
REZART JASA EVENTS ju fton në :

Auberge de la Butte*
8, rue de la Butte aux Cailles,

75013 Paris

Takimi do të shoqërohet nga ekspozita fotografike
e Ada Seferit si dhe nga tingujt e violinçelistes

Juliana Laska.

MË KUJTOHET
E diel, 13 mars 2011

në orën 17:30

Ylli Demneri
paraqet librin e tij

* Restoranti ndodhet në Butte au Cailles, mes stacioneve Corvisart dhe Place
d'Italie. Ky « fshat simpatik », i qete, me plot restorante dhe bare, është një
nga vendet më të pazakonta të Parisit.

Koktej, lexim fragmentesh, autograf dhe
bashkëbisedim me autorin.

Më pas, një darke miqësore për ata që dëshirojnë.

Pas mbarimit të
Akademinë së Arteve
të Bukura për regji-
surë, Ylli Demneri fillon
punën në Kinostudio
si asistent regjisor e
më vonë si regjisor

dokumentarësh, për të cilët fiton disa çmime.
Gjatë viteve 1988-1991 vazhdon studimet
post-universitare në Francë për kinematografi.
Për arsye personale shkëputet nga kinemaja.
Aktualisht punon si drejtor artistik në revistën
“Le Journal de l’Action sociale”.
“Më kujtohet” është libri tij i parë.

Më kujtohen sandallet prej llastiku të
ngjitura në zift. “Po sytë ku i pate !”

Më kujtohet trikoja e larë mbi tubin e
sobës, të dielën.

Më kujtohet një vazo me borzilok, lyer
me gëlqere, në shtëpinë e tezes në Berat.
Sa herë kaloja, fshikja lehtë me majë të
gishtave gjethet e vogla dhe kur i merrja
erë dorës, ndieja aromën e së kaluarës
sime (e të të tjerëve) që s’e kisha njohur.

Më kujtohet zilja e bronxtë me bisht druri
që pastrueset e shkollës i binin për të laj-
mëruar fillimin dhe mbarimin e orës së
mësimit dhe që mandej e vendosnin mbrapa
bustit prej allçie të Enver Hoxhës.

Më kujtohen të dehurit ditën e rrogave.

“

”

“Ju bien ndërmend edhe hollësi të atilla, të
cilat, në një kohë tjetër, as që do t’ju ishin
kujtuar, ose nuk do t’i ndjenit kështu, sikurse
tani.”

Dostojevski (Shtëpia e shpirtrave të vdekur)

“Meqenëse i pëlqejnë fillimet, ai orvatet
ta shumëfishojë këtë kënaqësi ; ja, përse ai
shkruan fragmente ; sa fragmente, aq fillime,
aq kënaqësi.”

Roland Barthes (R/B)


