3

16 {jetë}

guidë

V

Shekulli
E Premte 25 Maj 2012

Shfaqet Dama Plakë e Durrenmatt-it

izita e damës plakë komedi e zezë
nga Friedrich Durrenmatt, me regji
të Kiço Londos, shfaqet nesër dhe
pasnesër, ora 20:00 në sallën e Universitetit të Arteve. Vepra është një thurje e
komedisë mizore me dramën ku drejtësia
e çoroditur dhe e tronditur nga pushteti i
parasë, mbetet një fenomen përherë aktual

të cilit i nënshtrohet ndërgjegjja njerëzore.
Është përkthyer nga Ardian Klosi. Nën interpretimin e aktorëve: Tinka Kurti Astrit
Hasani, Dashamir Halitaj, Shpëtim Shehu,
Myzafer Zifla, Klajdi Marku, Dorjana Caushi
etj.. Komedia vjen në Tiranë pasi është
shfaqur dhe në teatrin “Bylis” të Fierit dhe
në teatrin“Migjeni” të Shkodrës.

Friedrich
Durrenmatt

Takim me njeriun që
di ta dëgjojë tjetrin
Dokumentari premierë / Seminaret e
Fushës Frojdiane po sjellin një
orientim lakanian në stadin
foshnjor të psikanalizës në Shqipëri
Po ndodh falë kontributit të Judith
Miller-it, vajza e Jacques Lacani-it, të cilit
i bëhet sonte homazh në Teatrin e Metropolit

T

elsa demo
Teksa vazhdon të shpjegojë Lakanin
akim me Lakanin (Rendez-vous
me kurse të përjavshme në Paris, dhëndri
chez Lacan) një film nga GéJacques-Alain Miller, edhe në një nga referarard Miller na njeh nga afër me
tet e fundit “Të lexosh një simptomë” (përkJacques Lacan-in (1901-1981),
thyer shqip nga Jolka Nathanaili dhe Ardian
përfaqësuesi më i rëndësishëm e
Vehbiu), trajton pse psikanaliza nuk është
më me influencë i psikanalizës pas Frojdit.
vetëm çështje të dëgjuari, po është edhe
Duke qenë se pak dokumente ekzistojnë për
çështje leximi. “Çka më ka përcjellë Lakani
reformatorin e psikoanalizës frojdiane, për
është pikërisht mirëleximi”, thekson Miller.
ata që do të ndjekin sonte dokumentarin,
Saç janë terma të ligjërimit, aq i atribuoora 18.30, në Sallën “Çehov”, Teatri i Methen detyrave të analistit atij që nëpërmjet
ropolit, marrin vlerë të veçantë dëshmitë
mirëdëgjimit dhe mirëleximit të subjektit, do
e të afërmve, të nxënësve e të pacientëve
ta çojë “të pavetëdijshmen tek Qenia”, do të
të tij, njerëz që e kanë njohur në përditshshfaqë atë që është e ndrydhur, atë që përmërinë e tij.
bën “statusin e fshehtë të qenies”, “e paarI lindur me shekritshme nga njohja”. “Është
ullin e njëzetë në
operacioni i ligjërimit që
Kujdesi ndaj
vë në veprim psikanalizën”,
një familje katolike të borgjezisë së shëndetit mendor tek nënvizon Miller.
Seminaret që Lakani
mesme, me formim ne do të vazhdojë të
psikiatër dhe kulmbajti prej viteve 1953
turë enciklopedike, jetë mesjetar, deri kur deri më 1979, u botuan
mik i Picasso-s, Lé- pedantët e mjekësisë falë Jacques-Alain Millvi-Strauss-it, Sartreer-it, duke dokumentuar
të ndërgjegjësohen nëpërmjet tyre gjenialitetin
it, Jacques Lacan-i e
nisi aktivitetin e tij si
e psikoanalistit, si mjek i shpsikoanalist në vitin 1938. Ishte e pashlyquar dhe teoricien i pashoq, e që megjithatë,
eshme dhe konsekuente përvoja e gjatë që
“kolegët e tij do ta shkishëronin sikur të ishte
pati në spitalin e “Shën Anës” në Paris, ku nga
‘djalli’”. Ttridhjetë vjet pas vdekjes së Lakanit
matanë mureve dëgjonte “ata që shoqëria
vijnë edhe këto kundërshti e dyshime si jehona të asaj kohe aktive të psikoanalistit
nuk donte t’i dëgjonte e që shkenca beson
se i kupton: të çmendurit”. “Diçka ruaja në
në kulmin e kërkimeve të tij mbi qenien, po
zemër prej këtyre mureve”, do të thoshte
edhe të krijimit të tij.
ai më vonë. Por në vitet pesëdhjetë, hapja
Dokumentari i sotëm i Gérard Miller-it,
nëpërmjet gjuhës që ai i bën psikanalizës
është realizuar në kuadrin e këtij përvjetori,
konsiderohet vërtet revolucionare dhe këtë
9 shtator 20011. Miller ka patur shansin ta
e dëshmon influenca e tij edhe në mendimin
takojë falë të vëllait, Jacques-Alain, më besniteorik letrar e sidomos te një brez artistësh
ku i nxënësve që u martua me të bijën e Lacan-it, Judith-in. Këta të dy kanë veçanërisht
pamorë.

Nesër

K

a më pak se një vit që në Tiranë kanë nisur të mbahen seminare nga lektorët

e Fushës frojdjane, Francesca Biagi-Chai, Massimo Termini, Carmelo Licitra,
anëtarë të Shoqatës Botërore të Psikanalizës (AMP). Ky cikël seminaresh organizohet nga Judith Miller, presidente e Shoqatës së Fondacionit të Fushës frojdjane,
vajza e psikanalistit Jacques Lacan. Nesër, gjatë gjithë ditës, në Auditorin “Galileo
Galilei” në Q.S.U.T, mbahet seminari i tretë, “Si lexohet një psikozë” nga dr. Carmelo
Licitra, Anëtar i SLP-së (Scuola Lacaniana di Psicanalisi) lektor i Sektorit klinik të
Romës. Seminari shoqërohet nga një diskutim dhe do të ketë dy prezantime klinike:
“Macja brenda meje s’më lë rehat” nga Alma Hasalami, specializante në psikiatri,
dhe “Zjarri më jep qetësi!” nga Jada Caja, psikologe, Q.S.U.T.

shumë për të treguar. Judith Miller flet për raportet, të tendosura po aq sa të privilegjuara
mes të atit dhe Glorias, asistentja e tij për
tridhjetë vjet. Ndërsa Jacques-Alain Miller
vite më vonë do të kujdesej për botimet e
Lacan-it.
Por është Judith Miller ajo që prej pak
kohësh po jep një kontribut të madh në
Shqipëri, siç e dëshmon psikoanalistjapsikopataloge, Jolka Nathanaili në këtë intervistë, e cila e ftoi dhe krijoi një rreth lakanian të Fushës Frojdiane në Tiranë. Jolka
është shpirti i këtyre iniciative për futjen
e psikoanalizës bashkëkohore në Shqipëri
nëpërmjet seminareve me studentët e psikiatrisë, me botime dhe diskutime.
Shfaqja e filmit “Takim me Lakanin”
dhe seminari i 26 majit: Mund ta quajmë një takim me psikoanalizën bashkëkohore në Tiranë?
Dakord jam. Filmi është shfaqur për herë të
parë në shtator 2011 nga Televizioni Publik
Francez (France 3) me rastin e 30-vjetorit
të largimit të Lacan-it nga jeta. Judith Miller,
vajza e tij, shprehu dëshirën për ta shfaqur
edhe në vende të tjera ku Lacan-i nuk njihej shumë. Filmi i regjisorit Gérard Miller na
shfaq grimca të karakterit dhe të jetës së tij
në një format metrazhi relativisht të shkurtër,
rreth 50 minuta. Publiku shqiptar do të ketë
mundësinë të dëgjojë dëshmitë e pacientëve
dhe nxënësve të cilët kanë qenë në analizë
me të por bashkë me intervistat e tyre hedh
dritë mbi psikoanalistin më të rëndësishëm
pas Freud-it. Viti që lamë pas, 2011, ishte
një vit përkujtimor mbushur me aktivitete e
botime nga më të ndryshmet rreth figurës
dhe veprës së Lacan-it. Nuk është e rastësishme që një broshurë e vogël e titulluar
“Jeta e Lacan-it” u botua po në shtator të
2011-s dhe është çdo gjë tjetër përveçse një
biografizim ku lypset kopsitja e ngjarjeve të
jetës së tij nën një diktat kronologjik të pajetë. Ne sot kemi në dorë një sërë veprash,
tekstesh të Lacan-it në sajë të një pune të
mrekullueshme ndërmarrë prej Jacques-Alain
Miller që prej disa dekadash, i cili është njeriu i përzgjedhur nga vetë Lacan-i si publikuesi besnik i integralitetit të veprës së tij.
Mbase publiku shqiptar nuk e di por Lacani i është rezervuar publikimit të seminareve
të tij. Mbase për këtë arsye etike por edhe
nga shtresëzimi i spikatur i ligjërimit të tij,
ende sot çdo tekst i tij kalon më parë nga
J.A.Miller, “si në vrimën e gjilpërës” përpara
se ne t’i lexojmë këto tekste si qëndisje të
mirëfillta lakaniane.
Sa është bërë prezent rrethi lakanian
shqiptar, nëse mund ta quajmë të tillë?
A ka njohës të veprës së Lakanit në
Shqipëri? A ka ai admirues këtu?
Rrethi lakanian shqiptar është në hapat
e parë të tij dhe pikërisht aktivitetet tona
mundësojnë një prezantim me veprën e
Jacques Lacan-it por edhe me praktikën e
tij. Në Shqipëri gjen tek-tuk njohës të veprës
së tij, por që nuk janë lexues të përhershëm.
Më ka rënë rasti të takoj njerëz nga fusha

Jacques Lacan (1901-1981)
I lindur me shekullin e njëzetë në
një familje katolike të borgjezisë
së mesme, me formim psikiatër
dhe kulturë enciklopedike, e nisi
aktivitetin e tij si psikoanalist në
vitin 1938. Ishte e pashlyeshme
dhe konsekuente përvoja e gjatë
që pati në spitalin e “Shën Anës”
në Paris, ku nga matanë mureve
dëgjonte “ata që shoqëria nuk
donte t’i dëgjonte e që shkenca
beson se i kupton: të çmendurit”
foto: Jerry Bauer
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Në dy skenat kombëtare

N

ë dy skenat kombëtare do të ketë shfaqje deri
të dielën. Teatri Kombëtar, ora 19.00 shfaq
“Henri VI”, dramë historike e Shekspirit, me
regji të Adonis Filipit dhe aktorë, Vasjan Lami, Dritan Boriçi, Bujar Asqeriu. Ndërsa Teatri i Komedisë
vazhdon ta mbajë shtëpinë me miell hua: me dramën e Tankred Dorst-it “Fernando Krafi më ka shkruar
këtë letër”, me regji të Rogerta Nikollës, ora 19.00.

foto nga
“Henri VI”

M

Finalja e Orkestrës me muzikë baroke

byllet stina koncertore e Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, nesër,
ora 19:00, në Universitetin e Arteve. Koncerti i fundit i orkestrës për këtë sezon drejtohet
nga dirigjenti italian Vladimiro Vagnetti. Në pjesën
e parë interpretohet “Himni i krijesave” nga At
Domenico Stella, mjeshtër i Katedrales së Shën
Françeskut të Asizit, krijoi në gjysmën e dytë të

e artit, kinematografisë por edhe e politikës
me kënaqësi që janë shtuar në Auditoriumin
të cilët e lexojnë atë, sidomos në Kosovë
e Fakultetit të Mjekësisë, dhe kjo tregon se
falë citimeve të përhershëm të filozofit Slanuk i tremben më punës klinike qoftë dhe me
rastet më të vështira duke u ndriçuar dalënvoj Zizek. Përshtypja ime është se në qarqet
psikiatrike dhe psikologjike shqiptare ai njihet
gadalë nga orientimi lakanian.
pak thuajse aspak. Mbase edhe pse ai i përket
Dr. Carmelo Licitra, prej dy vjetësh vjen në
mirëfilli botës frankofone dhe më vjen keq të
Tiranës së bashku me presidenten e Fushës
them se shpesh ata preferojnë amerikaniziFrojdiane, zonjën Judith Miller. Ka dy vjet që
min e instrumentalizimin e praktikës së tyre
Fusha Frojdiane, që është një strukturë tejet
e gjerë, organizon seminare psikoanalitike në
duke hedhur poshtë rishtazi përpjekjet shekullore të praktikës klinike franceze megjithëse
Tiranë dhe sjell lektorët e saj francezë dhe
paradoksalisht psikiatria pioniere shqiptare
italianë enkas për këtë aktivitet. Dr. Carmelo
Licitra është një ndër ta. Ai është psikoanalist
u specializua në Francë, kam ndërmend dok.
Xhavit Gjatën, dok. Ulvi Vehbiun etj. Sot ngridhe psikiatër i cili jeton në Romë. Të gjithë lekhen pyetje mbi praktikën klinike në Shqipëri
torët e seminarit të psikoanalizës kanë gradën
ku shpeshherë referimi ndër kolegë psikiatër
apo titullin “A.E.” që do të thotë “Analyste de
por edhe psikologë ngelet i vështirë nga një
l’École” - pra analist i shkollës lakaniane me
tjetërsim që i është bërë punës klinike këtu.
qendër në Paris.
Vëmë re përpjekjen që po bëni për të
Sa i hapur është Fakulteti i Mjekësjellë tekste edhe në shqipe prej Zhak
sisë për ta sjellë mendimin lakanian në
Lakanit po edhe prej njohësve të tij si
auditore?
Jacques-Alain Miller. Duke pasur paraQë në fillim Fakulteti ka qenë mikpritës dhe
sysh edhe vështirësinë e gjuhës lakanii prirur për t’i përftuar dijet. Ngelet për t’u
ane, a ekziston mundëparë nëse mjekët psikiatër
sia që këto tekste të
do t’i bashkohen kësaj nivijnë në shqipe dhe të
sme pasi deri tani kemi
mos kenë fatin e përkpatur pak mjekë psikiatër
thimeve të Frojdit, Frodhe më shumë psikologë
mit, Jungut?
të cilët punojnë në Q.S.U.T.
Sa mirë kjo pyetje për
ose në qendra të tjera jo
përkthimin e psikoanavetëm në Tiranë por edhe
listëve të mëdhenj në sh- jolka nathanaili
në Elbasan, Vlorë, Shkodër
qip. Godet në thembrën psikoanaliste
e Durrës. Unë uroj për një
e Akilit. Prej më shumë
bashkëpunim më të fortë
se një viti po punojmë së
me tërësinë e sektorit
bashku me përkthyesin
të shëndetit mendor në
Shqipëri.
Ardian Vehbiu për botimin e një libri të parë të
Si u gjetët juve Jolka,
Lacan-it në shqip. Përknë këto nisma, që janë
thimi është një odise më
për t’u përgëzuar?
Personalisht një nga shtyvete, një rrugëtim i bukur
por sigurisht i gjatë. Urosat më të forta për të sjellë
jmë që në nëntorin e arshkollën lakaniane këtu ka
dhshëm të përfundojë kjo
qenë mungesa e kolegëve.
vepër e parë për lexuesin
Mbaj mend kur u ktheva
në Tiranë pas formimit tim
shqiptar!
Zhak Lakan ka pasnë Paris, gjeta një vakuum
ur një udhëtim në Shteorik dhe etik. Në këto
qipëri në vitet ‘70, për
kushte u gjenda përballë një
pamundësie bashkëpunimi
të cilin nuk është folur
me psikologët apo psikiatrit
ndonjëherë. Çfarë dini
shqiptarë kështu më lindi
për këtë?
Më lejo ta ruaj si surideja t’i bëj një propozim Juprizë këtë ngjarje sepse
dith Miller-it për të ardhur
është e lidhur si me botnë Tiranë. Për habinë time
imin e librit ashtu edhe
ajo jo vetëm hapi dyert për
me vetë familjen e dokshqiptarët, por vazhdon të
tor Vehbiut!
punojë shumë për t’i forTani është e bimuar ata, qoftë nëpërmjet
punës formuese këtu, qoftë
ja që po ndjek hyrjen e veprës së tij në
nëpërmjet stazheve klinike
Shqipëri?
në Francë apo Itali. I jemi
shumë mirënjohës për të gjitha rrugët që i ka
Po, në shtator të 2010 Judith Miller ka arhapur profesionistëve të rinj. Më emocionon
dhur për të prezantuar seminarin dhe aktivdhe kujtimi kur në vitet e para qarkullimi i
itetet e tjera të Fushës Frojdiane dhe është
shumë e lidhur me përhapjen e psikoanalizës
fjalës për atë ç’ka po bënim ishte problem
në vendet e Lindjes, sidomos ato post-komue shpeshherë mosbesues dhe më duhej ta
niste si Rusia, Bullgaria etj..
përcillja lajmin e ardhjes së tyre si farë kosi,
Kongresi i këtij viti i Shkollës se Re
apo “de bouche à oreille” siç thonë francezët.
Lakaniane ka si titull “Si të lexojmë një
Sot është e vërtetë që problematikat psikike
psikozë”. Në të njëjtën temë do të jetë
janë shtuar mjaft dhe i bien këmbanave të
edhe seminari i nesërm i dr. Carmelo
alarmit për profesionistët e shëndetit menLicitra-s?
dor të cilët shpesh punojnë në kushte të paimSaktësisht kongresi i NLS-së (Shkollës së
agjinueshme për një francez apo italian këshRe Lakaniane) titullohet “Si të lexojmë një
tu që mundohemi t’i orientojmë etikisht në
simptomë” por të dyja janë të lidhura dhe në
punën e tyre siç na mësoi e na mëson ende
një vijë të përbashkët pune kliniko-teorike të
Lacan-i, si i vetmi mbase, që nuk lëshoi kurrë
orientuara nga Jacques-Alain Miller. Semipe kur bëhej fjalë për dëshirën e pavetëdinari ynë do të trajtojë çështjet e psikozës
jshme të qenies njerëzore e kërcënuar sot më
për klinicienët shqiptarë të duhet të them
shumë se kurrë. Ne pas céder sur son désir”

problematikat
psikike janë
shtuar mjaft dhe
i bien këmbanave
të alarmit për
profesionistët e
shëndetit mendor
të cilët punojnë
në kushte të
paimagjinueshme
për një francez
apo italian
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shekullit të kaluar dhe mbyllet me muzikën e At Albinio Varrotti-t. Pjesa e dytë e mbrëmjes vazhdon
me muzikën e shenjtë të Johann Joseph Fux, ndër
eksponentët më të mëdhenj të periudhës së fundit baroke. Dhe në mbyllje, ekzekutimi në organo
i Carlo Abbati-t. Solist janë artistë të formacionit
vokal dhe muzikor Assisincanto Chorus “Girolamo
Diruta”, që këndojnë në Asizi dhe Deruta.

shkurt
Mbrëmja Gala nga Shkolla e Baletit

S

hkolla e Mesme Kombëtare Koreografike (Shkolla e Baletit) organizon
sonte, ora 19:00 në Teatrin e Operës dhe Baletit, Mbrëmjen Gala.
Aktiviteti prezanton rezultatin e punës 1-vjeçare të talenteve të reja,
nëpërmjet të cilës pasqyrohet dhe puna e pedagogëve.

Sacha
Baron
Cohen

Diktator jo si të tjerët

D

iktatori një film komik i regjisorit Larry Charles, nga nesër vjen
premierë në Kinema Milenium në
Tiranë. Fjala është për një tip diktatori
të veçantë, që vë jetën në rrezik, vetëm
e vetëm për t’u siguruar që demokracia nuk do të vijë kurrë në vendin e tij
të shtypur. Me skenar të Sacha Baron

M

Cohen, Alec Berg. Nën interpretimin e
aktorëve: Sacha Baron Cohen, Anna
Faris dhe Ben Kingsley. Zgjat 80 minuta.
Në të njëjtën kohë, në kinematë e
tjera të qytetit po shfaqen “Bel Ami”
i regjisorëve Decian Donnellan dhe
Nick Ormerod dhe “Kërcim i rrugës”
nga Max Giwa dhe Dania Pasquini.

Homazh Pandi Zguros

e shfaqjen e dokumentarit “Pandi Zguro, një zë i papërsëritshëm” kujtohet dhe nderohet në 1-vjetorin e vdekjes këngëtari i Ansamblit të
Ushtrisë. Nesër, ora 11.00, në Qendrën Kulturore të Ushtrisë, i bëhet
homazh Pandi Zguros (1944-2011), aktivitetit të tij si artist dhe ushtarak.
Ministria e Mbrojtjes e dekoron nënkolonelin Pandi Zguro “Artist i Merituar”
me medaljen “Për shërbime të shquara” (pas vdekjes). Marrin pjesë: Avni Mula,
Milto Vaka dhe Ligor Trebicka dhe grupi muzikor e artistik me Miron Kotani,
Redon Makashi, Mira Bregu.

L

Instrumenti etnik i shqiptarëve

ahuta e Eposit Shqiptar” është
ekspozita që çelet sot, ora 11:00
në Muzeun Historik Kombëtar.
Mbi 30 lahuta autoktone janë pjesë
e kësaj ekspozite. Këto instrumente
origjinale përfaqësojnë arketipin më të
lashtë të veglave kordofone me hark

K

të kontinentit europian, shpesh të quajtura “instrumenti etnik i shqiptarëve”.
Me lahutë janë shoqëruar dhe Këngët
e Kreshnikëve. Ekspozita organizohet
nga Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore dhe Instituti
Shqiptar i Shkencave.

Ah, paratë, paratë

jo komedi e vitit 1994, e dramaturgut anglez Ray Cooney, shfaqet
të shtunë e të diel, ora 19:30 në
skenën e Teatrit “Petro Marko” të Vlorës,
nga regjisorja Driada Dervishi. Henri, një
ekonomist i rregullt dhe i sjellshëm, aksidentalisht merr valixhen e një personi
tjetër në autobus, brenda së cilës ka një
milion euro. Ai vendos të mbajë valixhen
dhe të udhëtojë për në Barcelonë për të
nisur një jetë të re, së bashku me të shoqen, Xhinin. Por e shoqja kundërshton,
pasi të tjera plane ka në kokë... Nën interpretimin e aktorëve: Astrit Mamaj

(Henri), Olta Gixhari (Xhini), Roland
Minga, Artan Islami, Matilda Avdyli
etj.. Me muzikë të Artur Dhamos dhe
skenografi të Agron Jakupit.

