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‘Përgjimi i letërsisë’ në ato që mund të cilësohen territore “të nxehta”, të shteteve të ish-

Jugosllavisë, do të jetë tema bosht e Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë “Polip”. Festivali

që bashkon shkrimtarë nga rajoni dhe Evropa në Prishtinë, këtë vit organizohet për të

katërtën herë me radhë nga qendra “Multimedia” në Prishtinë në bashkëpunim me

organizatën kulturore “Beton” nga Beogradi.

“Polip” këtë vit do të mbahet nga data 16 deri më 18 maj, gjatë të cilave ditë do të ketë

lexime, debate dhe koncerte. Nita Hasani, menaxhere e qendrës “Multimedia”, tha për

gazetën se festivali i sivjetmë do të ketë edhe një para-program.

“Tema e edicionit të sivjetshëm të festivalit ‘Polip’ është ‘Përgjimi i letërsisë’. Këtij festivali

do t’i paraprijë një paraprogram. Si paraprogram sivjet do të mbahet takimi i parë i

rrjetit/platformës për përkthime teatrore ‘Eurodram’.

Ky takim do të mbahet nga 12 - 15 maj, ku do të marrin pjesë përkthyes të dramave dhe

pjesëve teatrale nga vendet e ndryshme”, ka thënë Hasani.

Skenat deri dje të panjohura të Kosovës dhe Serbisë, sot mund ta përgjojnë njëra-tjetrën.
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Një situatë e njëjtë mbretëron edhe në territorin e ish-Jugosllavisë. Në Evropë, po ashtu.

Nuk është e lehtë ta sigurosh një literaturë që e mendon një realitet kaq të ndërlikuar, në

të cilin dëshira për vendosjen e komunikimit të njëmendtë midis kulturash është në nivel

skandali thuhet më tutje në sinopsisin e festivalit të sivjetmë të “Polip 2014”.

Në kuadër të këtij festivali do të ketë edhe mysafirë të shumtë si shkrimtar e përkthyes të

njohur...

“Disa nga mysafirët e sivjetshëm do të jenë shkrimtari i njohur shqiptar, Visar Zhiti,

shkrimtari serb, Filip David, përkthyesit gjerman, Hans-Joachim Lanksch, sikurse

Zuzana Finger, të cilët do të marrin pjesë në panelin për përkthimet letrare nga gjuha

gjermane në gjuhën shqipe dhe anasjelltas. Janë ftuar edhe shkrimtar e poetë të tjerë nga

Kroacia, Gjermania, Bullgaria, Maqedonia, Serbia, Greqia, Kosova etj”, ka thënë Nita

Hasani, duke shtuar se programi i këtij edicioni është ende duke u hartuar dhe se do të

publikohet së shpejti.

Gjatë tri netëve sa edhe do të zgjasë festivali do të prezantohen informatat që kanë arritur

t’i sigurojnë pjesëmarrësit. Festivali do t’i tubojë autorët dhe autoret nga regjioni, por edhe

nga Shqipëria, Ukraina, Greqia, Bullgaria, Maqedonia, Rumania etj. Do të organizohen

lexime publike, debate lidhur me tema aktuale, politike e letrare. Në kuadër të Festivalit

do të botohet edhe edicioni special i revistës “Beton International”, natyrisht në gjuhën

angleze, që do t’i përfshijë tekstet e pjesëmarrësve në Festival.

Brenda konceptit të tij, festivali “Polip” përmban elemente të veprimit drejt transformimit

të konfliktit dhe ndërtimit të besimit. Autorët, siç thotë motoja e festivalit, mblidhen në

këtë festival me miratim të ndërsjellë që nuk është vetëm një ngjarje letrare, por

gjithashtu një pjesëmarrje përgjegjëse në këtë projekt që është duke u realizuar

pavarësisht nga ngushtësia radikale e komuniteteve nga të cilat vijnë këta autorë, nga

Serbia dhe Kosova.

Festivali “Polip” mbështetet nga “Allianz Kulturstiftung”, “Goethe Instituti” dhe “Olof

Palme International Center”.

Ukë Rugovës i
vazhdohet
paraburgimi edhe 3
muaj

Në Lipjan granatat
fshihen në bunarë

Si e gjeti Kosovën 6 vjetori i Pavarësisë?

Mirë: 5485 vota (37%)

Keq: 5058 vota (34%)

Pa ndryshime: 4233 vota (29%)

 

 

KOMENTO

ME SHUME NGA KULTURA

KRONIKA E ZEZË

BALLINA

Ballina e Gazetes
ne PDF

Download

E mërkure, 05 Mars 2014

THUAJE ME ZË



7.3.2014 Zeri.info |  “Përgjimi i letërsisë” në territoret “e nxehta”

http://www.zeri.info/artikulli/28243/pergjimi-i-letersise-ne-territoret-e-nxehta 3/3

 

DITARI  EKONOMIA  OPINIONE  SPORTI  KULTURA  ZIP  AUTO & TECH  KIDZ  KRONIKA E ZEZË  ZGJEDHJET/ARKIVA

 

Drenica 1945 -
Kryengritja e parë
antikomuniste në
Evropë

“Mulli” ndjenjash
nga “Risi Moulin”

Tradita turke në
veshjet
tradicionale
shqiptare

Kori i Filarmonisë
hap programin
vjetor

Shtëpia “e
harruar” e Fadil
Hoxhës

Përparim Rama
vlerësues në garën
“2014 WIN
Awards”

Këshilli pritet të
zgjedhë të parin e
BKK

Çarshia e Madhe,
mes traditës dhe
biznesit

"Njerëzit dhe
Kujtimet Flasin"
vijnë online

“Gurët e sheshit”
presin ekspertizën
përfundimtare

"12 Years a
Slave", filmi më i
mirë

U promovua
vepra
“Gërshetime
faktesh në
përplasjet
politike” e
Ramadan
Kelmendit

ZGJEDHJA E REDAKTORIT

Kadri Veselit i
shuhet ëndrra

për kryeministër

500 mijë euro
për tre zyrtarë

në Beograd

Pronat
milionëshe “pa

tapi”

Për 5 vjet, 250
fëmijë me kancer

Mekanizmat e
“lodhtë” kundër

korrupsionit!

Ky portal mirëmbahet nga NGB “Zëri” sh.p.k.. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime
përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Zërit”. Për ta shfrytëzuar materialin e këtij portali, obligoheni t’i pranoni Kushtet e përdorimit .

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2010 Portali "Zëri". 
redaksia@zeri.info | marketingu@zeri.info | Tel: 00 381 38 24 90 71 & 00 381 38 22 24 51

http://www.zeri.info/artikulli/28162/kadri-veselit-i-shuhet-endrra-per-kryeminister
http://www.zeri.info/artikulli/28102/beogradi-refuzon-edhe-kthimin-e-kopjeve
http://www.zeri.info/artikulli/27993/pronat-milioneshe-pa-tapi
http://www.zeri.info/artikulli/27929/per-5-vjet-250-femije-me-kancer
http://www.zeri.info/artikulli/27848/mekanizmat-e-lodhte-kunder-korrupsionit

