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Ambasada e Italisë në Prishtinë në bashkëpuinim me Institutin Italian të 
Kulturës në Tiranë me rastin e kremtimeve për shtatëqind vjetorin e ndarjes 

nga jeta të Dante Alighieri-t, babait të gjuhës italiane si dhe një prej 

simboleve më të rëndësishëm të Italisë në botë, për Ditën e Dantes 2021, 
u ofron të gjithë të apasionuarve të tij, një konkurs me temë vargun e 

fundit të Ferrit Kënga XXXIV, v.139: 

 

dhe dolëm kështu për të parë sërish yjet  

 

Për më shumë se njëzet orë Dante, i shoqëruar nga Mjeshtri i tij Virgjili, 

përshkoi botën e nëndheshme dhe zbriti deri në qendër të tokës, për t’u 

ringjitur më pas jo pa vështirësi drejt qiellit me yje të hemisferës 

tjetër. 

  

Çfarë do të thotë për ty vargu “të shohësh yjet sërish? A ke ndonjë 

përvojë, dëshirë apo histori që dëshiron të ndash dhe t’i shpjegosh 

kuptimin? Çfarë duhet apo mund të ndodhë që të të bëjë të shohësh yjet 

sërish? Këto janë vetëm disa shembuj, sepse je ti që duhet të interpretosh 

vargun e Dantes me një video 1 minutëshe! Videot mund të jenë shfaqje 

teatrale, madje edhe joverbale, vallëzim, tregim, art performance, video 

art, lexim poezie, muzikë dhe fjalë, si dhe art pamor apo animacion. 

  

- Videoja duhet të ketë një kohëzgjatje maksimumi prej 60 

sekondash dhe duhet të jetë e xhiruar në HD (1920x1080); 

- Dërgoje videon (t) përmes Wetransfer, në adresën 

iictirana@esteri.it me një përshkrim të shkurtër si dhe 

biografinë tënde jo më vonë se data 12 Mars 2021,ora 12:00; 

- Videot mund të paraqiten nga individë apo grupe; 

- Mund të paraqesësh më shumë se një punë; 

- Mund të dërgosh edhe një seri videosh, maksimumi deri në 3; 

- Puna mund të jetë në çdo gjuhë; 

- Çdo referencë e mundshme për Dante Alighieri është e 

dëshirueshme, por jo e detyrueshme. 

  

10 videot më të mira do të shpërndahen dhe promovohen në rrjetet sociale 

të Ambasadës së Italisë në Prishtinë dhe do të marrin                     ! 
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