyrë faktorë që ndikojnë në ngacmimet 
që ne i përjetojmë thuajse në çdo vend e çdo ditë.

Blogun mund ta gjeni tek web faqja www.artpolis-ks.com

Bllog: Trajnimi “Edukimi i Bazuar në Teatër” më Ndihmoi 
të Ngritem Profesionalisht, 8 Maj, 2020.

Rrezarta Dermaku, shkruan:

Fëmijët me nevoja të veçanta nuk janë ndonjë çudi apo 
diçka e pazakontë. Ata vetëm duan të jenë si të tjerët, të 
jenë të pranuar.

Ne të gjithë e dimë se mësimi i bazuar në arte inkurajon 
shprehjen përmes dramës, kërcimit, muzikës , filmit, etj., 
ku të gjithë nxënësit mund të marrin pjesë ose duke kri-
juar ‘art’ ose duke u angazhuar me veprat artistike. Vlera 
e aktiviteteve të artit për fëmijë me nevoja të veçanta nuk 
mund të theksohet. Arti i siguron veçanërisht fëmijëve me 
nevoja të veçanta, një prirje për të shprehurit dhe kreati-
vitetin. Aktivitetet e artit janë mënyra të mira për të nxitur 
vetëvlerësimin.

Blogun mund ta gjeni tek web faqja www.artpolis-ks.com
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PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE 
SHPENZIMEVE

SHPENZIMET

TË ARDHURAT                         €  285,673

TOTALI I TË ARDHURAVE                         €  285,673

 

SHPENZIMET

SHPENZIMET E PAGAVE (PERDIEM, HONORARE, KONTRATA TË SHËRBIMIT)    € 177,480 

SHPENZIMET OPERACIONALE        €  6,350

SHPENZIMET E MIRËMBAJTJES           € 88,455 

SHPENZIMET E KARBURANTIT DHE UDHËTIMIT           €  7,602 

SHPENZIMET E KOMUNIKIMIT           €  2,896 

SHPENZIMET E AMORTIZIMIT            €  2,227 

TOTALI I SHPENZIMEVE                         €  285,673 
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TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET 
NGA DONATORËT

 TË ARDHURAT

€    62,000 

 €    43,328 

 €    43,021 

 €    42,257 

 €    41,496 

 €    28,239 

 €    24,966 

 €    10,851 

 €    8,000 

 €    7,000 

 €    9,246 

 €    21,111 

 €    (55,841)

 €  285,673 

CFD

GIZ

CDF SIDA

EU KCR

KTK

UNFPA 

URGENT ACTION FUND

US EMBASSY

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT

KOMUNA E PRISHTINËS

TË TJERA

TË ARDHURAT NGA VITI I KALUAR

TË ARDHURAT E SHTYERA

TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET 
TOTALE NGA DONATORËT

SHPENZIMET

€    62,941 

€    43,328 

€    40,817 

€    33,813 

€    39,963 

€    26,528 

€    1,300 

€    16,671 

€    8,000 

€    7,000 

€    5,313 

€    -   

€    -   

€  285,673

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Pasqyrat Financiare janë përgatitur për qëllime raportimi në 
përputhje me Standardet e zbatueshme Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe përfaqësojnë të gjithë pasqyrën që ka ndodhur në “ARTPOLIS” gjatë vitit 2020. 
Pasqyrat Financiare përgatiten në bazë të parave të gatshme, në bazë të së cilës të ardhurat dhe shpenzimet njihen në kohën merren ose paguhen. Organizata 
përdor QuickBooks për përgatitjen e pasqyrave financiare 
 
 
Më poshtë e gjeni linkun e raportit të auditit të Artpolis për vitin 2020 
 
https://artpolis-ks.com/eng/independent-auditors-report-and-financial-statements-for-the-year-ended-december-31-2020/ 
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Stafi i Qendrës për Art dhe  
Komunitet – Artpolis, 2020

1. Zana Hoxha – Drejtoreshë Ekzekutive

2. Jetbardha Selmani – Menaxhere e Projekteve

3. Agnesa Xheladini – Menaxhere e Projekteve

4. Diellza Bezera – Menaxhere e Projekteve

5. Venera Ismaili – PR and Outreach Officer

6. Donarta Limanaj – Menaxhere e Financave dhe Administratës

7. Jeta Gashi – Asistente e Financave

8. Elira Lluka – Outreach Officer

9. Nefertita Bardhi – Koordinatore e Projekteve

10 Hanë Meta – Asistente e Projekteve

11. Arta Tërstena – Asistente e Projekteve

 
Ky raport u punua nga Jetbardha Selmani dhe Agneta Bytyqi – ndihmuar nga stafi i qendrës për Art dhe 
Komunitet.
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Kontakti:

Adresa: Rr. Qyteza Pejton, Mujo Ulqinaku no. 8/9  
10000 Prishtinë

Tel: + 383 38 221 512

E-mail: ojq.artpolis@gmail.com

Web: www.artpolis-ks.com 
FB:   Artpolis – Art and Community 
FB: Qendra Artpolis Qendra Artpolis  
IG: Artpoliscenter Artpoliscenter 
TW: Artpolis qendraartpolis 
Group: Artpolis Kosova Artpolis Kosova 
Vimeo: artpoliscenter artpoliscenter






