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Tea Hvala është një shkrimtare, eseiste, gazetare,redaktore, përkthyese, një feministe me

një MA në Studime Gjinore. Tea është njëherit edhe rezidentja e katërt e programit për

artistë “Prishtina nuk ka lumë” në Qendrën Multimedia në Prishtinë.

Në mbrëmjen e së premtes në Qendrën Multimedia, ka prezantuar librin e saj me titull

“Svetovi drugih” (Botëve të tjera), i cili është botuar në vitin 2010 nga KUD Anarhiv.

A ka një gjë të tillë si çudi që shkëlqen? Varet nga drita. Në këtë formë është prezantuar

paraqitja e saj. In Other Ëor(l)ds ishte një seri e punëtorive në shkrim bashkëpunues të

feminist-queer science fiction, satirës dhe erotikës. Tema e këti libri qëndron në teknikat

që janë përdorur në punëtori për shkrimin e një teksti të përbashkët nga disa persona.

Tea Hvala, cila ka qenë drejtuese e këtyre punëtorive që nga viti 2008, derisa para

publikut në kryeqytet ka folur për kufoma ekskuizite, teknikat të cilat përdorën më së

shpeshti dhe booki.cc, që është një softëare për burime të hapura për shkrim

bashkëpunues.

Gjatë prezantimit të saj, një stil të vecantë shprehurit, ajo shkëputi edhe disa nga tekstet
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1000 Dërgo komentin

që i ka shkruar së bashku me personat që ishin pjesë e punëtorive të realizuara në vende

të ndryshme si në Gjermani,Slloveni,Holandë, Bosnjë e Hercegovinë, Austri, Britani të

Madhe dhe Kanada.

Pak para përfundimit të ajo bëri edhe një lexim të copëzave përbindëshe nga kjo punëtori

dhe krejt në fund ajo kishte organizuar një lojë të shkurtër të shkrimit bashkëpunues për

të pranishmit që ishin në sallë.

Esetë e saj dhe tregimet e ndryshme janë botuar në shumë revista në gjuhën Angleze dhe

disa nga antologjit ndërkombëtare ku më i fundit është Import-Eksport-Transporti:

Queer Teori, Queer Kritikë dhe aktivizmi në Lëvizje etj.

Tea Hvala në vitin 2006 tezën e Bachelorit në Letërsin komparative dhe Sociologjisë së

Kulturës. Ajo jeton dhe punon në Lubjanë, në një radio dhe punon në shfaqje mujore

kushtuar politikës, feminizmit, kulturës dhe artit.
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 Leatherface 

 Hannibal Lecter 

 Jigsaw 

 Chucky 

 Count Dracula 

 Samara Morgan 

 Candyman 

 Jaws 
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