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Kjo ekspozitë ka për qëllim që nga aspekti kulturor të sensibilizojë problemin e liberalizimit
të vizave dhe të vetëdijësojë publikun në Kosovë dhe në institucionet e BE-së, posaçërisht
byrokratët Evropian. Me këtë ekspozitë kemi në shënjestër publikun Kosovar, Diplomatët
dhe përfaqësuesit e organizatave ndërlidhëse dhe organizatat joqeveritare të cilat veprojnë
në Kosovë si dhe Institucionet relevante të BE-së që veprojnë në Bruksel siç janë Parlamenti
Evropian, Komisioni Evropian, dhe institucionet/organizatat tjera.

kONCEPTI

Me organizimin e expozitës në Prishtinë dhe në selinë e Bashkimit Europian dhe me gjithë
idenë që në vete ngërthen kjo ekspozitë, besojmë se me konceptin e ofruar do të ngrisim
vetëdijen dhe të tërheqim vëmendjen për shqetësimin tonë kulturore dhe intelektuale në
mospërfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave me BE-në.
Arti konceptual sot shtron çështje dhe bën pyetje, senzibilizon opinionin për fenomenet
shoqërore në përgjithësi mirëpo zgjedhja e po të njejtave i takon shoqërisë dhe është iluzore të kërkohet nga arti t’u jep zgjidhje përfundimtare problemeve. Andaj bashkpunimi
mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile është më se i domosdoshëm për ti shqyrtuar brengat tona.
Ka qenë e dhimbshme që në kohën kur fqinjët tanë tanimë e kanë të tejkaluar çështjen e
liberalizimit të vizave, dhe ne si komunitet artistik jemi të brengosur dhe të shqetësuar që
kjo liri e pakufizuar e lëvizjes së njerëzve në rajon është bërë në mënyrë selektive. Përmes
kësaj expozite, mëtojmë që çështjen e liberalizimit të vizave ta senzibilizojmë me tërë kapacitetet tona intelektuale dhe artistike.
Kosova, përveç aspektit politik, ka edhe potencial shumë të lartë kulturor që padyshim është
pjesë përbërëse e diversitetit kulturor europian. Kjo dëshmohet që nga kohët e hershme e
deri në ditët e sotit, ku artistët kanë dhënë dhe vazhdojnë të kontribojnë në kulturën europiane dhe njëkohësisht atë botërore. Shembujt janë të shumtë.
Është paraparë që si titull për expozitën të jetë White Weding, apo Martesa e bardhë, e
insipiruar nga shprehja Shengeni i Bardhë.
Dasma në kuptimin e saj konsiston me idenë e të jetuarit në bashkësi në mënyrë harmonie.
Në rastin tonë si Kosovë, kjo “martesë” është cunguar mu për mospërfshirjen në shengenin e
bardhë. White Wedding erdhi si rrjedhojë e bashkëdyzimit të dy fjalëve Bardhë dhe Martesë,
që në të vërtetë do jetë koncept kuratorial për ekspozitën në fjalë. Si komunitet artistik na
ka shqetësuar ideja se kjo martesë artistike është shtyer padrejtësisht, prandaj shqetësimi
jonë do të realizohet në dy pika:
o
Prishtina – vendi ku lind shqetësimi artistike dhe
o
Brukseli, vendi ku bëhet kurorëzimi i kësaj ”martese”.

This exhibition aims to raise awareness about the problem of visa liberalization in the cultural
aspect and make aware the public in Kosovo and the EU institutions about this problem,
particularly European bureaucrats. With this exhibition we seek to target the Kosovo public,
diplomats and representatives of liaison organizations and NGOs operating in Kosovo as well
as relevant EU institutions operating in Brussels such as the European Parliament, European
Commission, and other institutions/ organizations.
Upon organization of the exhibition in Prishtina and headquarters of the European Union and
the whole idea that grasps this exhibition, we believe that the concept offered will enhance
awareness and withdraw attention to our cultural and intellectual concern in non-inclusion
of Kosovo in the visa liberalization process with the EU.
Conceptual art today lays down issues and questions public’s awareness on social phenomenon in general, however the solution to the same ones belongs to the society; it is illusive to
ask from art to give ultimate solutions to the problems. Therefore, cooperation between state
and civil society institutions it is most needed for consideration of our concerns.
It is disturbing at a time when our neighbors have already overcome the visa liberalization
issue; therefore we, as an artistic community, are concerned that this unlimited freedom of
movement of the people from the region was conducted in a selective manner. Through this
exhibition we intent to raise awareness over the visa liberalization issue with our entire intellectual and artistic capacities.
Except the political aspect, Kosovo has a very large cultural potential that undoubtedly makes
it an integral part of European cultural diversity. The fact is known that for a long time many
artists of different areas have contributed to European and global culture, and continue to do
so. Examples are numerous.
The exhibition is entitled: White Wedding or Dasma e bardhë (alb), inspired from the expression “White Schengen”.
A wedding in its meaning consists of the idea of living in a harmonic community. In our case
Kosovo has been cut off from such a “wedding” through non-inclusion in the White Schengen. White Wedding came as a result of joining two words White and Wedding which in fact
will be the curatorial concept of the concerned exhibition. As an artistic community we were
concerned about the idea that this artistic wedding was unfairly delayed, therefore our concern will be performed in two places:
o Prishtina – a place where this artistic concern was born and
o Brussels- a place where the coronation of this “wedding” takes place

ThE CONCEPT

ARtA AGANI

Diplomoi më 1996 ndersa magjistroi në 2003 në Universitetin e Prishtinës, dega e dizajnit
grafik. Kreu Akademinë pranverore për “Menaxhim Arti në shoqëri turbulente” të organizuar nga ECF, në Bratislavë, Slovaki. Punon në Galerinë e Arteve të Kosovës si koordinatore
për bashkëpunim ndërkombëtar dhe e projektit “Artistët e së Nesërmes”. Poashtu ligjëron
lëndën e tipografisë në “Akademinë Evolucion”. Pat një ekspozitë personale më 2004, “Femrat nga Marsi”. Nga ekspozitat kolektive vlen permendur Ekspozita për nder të vizitës së
SPKB Kofi Annan, Ekspozita Ndërkombëtare e Paqes, Galeria Hibya, Tokyo, Japoni, Tiranë
etj.
Graduated in graphic design in 1996 from University of Prishtina, and completed her Master
in the same field in 2003. Finished the Spring Academy for “Art management in Turbulent
societies” organized by ECF in Bratislava, Slovakia. Works in the Gallery of Arts in Kosovo as
Coordinator for International Cooperation and the project “Artists of Tomorrow”. Also teaches typography and graphic design in “Evolution Academy”. She had one personal exhibition
in2004, “Women from Mars”. but we should mention the exhibitions in honor of the visit of
UNSG Kofi Annan, International Exhibition of Peace, Gallery Hibya-Tokyo, Japan, Tirana etc.

42˚40΄N 21˚10΄E
video

Pikë gjeografike që mund të jetë vendkalim për një jetë më të mirë. Mund edhe të mos
jetë. Mund të jetë vend ku qeniet e gjalla ushtrojnë të drejtën supreme për të lëvizur. Mund
edhe të mos jetë. Të gjitha qeniet e gjalla kanë të drejtën e lindur për lirinë e lëvizjes. Mund
edhe mos ta kenë.
A geographic spot that might be a passageway to a better life. Or might not. Might be a
place where living creatures exercise their supreme right of movement. Or might not. All
living creatures have the birth right for free movement. Or might not.

artagani@gmail.com

ARtAN BALAj

Punoi si ligjërues i Anatomisë Plastike në Universitetin AAB në Prishtinë. Ka përfunduar nivelin BA dhe MA në Fakultetin e Arteve – dega e pikturës në UP. Po ashtu ka përfunduar kurse
të Fotografisë dhe Menaxhim të Kulturës. Fitues i programit JFDP nga American Council
sponzoruar nga Qeveria e SHBA-së. Çmimet: Special Prize for Young Artist në International
Biennale of Contemporary Arts – Romania 2005. Shpërblimi për pikturën më të mirë Salloni i
Nëntorit 2006. Shtatë ekspozita personale: Kosovë, Poloni, Rumani dhe Meksikë. Pjesëmarrës
në më shumë se 50 ekspozita kombëtare në: Kosovë, Turqi, Slloveni, Poloni, Francë, Austri,
SHBA, Meksikë etj.
Worked as a lecturer of Plastic Anatomy in AAB University in Prishtina. He finished the BA
and MA in Painting in UP. He also finished courses of photrography and art management .
Won the JFDP programme of American Council sponsored by the US Government. Awards:
Special Prize for Young Artist in International Biennial of contemporary arts in Romania ,
2005; Award for Best painting of November Salon 2006. Seven personal exhibitions: Kosova,
Poland,Romania,Mexico. Participated in more than 50 exhibitions in Kosova, Turkey, Slovenia,
Poland, France, Austria, USA, Mexico etc.

INTROSPEKCION
INTROSPECTION
foto instalacion
photo installation

I huaj, Perëndim. Dyer. Trotuare. Shkallë. Hyrje. Dalje. Jetë. Shpresë. Dëshirë. Përvojë. Ndritje.
Ende i huaj.
Shko në shtëpi!
Foreigner, West. Doors. Pavements. Stairways. Entrances. Exits. Life. Hope. Wish. Experience.
Illumination.
Still a foreigner. Go home!

artan.balaj@gmail.com

ARzANA kRAJA

Studioi regji të filmit në Universitetin e Prishtinës. Autore e shtatë filmave të shkurtër artistik: “Cigare, cigare…”, “Vdekja”,” Udhëkryqi”, “Vrapimi”, “Iluzioni”, “Rrëfim i vogël për botën dhe
njerëzit” dhe “Kulla e sahatit”. Organizatore e Festivalit ndërkombëtar të studentëve për film
dhe teatër “Skena UP” 2002 / 2008. Aktualisht është Producente e serialit “Kafeneja Jonë” që
nga 2005.
Studied for Film Director at the University of Prishtinë. Author of seven short artistic films:
“Cigarettes, cigarettes...”, “Death”, “Crossroad”, “Run”, “Illusion”, “Short stories on the world and
people” and “Clock Tower”. Organizer of International Student’s Film and Theater Festival,
“Skena UP 2002 / 2008. Currently is a Producer of TV series “Kafeneja jonë”, since 2005.

NË KAFAZ

IN A CAGE
film i shkurtër/short film
Disa minuta nga këndvështrimi i një Europiani të ri
Few minutes from a Young European’s point of view

arzanak@gmail.com

DAfINA HAJRA

Ka përfunduar Fakultetin e Arteve-Dega Pikturë, në Universitetin e Prishtinës në vitin 2004.
Momentalisht është duke vijuar studimet në programin Master-Dega Pikturës, në Universitetin e Prishtinës. Gjatë dhe pas studimeve baqellor, Dafina ka marre pjesë në koloni dhe
seminare të artistëve që janë organizuar në vende të ndryshme të Kosovës që nga viti 2004
e deri më vitin 2009. Gjithashtu ka marrë pjesë në ekspozita kolektive si në vend po ashtu
edhe jasht vendit.
Graduated from Faculty of Arts-major in Painting, University of Prishtina in 2004. Currently
she is continuing her studies in Master’s program in Painting, University of Prishtina. During
and after bachelor studies, Dafina participated in the artists’ colony and seminars that were
organized throughout Kosovo since 2004 until 2009. Also took part in collective exhibitions
in the country as well as abroad.

APLIKO.APLIKO.APLIKO

APPLY.APPLY.APPLY.
instalacion/installation

dafinahajra@gmail.com

Data dhe ora e caktuar për aplikimin tuaj për vizë....
Pranimi dhe miratimi i aplikacionit mbas 1 jave nga dita e dorëzimit të aplikacionit!
Lajmëroheni pas një jave për tu informuar për dhënien apo refuzimin e vizës
Do informoheni me datën..... ora....
JU FALEMINDERIT PËR APLIKIMIN TUAJ PËR VIZË NË AMBASADËN TONË.
VIZA JU ËSHTË APROVUAR / REFUZUAR!
The date and time of your application......
Admission and approval of application one week after the date of application.
You will be notified after one week about issuance of visa or refusal of your application
You will be informed on .... at ..... o’clock.
THANK YOU FOR APPLYING FOR VISA IN OUR EMBASSY.
YOUR VISA WAS ISSUED/DENIED!

LORIk SYLEJMANI

Ka përfunduar studimet pasdiplomike në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, dega e dizajnit
grafik në vitin1998. Ligjëron lëndën e Brendingut dhe Historisë se Dizajnit në fakultetin Evolucion, në Prishtinë. Ka pasur dy ekspozita personale në Prishtinë, ndërsa ka marrë pjesë në
shumë ekspozita ndërkombëtare në Kosovë, Itali, Francë, Argjentinë, SHBA, Rusi dhe Britani
të Madhe. Është autor i emisionit për art bashkëkohor “Aveny” në RTK prej vitit 2004, dhe
radio emisionit “Pilot Underground” prej 2001.
Completed postgraduate studies at the Faculty of Arts in Prishtina, Graphic Design major,
in 1998. He teaches Branding and Design History at the Evolution Faculty, Prishtina. Had
two personal exhibitions in Prishtina, and participated in many international exhibitions in
Kosovo, Italy, France, Argentina, USA, Russia and the UK. He is the author of Avenue TV show
about contemporary art since 2004 and “Pilot underground” radio show since 2001.

BIG BROTHER EU
instalacion/installation

lorik_s2000@yahoo.com

Të jesh i vrojtuar në kontinuitet, të krijon përshtypjen e një hapësire të mbyllur e cila me
kalimin e kohës bëhet klaustofobike.
Klaustofobia e dekoduar vizuelizon lojë psiqike duke krijuar hapsirë hermetike e izoluese.
Te bëne të mangët!
A jemi ne si shoqeri NË, apo NJË reality show?
Being observed continually, creates the impression of a confined space that becomes claustrophobic as time passes.
Decoded claustrophobia visualizes a psychological game creating a hermetic isolated
space.
Makes you deficient!
Are we as a society IN or ONE reality show?

MAJLINdA
kELMENdI

Diplomoi në Akademinë e Arteve Tiranë,2000 dhe Magjistroi në Fakultetin e Arteve në
Prishtinë. Aktualisht është profesoreshë në Fakultetin e Arteve, Prishtinë si dhe themeluese
dhe drejtuese e Galerisë Expoart.40 Prishtinë. Pjesemarrëse në 65 ekspozita kolektive në
Evropë dhe në vend: Kosovë, Shqipëri, Spanjë, Itali, Portugali, Belgjikë, Bullgari, Çeki, Maqedoni, etj. Pesë ekspozita personale në Itali, Shqipëri, Kosovë. Çmimet: 2008-Shpërblimin
për pikturën më të mirë-Peja,Kosova; 2008-çmimi i parë /Ekspozita e Marsit/Kosova; 2008çmimi parë, Dita e Prishtinës, 2008-38 Salon Concurs International/Belgium; 2008-Diploma
of Merit/Primio Merliani,Napoli Itali;2006-Concurs International/Belgium, 1996 - çmimi -Arti
Aplikativ /Tiranë /Albania.
Graduated from Academy of Arts, Tirana -Albania, 2000 and completed her Masters at the
Faculty of Arts, Prishtina. Currently is a Proffesor in Faculty of Arts in Prishtina, founder
and manager of the Gallery Expoart.40 Prishtina. Participant in 65 collective exhibitions
in Europe and in the country: Kosovo, Albania, Spain, Italy, Portugal, Belgium, Bulgaria,
Czech Republic, Macedonia, etc.. Five personal exhibitions in Italy, Albania, Kosovo. Prizes:
2008-Award for the best painting- Gallery Arti / Pejë; 2008-first prize / Exhibition of March
/ Kosovo ,2008-First Prize / Day of Prishtina; 2008-38 Salon International Concurs , Belgium,
2008 -Diploma of Mary, Primio Merliani, Naples, Italy ; 2006-Concurs International / Belgium,
1996 - Prize-Applicative Arts / Tirana / Albania.

UNW VENDOS/ BUROKRACIA
I DECIDE / BUREAUCRACY

instalacion/installation

majlinda_art@hotmail.com

Ai është futur në një “circulus vitiosus”, pra një situatë të pa shpresë, fatin e të cilit e
mbikqyrë, e predestinon fuqia madhore e quajtur “vis maior”. I getoizuar, i kufizuar nga
veprimi si subjekt sovran, nga lëvizja si qenie e lirë nëpër botë. Ky njeri nuk ik nga liria, por
është i privuar nga ajo. Është ky paradoks i kohës, apo imperativ i kapitalit dhe i politikës
selektive evropiane?
He is in a “circulus vitiosus”, a hopeless situation and fate supervised by a greater force, “vis
major”. Ghettoed and limited by bureaucracy from acting as a sovereign subject, from moving as a free being into the world. This man does not escape freedom- he is deprived of it. Is
this a paradox of the times, or an imperative of capital and selective politics?
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