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The Tirana-Project

Visual Storytelling Workshop / Mind-Focussing-Retreat 
14 deri 21 shtator 2021 në Tiranë, Shqipëri

Goethe-Zentrum Tirana jep tre bursa për pjesëmarrësit shqiptarë në workshopin „The Tirana-Project“. 
Workshopi është ideuar për tú thelluar në praktikën e fotoreportazhit në kuadrin e një projekti.
Ky program është i përshtatshëm për të gjithë ata që duan të fokusohen në proceset e transformimit 
shoqëror dhe krijimin e punimeve shprehëse – dhe duan të kombinojnë kërkimin me praktikën fotografi-
ke në një kontekst të caktuar shoqëror dhe politik. 

Grupi i synuar:

Workshopi u drejtohet kryesisht fotografëve të fotoreportazhit në hapat e para të karrierës dhe atyre që 
duan të bëhen të tillë, si dhe jo-profesionistëve të të gjitha moshave të interesuar për gazetari ose art.

Përfitimet:

-  Trajnim ekskluziv 
-  mbështetje konkrete përgjatë kërkimeve në terren
-  Zhvillim i aftësive personale & përvojë pune me një grup ndërkombëtar
-  Certifikatë pjesëmarrjeje

Mënyra e punës:

-  Do të përqendrohemi tek tregimi vizual në formë dokumentuese.
-  Do të reflektojmë mbi temat aktuale të politikës dhe etikës së prodhimit të imazhit.
-  Do të bazojmë punimet në lidhje me strukturën shoqërore dhe rrethanat humanitare të vendit.

Qëllimi:

Ne do të përfshihemi intensivisht në këtë proces, dhe në fund duam të realizojmë një projekt fotografik 
të zhvilluar në kushte konkrete pune dhe në një nivel të lartë profesional –ose të paktën një tregim kohe-
rent që mund të përftohet nga materiali fotografik i mbledhur gjatë workshopit.

Kostot dhe Aplikimi:

Tarifa e kursit është 600 € për të gjithë programin një javor, këtu nuk llogariten ditët e udhëtimit (afati i 
aplikimit 14 gusht 2021). Për aplikimet deri më 14 korrik 2021, do të ketë një zbritje prej 15%.
Gjuha e këtij workshopi do të jetë anglisht. Për të aplikuar për një bursë të Goethe-Institut, ju lutem 
dërgoni një e-mail në mentoring@jensschwarz.com me një (web- link ose pdf) me disa nga punimet tua-
jamë shprehëse, një CV dhe një letër të shkurtër motivimi në gjuhën angleze deri më 1 gusht 2021.

Informacione të mëtejshme mbi programin mund të gjeni në
https://www.jensschwarz.com/mentoring/


