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TRANS-FORMIME 

 
 
Të	nderuar,	
	
Kemi	nderin	ta	paralajmërojmë	dhe	t’ju	ftojmë	në	edicionin	e	pestë	me	radhë	Skopje	Pride	
Weekend	2017.	Vikendi	i	sivjetmë	është	në	organizim	të	Koalicionit	“Të	drejtat	seksuale	dhe	
shëndetësore	të	bashkësive	të	margjinalizuara”,	LGBTI	–	Qendra	për	mbështetje	pranë	
Komitetit	të	Helsinkit	dhe	LGBT	Junajted	–	Tetovë.		
	
Qëllimi	i	kësaj	serie	të	evenimenteve	në	suaza	të	Vikendit	të	krenarisë	është	të	krijojnë	hapësirë	
dhe	të	promovojnë	forma	jo	normative	të	ndërtimit	të	botës,	gjegjësisht	relacioneve,	pozitave	
identike	dhe	stileve	trupore,	të	cilat	në	kuadër	të	rrethimit	heteronormativ,	nacionalist	dhe	
neoliberal	kapitalist	janë	shënuar	si	të	anshme,	perverse,	të	deformuara,	jonormale,	të	
pasuksesshme,	patologjike,	të	çuditshme	etj.		
	
Fokusi	 programor	 edhe	 në	 Vikendin	 e	 sivjetmë	 është	 vënë	mbi	 praktikat	 kulturore-artistike,	
gjegjësisht	praktikave	ekzekutuese.	Kjo	 zgjedhje	bazohet	mbi	bindjen	 tonë	 se	përvoja	 trupore	
shtrihet	mbi	vetë	bazën	e		sistemeve	politike.	Ideologjia	politike	dhe	rregullimi	heteronormativ	
dhe	kulturor	maskulist	funksionojnë	përmes	ekzekutimeve	dhe	ritualeve	performuese,	të	cilat	i	
simbolizojnë	 dhe	 i	 korrigjojnë	 lëvizjet,	 afektet	 dhe	 kapacitetet	 e	 trupave	 tanë.	 Artet	
performuese/ekzekutuese	 dhe	 body	 arts-praktikat	 i	 mobilizojnë	 pikërisht	 këto	 tensione	 të	
fuqisë	të	shkruara	në	trupat	tanë,	dhe	i	orientojnë	në	drejtimet	alternative	dhe	jo	normative.				
	
Ideja	 bartëse	 prapa	 Vikendit	 të	 sivjetmë	 të	 krenarisë	 janë	 TRANS-FORMIMET.	 Me	 këtë	 ide	
bartëse	dëshirojmë	ta	hapim	çështjen	për	normat	e	ndryshme	shoqërore	dhe	kulturore,	me	të	
cilat	 vendoset	 në	 korniza	 dhe	 natyralizohet	 	 fizika	 e	 njeriut,	 veçanërisht	 përmes	 boshteve	 të	
gjinisë	 dhe	 seksualitetit.	 Edhe	më	 e	 rëndësishme	 është	 se	 dëshirojmë	 t’i	 prezantojmë	 dhe	 të	
eksperimentojmë	edhe	me	mundësitë	për	rezistencë,	pikërisht	përmes	vetë	fizikës	së	njeriut.	Në	
vend	 të	 dhuntisë	 fiktive	 natyrore	 dhe	 fiksimit,	 trupi	 është	 ankoruar	 në	 rrjetin	 rizomatik	 të	
marrëdhënieve	dhe	botëve	sociale,	 të	cilat	në	proces	të	pazgjidhshëm,	 ia	 japin	kapacitetet	dhe	
formën.	 Por,	 edhe	 vetë	 botët	 sociale	 fitojnë	 forma	 të	 ndryshme,	 dhe	 transformohen	 përmes	
veprimit	 të	 trupave.	 Pikërisht	 ky	 trans-formim	është	qëllimi	 im,	 ndërsa	 të	 njëjtin	 e	 shohim	 si	
mundësi	e	cila	vjen	pikërisht	nga	trupi	i	margjinave.		
	

Sllavço	Dimitrov	
Kurator	i	festivalit	

	
	
	



Programi	final	për	festivalin	përfshinë:	
	
14.06.	(e	Mërkurë)	 (Kinemaja	Kultura)	
20:00																						 Rrëfimi	i	kuir-tregimeve	–	“Turp	të	kesh!”		
	
	
22.06.	(e	Enjte)		 (Mala	Stanica	–	Galeria	Kombëtare	e	Maqedonisë)	
20:30																						 EXPEAUSITION		
																																				 Ekspozitë	e	Cassils	(CAN)		
	
	
23.06.	(e	Premte)	 (Kinemaja	Kultura)	
21:00																									 Performansë	e	Hélène	Bee	dhe	Victor	Marzouk	–	Metagender	(FRA)		
	
	
24.06.	(e	Shtunë)	
12:00	–	16:00								 (Kinemaja	Kultura)	
																																							 BUTOH	KING	punëtori		
																																							 DOLORES	K.	(Hélène	Bee	dhe	Victor	Marzouk)		
	
17:00																							 (Mala	stanica)																					
																																							 Dhemb: Arti, performansa dhe dhimbja		
																																							 Ligjëratë	e	Dominic	Johnson	(UK)	
	
00:00																							 (Klubi	Epiqendra)							
	
																																							 Aèrea	Negrot	/	Bpitch	Control	(GER)	
																																							 Sonja	Ismail	
																																							 THE	MOUNTAIN	(MK/NL)	
																																						 “Me	syrin	e	margjinave“	–	ekspozitë	e	kuir-fotografive		
	
25.06.	(e	Diel)			 (Kinemaja	Kultura)	
20:30		                Rrëfime efemere: këngë për dekadencën, luksin, dashurinë dhe 

urrejtjen (SRB) 
	
	
Festivali	është	i	mbështetur	nga	USAID,	FSHHM,	Heinrich	Böll	Foundation	dhe	Sigrid	Rausing	
Trust.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22.06 (e Enjte) 
20:30 
Mala Stanica – Galeria Kombëtare e Maqedonisë 

 
EXPEAUSITION 
CASSILS (Kasils)  

 

 
 
Sipas “Hafington Post” Kasils është “një nga dhjetë artistët trans-gjinor, të cilët ndikojnë 

mbi ndryshimin e peizazhit në artin modern”. Kasils është i njohur në botë për nga angazhimi 
rigoroz me trupin si formë të skulpturës sociale. Duke shfaqur një seri të trupave të 
transformuar përmes regjimit të rreptë të trajnimit fizik, veprat artistike të Kasils ofrojnë 
përvoja të ndara duke i mare në konsideratë historitë e dhunës, avokimit, luftës dhe 
rezistencës. Kasils e vendos atë që nuk anulohet, urgjencën dhe tranziten e performancës të 
realizuar drejtpërdrejt, përkundër veprave të menduara para kamerave, me qëllim që të 
shkaktojë “faktor dokumentues të vërtetës” të fotografive. Duke iu kundërvënë binarit gjinor, 
Kasils nuk e realizon transgjinoren si kalim nga njëra gjini në tjetrën, por si proces të pandarë 
të qenit, një lloj forme të mishërimit, si funksionon në hapësirën e pa përcaktimit, ngërçit dhe 
sporadikes. Ai merr nga konceptualizmi, feminizmi, body-art, gej-estetika mashkullore, gjatë 
së cilës krijon një seri të trupave të fuqishëm, të stërvitur për qëllime të ndryshme 
performance. Me ndërmjetësim të djersës, gjakut dhe muskujve, Kasils  dizajnon kritikë 
vizuale rreth ideologjive dhe historive.  

 
Në suaza të ekspozitës në Mala Stanica, do të prezantohen veprat e Kasils që vijojnë: 
Becoming An Image (“Të bëhesh fotografi”), GHOST - instalim zëri; 
Inextinguishable Fire (“Zjarri që nuk shuhet”), video-instalim; 
Cuts: A Traditional Sculpture (“Prerje: Skulptura tradicionale”), FAST 

TWITCH?SLOW TWITCH - video-instalim; 
Tiresias (“Tiresi”), video-instalim. 



 
23.6 (e Premte)  
21:00  
Kinemaja Kultura 
 
META GJINIA  
Helen Bi dhe Viktor Marzuk (Hélène Bee и Victor Marzouk) 
 

 
 
“META GJINIA” paraqet rezultat teatral të hulumtimit kolektiv të fokusuar në gjininë, 

trupin, muzikën dhe dekonstruimit të performancës.  
“Manifesti kontraseksual”, pjesë përbërëse e performancës, paraqet pjesë plotësuese të 

buto-vallëzimit, përmes të cilit shikuesit që nga vetë fillimi i imponohet 
inkarnimi/transgresioni i “valixhes prej mishi” (flesh suitcase) si kostum (sipas Ledi Xhej*).  

Kostumi i mundëson vallëzuesit trup protetik, me çka shikuesit i lihet liria që ta 
projektojë fantazinë e tij trupore. Kostumi është bërë prej getave dhe helankave (material 
polimorf që është i përshtatshëm për teksturën me të cilën mbushet: pambuk, shkumë, 
moniste, topa prej polisteroli) dhe zbulon pjesë tjera të trupit, është i fryrë, i stërmbushur dhe 
i fsheh lëvizet e papritura dhe të papërfunduara.  

Kostumi shndërrohet në lëkurë të re, celulit, testite, penis dhe dildo. Vallëzim shqetësues 
i trupit të shqetësuar, “i udhëhequr me mjeshtri” nga mjeshtri-ceremonial muskulor, i cili vetë 
i zbulon fshehtësitë e fshehta të gëzimit mashkullor. Maskarada është e orkestruar me 
shoqërim të muzikës prej D. Degu.  

 
Viktor Marzuk, Viktor Lemor, Viktor Le Noar, Viktor Tresor... është dreg-king 

ekzekutues me prejardhje franceze-arape. 
Vepra e tij fokusohet në konstruksionin gjinor dhe e ballafaqon shikuesin me paradokset 

e tij personale në suaza të proceseve të “eksperimentimit”, gjatë kësaj duke i mësuar ritualet e 
femërores dhe mashkullores. 

Ai performon në kuir-skenat në Burzh (Francë), Paris, Nju Jork, Barcelonë dhe Madrid, 
me performues të njohur siç janë: Antonia Baer, Den Tor dhe Orit Asheri. 



Merr pjesë në festivale të ndryshme institucionale dhe underground. Në vitin 2011 e 
grumbullon kolektivin “The Project” (“Projekti”), i themeluar prej performuesve femra nga 
kuir –skena, burleska dhe buto-vallëzimi.  

 
Helen Bi, buto-vallëzuesve dhe dizajnere tekstili.  
Pjesë nga intervista: ”Për buto-vallëzimin për herë të parë kam dëgjuar në vitin 1995 nga 

performanca dhe punëtoria e ansamblit Dairaku da Kan me ‘Cie En n le jour’. Atë vit fillova 
ta vizitoj punëtorinë e Leon Kats-Baril dhe nuk u largova prej atje. Kam punuar me Karlota 
Ikeda, Joshito Ohno, Masaki Iuana, Jumi Fuxhitani, Sumako Koseki. Mes viteve 2004 dhe 
2011 kam vallëzuar me Pe Vermirsh dhe vallëzoj për Norma Loj në skenë që nga viti 2006, 
por krijimi im i parë ‘Les Songes de l’arbre’ e ka prejardhjen prej viti 2002, miks-art 
performancë me En Sarazin, artiste grafiku, dhe Roberto Robao, muzikant.”  

Në vitin 2011 fillon të bashkëpunojë me “Si virgjëreshë” me Viktor Marzuk. Atëherë 
fillon të punojë në çështjet gjinore dhe dreg-king, dhe në mënyrat se si mund ta kombinojë 
me vallëzimin e saj.  

Dëshiron të luajë me dy kuptimin vizual mes natyrës dhe gjesteve artistike – një lloj 
prodhimi i gatshëm natyror – që të zgjohen shqisat. Nëse hapësirën e mendoni si trup, atëherë 
do të kuptoni se si mund të kontribuoni që në atë hapësirë të rritet ndërtim tekstili. 

  
 
 
 
 
 
24.6 (e Shtunë) 
12:00–16:00 
 
Buto-kuir punëtori  
Reprezentacionet politike dhe gjinia, identiteti dhe seksualiteti post-pornografik 
 
DOLORES K.  
 
Dreg-king punëtoria e hulumton praktikën kolektive (feministë dhe kuir) në konstruksion 

performues të mashkullores, privilegjet trupore dhe sociale të mashkullores, si dhe resurset 
për aksion politik të kapshme për meshkujt. Mashkullores i afrohet si proces performues të 
mësuarit, si koreografi ose si “praktikë e improvizimit në suaza të skenës së kufizuar” 
(Batler).  

Pjesëmarrësit mësojnë që ta performojnë “mashkulloren” dhe të eksperimentojnë me 
përdorime të shumta të trupit, me qasje të diferencuar deri te qasja publike dhe me të folurit.   

Qëllimet kryesore të ushtrimit të këtillë janë:  
Së pari, manifestohet “konstruimi” i gjinisë. 
E dyta, të krijohet formë e re e aksionit dhe dukshmërisë politike të grave, më ndryshe 

nga “feminizmi esencial”, përmes recitimit subversiv të kodeve të qarta kulturore të 
mashkullores.  

E treta, dreg-king punëtoria paraqet hapësirë kolektive për emancipim dhe burim i 
gëzimit politik. Me fjalët e Feliks Gatari, punëtoria paraqet ushtrim nga “mikropolitika 
çelure”, në përpjekje që teknikat e performancës gjinore në mënyrë kolektive të 
transformohen në memorie korporative. 

Buto-vallëzimi aplikohet që të krijohen themelet gjatë punëtorive. Duke i hulumtuar 
peizazhet e jashtme dhe të brendshme dhe inkarnimi (parimi themelor në buto-vallëzimin), 



pjesëmarrësit pastaj janë të përgatitur që ta shqyrtojnë performancën gjinore përmes 
performancës si praktikë konkrete.  

“Në trup ekziston babai, nëna, era, instikti... Nuk ka ego, trupi është anonim”. 
(Hixhikata) 

Në fund të punëtorisë mund t’i propozohet grupit performancë kolektive nga ana e 
pjesëmarrësve.  
 

 
 
 
24.6 (e Shtunë) 
17:00 

       Mala Stanica – Galeria Kombëtare e Maqedonisë 
 
Dhemb: Arti, performanca dhe dhimbja 
Dominik Xhonson  (UK) 
 

 
 
Të gjithë e njohim dhimbjen, nga frika më e vogël deri te lëndimi ose sëmundja më 

serioze, e deri te dhimbja emocionale. Megjithatë, e kemi të vështirë t’i shndërrojmë detajet e 
dhimbjes sonë në fjalë. Përpjekja që të bëhet objekt nga dhimbja personale është projekt i 
shpeshtë në artin historik dhe modern, nga fotografitë në të cilat paraqitet kërcënimi serioz, 
deri te performancat me aplikimin e vetëlëndimit si teknikë formale. Ligjërata është orientuar 
drejt fjalëve kyçe në art dhe në performancën dhe drejt asaj si artisti ballafaqohet me – dhe në 
mënyrë aktive i realizon – mënyrën e vazhdueshme ku dhimbja shmanget të paraqitet dhe të 
komunikojë me atë.     

 
 
Dominik Xhonson është ligjërues i lëndës Performanca dhe kultura vizuale në Skoci për 

gjuhë angleze dhe dramë në Universitetin e Londrës Kuin Meri. Autor i “Glorious 
Catastrophe: Jack Smith, Performance and Visual Culture” (2012); “Theatre & the 
Visual” (2012); dhe i “The Art of Living: An Oral History of Performance Art” (2015). 
Paraqitet edhe si redaktor i pesë librave, mes të cilave prej para do kohe “Pleading in the 



Blood: The Art and Performances of Ron Athey” (2013) dhe i (me Diadre Hedon) “It’s All 
Allowed: The Performances of Adrian Howells” (2016). Prej vitit 2005 deri në vitin 2012 
performancat e tija, të cilat shpesh janë të përgjakshme, prezantohen nëpër botë, po ashtu 
edhe në festivale për performanca dhe art të gjallë në Kopenhagë, Lubjanë, Romë, Toronto, 
Vjenë, Zagreb dhe vende tjera në Mbretërinë e Bashkuar, mes të cilave në festivalin më 
prestigjioz “National Review of Live Art” në Glasgou, dhe në Galerinë Kombëtare të 
portreteve në Londër në suaza të ekspozitës “Gej-ikona”.  
 

 
 

 
24.6 (e Shtunë) 
00:00 
Klubi Epicentar 

 
Performancë klubi i Aérea Negrot / BPitch Control  

 
Me mbështetje lokale të  
Sonja Ismail (MKD) 
Mysafir special:  
THE MOUNTAIN (NL/MKD) 

 

 
 
Aerea Negro është këngëtare e larmishme, me stazh të gjatë, producentë, dixhej dhe 

kompozitore në llambën magjike, Mu siç është e vështirë të shqiptohet emri i saj, nuk është e 
lehtë të caktohet edhe stili i saj. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se muzika e saj është e 
pakapshme ose “tapë”, përkundër, ajo ka krijuar qasje personale unike, duke i kombinuar 
tehno-rutinat, vokalet operistike dhe pop i abstrahuar. Ajo është producentë studioje, 
vokaliste, balerinë e shkolluar dhe dixhej, e cila e posedon jo vetëm skenën por edhe mjetet 
për prodhim.  Aerea Negro lejon që disiplinat që i aplikon të përputhen në çmendurinë e 



mrekullueshme, e ngjyrosur me karakter, e orientuar me mençuri drejt ardhmërisë, derisa me 
një gisht akoma “zhytet” në traditat e klasicizmit.     

Në mënyrë aktive del në skenë që nga viti 1999, ndërsa albumi i parë “Arabxilla”, e ka 
botuar në vitin 2011 në Bpich Kontroll. Gazeta “Gardian” e ka përshkruar si “haus atmosferë 
dhe tehno-zë, me dozë të intervaleve e kabareve të Vajmarit dhe xhez-modulimeve”, duke e 
shpallur për “hyjnore”. Në të vërtetë, prejardhja nga Venezuela dhe shtëpia e saj në Berlin 
(me ekskursione të herë pas hershme në ndërkohë) kanë lënë gjurmë të thella në veprat e saja. 
Gazeta gjermane “Zajt” po ashtu e vëren tërheqjen ndërkombëtare në muzikën e këtij 
poligloti, duke e quajtur “disko-esperanto”; “Vogu” parisien albumin e quajti “të hidhur, por 
njëkohësisht edhe të ftohtë” dhe e krahasoi me Klaus Nomi dhe Grejs Xhons, derisa revista 
amerikane “Magnet” e shpalli për album elektronik numër një të vitit. Nga “Meka” e klubeve 
të natës Berghajn deri te Shtëpia e operës në Sidnej, shfaqet e Aerea tërheqin adhurues të ri 
në mjedise të ndryshme. Me fjalë të saja, për muzikën mund të thuhet se nuk vjen nga zemra, 
e as nga truri, por “vjen nga mëlçia e zezë“.  

Pas botimit të albumit “Arabxilla”, ajo bën remikse për ekzekutuesit, si Mamsita (Klak 
Rekords), Shon Xh. Rajt, Stereogamus, Alinka (Trajbal dhe Tvril) dhe Zala (Koniçiva 
Rekords), mes tjerave. 

Krahas materialit solistik, Aerea Negro, po ashtu, ka realizuar bashkëpunime të 
theksuara, si për shembull realizimet afatgjate me Hercules & Love Affair. Për herë të parë 
në vitin 2005 në koncertin e Antony & the Johnsons në Berlin u njoftua me frontmenin Endi 
Batler, ndërsa vite më vonë iu bashkëngjit turneve të tij. Aerea më vonë ka bashkëpunuar 
edhe në disa këngë nga albumi i dytë i bendit “Blue Songs”, i publikuar në vitin 2011. Vitin e 
ardhshëm e huazoi vokalin e tre këngëve të Tobijas, për albumin “Bending Over Backwards“ 
të shtëpisë botuese Ostgut Ton Rekords. Bashkëpunon edhe ka kënduar në duet me Matijas 
Aguajo, Miguel Toro, Bili Rej Martin, System of Survival dhe Masimiliano Pagliata. 

Pa dallim nëse gjendet në kabinë të dixheit, nëse punon deri në agim në studio ose është 
në skenë gjatë koncerteve, Aerea Negro i lëshohet kreativitetit të saj, gjegjësisht nga ajo 
stërkit nga të gjitha anët si nga dezodoransi...  
 

 
* Gjatë performancës në ambientet e klubit Epiqendër do të hapet edhe ekspozita e kuir-
fotografive, prodhim final i kursit për fotografi “Me syrin e margjinave”, nën mentorim të 
Zharko Çuliq, Drashko Kostovski dhe Sllavço Dimitrov.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



25.6 (e Diel)  
20:30 
Kinemaja Kultura 

 
RRËFIME EFEMERE: këngë për dekadencën, luksin, dashurinë dhe urrejtjen  
 

 
 
Pas zbulimit të madh të Festivalit “BeFem” në vitin 2015, Markiza de Sada e njohura 

misterioze dhe mjaft toksike, pasardhëse dekadente e revolucionarëve rus dhe aristokratëve 
gjerman, përsëri do t’i zbulojë fshehtësitë e veta më të mëdha, mu këtu në Shkup.  Pas dritës 
së fenerëve dhe valëve reflektuese, publiku do ta njoftojë të renë, ushtaren e rrezikshme emo-
pank, bashkudhëtaren dhe mbrojtësen e Markiza,  Xhoana Helmut Kol. Megjithatë, harmonia 
e kësaj lidhje është kërcënuar nga e papritura, ylli super dekadent Dekadenca, e cila në të 
kaluarën ia ka shkatërruar mundësinë për karrierë filmi Markizës. Atmosfera do të plotësohet 
me slajde muzikore nga pianisti i çmendur Fric Klajn.  

 
 


