


PROGRAMI & LOKACIONET

e Mërkurë, 20 korrik 2016

Ora Programi Lokacioni

20:00 Teatri ODA / NE-Paradë artistike 
pjesëmarrëse (KOSOVË)

Agnes Nokshiqi / I DANCE YOU (KOSOVË)

e Enjte, 21 korrik 2016

Ora Programi Lokacioni

17:00

19:00

e Premte, 22 korrik 2016

Ora Lokacioni

11:00

17:00

18:00

22:00

21:00

Tony Clifton Circus / SPAJDERMENI ËSHTË 
KTHYER NË QYTET (ITALI, FRANCË). 

Teatri ODA / RRUGA E BOTËS SË LIRË 
(KOSOVË)

IN SITU FOCUS: Kujt i përket arti i krijuar 
në hapësirën publike?

x/TNT / KODI I ZHVOZITJES 
(FRANCË, BELGJIKË)

Tony Clifton Circus / MISIONI I RUZVELTIT 
(ITALI, FRANCË)

Teatri ODA / RRUGA E BOTËS SË LIRË 
(KOSOVË)

Programi



e Shtunë, 23 korrik 2016

Ora Lokacioni

11:00 IN SITU FOCUS: Teatrit ODA dhe IN SITU 
Rrjeti evropian për art në hapësirë publike

Programi

17:00 Agnes Nokshiqi / I DANCE YOU (KOSOVË)

18:00

20:00

Tony Clifton Circus / MISIONI I RUZVELTIT 
(ITALI, FRANCË)

x/TNT / KODI I ZHVOZITJES 
(FRANCË, BELGJIKË)

21:00 KONCERTI PËRMBYLLËS i Festivalit HAPU
Bendi OFFCHESTRA 

Sheshi Zahir Pajaziti  

Sheshi Zahir Pajaziti 
(Amfiteatri) 

  Sheshi Ibrahim Rugova 
Bulevardi Nënë Tereza*) 
performancë lëvizëse përgjatë Bulevardit Nënë Tereza 
dhe rrugëve e rrugicave që lidhen me këtë Bulevard

Nënkalimi i Bulevardit Bill Klinton
(afër Katedrales)

Bulevardi Nënë Tereza
(Ministria e Kulturës)

PROGRAMI & LOKACIONET



  Sheshi Ibrahim Rugova 

Sheshi Zahir Pajaziti (Amfiteatri) 

Sheshi Zahir Pajaziti  

Bulevardi Nënë Tereza*)  

Nënkalimi i Bulevardit Bill Klinton - afër Katedrales

Bulevardi Nënë Tereza - Ministria e Kulturës

HARTA
e Prishtinës



HAPU me ne 

Të nderuar miq, 

Sërish po hapim portat artistike të hapësirës publike në 
Prishtinë. Prej 20-23 korrik ju mirëpresim me punë artistike që 
kanë për bazë bashkëpjesëmarrjen tuaj. Këtë vit tema e 
pjesëmarrjes së publikut dhe bashkë-krijimit ka qenë fokusi i 
punës tonë gjatë gjithë vitit. Ky Festival është përmbledhje e 
punëve të Teatrit ODA në kuadër të rrjetit IN SITU - rrjetit 
evropian të krijimit në hapësirë publike, ku së bashku me 
partnerët tjerë kemi zhvilluar e promovuar punë artistike që 
bazohen në bashkëpjesëmarrje me publikun. Në këtë frymë 
gjatë muajit prill të këtij viti Teatri ODA ka qenë nikoqir i 7 
artistëve dhe producentë nga Evropa të cilët së bashku kanë 
zhvilluar 7 ide artistike që bazohen në pjesëmarrjen e publikut. 
Artistja e Teatrit ODA për këtë vit e prezantuar në IN SITU është 
Agnes Nokshiqi me projektin "I dance you" që do të mund ta 
përjetoni gjatë Festivalit. 



Për t'i dhënë dimensione tjera përfshirjes së publikut është 
eksperiencë e veçantë pjesëmarrje në "Misionin e Ruzveltit" 
në karrocën e invalidit duke pasur qytetin si spektator të kësaj 
simbolike që na takon të gjithëve. 

Në "Kodin e zhvozitjes" do të mund të mësoni sjelljet tona në 
zonën Schengen pas liberalizimit të vizave. Nën mbikëqyrjen e 
instruktorëve francezë nga x/TNT ju do t'i përjetoni artistikisht 
këto mësime në mënyrën më të mirë të mundshme. "Rruga e 
botës së lirë" mund të zbulohet në Prishtinë me ndihmën e 
aktorëve duke u nisur nga Sheshi Zahir Pajaziti dhe duke 
zbuluar një botë të fqinjëve fiktivë që kanë të përbashkëta 
qasjet e tyre ndaj lirisë njerëzore. Synimi jonë ka qenë që të 
hapim hapësirën publike për publikun dhe artistët e Kosovës. 
Në hapjen e Festivalit do të prezantojmë me një paradë 
artistike krijimin kolektiv me banorët e Keçekollës, Kodrës së 
Trimave dhe Kodrës së Diellit. Momentet, emocionet dhe 
kujtesa e këtyre banorëve kanë krijuar "NE", krijimin tonë të 
përbashkët që do ta kremtojmë së bashku në hapjen e 
Festivalit. 

Shpresoj të shijoni Festivalin gjatë këtyre ditëve inspirative e 
kreative, përderisa ne mbesim të përkushtuar për të vazhduar 
punën duke krijuar e prezantuar punë artistike kualitative edhe 
në vitet në vazhdim. 

Florent Mehmeti, Drejtor Artistik, HAPU - Festivali i Artit në Hapësirë Publike. 



IN SITU PLATFORMA 2014 - 2017 dhe  ACT 2016 - 2020
Platforma evropiane për krijim artistik në hapësirë publike 

IN SITU mbledh një grup programuesish që kanë pasion për 
forma të reja të artit dhe për hapësirën publike. Ata janë duke 
punuar së bashku që nga viti 2003 duke zhvilluar projekte të 
përbashkëta evropiane. 

Ekspertiza dhe aktivitetet e IN SITU mbulojnë gjetjen dhe 
promovimin e artistëve, organizimin e projekteve laboratorë dhe 
inkubatorë, bashkë prodhimet dhe promovimet e projekteve të 
reja, organizimin e konferenca dhe seminareve etj. 

Deri tani, IN SITU ka përkrahur mbi 180 artistë evropianë. Mbledh 
rreth vetes 26 partnerë nga 17 shtete me praktika e estetika të 
ndryshme, të cilët të gjithë kontribuojnë diçka jetike për rrjetin. 
Pa marrë parasysh nga vijnë anëtarët, nga metropole  apo 
vende rurale, që janë në kërkim të rehabilitimit të vendeve 
industriale apo ridizajnimit të pejsazheve, qëllimi është gjithnjë 
për t'i shërbyer artistëve që punojnë në dhe për hapësirë 
publike. 



IN SITU po punon në dy projekte komplementare: 

IN SITU PLATFORMA është një nga platformat e para të 
përzgjedhura nga Komisioni Evropian nën programin e Evropës 
Kreative ("Creative Europe programme"), ka për qëllim to 
spikasë dhe promovojë artistët që sjellin risi e që punojnë jashtë 
vendeve konvencionale dhe kontribuojnë në transformimin e 
territoreve tona. 

IN SITU ACT, një projekt bashkëpunimi  i përmasave të mëdha 
që mbledh 20 partnerë shumica prej Evropës do të financohet 
për 4 vjet pas lansimit zyrtar në Nëntor 2016 deri në fund të vitit 
2020. Ambicia e këtij projekti është të jetë një mjet evropian për 
strukturimin e krijimit artistik në hapësirë publike. 

                                   Art i ri për vende të reja 
                                    Art Kontekst Territor

Co-funded by the
Creative Europe Programme

of the European UnionINSITUnetwork

www.in-situ.info



MBËSHTETUR NGA:

REPUBLIKA E KOSOVËS
MINISTRIA E KULTURËS, 
RINISË DHE SPORTIT

KOMUNA E 
PRISHTINËS

E mërkurë, 20 korrik 2016
ora 20:00 pika fillestare: Sheshi Ibrahim Rugova
                   pika përfundimtare:  Sheshi Zahir Pajaziti 

Teatri ODA   NE - Paradë artistike pjesëmarrëse (KOSOVË).   /

Krijuar me qytetarët e Keçekollës, Kodrës së Trimave dhe Kodrës 
së Diellit. Një krijim kolektiv i përcjellë me muzikë dhe aktorë e 
artistë parkour përgjatë sheshit deri në vendosjen e skulpturës 
së përbashkët "NE" në sheshin Zahir Pajaziti dhe vazhdimin e 
festimit të hapjes me tingujt e muzikës lëshuar nga JEHONË. 

Koncepti: Florent Mehmeti

Me pjesëmarrjen e artistëve: Arben Shala, Enes Sahiti, Ftesa 
Hazrolli, Hygerta Begaj, Fata Hyseni, Ardit Hasangjekaj, Arbër 
Bajrami, Fitim Krasniqi. 

teatrioda.com 



E enjte, 21 korrik 2016
ora 17:00 Bulevardi Nënë Tereza 

Tony Clifton Circus   SPAJDERMENI ËSHTË KTHYER NË QYTET  /
(ITALI, FRANCË).

Çka është Superheroi? Cila është imagjinata kolektive? 
Spajdermeni do të vizitojë Prishtinën diku në bulevardin Nënë 
Tereza. Ju dëshirojmë fat ta gjeni dhe ta zbuloni.

tonycliftoncircus.com



E enjte, 21 korrik 2016
ora 19:00 Bulevardi Nënë Tereza - Ministria e Kulturës. 

E shtunë, 23 korrik 2016
ora 17:00 Nënkalimi i bulevardit Bill Klinton - afër Katedrales. 

Agnes Nokshiqi   I DANCE YOU (KOSOVË)   /

Shfaqje bashkëkohore e dedikuar për hapësirë publike. Në 
bashkëbisedim dhe me kontributin tuaj ju ftojmë të përjetoni 
qytetin dhe memorien tuaj me lëvizjet e aktorëve derisa ju jeni 
bashkë koreograf dhe bashkë-krijues.

Regjisore: Agnes Nokshiqi 
Aktorët: Donikë Ahmeti, 
Armend Zeqiri, Labinot Raci, 
Teuta Krasniqi, Agnes Nokshiqi

facebook.com/agnes.nokshiqi
teatrioda.com 

KOMUNA E 
PRISHTINËS

MBËSHTETUR NGA:



E enjte, 21 korrik 2016    E premte, 21 korrik 2016/
ora 21:00 Pikëtakimi - Sheshi Zahir Pajaziti 

Teatri ODA   RRUGA E BOTËS SË LIRË (KOSOVË).  /

E adaptuar për hapësirë publike"Rruga e botës së lirë" ofron një 
eksperiencë artistike të rrugëtimit nëpër mendjen e njeriut ashtu 
si është lindur e deri te kohët e situatat tjera jetësore kur fuqia e 
mendjes ndërton e shemb mure e pengesa të mëdha. Shfaqja 
është zhvilluar me kontributin edhe të aktorëve të shfaqjes. 

Shkruar nga :Lirak Çelaj 
Regjia: Florent Mehmeti 
Ass.Regjie: Molikë Maxhuni 
Skenografia: Enes Sahiti
dhe Arben Shala. 

Luajnë: Shengyl Ismajli, 
Dukagjin Podrimaj, 
Tristan Halilaj, 
Molikë Maxhuni dhe
Labinot Raci. 

teatrioda.com 



 E premte, 22 korrik 2016    E shtunë, 23 korrik 2016/
ora 18:00 Bulevardi Nënë Tereza*)
*) performancë lëvizëse përgjatë Bulevardit Nënë Tereza dhe rrugëve e rrugicave që 
lidhen me këtë Bulevard.

Tony Clifton Circus   MISIONI I RUZVELTIT (ITALI, FRANCË)  /

Një intervenim ambulantor me 20 bashkëpjesëmarrës - publik 
aktivë me karroca invalidësh dhe qytetin si spektator. MISSION 
ROOSEVELT është një intervenim i cili kalon përmes hapësirave 
publike të qytetit, duke krijuar një rrugëtim që lë gjurmë, gjurmë 
të ngjyrosura në tokë. Karroca e invalidëve është instrument dhe 
mjet i Misionit të Ruzveltit, simbol i të gjithëve që mund mos të 
na interesojë, por që sot na përket të gjithëve. Është një 
metaforë e ndarjes përmes së cilës "pushtohet" qyteti. Ju mund 
të rezervoni vendin tuaj duke thirrur në 049 246 555. 

tonycliftoncircus.com

Kjo performancë organizohet 
në bashkëpunim me HandiKos dhe 
me përkrahjen e KEP Trust. 

     

E siguruar 
me përkrahjen e BE



E premte, 22 korrik 2016
ora 11:00 Sheshi Zahir Pajaziti 

IN SITU FOCUS: Bashkëbisedim me artistë për artin në hapësirë 
publike. Kujt i përket arti i krijuar në hapësirën publike? Krijimi 
kolektiv dhe ndjenja e pronësisë në projektet artistike 
pjesëmarrëse. Cilat janë temat relevante që i preokupojnë 
artistët dhe publikun.

E shtunë, 23 korrik 2016
ora 11:00 Sheshi Zahir Pajaziti 

IN SITU FOCUS: Bashkëbisedim me artistë dhe producentë për 
partneritetin e Teatrit ODA dhe IN SITU - Rrjetit evropian për art 
në hapësirë publike ku ODA 
është i vetmi anëtar jashtë 
Bashkimit Evropian. Sfidat 
d h e  m u n d ë s i t  e 
bashkëpunimit evropian në 
fushën e artit në hapësirë 
publike. Puna e Teatrit ODA 
më artistët evropianë dhe 
artistët e Kosovës në arenën 
ev rop iane  të  a r t i t  në 
hapësirë publike. Çka bën 
dhe çka promovon IN SITU? 



E premte, 22 korrik 2016
ora 17:00 Bulevardi Nënë Tereza 

E shtunë, 23 korrik 2016
ora 20:00 Bulevardi Nënë Tereza 

x/TNT   KODI I ZHVOZITJES (FRANCË, BELGJIKË)  /
Pas disa viteve të projekteve artistike guerile, dyshja X/tnt ka 
krijuar një "Kod të zhvozitjes", një guidë të vërtetë për qytetarët 
që të eksplorojnë se çka mund të bëjnë dhe çka jo në hapësirë 
publike. Në Prishtinë do të ofrojmë leksionet e sjelljes në zonën 
Shengen pas liberalizimit të vizave. Duhet të vini me vëmendje 
të plotë dhe të kaloni kursin e sjelljes në zonën Shengen. Kursi 
mund të ndiqet edhe drejtpërdrejt në TV Dukagjini dhe në Radio 
Dukagjini në valët 99.7 FM. 

xtnt.org 



 E shtunë, 23 korrik 2016

KONCERT PËRMBYLLËS i Festivalit HAPU për 2016. 

Bendi OFFCHESTRA. 

Vendi ku do të mblidhemi për Festën e mbylljes me artistët dhe 
publikun. Të gjithë janë të ftuar. 

     
OffChestra



HAPU - Festivali i Artit në Hapësirë Publike, organizohet nga Teatri ODA: 

Pallati i Rinisë, 111, 10030 Prishtinë, Kosovë 
www.teatrioda.com 

T: +381 38 246 555  /  M: +386 49 246 555  /  E: oda@teatrioda.com 

Drejtor Artistik: Florent Mehmeti 
Menaxhere operative: Zana Elshani 

Mikpritja/Marrëdhëniet me publikun: Bulëza Xhaferi, Rozafa Çelaj 
Shef i teknikës: Ukshin Krasniqi 

Teknika: Besnik Canolli , Etrit Mehmeti 
Administrata: Lumnije Komoni 

Ky publikim reflekton qëndrimet vetëm të autorëve, dhe donatorët, mbështetësit dhe sponsorët 
nuk mbajnë përgjegjësi për çfarëdo përdorimi të informatave që përmban ky publikim.   

Mbështetur nga: 

hapufestwww.hapu.me
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