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Përmbledhje Ekzekutive 

   Sipas thirrjes së Ministrisë së Kulturës për konkursin e Drejtorit të Teatrit Kombëtar 

Qeveria e Shqipërisë ka pranuar faktin se reforma menaxheriale në institucionin kryesor të 

artit teatror në vend është prioritet dhe parakusht për zhvillimin e mëtejshëm të teatrit. Kjo 

reformë menaxheriale përbën edhe një nga objektivat kryesorë të kësaj platforme. 

   Në këtë dokument pasqyrohet konteksti aktual i teatrit në Shqipëri, duke filluar që nga 

Teatri Kombëtar, marrdhënia e tij me institucionet formative teatrore, forma e strukturës 

artistiko-menaxheriale të tij, ligjet lakonike të aprovuara gjatë periudhës së tranzicionit 

dhe kushtet thelbësore për përmirësimin e tyre. 

   Në hyrje të strategjive për platformën menaxheriale të propozuar paraqitet një historik i 

të vetmes reformë reale teatrore në Shqipëri dhe mësimet e nxjerra prej saj. Si rrjedhojë e 

tyre, strategjitë e propozuara në këtë platformë prekin institucionin e TK në tërësinë e tij: 

që nga rikonceptimi i strukturës artistike dhe vlerës së saj konkrete; në optimizimin dhe 

gjallërimin e aseteve; në rikonceptimin e strukturës menaxheriale dhe të marketing-ut në 

mënyrë që t’i përgjigjen tregut dhe politikave bashkëkohore. 

   Më tej shpalosen idetë për qëndrueshmërinë e rezultateve që priten në bazë të strategjive 

të propozuara dhe mbi të gjitha rikonceptimi i trupës së TK si një Grup Teatror që duke 

ndërvepruar me të gjithë komponentët e tij zhdërvjellëson institucionin në tërësinë e tij 

artistiko-menaxheriale. 

   Me kuadrin e rezultateve evidentohet impakti real i kësaj platformë menaxheriale që 

synon rigjallërimin e jetës teatrore në tërësinë e kontekstit shqiptar, hapjen realisht të 

konkurencës dhe përforcimin nga pikëpamja artistiko-menaxheriale të strukturave 

artistiko-kulturore publike apo private. 

   Sëfundmi, në këtë dokument jepen masat për menaxhimin dhe koordinimin e shpalosjes 

konkrete të kësaj platforme, organizatat bashkëpunuese dhe mbikëqyrëse të veprimtarisë 

së institucioni të TK si dhe panorama e monitorimeve, vlerësimeve dhe raportimeve. 
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I. Konteksti dhe Analiza e Situatës Aktuale 

 

   Një fakt i rëndësishëm për tu konstatuar në periudhën 23 vjeçare të tranzicionit në 

Teatrin Kombëtar është përpikmëria e pasimit të rënies së prodhueshmërisë me 

dekurtimet në staf artistik apo administrativ si pasojë e një buxheti gjithnjë e më të 

reduktuar prej ekzekutivëve të rradhës. Nëse do të mbahen këto ritme (numri aktual prej 

75 personash korrespondon me një dekurtim prej thuajse 70% që nga fillimi i tranzicionit), 

në harkun kohor të një dekade, do të jetë e vështirë të supozohet mbijetesa e TK. 

   Nëse kësaj i shtohet edhe mungesa e koherencës dhe thellimit në eksperimentet e reja - 

që vijnë natyrisht për një degradim antropologjik të formimit të aktorit, regjizorit, 

dramaturgut dhe si rrjedhojë të teatërdashësit shqiptar, të cilët formohen pa tekstet 

teoriko-teknike themelore të kësaj lëme dhe pa shembullin e gjeneratave të mëparëshme, 

që mbi disa prej këtyre teksteve kishin punuar - atëherë panorama e Teatrit Kombëtar 

është e kompletuar në shterpësinë e saj. 

   Kjo situatë - nga njëra anë - denoncon mospajtimin e reformave politike, strukturore dhe 

artistike të deritanishme të ndërmarra ndër vite për këtë institucion nga organet politike, 

por edhe mungesën e propozimeve - ose mospërputhjen koherente të tyre - prej kontekstit 

të brendshëm teatror (artistë, kritikë, pedagogë). Nga ana tjetër, kjo situatë është rrjedhojë 

e një sistemi thuajse 50 vjeçar i cili fillimisht u fekondua me risitë bashkëkohore të 

periudhës së pas-Luftës me angazhimin e shumë figurave të pedagogjisë teatrore sovjetike 

(me prurjen e të famshmit ‘sistemi Stanislavskij’), por që i atrofizoi gradualisht ato 

nëpërmjet një censure të skajshme (duke mos publikuar literaturë teoriko-teknike, apo 

duke izoluar hermetikisht të gjithë vendin pas prishjes së marrdhënieve me Bashkimin 

Sovjetik) që mbërriti kulmin dhe gjeneroi varfërinë po aq të skajshme artistike në viteve 

’70-’80. 

   Por, nuk duhet harruar se periudha e shkuar diktatoriale kristalizoi edhe një mendësi të 

të bërit e jetuarit Teatër dhe në Teatër, e cila u strukturua në institucionet e këtij arti 

(Shkolla e Lartë e Arteve me degën e Dramës dhe Teatrin Popullor). 

   Mbijetesa, thuajse e paprekur, e sturkturave fillestare artistike1 shtetërore dhe mendësia 

që kanë në themele strukturat institucionale administrative2 shtetërore, në kontekstin 

                                                           

1 Struktura artistike mbeti fillestare për shkak të mbylljes totale të vendit, mungesës së 

vazhdimësisë së formimit të artistëve të lëmës teatrore jashtë Shqipërisë, mungesës absolute të 

përkthimit të literaturës teoriko-teknike për formimin e aktorit, regjizorit dhe dramaturgut shqiptar 

dhe mbi të gjitha çensurës. 
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tonë, përbën edhe anakronizmin më të dukshëm të epokës bashkëkohore. Kjo sjell vetvetiu 

mungesën e fleksibilitetit dhe aftësisë së transformimit që gjithkush vëren në këto 

institucione, mes së cilave spikat Teatri Kombëtar. 

   Shumë kanë ndihmuar, për këtë mungesë transformimi dhe fleksibiliteti, reformat (e 

pakryera) politiko-ligjore të ndërmarra këto 23 vjet. 

1. Ligjet dhe reformat. 

   Gjithmonë, gjatë 23 viteve të tranzicionit, si edhe këtë herë, siç mund të lexohet në 

thirrjen e konkursit për Drejtorin e Teatri Kombëtar, [r]eforma menaxheriale është prioritet 

dhe parakusht për zhvillimin e mëtejshëm të teatrit. Duke parë rezultatet e deritanishme3 

është e pamohueshme, dhe mund të themi, se me reforma - deri më sot - është nënkuptuar 

‘gërshëra’; pra, shkurtimet dhe, rrjedhimisht, dështimi i reformave të dëshiruara. 

   Për mungesën e reformimit, shkaqet mund të evidentohen lehtësisht nëpërmjet leximit të 

3 ligjeve të fundit: ‘Për Teatrin’, ‘Për Artin Skenik’, ‘Për Artin dhe Kulturën’. Tek to 

spikasin terminologjitë si p.sh: objekti kryesor i veprimtarisë së TK është ‘nxitja dhe 

zhvillimi i artit skenik si krijimtari shpirtërore, ruajtja e identitetit kulturor kombëtar 

nëpërmjet studimit, edukimit, prodhimit, paraqitjes dhe shpërndarjes së veprave skenike; 

eksperimentimi i formave të reja të shprehjes skenike; realizimi i veprave artistike të 

autorëve shqiptarë dhe të huaj, për të gjitha grupet e shtresat sociale; shkëmbimi i 

eksperiencave teatrore ndërkombëtare, turnetë, festivalet, manifestimet intelektuale, 

riprodhimi audioviziv dhe botimet’. 

   Për menaxherin profesionist është e kuptueshme se ç’është p.sh. ‘nxitja’, dhe se për të 

duhen organizuar aktivitete që kërkojnë kohë dhe shpenzime. Po kështu është po aq e 

kuptueshme edhe për Ministrinë e cila nuk limitohet në dhënien e buxhetit vjetor, por 

specifikon në zëra të veçantë buxhetor fondin përkatës për ‘nxitjen’. Si rrjedhojë në 23 vitet 

e tranzicionit nuk është e pamundur të identifikohet përgjegjësia për mungesën e ‘nxitjes’ 

por edhe ‘zhvillimit’, ‘ruajtjes së identitetit’, ‘studimit, edukimit, prodhimit, paraqitjes’, 

mungesës së ‘festivaleve, manifestimeve intelektuale, botimeve’. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
2 Forma e menaxhimit në TK ka mbetur e pandryshuar që nga sistemi i kaluar dhe karakterizohet 

për hierarkinë, autoritarizmin, leadership-in karizmatik të cilat rimonin me formën e organizimit 

politik të vendit. 

3 Shih më sipër reduktimin e staff-it dhe gjendjen e Teatrit. 
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2. Specializmi teatror si parakusht i specializmit ligjor (mbi 

lëmën teatrore) 

   Është e udhës që në ligj të përcaktohet - sipas fjalorit të shqipes - ‘aktor’ personi që 

vepron/luan përpara një publiku. Për të implementuar përcaktimin dhe për t’i dhënë 

një gjurmë shkencore duhet shtuar që ky veprues-lojtar nuk ndalet asnjëherë në 

kultivimin e profesionit të tij duke studiuar dhe kërkuar vazhdimisht gjatë gjithë 

jetës së tij artistiko-profesionale. Kjo nuk është gjë tjetër veçse ideja e aktorit të ‘900, e 

cila mund të gjendet në tekstet teoriko-teknike të autorëve të mëdhenj të shkencës teatrore 

duke filluar që nga Stanislavskij, Brecht, Mejerchol’d, Artaud, Decroux, Grotowski, Brook, 

Barba, etj. 

   Ky specifikim është i nevojshëm për të dalë nga udha pa fund e informalitetit që rrethon 

lëmën teatrore dhe për kryerjen e mundëshme të reformave në nivel kombëtar. Duke i 

vendosur një aktori kritere të reja vlerësimi të bazuar në përcaktimin ligjor, të cilat kanë të 

bëjnë me kërkimin, studimin, aktivizmin formativ-shoqëror apo performimin aktorial nëpër 

skena, do të jetë e mundur të krijojmë etikën dhe kodin e punës aktoriale. 

   Duke përcaktuar me ligj profesionin e aktorit nuk i vihet caku AKTORIT. Aktori si artist, 

sikundër dhe arti, nuk ka caqe. Duke qenë gjithnjë në veprim, studim, kërkim aktori i 

shtyn gjithnjë e më shumë limitet/caqet e vetes dhe për të nuk ka përcaktim apo status 

ligjor që ta masë. 

 

II. Strategjitë për Platformën Menaxheriale të 

Propozuar  

 

1. Historik i reformës teatrore në Shqipëri 

   Në vitet e pas Luftës, në periudhën dhe shembullin e vetëm të strukturimit të 

institucioneve artistike teatrore në kontekstin shqiptar, vihet re që Shkolla - si institucion 

studimor, kërkimor dhe formativ - dhe Teatri - si institucion i shpalosjes në praktikë të 

studimeve dhe kërkimeve - ishin të pandarë. Personat që udhëhiqnin studimet dhe 

kërkimet në shkollë ishin në të njëjtën kohë edhe teatrantët (aktorë, regjizorë, skenografë) 

e Teatrit Kombëtar. Tek ata materializohej esenca e të qenurit ‘homo theatricus’. 

Stanislavskij nuk ka bërë asgjë më shumë veçse të hidhte në letër përditshmërinë e tij si 

kërkues, studiues dhe performues i teatrit. Nga kjo pikëpamje gjallëria dhe produktiviteti i 

Teatrit shqiptar në epokën në fjalë ishin pararojë, dhe nëse kemi ende Teatër minimalisht 

të strukturuar është pikërisht falë këtyre njerëzve. 
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   Por diktatura e epokës - duke qenë se teatri ka një impakt masiv të menjëhershëm dhe 

relativisht të kontrollueshëm prej pushtetit4 - vendosi që të ndante Shkollën nga Teatri, të 

ndante kërkimet nga praktika, për të mbikëqyrur nga afër dhe në detaje drejtimet e 

panumërta të artit teatror, dhe për t’i kanalizuar brenda shtratit të dogmës zyrtare. Me 

fillimin e burokratizimit të strukturave institucionale teatrore (Shkolla, Teatri) dhe me 

mbylljen e prurjeve nga jashtë (literaturë, profile profesionale, etj.) filloi gangrenizimi i 

teatrit shqiptar. Mbajtja gjallë - por e gjymtuar e tij u bë e mundur vetëm me punën e atyre 

personave që jetuan ‘në skenë dhe për skenën’. 

2. Mësimet e nxjerra 

   Projektet për reforma të teatrit shqiptar dhe Teatrit Kombëtar në veçanti janë 

përqëndruar deri tani në hartimin dhe implementimin e politikave për teatrin. Këto 

politika kanë dështuar në krijimin e kapaciteteve të nevojshme brenda institucioneve 

teatrore, qofshin këto artistike apo menaxheriale, për arsyet që u thanë më sipër: 

konceptimi i ‘gërshërës’ si reformë; mungesa e ripërpunimit të historisë dhe 

njohjes së hollësishme të dinamikave të brendshme të strukturimit të 

institucioneve teatrore dhe rrjedhimisht ligjeve që rregullojnë veprimtarinë e tyre; 

tëhuajzimi i anasjelltë i institucioneve formativo-kërkimore dhe atyre praktiko-

performative; trashëgimia anakronike e mënyrës së menaxhimit. 

   Hendeku i krijuar nga zbrazëtia e njohurive mbi teatrin, si art dhe si strukturë 

institucionale, ka gjeneruar në tërësi të kontekstit shqiptar një zbrazëti të vlerave artistike 

teatrore të cilat, duke qenë pjesë e karakterit të kulturës së shoqërisë sonë si shqiptarë, por 

edhe si evropianë (teatri është arti i parë i institucionalizuar në Shqipëri në 1945, por edhe 

në Evropë, në Athinën e shek. V p.e.s), duhet të kultivohen dhe mbrohen si të 

patjetërsueshme. 

   Mësimet që dalin nga situata aktuale e TK janë: 

 Së pari, domosdoshmëria e identifikimit të vlerave konkrete shoqërore të artit teatror 

dhe strukturës ekzistuese. 

 Së dyti, urgjenca e reformimit strukturor-menaxherial efikas, të efektshëm dhe - mbi të 

gjitha - koherent me ekonominë dhe politikat bashkëkohore që limitojnë autoritarizmin 

në vendimarrje: qofshin këto prej instancave politike ministrore apo prej instancave të 

brendshme institucionale të TK. 

 Së treti, menjëhershmëria e ndërlidhjes së statusit të aktorit si artistit skenik (trupës 

teatrore) - përveçse me performimin - me studimin, kërkimin dhe impaktin shoqëror të 

artit të tij. 

                                                           
4 Shih J. Papagjoni ‘Teatri Kombëtar’ dhe M. Luarasi ‘Kujtesa nuk fle’. 
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 Së katërti, dhe si rrjedhojë e pikave të mësipërme, theksimi i nevojshmërisë dhe 

pashmagshmërisë së politikave të përbashkëta ndërstrukturore (Ministria e Kulturës 

dhe Arsimit) për krijimin e një sistemi rregullator kombëtar që bazohet në konkretësinë 

e vlerave shkencore të artit teatror. 

3. Projekti i Propozuar 

   Për të filluar një reformë strukturore artistiko-menaxheriale të TK - siç mund të 

konkludohet nga panorama e mësipërme, por siç kërkohet edhe në thirrjen ministrore për 

postin e Drejtorit të Teatri Kombëtar - nuk mund të mos fillohet nga objektifikimi konkret i 

lëndës së parë, i vlerës artistiko-shoqërore të strukturës ekzistuese të këtij institucioni. Për 

këtë arsye është mirë të specifikohet që vlera artistiko-shoqërore e një strukture 

institucionale publike nuk është një nënprodukt monetar. Etika e një 

institucioni, dhe mbi të gjitha e një institucioni publik siç është Teatri Kombëtar, 

është e lidhur pashmangshmërisht me mënyrën nëpërmjet së cilës arrin të 

gjenerojë pasuri, përpara se ta shpërndajë atë. 

 Struktura 1 - Trupa 
 

   Këtë etikë - tipike e poetit, artistit, njeriut dhe rrjedhimisht shoqërisë, të cilën TK do ta 

bëjë të vetën - Heidegger, në esenë e tij ‘Poetikisht banon njeriu’ (Leksione dhe Konferenca), 

e shihte si tendencë për të lidhur dhe integruar profanen, tokësoren, njerëzoren me 

sublimen, qielloren, hyjnoren. 

   Me këtë etikë pune, të shndërruar në deontologji profesionale, dhe për të përmbushur 

objektivin e tyre primar të integrimit shoqëror si dhe një nga objektivat më të rëndësishëm 

të thirrjes ministrore5 artistët e TK - nëpërmjet poetikës së artit të tyre - do të përfshihen, 

brenda orarit të punës, në organizimin e aktiviteteve alternative teatrore në kontekste të 

nxehta apo periferike të shoqërisë si: 

kontekstet shkollore (Ministria e Arsimit ka filluar një projekt pilot me disa shkolla të 

kryeqytetit për vazhdimin e aktivitetit shkollor edhe pas orëve të mësimit me të cilat do të 

ndërlidhen edhe aktivitete teatrore); 

kontekstet penitenciare (teatri në burgje ka dhënë fryte të jashtëzakonshme në 

kontekste evropiane dhe ballkanike); 

kontekstet spitalore (fryte gjithashtu të jashtëzakonshme kanë dhënë aktivitetet 

teatrore në spitalet pediatrike dhe të sëmundjeve mendore). 

                                                           
5 Të zhvillojë marrëdhënie të qëndrueshme me institucionet arsimore përmes projekteve që nxisin 

përfshirjen dhe krijimtarinë e të gjithë grupmoshave në përgjigje të politikës së ministrisë “Edukim 

përmes kulturës”. 



 
9 

 

   Në këtë mënyrë efikasiteti, efektshmëria dhe koherenca e rolit shoqëror e tërësisë së 

trupës së aktorëve të TK do të arrijë një vlerë konkrete në impaktin shoqëror, duke e 

implementuar vlerat e tyre artistike me aktivitetet e mësipërme. Gjithashtu në këtë 

mënyrë luftohet edhe defiçiti midis impaktit në kontekstin shoqëror të vlerës artistike6 të 

TK dhe shpenzimeve buxhetore të ekzekutivit. 

 Struktura 2 - Hapësirat arkitektoniko-mjedisore dhe asetet 
 

   Hapësirat arkitektonike dhe mjedisore të Teatrit Kombëtar duhen racionalizuar dhe 

optimizuar sipas nevojave të veprimtarisë teatrore. Kështu që shihet si bazike ruajtja dhe 

integriteti i tyre jo vetëm për fleksibilitetin që ofrojnë për veprimtarinë teatrore, por edhe 

për rëndësinë historike inxhenieristiko-arkitekturore të tyre. Jo domosdoshmërisht TK 

duhet të ekzistojë përjetësisht në hapësirat dhe mjediset aktuale (faktikisht një strukturë 

arkitektonike teatrore bashkëkohore që t’i përgjigjet nevojave të teatrit bashkëkohor dhe 

qytetit është e domosdoshme), por duhet kuptuar që këto hapësira kanë lindur si 

multifunksionale7 dhe i japin mundësinë një qendre kulturore si TK që t’i shfrytëzojë ato 

për të arritur dhe ruajtur qëndrueshmërinë e veprimtarive artistiko-kulturore që 

organizon. 

   Nga kjo pikëpamje shihet i nevojshëm bashkëpunimi me grupe të rinjsh që kultivojnë 

artet performative të cilëve mund tu lihen në përdorim hapësirat aktualisht të 

pashfrytëzuara të TK (që do të nxirren pas racionalizimit dhe optimizimit paraprak). Në 

këmbim këto grupe, përveç mirëmbajtes së hapësirave arkitektonike dhe mjedisore të TK 

që kanë në përdorim, do të realizojnë projekte që integrohen në laburatoret teatrore të 

organizuara në shkollat e arsimit të ulët dhe të mesëm së bashku më trupën e TK. 

   Përfshirja e grupeve të reja shihet bazike edhe për rigjallërimin e arkivës së TK. Çdo ditë 

e më shumë për mungesë menaxhimi arkiva e TK po humbet vlera të pakthyeshme për 

historinë dhe repertorin (tashmë fjalë boshe) e teatrit shqiptar, kështuqë, përveç ndërhyrjes 

së koordinuar me Ministrinë e Kulturës (me një zë buxhetor specifik), shihet si tejet 

produktive përfshirja e grupeve të reja në vënien në skenë sipas poetikës së tyre të pjesëve 

ekzistuese në arkiv, për të cilat TK u ofron ditën e premierës në përdorim sallën e 

shfaqjeve. Efekti në këtë rast është i shumëanshëm: rigjallërim efektiv i pjesëve historike 

të repertorit të TK, efikasitet i përdorimit të arkivës, tërheqja e grupeve dhe audiencave të 

reja në polin teatror kryesor kombëtar. 

 

                                                           
6 TK në 2013 realizoi vetëm dy vënie në skenë të cilat natyrisht nuk justifikojnë fondet publike të 

shpenzuara në buxhetin vjetor. 

7 Shih në M. A. Giusti ‘Albania Architettura e Città, 1925 – 1943’. 
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 Menaxhimi i strukturës së brendshme 
 

   Duke qenë se mënyra e menaxhimit të TK është krejtësisht e huazuar nga sistemi i 

shkuar diktatorial, d.m.th. i bazuar ngushtësisht në hierarkinë vertikale nga lart poshtë ku 

mbizotëron figura karismatike e menaxherit/drejtorit-leader, duket e arsyeshme një 

reformë strukturore tërësore që të ecë me hapin e kohës dhe sidomos të jetë koherente më 

një sistem të hapur jo vetëm monetar, por edhe demokratik. 

   Struktura e sotme menaxheriale e TK është si një mish i huaj në organizëm që gjeneron 

humbje të të ardhurave publike. Ajo përdoret si bazë për justifikimin e politikanëve dhe 

drejtuesve të zgjedhur prej tyre për faktin e thjeshtë se u jep mundësinë e delegimit të 

përgjegjësive në makrosistem apo në mungesën e profileve profesionale. Për këtë 

propozohet një strukturë menaxheriale matricë8, në të cilin do të përfshihet dhe 

kontrollohet e tërë struktura e TK në sektorët e ndryshëm të saj. 

   Ngritje e një strukture menaxheriale do të thotë ndërtimi dhe kolaudimi i një rrjeti 

proçeduror që të mundësojë shfrytëzimit dhe optimizimin e potencialit të strukturës si dhe 

kontrollin e saj. Duke patur parasysh që në këtë platformë duhet mbajtur koherenca, 

efikasiteti dhe efektshmëria e strukturës ekzistuese propozohet fillimisht trajnimi i 

operatorëve të pranishëm brenda strukturës për të arritur qëllimet e mësipërme. Mëtej, 

nëse do të lindë nevoja, do të integrohen profile menaxheriale të tjera. 

   Për çdo sektor të TK do të ketë nga një menaxher që do të raportojë në drejtori të 

përgjithshme çdo tre muaj fazat e planit menaxherial dhe një herë në vit Raportin Vjetor i 

cili do t’i bashkangjitet Raportit të Përgjithshëm Vjetor. Në këtë të fundit do të jenë të 

përmbledhura veprimtaritë e brendshme, rezultatet dhe bashkëpunimet e jashtme të TK. 

 Marketing-u 
 

   Marketing-u është pika më delikate e menaxhimit dhe për këtë arsye kërkon një 

vëmëndje të veçantë që do të ndikojë në efikasitetin, efektshmërinë dhe koherencën e 

institucionit të Teatrit Kombëtar. Marketingu në Art nuk mund të kryehet dhe 

racionalizohet pa njohur vlerën artistike konkrete, sepse rrjedhimisht nuk mund të 

racionalizohet impakti i artit në kontekst. Vlera artisike e TK, e përqëndruar në 

integrimin shoqëror, ndjek natyrën e tij si institucion publik. Mbi këtë vlerë - dhe 

për koherencë menaxheriale - do të punohet edhe marketimi i imazhit të TK (duke qenë se 

marketing-u punon mbi të gjitha me imazhin) për të cilin do të kryehet një ri-branding dhe 

do të realizohen produkte për marchandising, të cilat do të gjenerojnë vlera monetare dhe 

impaktojnë imagjinarin kolektiv duke bërë të dallueshëm markën e TK prej kaosit të 

përgjithshëm. 

                                                           
8 Shih G. Edson në ‘Running a Museum’. 
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   Vlerën e integrimit shoqëror TK do e promovojë si udhëzues dhe udhëheqës edhe karshi 

mediave të tjera (New Media & Old Media) për të marrë rolin e një platforme referenciale 

në një shoqëri që gradualisht po humbet referencat dhe rrjedhimisht integritetit e saj. 

   Një kujdes i veçantë në marketimin e imazhit të institucionit do t’i kushtohet formës së 

prezantimit. Në një kontekst tejet të zhurmshëm, kaotik dhe të shfrenuar imazhi i TK - për 

kundërpeshë ndaj kontekstit dhe koherent me misionin e tij në dhënien e një alternative 

brenda ‘shoqërisë së spektaklit’ (Guy Debord) - do të karakterizohet në seriozitetin, 

vetëpërmbajtjen, thjeshtësinë dhe menjëhershmërinë e impaktit, duke filluar që nga aktorët, 

mjediset e brendshme dhe të jashtme e deri tek biletat. 

 

III. Qëndrueshmëria e Rezultateve 

 

   Kjo platformë menaxheriale për TK synon të implementojë konceptet, metodat, teknikat 

dhe politikat bashkëkohore të teatrit nga pikëpamja menaxheriale dhe artistike, përmes 

shndërrimit të institucionit kryesor kombëtar në një Grup Teatror shërbim-ofrues9, brenda 

të cilit puna konsiston në ndërveprimin kompleksiv të komponentëve në tërësinë e 

strukturës dhe veprimtarisë teatrore. Kjo etikë shërbim-ofruese e të bërit teatër për t’iu 

transmetuar të gjitha niveleve shoqërore të prekura dhe kontaminuara nga arti teatror ka 

nevojë për katër shtylla themelore: 

1) Formimi i aktorit; 

2) Botimet e TK; 

3) Konferenca, debate publike; 

4) Eksluziviteti i imazhit të aktorit të TK. 

 

   Për shtyllën e parë në këtë platformë propozohet një bashkëpunim strategjik me ISTA 

(International School of Theater Anthropology) me të cilën do të hartohen programet aktor-

formuese të aktorit të TK. Kjo bëhet për të plotësuar prurjet e munguara të Universitetit të 

Arteve i cili ka dështuar tashmë në formimin e aktorëve, regjizorëve dhe dramaturgëve të 

cilët, nga ana e tyre, nëse kanë arritur një nivel të pranueshëm e kanë arritur falë vullnetit 

dhe auto-didaktizmit personal. 

   Për shtyllën e dytë në këtë platformë propozohet vënia realisht në zbatim e ligjit në të 

cilin qartësisht vihet në dukje domosdoshmëria e veprimtarisë botuese të TK për të 

përmbushur qëllimin e tij. Propozohet fillimisht përkthimi dhe botimi i 4 teksteve në vit për 

të arritur - në krye të 4 viteve - në kompletimin e një biblioteke bazike nëpërmjet së cilës do 

                                                           
9 Shih Eugenio Barba ‘Il Terzo Teatro - Manifesto’. 
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të jetë e mundur edhe të gjykohet realisht puna e formimit aktorial, regjizurial apo 

dramaturgjik në TK. 

   Për shtyllën e tretë dhe në përmbushje të qëllimit të veprimtarisë së rregulluar nga ligji, 

kjo platformë propozon organizimin e përvitshëm të një konference ndërkombëtare mbi 

lëmën teatrore në bashkëpunim me ISTA-n, Universitetin e Arteve dhe Institutit të 

Albanologjisë si dhe të hapë debate publike (in loco apo media) përreth teatrit shqiptar, 

teatrit ndërkombëtar dhe zhvillimit të veprimtarisë teatrore në TK. 

   Për shtyllën e fundit, në këtë platformë, specifikohet domosdoshmëria e shfrytëzimit 

ekskluziv të imazhit të aktorit të TK duke qenë se arti i tij - siç njihet mbarëbotërisht - 

bazohet tek imazhi, i cili do të ndikojë në optimizimin e marketing-ut të përgjithshëm të 

TK. 

 

IV. Kuadri i Rezultateve  

 

   Institucionalizimi i artit teatror shqiptar i kryer në vitet e pas Luftës u bazua në një 

shkollë të cilën e importuam nga ish-Bashkimi Sovjetik dhe që konsistonte në adoptimin e 

‘sistemit Stanislavskij’ si metodë formative regjizuriale dhe aktoriale. Për fat të keq - është 

mëse e qartë tashmë - ajo ka falimentuar tërësisht për shkaqet e sipërpërmendura. 

   Shkaku kryesor i adresimit të formimit aktorial drejt ISTA-s është ekspertiza unike 

teatrologjike - e mirënjohur mbarëbotërisht - që ajo ofron si dhe kultivimin e etikës teatrore 

stanislavkijane që mbart falë fillit të Arjanës që lidh themeluesin e saj Eugenio Barba me 

Jerzy Grotowski-n dhe më tej me vetë Stanislavskij-n. Në këtë mënyrë mbahet koherenca 

dhe bëhet i mundur rigjallërimi i një eksperience teatrore që konteksti ynë sheh të zhduket 

dita ditës në të mbijetuarit e pakët të periudhës së largët të pas Luftës. 

   Edhe qasja e integruar e menaxhimit të strukturës së TK të propozuar në këtë platformë, 

e cila bazohet në etikën e shkollës së ISTA-s dhe metodologjisë menaxheriale matricë, do të 

kontribuojë për një zhvillim të qëndrueshëm artistiko-menaxherial në kontekstin kombëtar 

duke i zhvilluar dhe nxjerrë në pah karakterin e tij specifik (propozohen në këtë platformë 

studime specifike - të mundësuara dhe nën udhëheqjen e studiuesve të ISTA-s dhe 

universiteteve evropiane me të cilat ata bashkëpunojnë dhe universiteteve shqiptare - mbi 

antropologjinë e formimit të dukurive aktoriale autoktone si ato të: polifonisë, valleve 

folklorike, eposit, etj. të cilat - edhe pse përbëjnë taksonominë më karakteristike të arteve 

autoktone - rrezikojnë tashmë shpërbërjen gjatë transformimit globalizues bashkëkohor 

nëse nuk shohin mbështetjen dhe kontributin e institucioneve dhe politikave kombëtare). 
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   Objektivi i përgjithshëm i kësaj platforme menaxheriale për TK është kontributi për një 

refomë të qëndrueshme të institucionit dhe artit teatror në Shqipëri dhe realizimin konkret 

dhe të qëndrueshëm të vlerave të vërteta të artit teatror. Janë përcaktuar tre rezultate në 

përmbushje të këtij objektivi, dhe përkatësisht: 

1. Gjenerimi i një rrjeti kompetent ekspertësh të cilët do të ofrojnë shërbime të vlefshme 

menaxheriale dhe artistike për institucionet artistiko-kulturore vendore dhe kombëtare, 

private dhe publike - pasi të kenë mbaruar eksperiencën në TK - duke mundësuar 

kështu hapjen e konkurencës faktike në tregun e artit teatror me krijimin e realtiteve të 

tjera teatrore; 

2. Implementueshmëria e koncepteve, metodave dhe teknikave të eksperiencës artistiko-

menaxheriale të TK nga institucione të tjera artistiko-kulturore me përfitime të 

verifikueshme artistike, burimore dhe ekonomike; 

3. Përcjellshmëria e mekanizmave për kanalizimin e koncepteve dhe instrumenteve të 

politikave të TK në politikat dhe rregulloret kombëtare dhe vendore. 

  

V. Masat për Menaxhimin dhe Koordinimin  

 

   Drejtori i TK me këtë platformë të propozuar, dhe duke u bazuar mbi të, do të marrë 

përgjegjësi të përbashkët me Ministrinë e Kulturës për zbatimin e suksesshëm të saj në 

TK. Vendimet kryesore lidhur me menaxhimin do të merren së bashku, përfshirë këtu edhe 

përzgjedhjen e institucioneve bashkëpunuese me TK. Sëbashku do të kryhet hartimi për 

strategjitë artistike kombëtare dhe ndërkombëtare, strategjitë e marketing-ut si dhe 

institucionet bashkëpunuese në lidhje me to. 

   Rekrutimi i figurave profesionale specifike nëse nuk do të jetë e mundur të nxirren apo 

krijohen nga struktura aktuale e TK do të bëhet nëpërmjet një përzgjedhjeje publike të 

hapur, në prani të një drejtuesi të TK dhe një përfaqësuesi të Ministrisë. 

   Proçesi i prokurimit për TK do të aplikohet on line në faqen zyrtare për të tërhequr 

ofruesit më të mirë dhe për të optimizuar shpenzimet. 

   Ministria e Kulturës dhe TK do të rishqyrtojnë vazhdimisht ecurinë e implementimit të 

programit të ri artistiko-menaxherial. 

   Për efikasitetin dhe efektshmërinë e menaxhimit të financave shihet i domosdoshëm 

koordinimi i veprimtarisë financiare të TK me Ministrinë e Financave (për të shtrënguar 

mbikëqyrjen që aktualisht kryhet nëpërmjet auditimeve periodike), e cila do të ketë nën 
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mbikëqyrje të vazhdueshme këtë institucion dhe vendimet e marra përreth financave të tij 

me anë të një Bordi Administrativ të pavarur. Brenda këtij Bordi Administrativ shihet e 

arsyeshme pjesëmarrja e një përfaqësuesi ekspert për financat të një institucioni të huaj të 

pranishëm në Shqipëri (BE), një përfaqësues i Ministrisë së Financave, një i Ministrisë së 

Kulturës, dhe një përfaqësues i TK. 

   Për efikasitetin dhe efektshmërinë e veprimtarisë artistiko-teatrore shihet i 

domosdoshëm koordinimi i aktiviteteve teatrore të TK me Ministrinë e Kulturës e cila do të 

ketë nën mbikëqyrje të vazhdueshme këtë institucion dhe vendimet e marra prej tij me anë 

të një Bordi Artistik të pavarur. Bordi do të jetë i përbërë nga një përfaqësues anëtar i 

Intenational School of Theater Anthropology, një përfaqësues i Ministrisë së Kulturës, një 

përfaqësues i Universitetit të Arteve (dega e Dramës), një përfaqësues i Institutit të 

Albanologjisë dhe një përfaqësues i TK. 

   Në mënyrë më specifike, propozohet që organizatat e mëposhtme të jenë pjesë e Komitetit 

Mbikëqyrës: 

1. Ministria e Kulturës 

2. Ministria e Financave 

3. Ambasada e BE në Shqipëri 

4. ISTA (Internationa School of Theater Anthropology) 

5. Universiteti i Arteve 

6. Instituti i Albanologjisë 

VI. Monitorimi, Vlerësimi dhe Raportimi 

   Monitorimi i TK do të jetë i hapur për organizatat e Komitetit Mbikëqyrës, ndërsa raporti 

vlerësues i të cilave do të bëhet publik on line në faqen zyrtare të TK. 

   Po kështu do të jetë publik raporti vlerësues i institucioneve që do të bashkëpunojnë me 

TK (shkollat, institucionet penitenciare, spitalet, etj.). 

   Një rol të rëndësishëm do të ketë vetëvlerësimi brenda institucionit të TK ku çdo 

komponent do të ketë mundësinë të shprehë vlerësimin e tij për të gjithë strukturën. Hapja 

e kutive të mbyllura do të bëhet në prani të një përfaqësuesi të Ministrisë së Kulturës. I 

njëjti proçes do të ndiqet me vlerësimin e publikut. 

   Të gjithë sektorët e TK do të kenë një menaxher ose do të jenë të mbuluar nga struktura 

matricë (mund të ndodhë që një anëtar i Grupit Teatror do të kryejë funksionin 
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menaxherial). Menaxherët e sektoreve do të raportojnë çdo tre muaj në drejtorinë e 

përgjithshme dhe një herë në vit raporti i tyre do t’i bashkangjitet Raportit të Përgjithshëm 

Vjetor të institucionit të TK. 


