FOTO PERSONALE

BIOGRAFIA /CURRICULUM VITAE/
1. Mbiemri:

Mulliqi

2. Emri:

Haki

3. Nacionaliteti:

Shqiptar

4. Shtetësia:

Kosovar

5. Data e Lindjes:

18.09.1958

6. Gjinia:

Mashkull

7. Detajet kontaktuese:
Email:
Tel:

hakishmulliqi@hotmail.com
044118893

8. Niveli Arsimor:
Institucioni:

Data e diplomimit:
Diploma :
Institucioni:
Data e diplomimit:
Diploma/ Magjistratura :

Akademia e Arteve të Bukura,Tiranë; dega e Arteve Dramatike,
specialiteti Koreografi,Tiranë,Shqipëri, në klasën e
baletmaestrit,Prof.Dr.Skender Selimi
2006
Specialiteti-koreograf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Arteve, Dramaturgji
Studimet Master
2008
Koreodrama-“Dashuri ne kohe lufte”

Institucioni:
Data e diplomimit:
Diploma/ Doktorata :
9. Titulli akademik:
Institucioni:
Data e zgjedhjes:

Proff.Ass.Mr
01.10.2010

10. Krijimtaria artistike

1

Ekpositat personale/ Koncertet solistike / Rolet Kryesore – Kombëtare dhe Ndërkombëtare
“Vallja e rugovës”

-1995

“Baresha”

-1997

“Vallja e çikave tropojane”

-1998

“Presë me tagana”

-1999

“Besa-besë

-2000

“Malësia e Gjakovës”

-2001

“Suitë Kosovare”

-2002

“Vallja e Peshkatarit

-2003

“Valle me motive nga Ulqini”

-2004

“Gërshetime lirike anadrinase”

-2005

“Lirikë festive-Kosovare”

-2008

“Valle me motive nga Shala e Bajgores” -2012
(Pjesmarja ne manifestimin qendror kushtuar “100 vjetorit te Pavarsise se Shqiperise” ne
Vlore,si i vetmi ansambel perfaqsues nga Kosova me 28.11.2012).
“Valle e Isa Boletinit “

-2012

(Qmimi i pare ne festivalin “Etno Fest”-Kukaj)
Koreodrama “Logu i maleve”

-2012

(Qmimi i pare ne festivalin “Etno Fest”-Kukaj)
“Lirike Llapijane”

-2013

Koreodrama “Elegji per Isen”

-2013

Ekspozitat kolektive/ Koncerte të përbashkëta/ Rolet dytësore–Kombëtare dhe ndërkombëtare
Publikime të tjera
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Skripte e autorizuar,per studenta ne fakultetin e gazetarise: “Paraqitje Skenike”
-"Këngë e pambaruar",koreodramë,2007
-"Dashuri në kohë luftrash", koreodramë,2008
-"Zippo Lighter",skenari dhe autori i filmit.2008
-"Në kujtim të dashurisë",dramë,2009
-Luajti njërin ndër rolet kryesore në filmin "Era e mollës"të Emin Halilit.Ky ishte
filmi i parë aristik i shqiptarëve të Malit të Zi,i cili u realizua në bashkëpunim me
artistët nga Kosova,1994
-Në Teatrin Kombëtar të Prishtinës,bëri koreografinë në shfaqjen "Hamleti" në
regji të Dejvid Godhart,2000
-Në vitin 2006,koreografinë në shfaqjen-muzikore(koreodramën) "Komedia" të
Prof.Haqif Mulliqit, të inskenuar në Teatrin Kombëtar të Gjakovës.
-Në 2006,koreograf në shfaqjen "Komemorativisht"të Prof.Haqif Mulliqit e cila u
inskenua nga Teatri Alternativ Prishtina,premiera e së cilës ishte në Festivalin
Ndërkombëtar të Teatrove që mbahet në Edinburg,Skoci.
-Kolona zanore,për shfaqjen "Ruleti ballkanik" të inskenuar në Teatrin
Kombëtar,Prishtinë,në regji të Prof.Gëzim Kames,2004
-Kolonë zanore në shfaqjen "Ruleti Ballkanik",regji te Prof.Gzim Kames,
Teatri"Bylis" të Fier,Shqipëri,2005
Muzika për shfaqjen “Kaos atëdhedashurie në Paris”,të autorit dhe regjisorit
Prof.Haqif Mulliqi në Teatrin Kombëtar të Tetovës , Maqedoni,2007
Muzika për shfaqjen “Marrëzia apo komedia njerëzore” e autorit dhe regjisorit
Prof.Haqif Mulliqi,në Teatrin Kombëtar të Gjakovës, 2009
Kolona zanore dhe koreografia për shfaqjen “Tregimi zoologjik”,në teatrin
“Dodona”,Prishtinë në regji të Prof.Elmaze Nurës.2009
Muzika për shfaqjen "Një përkujtim në kafe-teatër"e autorit dhe regjisorit
Prof.Haqif Mulliqi, në teatrin "Dodona"Prishtinë, 2009
Asistent regjie në filmin “ Vrasja e dytë “ autorit Shefqet Gjocaj, regjia Prof.Emin
Halili, 2009
Muzika dhe Koreografia ne shfaqjen “Parfumeria” autor Prof.Haqif Mulliqi,ne
regji te Prof.Elmaze Nures ne Teatrin “Dodona” Prishtine, 2010
Koreografine ne shfaqjen-monodrame “Mos Harroni”, autor dhe regjisor Ismet
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Azemi,Teatri Dodona,Prishtine 2010
Muzika për shfaqjen “Kosovars” e autorit dhe regjisorit Prof.Haqif Mulliqit,teatri
“Dodona”,Prishtine 2011

(Kjo shfaqje e mori qmimet kryesore : Shfaqja me e mire e festivalit dhe Aktoret me te
mire te festivalit ne Vraca,Bullgari.Dhe qmimin per aktoret me te mire ne festivalin
“Otoshevo”-Prespe,Maqedoni 2011)

Muzika per shfaqjen “Kaos atdhedashurie ne Paris” te autorit dhe regjisorit
Prof.Haqif Mulliqi,teatri “Dodona”, Prishtine 2011
(Shfaqja mori qmimin e pare ne festivalin e teatrove ne Ferizaj si shfaqja me e mire dhe
mori dy qmimet e para te festivalit).
Koreografia ne shfaqjen “Nje varr per majorin e mbretit” te autorit dhe regjisorit
Prof.Haqif Mulliqi,Teatri Kombetar Prishtine,2012.

(Shfaqje zyrtare per nder te shenimit te 100 vjetorit te Pavarsise se Shqiperise me premiere
Prishtine,Tirane dhe Vlore).
Koreografine ne shfaqjen “Laokonti”-(dhe poezite e Kadarese) ne regji te Sokol
Plakollit,Teatri Kombetar,Prishtine 2012
Koreografia dhe muzika ne shfaqjen “Trenat”autor dhe regjisor Prof.Haqif
Mulliqi, Teatri i Qytetit Prizeren,2013.

(Kushtuar 135 vjetorit te “Lidhjes se Prizerenit”.Shfaqja mori qmimin e pare ne festivalin
“Etno Fest”-Kukaj,Prishtine).
Kolona muzikore ne shfaqjen “Asgje e re nga perndimi” teksti dhe regjia nga
Prof.Haqif Mulliqi,Teatri i Qytetit Peje,2013
Recital me krijimtari artistike te Prof.Haki Mulliqit Mitrovice me 25.10.2013 me
dy premiera:
“Lirike Llapijane”
“Elegji per Isen”
Qmimi i pare ne festivalin “Anadrinia jehon” Rahovec 2012
Qmimi i pare ne festivalin “Muje Krasniqi” Kline 2012
Qmimi i pare ne festivalin “Etno Fest”-Kukaj 2012
Mirenjohje ne festivalin e Junikut, 2012
Mirenjohje ne festivalin “Sofra Dardane” Bajram Curr, Tropoje, Shqiperi 2012

Mirenjohje ne festivalin “Teatri Ndryshe”,Podujeve 2012 me Koreodramen “Logu
i Maleve”.

4

Pjesmarrja ne manifesimin me rastin e perurimit te shtatores se heroit
kombetare Isa Boletini, Mitrovice me c’rast u dha premiera e tablos koreografike
“Vallja e Isa Boletinit” 2012
Pjesmarrja ne manifestimin kushtuar 100 vjetrorit te shpalljes se Pavarsise se
Shqiperise,2012.
Pjesmarrja ne festivalin “Burimet e Sharrit”me c’rast u moren dy qmime
kryesore:
Qmimi-“Margaritari i valles popullore”
Qmimi i publikut. 2013
Koncert recital me krijimtari te Prof.Haki Mulliqit Mitrovice 2013

11. Përvoja e punës:
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

1979-1989
Prishtine
Ansambli Kombetar I Kengeve dhe Valleve “SHOTA”
Valletar-Solist
Solist i këtij ansambli për vite të tëra që shkëlqeu dhe
la gjurmë të pakontestueshme sidomos me vallet
“Vallja me jatagana”, “Vallja Shota”, “Vallja e
Rugovës”, “Pehlivanët”, etj. Gjithashtu gjatë kësaj
periudhe ishte edhe korife i ansamblit. Për kontributin
artistike në vallet shqipe është dekoruar me një numër
mirënjohjesh prej të cilave vlen të përmendet ajo nga
Palermo e Sicilisë 1980; Festivali Ndërkombëtarë i
Dijonit, Francë, me 1986, etj. ndërsa për punën e bërë
gjatë kësaj periudhe është përfolur dhe përcjell edhe
nga mediat e kohës.

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

1992-1994
Prishtine
Ansambli Kombetar I Kengeve dhe Valleve “SHOTA”
Drejtor Artistik
Drejtor i pergjithshem dhe drejtor artistik i Ansamblit
Kombëtarë të Këngëve dhe Valleve “Shota”. Gjatë
kësaj periudhe vendosen themelet e një ansambli
reprezentativ, me një fizionomi të re, staf artistik të ri
me nivel të lartë profesional dhe repertor krejtësisht
kombëtar i cili u pasurua me valle dhe këngë nga të
gjitha trevat shqiptare.

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:

1994-2003
Prishtine
Ansambli Kombetar I Kengeve dhe Valleve “SHOTA”
Drejtor I pergjithshem
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Përshkrimi:

Periudhë e ndritshme e Ansamblit Kombëtarë të
Këngëve dhe Valleve “Shota” gjatë së cilës u shfaqen
vlerat e larta të artit nacional.
Është kjo periudha kur këto vlera iu ofruan jo vetëm
publikut vendor por edhe atij ndërkombëtar si dhe
diasporës shqiptare e cila për vite të tëra ishte e
privuar nga kënaqësia e të shijuarit të artit të mirëfilltë.
Në këtë kohë drejtori inicioj për herë të parë edhe
shkollën e vallëzimit për fëmijë dhe të rinjë përmes së
cilës mëtohej të identifikoheshin dhe zhvilloheshin
talentet e rinjë.

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Shkathtësitë organizative dhe
kompetencat:

2004
Tirane
Ansambli Shteteror I Kengeve dhe Valleve,Tirane
Koreograf
Kjo është hera e parë që një koreograf nga Kosova
bëhet pjesë e një spektakli të krijuesve shumëvjeçar të
koreografisë shqiptare. Ishte në pesëshen e
koreografëve aktualisht më të shquar shqiptar prandaj
dhe ja vlen të përmendet se “Vallja me motive nga
Ulqini” u vlerësua si vallja më e realizuar e spektaklit.
Kjo valle edhe sot është pjesë e repertorit të këtij
ansambli.
Ne vitin 2008-2011
Prishtine
Universiteti i Prishtines, Fakulteti Filologjik dega e
Gazetarise.Ligjerues ne lenden “Prezantim Skenik”.
Nga viti 1997-2000 botues dhe drejtor i revistes
“Kombi”. Prishtine
Drejtues artistik dhe koreograf ne shume ansamble
artistike ne Kosove.

Shkathtësitë kompjuteri dhe
Bazike
kompetencat:
Shkathtësitë të gjuhës: (1 deri 5: 1vlerësimi më i ulët - 5 fluent)
Gjuha
Konverzimi
Shkrimi
Gjuha shqipe
5
5
Gjuha kroate-serbe
5
5
Gjuha angleze
4
4
“Vallja e rugovës”, Qmimi i
Shpërblimet dhe
mbarkombetare, Sarande 1996
anëtarësimet:

pare

Leximi
5
5
4
ne festivalin

“Valle e Isa Boletinit “,Qmimi i pare ne festivalin “Etno
Fest”-Kukaj.2012
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Qmimi i pare ne festivalin “Anadrinia jehon” Rahovec
2012
Qmimi i pare ne festivalin “Muje Krasniqi” Kline 2012
Qmimi i pare ne festivalin “Etno Fest”-Kukaj,Etno
Koregrafia me e mire e Festivalit, 2012
Mirenjohje ne festivalin e Junikut, 2012
Mirenjohje ne festivalin “Sofra Dardane” Bajram Curr,
Tropoje, Shqiperi 2012
Mirenjohje ne festivalin “Teatri Ndryshe”,Podujeve
2012 me Koreodramen “Logu i Maleve”.
Mirenjohje per pjesmarrjen ne manifesimin me rastin
e perurimit te shtatores se heroit kombetare Isa
Boletini, Mitrovice me c’rast u dha premiera e tablos
koreografike “Vallja e Isa Boletinit” 2012
Mirenjohje per pjesmarrjen ne manifestimin qendror
ne Vlore,”Koncerti Festiv” kushtuar 100 vjetrorit te
shpalljes se Pavarsise se Shqiperise,2012.
Qmimet ne festivalin “Burimet e Sharrit”me c’rast u
moren dy qmime kryesore:
Qmimi-“Margaritari i valles popullore”
Qmimi i publikut. 2013
Koncert recital me krijimtari te Prof.Haki Mulliqit
Mitrovice 2013

Kolona zanore dhe koreografia për shfaqjen “Tregimi
zoologjik”,në teatrin “Dodona”,Prishtinë në regji të
Prof.Elmaze Nurës. Qmimi i pare ne festivalin e
teatrove Suhareke 2009.
Muzika për shfaqjen “Kosovars” e autorit dhe
regjisorit Prof.Haqif Mulliqit,teatri “Dodona”,Prishtine
2011

(Kjo shfaqje e mori qmimet kryesore : Shfaqja me e mire e
festivalit dhe Aktoret me te mire te festivalit ne
Vraca,Bullgari.Dhe qmimin per aktoret me te mire ne
festivalin “Otoshevo”-Prespe,Maqedoni 2011)

Muzika per shfaqjen “Kaos atdhedashurie ne Paris” te
autorit dhe regjisorit Prof.Haqif Mulliqi,teatri
“Dodona”, Prishtine 2011
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(Shfaqja mori qmimin e pare ne festivalin e teatrove ne

Ferizaj si shfaqja me e mire dhe mori dy qmimet e para te
festivalit).
Koreografia ne shfaqjen “Nje varr per majorin e
mbretit”te autorit dhe regjisorit Prof.Haqif
Mulliqi,Teatri Kombetar Prishtine,2012.

(Shfaqje zyrtare per nder te shenimit te 100 vjetorit te
Pavarsise se Shqiperise me premiere Prishtine,Tirane dhe
Vlore).
Koreografia dhe muzika ne shfaqjen “Trenat”autor
dhe regjisor Prof.Haqif Mulliqi, Teatri i Qytetit
Prizeren,2013.

(Kushtuar 135 vjetorit te “Lidhjes se Prizerenit”.Shfaqja mori
qmimin e pare ne festivalin “Etno Fest”-Kukaj,Prishtine).
Koreografine ne shfaqjen-monodrame “Mos Harroni”,
autor dhe regjisor Ismet Azemi,Teatri
Dodona,Prishtine 2010
(Mori qmimin special ne Festivalin “Teatri Ndryshe”,Podujeve
2012)
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