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SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI
Paraqitje e përgjithshme
Seminari do të mbahet nga lektori i Fushës Frojdiane, Gian Francesco Arzente
anëtar i Scuola Lacaniana di Psicoanalisi dhe i Shoqatës Botërore të Psikanalizës
(A.M.P.).
Ky cikël seminaresh organizohet nga Sekretariati i Fushës Frojdiane për Europën
Lindore.
Sesioni i parë do të zhvillohet në 7 Dhjetor 2018 nga Gian Francesco Arzente,
psikanalist në Torino Drejtor i Institutit Psikiatrik ‘Il Montello’ në Torino.

Organizuar nga sekretariati i NLS-Est
Regjistrimet kryhen në adresën elektronike seminaret_e_psikanalizes@nyjelakim.net
Donacioni për seminarin – 1500 lekë.
Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net

SEMINARI I FUSHES FROJDIANE NE SHQIPERI: 2018-2019

Sesioni i parë

Urgjenca subjektive: një çështje klinike dhe politike
Subjekti është një institucion

ARGUMENTI
Funksioni i institucioneve:
Sigurisht institucionet, siç na mësoi Sigmund Freud-i, janë një përpjekje për të gjetur një rrugëdalje, një ilaç
kundër, fatkeqësisë mungesës së lumturisë apo dhe mjerimit.
Nga ana tjetër; kërkimi i lumturisë, që është dhe qëllimi i jetës njerëzore, artikulohet në dy aspekte: njëri synon
të arrijë mënjanimin e dhimbjes dhe tjetri synon përftimin e ndjenjave të thella të kënaqësisë.
Mbrojtja ndaj vuajtjes përmes intoksikimit me substancat ose largimi i vullnetshëm nga marrëdhëniet njerëzore,
sublimimi me anë të zhvendosjes së qëllimit të pulsioneve p.sh. në rastin e praktikës artistike, të gjitha këto
korigjojnë aspekte të realitetit të patolerueshëm dhe ndërtojnë një strehë ndaj vuajtjes. Ndërkohë arti i të
jetuarit ku në qendër të jetës vendoset dashuria me dy variantet e saj : të dashurosh dhe të të dashurojë dikush
por këto përbëjnë zhgënjime dhe dhimbje dhe manifestohen në formën e neurozës ose dhe të psikozës.
Ndërkohë ashtu siç pohon Frojdi tek Tronditjet e qytetërimit (1929), “lumturia është diçka krejtësisht
subjektive” (fq. 580) dhe gjithësecili duhet të gjejë mënyrën e vet të veçantë për të qenë i lumtur (fq.575).
Njeriu për të arritur lumturinë ndërton lidhje me të tjerët, ngre institucione dhe përdor metoda të ndryshme
për të provokuar tek njerëzit identifikime të fuqishme, për të lehtësuar marrëdhëniet dashurore të inhibuara
përkundrejt qëllimit dhe të transformuara në miqësi ose edhe për të imponuar ideale shoqërore, etike apo
fetare si thënia kristiane “ Duaje të afërmin si veten tënde ”, ideale këto që bëjnë kontrast në mënyrë të
mprehtë me vetë natyrën njerëzore.
Nuk mjafton ideali për të mbajtur në këmbë një institucion
Në fakt nëse konsiderojmë Kishën si institucionin që përftohet nga një delir fetar, me të cilin bota modifikohet
me orvajtje të kota, nuk mundet të mos pranojmë se lidhja identifikuese që ndodh për të forcuar lidhjet në
komunitet shfrytëzon jo vetëm idealet e dashurisë bamirëse, por edhe sepse përvijohet një objekt “i jashtëm”
kundër të cilit mund të shfrysh pulsionin që prodhon dhunë.
Në përfundim në seminar do të shtrohen dhe trajtohen disa nga çështjet e mëposhtme :
- Pse lindin institucionet dhe në ç’raport vendosen qëllimet e tyre me pulsionet e njeriut?
- Çfarë do të thotë të themelosh institucione me pikënisje orientimin psikanalitik?
- Si ta bëjmë këtë?
Gian Francesco Arzente
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PROGRAMI
09h00 - 09h30 : Regjistrimi i pjesëmarrësve
09h30 - 09h40 : Përshëndetje e pjesëmarrësve nga Jolka Nathanaili- Penotet, Presidente e Rrethit
Lakanian Shqiptar dhe psikanalistit Gian Francesco Arzente
09h40 - 10h00 : Prezantim i punës klinike me fëmijët në institucion nga Sonilda Barjamaj
10h00 - 12h00 : Projektim i Filmit : ”Në qiell të hapur”
12h00 - 12h15 : Pushim
12h15 - 13h15 : Diskutim me Gian Francesco Arzente rreth praktikës klinike plurale në Film

13h15 – 13h50 : Prezantim rasti klinik “Zoti perfeksionist bënë ‘Toke’” nga Sonilda Barjami
13h50 - 14h30 : Pyetje dhe diskutime mbi rastin klinik
14h30 - 15h00 : Përfundime dhe perspektiva klinike nga Gian Francesco Arzente

