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OUT OF THE BLUE
a sense of public-mindedness

Ill-informed anyone who would announce himself 
his own contemporary, deserting, usurping with equal impudence, 

when the past ceased and when a future is slow to come, 
or when both are mingled perplexedly to cover up the gap. Stéphane Mallarmé1

The National Gallery of Kosovo presents the jubilee edition of 
the International Exhibition Muslim Mulliqi curated by Corinne 
Diserens, bringing together 32 artists selected from a national 
open call together with invited international artists.

The exhibition and accompanying film program include works by:
Masao Adachi and Eric Baudelaire, Sven Augustijnen, Rossella 
Biscotti, Thea Djordjadze, Willie Doherty, Zgjim Elshani, Jakup 
Ferri, Peter Friedl, Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi, 
Uran Hajdari, Flaka Haliti, Ibro Hasanovic, Pierre Huyghe, Astrit 
Ismaili, Adela Jusic, Genc Kadriu, Bahman Kiarostami, Faik 
Krasniqi, Sharon Lockart, Gordon Matta-Clark, Santu Mofokeng, 
Alban Muja, Anri Sala, Hannah Ryggen, Kimiavi Parviz, Melanie 
Smith, Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi, Rosemarie 
Trockel, Paola Yacoub.

In 1897, Stéphane Mallarmé (1842-1898) published the essay 
“Limited Action” (“L’Action restreinte”) in Divagations, where he 
describes the limits and the concentration of poetic action, no 
longer claiming to operate directly in the political arena or even 
to set himself up as a moral conscience. He could talk about the 
world, give it a verbal equivalent, but he could not change it. 
His activity, however, is far from contemplative. He carries out 
an action in a “restricted” but boundless realm which does not 
belong to him but which he can re-evaluate and even redefine. 
This is the realm of language and languages. 

Art historian and art critic Jean-François Chevrier, curator 
of the seminal exhibition and book L’Action restreinte. L’art 
moderne selon Mallarmé,2 argues that the effects of Mallarméan 
poetics cannot be reduced to the myth or the legend of a poet 
in search of the absolute, even if this image benefits from a 
long tradition invented by the 19th century in the flush of the 
first Romanticism. The effect of this poetics depends above 
all on its extraordinary openness, of which modernist theory 
represents only a limited interpretation. The force of Mallarmé’s 
poetics has been to reveal, after the great Romantic explosion, 
a tension between the idea and actuality. This tension is only 
partially reflected in the opposition between the ideal and the 
daily. Mallarméan actuality is a criticism of the daily and of the 
présence à soi.

In the wake of Mallarmé’s journey that cut across the history of 
modern art and left aside the traditional antagonisms between 
formal innovation and political effectiveness, the exhibition 
OUT OF THE BLUE, a sense of public-mindedness brings together 
artists exploring understandings of narrative and allegory, 
reflections on historiography and political narration, and beliefs 
in the significance of individual agency in the historical struggle. 

The selected artworks and new productions are shown in 
dialogue with the historical perspective and actualization 
of three exceptional tapestries by Swedish-Norwegian artist 

1 Stéphane Mallarmé, “Limited Action,” translated from the French by Mary Ann Caws, first published in Stéphane 
Mallarmé. Selected Poetry and Prose, New York: New Directions, 1982, 107-10. http://www.macba.cat/global/
exposiciones/docs/utopia/mallarme_eng.pdf

2 Jean-François Chevrier, L’Action restreinte. L’art moderne selon Mallarmé, Paris: Musée des beaux-arts de Nantes / 
Hazan, 2005.

SI E RËNË NGA QIELLI
një sens i mendësisë publike

I keqinformuar është secili ai që deklarohet si bashkëkohës i vetvetes, 
duke dezertuar dhe uzurpuar me pafytyrësi të njëllojtë, 

në kohën kur e kaluara është ndalur dhe kur një e ardhme vjen ngadalë, 
ose kur të dyjat janë ngatërruar për të mbuluar hendekun. Stéphane Mallarmé1

Galeria Kombëtare e Kosovës prezanton edicionin jubilar 
të Ekspozitës Ndërkombëtare Muslim Mulliqi të kuruar nga 
Corinne Diserens, e cila ka bërë bashke 32 artistë vendorë dhe 
ndërkombëtarë, të parët e përzgjedhur nga një konkurs i hapur, 
të fundmit të ftuar.

Ekspozita dhe programi filmik shoqërues përfshijnë punime nga: 
Masao Adachi dhe Eric Baudelaire, Sven Augustijnen, Rossella 
Biscotti, Thea Djordjadze, Willie Doherty, Zgjim Elshani, Jakup 
Ferri, Peter Friedl, Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi, 
Uran Hajdari, Flaka Haliti, Ibro Hasanovic, Pierre Huyghe, Astrit 
Ismaili, Adela Jusic, Genc Kadriu, Bahman Kiarostami, Faik 
Krasniqi, Sharon Lockart, Gordon Matta-Clark, Santu Mofokeng, 
Alban Muja, Anri Sala, Hannah Ryggen, Kimiavi Parviz, Melanie 
Smith, Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi, Rosemarie 
Trockel, Paola Yacoub.

Në vitin 1897, Stéphane Mallarmé (1842-1898) publikoi esenë 
e tij, « Veprimi i kufizuar » (L’action restreinte) në Bredhje 
(Divagations) ku përshkruan kufijtë dhe përqendrimin e veprimit 
poetik, duke mos pretenduar më se vepron drejtpërsëdrejti 
në arenën politike apo madje, as që ta pozicionojë vetën si 
ndërgjegje morale. Ai mund të flasë për botën, t’i japë asaj një 
ekuivalent verbal, por ai nuk mund ta ndërrojë atë. Veprimtaria e 
tij, megjithatë, nuk është persiatëse. Ai e realizon një veprim në 
një rrafsh të “kufizuar”, por të pafund, i cili nuk i takon atij por të 
cilin ai mund ta rivlerësojë dhe madje edhe ta ridefinojë. Ky është 
rrafshi i gjuhës dhe gjuhëve.

Historiani dhe kritiku i artit Jean-François Chevrier, i cili kuroi 
ekspozitën dhe librin me ndikim L’action restreinte. L’art moderne 
selon Mallarmé,2 argumenton se efekti i poetikës Mallarmeane 
nuk mund të reduktohen tek miti apo legjenda e poetit në 
kërkim të absolutes, edhe pse ky imazh përfiton prej një tradite 
të gjatë të shpikur nga shekulli i nëntëmbëdhjetë në vrullin 
e Romanticizmit të parë. Efekti i kësaj poetike varet mbi të 
gjitha në një çiltërsi të jashtëzakonshme, interpretimi i së cilës 
përfaqësohet nga teoria moderniste vetëm pjesërisht. Fuqia e 
poetikës së Mallarmesë ka qenë të zbulojë, pas një shpërthimi 
të madh romantik, një tension mes idesë dhe aktuales. Ky 
tension reflektohet vetëm pjesërisht në kontrastin mes ideales 
dhe të përditshmes. Aktualiteti Mallarmean është kritikë e së 
përditshmes dhe të prezencës së vetes (présence à soi).

Në vazhdim të rrugëtimit të Mallarmesë, i cili i bie trup historisë 
së artit modern dhe lë anash antagonizmat tradicionale në mes 
të inovacionit formal dhe efektshmërisë politike, ekspozita SI E 
RËNË NGA QIELLI, një sens i mendësisë publike bën bashkë artistë 
që eksplorojnë kuptime të ndryshme të narracionit dhe alegorisë, 
reflektime mbi historiografinë dhe narracionin politik, dhe 
besimin në rëndësinë e agjencisë individuale në kuadër të luftës 
apo përpjekjes historike.

Veprat e artit dhe produksionet e reja të përzgjedhura do të 
ekspozohen në bashkëbisedim me perspektiven historike dhe 
aktualizimin e tre tapicerive të jashtëzakonshme të artistes 

1 . Stéphane Mallarmé, « LIMITED ACTION », përshtatur nga përkthimi anglez i Mary Ann Caws, publikuar për herë të 
parë në Stéphane Mallarmé. Selected poetry and prose. New York : A New Directions Book, 1982, p. 107 – 110. http://www.
macba.cat/global/exposiciones/docs/utopia/mallarme_eng.pdf

2 Jean-François Chevrier, L’Action restreinte. L’art moderne selon Mallarmé. Musée des beaux-arts de Nantes / Hazan, 
Paris, 2005.



Hannah Ryggen (1894–1970):3 ETIOPIA (Ethiopia, 1935),4 
DRØMMEDØD (Death of Dreams, 1936)5 and JUL KVALE (1956),6 
reflecting on them as a catalysts for exploring the deep-seeded 
influence of fascism both in past- and present-time Europe, 
and for examining possible artistic resistance. In doing so, the 
exhibition also explores how artistic procedures can transcend 
the division between fine and applied arts, establishing a new 
continuity between traditionally separated spaces: the studio, 
the domestic environment, the stage, on a human or reduced 
scale. According to Marta Kuzma, author of dOCUMENTA 13 
notebook Hannah Ryggen, the artist, “with a sense of public-
mindedness, completed her tapestries around political themes 
marking a shift away from a general treatment of tapestry as 
a mere applied art form that conventionally effaced politics to 
convey with a sense of authenticity, immediacy, and contingency, 
the unfolding of a precarious socio-political landscape of her 
time.”

The exhibition is accompanied by a program of lectures and film 
projections. In collaboration with the International Documentary 
and Short Film Festival DokuFest in Prizren, August 22nd and 23rd 
evenings will be dedicated to the screening of three exceptional 
films by Iranian filmmaker Kimiavi Parviz: P like Pelican (1976), 
The Stone Garden (1976), and The Mongols (1973). To celebrate 
the closing of the exhibition, day and evening film screenings 
will take place from September 2nd to September 5th, 2014 in 
Prishtina.

Our warmest thanks go to the artists for their contribution 
and generosity, the Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in 
Trondheim, and all the museums, institutions, lenders, funders 
and persons who made this project possible with their loans and 
supports.

3 Hannah Ryggen was born in Malmø, Sweden, in 1894, but lived most of her life on a small farm in Ørland, Norway, and 
was married to the Norwegian painter Hans Ryggen. Trained as a teacher, Ryggen studied painting under the Danish 
painter Fredrik Krebs. A self-taught weaver, she had a solo exhibition at Moderna Museet in Stockholm in 1962 and was 
exhibited at the 1964 Venice Biennale. She died in Trondheim in 1970.

4 As a reaction to the Italian assault on Ethiopia, the tapestry was the first of a series made by Ryggen out of 
spontaneous sympathy with the people subjected to encroachment, “an improvised tapestry made in a hurry” 
(H.R.). The top frieze with rows of weapons and hands shows a black chief, the Italian ambassador to Ethiopia with 
mustachios, the Ethiopian emperor Haile Selassie, and Italian dictator Mussolini with his head pierced by a black 
warrior’s spear. When it was shown at the World Exhibition in Paris in 1937, it was considered a threat to the good 
relations between France and Italy, and the organizers covered up Mussolini’s head. Ryggen was not informed about this 
until afterwards, and when the tapestry was going to be shown again in New York in 1939, she wondered if it was going 
to be censored again. It was not.

5 The political situation was very unstable in many European countries in the mid 1930’s and the newspapers reported 
about German concentration camps where the prisoners were tortured. In the top centre, a half-dead prisoner is in 
the clutches of Hitler, Göring and Goebbels. The naked feet of this tortured prisoner are hanging in front of the bottom 
centre field of swastikas. Prisoners are being kept behind gratings. To the right is standing a man with the features of 
Albert Einstein with a violin. The man with handcuffs in the top left is the German pacifist and Nobel price Carl von 
Ossietzky. 

6 Not everybody in Norway was happy with the country’s membership in the NATO alliance. In Oslo one of the 
employees at the municipality, Jul Kvale, stood forth and loudly gave his opinion on the North Atlantic Treaty 
Organization. He was one of the first in the country to express resistance against an armed alliance.

Hannah Ryggen (1894-1970):3 ETIOPIA (1935),4 DRØMMEDØD 
(Vdekja e wndrrave, 1936)5 dhe JUL KVALE (1956),6 duke 
reflektuar mbi ato si katalizator për eksplorimin e influencave 
fashiste të rrënjosura thellë në Evropë, si në të kaluarën edhe 
në të tashmen, dhe mundësitë e rezistencës artistike. Kështu, 
ekspozita do të eksplorojë se si procedurat artistike mund 
të tejkalojnë ndarjen në mes të arteve të bukura dhe atyre 
te aplikuara, duke themeluar kështu një vazhdimësi të re ne 
mes të hapësirave që tradicionalisht janë të ndara: studios, 
hapësirës domestike, skenës në nivel njerëzor apo të reduktuar. 
Sipas Marta Kuzma-s, autore e fletores Hannah Ryggen të 
publikuar për ekspozitën dOCUMENTA 13, artistja “me një sens 
të mendësisë publike, kreu tapiceritë e saj rreth temave politike 
duke shënuar kështu një largim prej një trajtimit të përgjithshëm 
të tapicerisë si një formë e aplikuar e artit e cila zakonisht i 
shmanget politikes, për të përçuar me një sens të autenticitetit, 
menjëhershmërisë, dhe rastësisë, shpalosjen e një mjedisi të 
rrezikshëm socio-politik të kohës së saj.”

Ekspozita do të shoqërohet nga një program i ligjëratave dhe 
shfaqjeve filmike. Në bashkëpunim me Festivalin Ndërkombëtar 
të Dokumentarit dhe Filmit të shkurtër DokuFest në Prizren, 
në mbrëmjet e 22 dhe 23 gushtit do të shfaqen tre filma të 
jashtëzakonshëm të regjisorit Iranian Kimiavi Parviz: P like 
Pelican (P si pelikan, 1976), The Stone Garden (Kopshti i gurëve, 
1976), dhe The Mongols (Mongolët, 1973). Për të festuar mbylljen 
e ekspozitës, do të ketë shfaqje të filmave gjatë ditës dhe 
mbrëmjes prej 2 shtatorit deri më 5 shtator 2014, në Sallën e Kuqe 
në Prishtinë.

Falënderimet tona më të ngrohta u shkojnë artistëve për 
kontributin dhe zemërgjerësinë e tyre, si dhe për Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum në Trondheim, dhe të gjithë muzetë, 
institucionet, huazuesit dhe personat të cilët e mundësuan këtë 
projekt me huazimet dhe mbështetjen e tyre. 

3 Hannah Ryggen lindi në Malmø, Suedi, në vitin 1894, por jetoi shumicën jetës së saj në një fermë të vogël në Ørland të 
Norvegjisë, dhe ishte e martuar ne piktorin Norvegjez Hans Ryggen. E shkolluar si mësuese, Ryggen studioi pikturën tek 
piktori Danez Fredrik Krebs. Një endëse e vetë-mësuar, e kishte një ekspozitë personale në Moderna Museet në Stokholm 
në vitin 1962 dhe u shfaq në Bienalen e Venedikut në 1964. Vdiq në Trondheim në vitin 1970.

4 Si reagim ndaj agresionit Italian kundër Etiopisë, tapiceria ishte e para në një seri sosh të bëra nga Ryggen nga 
simpatia spontane me njerëzit e cenueshëm ndaj shkeljeve, “një tapiceri e improvizuar e bërë me nguti” (H.R.). Pjesa 
e sipërme me vargje të armëve dhe duarve paraqet një shef afrikan, ambasadorin Italian në Etiopi me mustaqe, 
perandorin Etiopian Haile Selassie, dhe diktatorin Italian Musolini me kokën e shpuar nga shtiza e një luftëtari afrikan. 
Kur u ekspozua në Ekspozitën Botërore në Paris, u konsiderua si kërcënim për lidhjet e mira mes Francës dhe Italisë, dhe 
organizatorët fshehën me mbulesë kokën e Musolinit. Ryggen nuk njoftua për këtë pas ekspozitës, dhe kur erdhi radha 
që tapiceria të ekspozohej në New York në 1939-ën, ajo pyeste vetën se a do të censurohet sërish. Kjo nuk ndodhi. 

5 Situata politike ishte shumë e paqëndrueshme në shumë vende Evropiane në mesin e 1930-ave dhe gazetat raportonin 
për kampe të përqendrimit në Gjermani ku të burgosurit torturoheshin. Në pjesën e epërme në mes, një i burgosur 
gjysmë i vdekur është në kthetrat e Hitlerit, Geringut, dhe Gebelsit. Këmbët e zhveshura të këtij të burgosuri të 
torturuara rinë pezull mbi fushën e poshtme në mes me svastika. Të burgosurit mbahen pas grilave. Në të djathtën 
qëndron një njeri me tiparet e Albert Ajnshtajnit me violinë. Njeriu me pranga në pjesën e sipërme të majtë është 
pacifisti dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe gjerman Carl von Ossietzky. 

6 Në Norvegji nuk ishte gjithkush i kënaqur me anëtarësimin e shtetit në aleancën e NATO-s. Në Oslo njëri prej të 
punësuarve në komunë, Jul Kvale, u çua dhe zëshëm shprehu mendimin e tij për Organizatën e Traktatit të Atlantikut 
Verior. Ai ishte njëri prej të parëve në vend që shprehu rezistencën kundër një aleance të armatosur. 



Hannah Ryggen, DRØMMEDØD (Death of dreams, 1936), wool and linen, 272 x 225 cm. 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Hannah Ryggen, JUL KVALE, 1956, wool and linen, 200 x 190 cm. 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Hannah Ryggen, ETIOPIA (Ethiopia), 1935, wool and linen, 180 x 360 cm. 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Kujtojmë nga historia
burra që papritmas dolën
sikur të kishin rënë nga qielli – nga yjet?
Dolën dhe shprehën mendimin e tyre
të tillë plotësisht të kundërt me atë
që tërë kuvendi e mbante 
një njeri që tha jo
kur të gjithë tjerët thanë po
jo-ja e Jul Kvale-s
është jo-ja ime.

H. R., “Jul Kvale,” 1956

We recall from history
Men who suddenly appeared
out of the blue – out of the stars?
Came forward and expressed their opinion
one the exact opposite of what
the entire assembly adhered to
A man who said no
when everyone else said yes
Jul Kvale’s no
is my no.

H. R., “Jul Kvale,” 1956



a sense of public-mindednessnjë sens i mendësisë publike



Sven Augustijnen (1970) jeton dhe punon në Bruksel. 
Filmat, botimet dhe instalacionet e tij mbi tema politike, historike dhe sociale në mënyrë 
të vazhdueshme sfidojnë zhanrin e dokumentarit, duke pasqyruar kështu një interesim më 
të gjerë për historiografinë dhe një preferencë për natyrën e të rrëfyerit: “Historiografia 
nuk është aspak një fenomen natyror. Mënyra se si ne i shfrytëzojmë tregimet, imazhet 
dhe prozën për të konstruktuar realitetin dhe historinë, më fascinon.” 
Ekspozitat e tija të fundme personale janë mbajtur në Kunsthalle Bern, Wiels; Centre for 
Contemporary Art, Bruksel; de Appel, arts centre, Amsterdam; Malmö Konsthall; Vox, 
Centre pour l'Image contemporaine, Montreal. Ekspozita kolektive të ardhshme përfshijnë 
Once Documentary (Njëherë Dokumentari), Camera Austria, Grac; The Unfinished 
Conversation (Biseda e papërfunduar), The Power Plant, Toronto; Form and Symptom 
(Forma dhe Simptomi), MuZee, Ostend. Sven Augustijnen përfaqësohet nga Jan Mot, 
Bruksel/Mexico City dhe është anëtar themelues i Auguste Orts, Bruksel.

Summer Thoughts (Mendime Verore)

Duke u nisur nga një ftesë e revistës A Prior për të reaguar ndaj 
dOCUMENTA 13 – një letër që Sven Augustijnen ia kishte shkruar 
Marta Kuzma-s në lidhje me tapiceritë e Hannah Ryggen – 
Summer Thoughts mbledh më tutje një rrjet asociacionesh 
që lidhin rastësi historike dhe topografike që nga Lufta Civile 
Spanjolle dhe Lufta e Dytë Botërore e deri më sot. Përmes një 
ballafaqimi fizik me tre tapiceri të Hannah Ryggen, letrat 
dhe një dritare në të cilën shfaqen gazeta, fotografi dhe libra, 
mundohen ta hetojnë gjendjen e sotme të krizës në Evropë jo 
vetëm si një krizë ekonomike, po edhe si morale dhe kulturore, të 
karakterizuar nga një deficit i demokracisë politike dhe rishfaqjes 
së lëvizjeve të ekstremit të djathtë. 

Spectres (Fantazmat), 2011,
video, ngjyra, 16:9, 104'

Pesëdhjetë vite pas vrasjes së tij, Patrice Lumumba, Kryeministri 
i Kongos pas pavarësisë, kthehet për ta ndjekë Belgjikën. 
Një shërbyes civil belg, i rangut të lartë, që kishte qenë në 
Elisabethville në ditën tragjike të 17 janarit 1961, tenton të 
largojë fantazmat e së kaluarës përmes përkujtimeve, takimeve 
dhe një vizite kthyese. Shoqëruar nga tingujt e St John Passion 
të J.S. Bach, Spectres na zhyt në një nga ditët më të zeza të 
dekolonizimit të Kongos belge. Një ekzaminim i trupit biopolitik, 
ky film i metrazhit të gjatë nga Sven Augustijnen vë në dukje 
vijën e hollë që ndanë legjitimimin dhe historiografinë, dhe 
pyetjen traumatike mbi përgjegjësinë dhe borxhin. 
Spectres ka fituar shpërblimet Public Libraries Prize dhe GNCR 
Prize, si dhe ka marrë një referim të veçantë nga juria në FID 
Marseille’s International Competition, Francë. Filmi po ashtu ka 
fituar Çmimin e Komunitetit Flam në Filmer à Tout Prix, Belgjikë.

Sven Augustijnen (°1970) lives and works in Brussels.
His films, publications and installations on political, historical and social themes 
constantly challenge the documentary genre, mirroring a wider interest in historiography 
and a predilection for the nature of storytelling: “Historiography is by no means a natural 
phenomenon. The way we use stories, images and fiction to construct reality and history 
fascinates me.”
His recent solo shows include the Kunsthalle Bern; Wiels, Centre for Contemporary Art, 
Brussels; de Appel, arts centre, Amsterdam; Malmö Konsthall; Vox, Centre pour l’Image 
contemporaine, Montreal. Upcoming group shows include Once Documentary, Camera 
Austria, Graz; The Unfinished Conversation, The Power Plant, Toronto; Form and Symptom, 
MuZee, Ostend. Sven Augustijnen is represented by Jan Mot, Brussels/Mexico City and is a 
founding member of Auguste Orts, Brussels.

Summer Thoughts

Starting from an invitation from A Prior magazine to react on 
dOCUMENTA 13 – a letter that Sven Augustijnen wrote to Marta 
Kuzma on the tapestries of Hannah Ryggen –, Summer Thoughts 
draws further on a web of associations that connect historical 
and topographical coincidences from the Spanish Civil War 
and the Second World War up until today. Through a physical 
confrontation with three of Hannah Ryggen’s tapestries, the 
letters and a window displaying newspapers, photographs, and 
books try to question the present state of crisis in Europe as not 
merely an economic one, but as a moral and cultural one marked 
by the deficit of political democracy and the resurgence of far-
right movements.

Spectres, 2011, 
video, color, 16:9, 104’

Fifty years after his assassination, Patrice Lumumba, Congo’s 
Prime Minister after its independence, comes back to haunt 
Belgium. Through commemorations, encounters and a return 
visit, a top-ranking Belgian civil servant who was in Elisabethville 
on that tragic day of January 17th, 1961 attempts to exorcise the 
ghosts of the past. To the sound of St John Passion by J.S. Bach, 
Spectres plunges us into one of the blackest days of the Belgian 
Congo’s decolonization. An examination of the biopolitical body, 
this feature-length film by Sven Augustijnen exposes the fine line 
separating legitimation and historiography and the traumatic 
question of responsibility and debt.
Spectres won the Public Libraries Prize and GNCR Prize and 
received a special mention from the jury at FID Marseille’s 
International Competition (FR). The film won the Flemish 
Community Prize at Filmer à Tout Prix (BE).

L. Eronza, A. Mongita and Lumumba visiting the Picasso-exhibition at the Palais des Beaux-arts in Brussels.
HP.1956.22.163, collection RMCA Tervuren; photo R. Stalin (Inforcongo), 1956, RMCA Tervuren©



Eric Baudelaire (i lindur në Salt Lake City, 1973. Jeton në Paris) punon me fotografi, 
video, grafikë dhe instalacione, duke eksploruar relacionin mes imazheve dhe ngjarjeve, 
dokumenteve dhe narrativave. Duke evokuar praktikat faktografike, puna e tij mund të 
përmbajë situata të inskenuara në detaj, që duken sikur të jenë reale, por janë disi të 
çuditshme, dhe e vendosin shikuesin në një situatë të dyshimit për mënyrën e prodhimit 
të imazheve. Ai gjithashtu përdor teknika të thjeshta të asemblimit, digjitalizimit dhe 
riprodhimit mekanik, të aplikuara në dokumente reale, për të nxjerrë në mënyrë lozonjare 
narrativa fiktive ose vokabulare të reja formale.

The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi 
and 27 Years without Images (Anabaza e May dhe Fusako 
Shigenobu, Masao Adachi dhe 27 vjet pa imazhe), 2011, 
66', Super 8 dhe HD video & libretto (http://baudelaire.net/
anabases3/libretto/) &

Masao Adachi, vizatime nga burgu, projeksion

Kush janë May dhe Fusako Shigenobu? Fusako – udhëheqëse e një 
fraksioni ekstremist të majtë, të quajtur Ushtria e Kuqe Japoneze, 
e përfshirë në një sërë operacionesh terroriste – ishte fshehur në 
Beirut për gati 30 vjet. May, vajza e saj, e lindur në Liban, e zbuloi 
Japoninë vetëm pas arrestimit të nënës së saj në vitin 2000, kur 
i kishte 27 vjet. E çka për Masao Adachi? Ai është skenarist dhe 
regjisor aktivist radikal, i përkushtuar ndaj luftës së armatosur 
dhe kauzës Palestineze, i cili gjithashtu fshihej në Liban me vite 
para se të kthehej në vendlindjen e tij. Në kohën e tij si regjisor 
filmi, ai ishte njëri prej shtytësve të një “teorie të peizazhit” – 
fukeiron: duke xhiruar peizazhe, Adachi përpiqej të nxirrte në 
shesh strukturat e opresionit që përforcojnë dhe ripërtërijnë 
sistemin politik. Anabaza? Ky është emri që i jepet, që nga 
Ksenofoni, udhëtimeve endacake, rreth e përqark, për në shtëpi. 

Është ky tregim i ngatërruar, i zymtë, dhe gjithnjë i tensionuar të 
cilin e zgjodhi Eric Baudelaire – një artist i njohur për përdorimin e 
fotografisë si mjet për të inskenuar apo vënë në dyshim realitetin 
– duke përdorur formatin e dokumentarit. Xiruar në Super 8 mm, 
dhe në stilin e fukeiron, panorama bashkëkohore të Tokios dhe 
Beirutit janë të përziera me xhirime arkivore, dhe fragmente nga 
filmi dhe televizioni përdoren si sfond për zërat dhe kujtimet e 
May dhe Adachi. Ata flasin për jetën e përditshme, për të qenit 
një vajzë e vogël në arrati, për ekzilin, politikën dhe kinemanë, 
dhe ndërthurjen e këtyre. E gjithë kjo, më tepër se sa të 
formësojë një hulumtim, në fund të fundit s'është gjë më shumë 
se një anamnezë e fragmentuar.

Jean-Pierre Rehm (nga katalogu i FID Marseille, 2011)

Eric Baudelaire (born in Salt Lake City, 1973. Lives in Paris) works with photography, 
video, printmaking and installation, exploring the relationship between images and 
events, documents and narratives. Recalling factographic practices, his work can involve 
elaborate staged situations that appear to be real, but are somewhat off-kilter, and place 
the viewer in a situation of questioning the modes of production of images. He also uses 
simple techniques of assemblage, sampling and mechanical reproduction, applied to 
real documents, to playfully extract fictive narratives or new formal vocabularies.

The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi 
and 27 Years without Images, 2011, 
66’, Super 8 and HD video & libretto (http://baudelaire.net/
anabases3/libretto/) &

Masao Adachi, prison drawings, slideshow

Who are May and Fusako Shigenobu? Fusako – leader of an 
extremist left-wing faction, the Japanese Red Army, involved in 
a number of terrorist operations – has been in hiding in Beirut 
for almost 30 years. May, her daughter, born in Lebanon, only 
discovered Japan at the age of twenty-seven, after her mother’s 
arrest in 2000. What about Masao Adachi? He is screenwriter and 
radical activist filmmaker, committed to armed struggle and the 
Palestinian cause, was also underground in Lebanon for several 
decades before being sent back to his native country. In his years 
as a film director, he had been one of the instigators of a “theory 
of landscape” – fukeiron: through filming landscapes, Adachi 
sought to reveal the structures of oppression that underpin and 
perpetuate the political system. Anabasis? This is the name 
given, since Xenophon, to wandering, circuitous homeward 
journeys.

It is this intricate, dark, and always suspenseful story that Eric 
Baudelaire – an artist renowned for using photography as a 
means of questioning the staging of reality – chose to bring 
forth using the documentary format. Filmed on Super 8 mm, 
and in the manner of fukeiron, contemporary panoramas of 
Tokyo and Beirut are blended in with archival footage, TV clips 
and film excerpts as a backdrop for May and Adachi’s voices 
and memories. They speak of everyday life, of being a little girl 
in hiding, of exile, politics and cinema, and their fascinating 
overlap. All of which adds up not so much to an enquiry as to a 
fragmented anamnesis.

Jean-Pierre Rehm (from the FID Marseille catalogue, 2011)



Rossella Biscotti u lind në vitin 1978 në Molfetta, Itali. Gjatë 10 viteve të fundit ka jetuar 
dhe punuar midis Holandës dhe lokacioneve të ndryshme të hulumtimit të saj. Së fundmi 
ajo është shpërngulur në Bruksel. Puna e saj është prezantuar në ekspozita personale në 
WIELS, Bruksel (2014), Secession, Vjenë (2013), CAC Vilnius (2012), Fondazione Galleria 
Civica di Trento (2010), dhe Nomas Foundation, Romë (2009); si dhe në ekspozita të 
përbashkëta në MAXXI, Romë (2010–11), Witte de With, Rotterdam, Museu Serralves, Porto 
(2010), Manifesta 9 dhe dOCUMENTA (13), Kassel (2012), Bienalja e 55-të e Venedikut 
(2013).

E ndikuar prej hulumtimeve dhe bashkëpunimeve, metoda e Biscotti-t përbëhet prej 
narrativave të ndërthurura që lidhen me arkitekturën konkrete dhe diskrete të kujtesës, 
ëndrrave dhe ideve.

La Stanza Rossa (Dhoma e kuqe), 2013, 
film 8 mm i transferuar në DVD, 4'52'', pa zë, 
ngjyrë dhe letër 

Edhe pse Rosella Biscotti ka ndjekur një sërë strategjish në punën 
e saj, ajo shpesh i lë që gjurmët fizike të punës skulpturore të 
kryejnë detyrën e të shërbyerit si dëshmitarë historik të shoqërisë 
bashkëkohore, duke krijuar kështu rrëfime që përfshijnë një 
moment të afektit material dhe trupor.

La stanza rossa (Dhoma e kuqe) është një film treminutësh, 
pjesë e asaj që unë quaj “shënime”. I filmuar me një kamere 8mm 
dhe pa zë, xhirimet e mbledhura janë një lloj ditari i ngjarjeve të 
vogla në të cilat akti i xhirimit nuk është i ndarë prej pjesëmarrjes 
aktive në jetën e inçizuar ose në bërje e sipër, pasi që shpesh 
këto inçizime përmbajnë skena të punës fizike. Kamera ka një rol 
të barabartë me çfarëdo vegle tjetër. Në këtë film, zbulimi i një 
varreze përfundi dyshemesë në kuzhinë hap pyetje thelbësore 
mbi historinë dhe identitetin tonë, duke duke depërtuar në 
atmosferën intime të shtëpisë familjare. Akti i gërmimit bëhet 
mënyrë e zbulimit të ngadalshëm dhe kolektiv të atyre pyetjeve.

Rossella Biscotti was born in 1978 in Molfetta, Italy. For the past decade, she had been 
living and working between the Netherlands and her research sites. She recently moved 
to Brussels. Her work has been presented in solo exhibitions at WIELS, Brussels (2014), 
Secession, Vienna (2013), CAC Vilnius (2012), Fondazione Galleria Civica di Trento (2010), 
and the Nomas Foundation, Rome (2009); and group exhibitions at MAXXI, Rome 
(2010–11), Witte de With, Rotterdam, Museu Serralves, Porto (2010), Manifesta 9 and 
dOCUMENTA (13), Kassel (2012), 55th Venice Biennale (2013).

Informed by research and collaborations, Biscotti’s method consists of interweaving 
narratives in relation to the concrete and discrete architecture of memory, dreams 
and ideas.

La Stanza Rossa, 2013, 
8 mm film transferred on DVD, 4'52'', no sound, 
colour & paper 

Although Rossella Biscotti has pursued a variety of strategies in 
her practice, she has frequently entrusted the physical traces of 
sculptural work with the task of serving as a historical witness to 
contemporary society, creating narratives involving a moment of 
material and bodily affect. 

La stanza rossa (The Red Room) is a 3’ film, part of what I 
call “notes”. Filmed with an 8mm camera and no sound, the 
composed footage is a sort of diary of small events in which 
the act of filming is not separated from the active participation 
in the life recorded or in the making, as often these recordings 
include scenes of manual labour. The camera has a role 
equivalent to any other tool. In this film, the discovery of a 
cemetery under a kitchen floor opens up fundamental questions 
on our history and identity, breaking through the intimate 
atmosphere of a family house. The act of digging becomes a way 
to slowly and collectively uncover them. 



Thea Djordjadze, e lindur më 1971 në Tiflis, Gjeorgji, jeton në Berlin. Ajo ka pasur 
ekspozita personale në Malmö Konstmuseum (2012), Kunsthalle Basel (2009), Kunstverein 
Nürnberg, Nuremberg (2008), Studio Voltaire, Londër (2007), dhe Bonner Kunstverein 
(2001). Ka marrë pjesë në Berlin Biennale (2008), Biennale de Lyon (2007) dhe në Biennale 
di Venezia (2003). Për prezantimin e saj në dOCUMENTA 13, Djordjadze ka punuar në një 
serrë xhami të vendosur në kompleksin e kopshtarëve në parkun Karlsaue në Kasel. Pasi 
që punoi në lokacion për disa javë në mënyrë që të asimilojë dhe të reagojë kundruall 
kushteve të hapësirës, Djordjadze zhvilloi në një instalacion të ri me dimensione të mëdha 
të quajtur As sagas sa, të përbëre nga materiale të gjetura dhe skulpturuara, të sjellura 
nga studioja e saj apo të shtuara në Kasel, duke krijuar kështu një dialog të vazhdueshëm 
në mes të studios dhe hapësirës ekspozuese. 

Trying to balance on one hand, do not forget the center 
(Kur mundohesh të balancohesh me një dorë, mos e harro 
qendrën) 2010, 
çelik, ngjyra.
Me të drejtë nga Sprüth Magers Berlin London

Gati të përsosur në elegancën dhe formën e tyre të padukshme. 
Kujtime të zhurmshme. Diçka që veçmë është zhdukur në qiell, 
në të ardhmen. Thea Djordjadze krijon skulptura, organizma 
dhe tablo të të padefinueshmes – gjurmë dhe kratere të 
modernizmit, impakti i diçkaje që duket që është jashtë kohe. 
Skulpturat e Djordjadze jehojnë peizazhe të kulturave të lashta 
nomadike dhe në të njëjtën kohë gurthemelet e avangardës 
së arkitekturës dhe artit në shekullin e XXtë. Objektet e buta 
të bëra me dorë vazhdimisht takohen me tehet e mprehta të 
metalit apo drurit. (... ) Në skulpturat e saja Djordjadze përdorë 
elemente "mbështetëse" - gjesti i mbështetjes, bazament për 
diçka tjetër- edhe pse më së shpeshti këto mbështetëse janë po 
aq të rëndësishme skulpturalisht sa edhe ajo çka përfaqësojnë. 
Mbështetja bëhet skulpturë dhe skulptura bëhet mbështetje. 
Ato mbahen, shkrihen dhe rriten në njëra tjetrën. [Fragment 
nga parafjala nga Meike Behm, Jacob Fabricius, Enrico Lunghi 
në Thea Djordjadze – our full, catalogue, (The Djordjadze – 
kataologu, jonë i plotë) Lingen, Malmö, Luxembourg, 2012)

Kur një përshtypje e caktuar e ndonjë lloji të veçantë sjell 
ndërmend një asociacion me ndonjë përshtypje tjetër, atëherë 
kjo quhet sinestezi (synestesia). Forma më e zakonshme është 
kur numrat apo shkronjat e observuara asociohen me ngjyra apo 
edhe sugjerojnë personalitete, të njohshëm, shokë, apo familjarë 
të ndryshëm. Ndër format më të rralla hapësinore të sinestezisë 
është fenomeni ku hapësira, largësia, datat dhe kohët, sjellin 
ndërmend një ndjesi tredimensionale të lokacioneve të sakta. 
Kjo nënkupton qe, për shembull, një pakicë të përzgjedhur 17 
nëntori i bën ta paramendojnë një peizazh kodrinor të shkretë, 
gati të ngrirë në periferinë e një kryeqyteti të dërrmuar post-
sovjetik të vitit 1995. Deri sa njëri bëhet më i vëmendshëm për 
lidhje të tilla, si dhe të tjera edhe më të çuditshme, lehtë mund të 

Thea Djordjadze, born in 1971 in Tiflis, Georgia, lives in Berlin. She has had solo exhibitions 
at the Malmö Konstmuseum (2012), Kunsthalle Basel (2009), the Kunstverein Nürnberg, 
Nuremberg (2008), Studio Voltaire, London (2007), and the Bonner Kunstverein (2001). 
She has participated in the Berlin Biennale (2008), the Biennale de Lyon (2007), and the 
Biennale di Venezia (2003). For her presentation at dOCUMENTA 13, Djordjadze worked in 
a glass greenhouse located in the gardener’s compound in Kassel’s Karlsaue park. Working 
on-site for several weeks in order to assimilate and react to the conditions of the space, 
Djordjadze developed a new large-scale installation entitled As sagas sa, composed of 
found and sculpted material brought from her studio or added in Kassel, creating an 
ongoing dialogue between the studio and the exhibition space. 

Trying to balance on one hand, do not forget the 
center, 2010, 
steel, paint.
Courtesy Sprüth Magers Berlin London

Almost perfect in their invisible elegance and shape. Noisy 
memories. Something that has already disappeared into the 
blue, into the future. Thea Drjordjadze creates sculptures, 
organisms and landscapes of indefinableness – traces and craters 
of modernism, the impact of something that seems out of 
time. Djordjadze’s sculptures echo landscapes of both ancient 
nomadic cultures and cornerstones of 20th century avant-garde 
architecture and art. The soft handmade objects are constantly 
meeting the sharp edges of metal and wood. (…) In her sculptures 
Djordjadze uses “support” elements; the gesture support, a 
base for something else, but most often they are as important 
sculpturally as what they are supposed to present. The support 
becomes sculpture and sculpture becomes support. They rely on, 
merge and grow into each other. (Extract from the foreword by 
Meike Behm, Jacob Fabricius, Enrico Lunghi in Thea Djordjadze – 
our full, catalogue, Lingen, Malmö, Luxembourg, 2012)

When a certain impression of one particular kind evokes 
association with an entirely different kind of impression, this is 
called synesthesia. The most common form is when numbers or 
letters observed become associated with colors or even suggest 
different personalities, acquaintances, friends, and family 
members. Amongst the more rare, spatial forms of synesthesia is 
the phenomenon in which space, distance, dates, and times evoke 
a three-dimensional sensation of precise locations. This would 
imply that, for instance, to a selected few the 17th November 
leads to envisioning a barren, near frozen hilly landscape on the 
outskirts of an exhausted post-Soviet capital in the year 1995. As 
one becomes more aware of such and other possible, yet often 
bewildering, connections, it can easily be argued that many 
artists suffer from one or various forms of synesthesia. The ability 
to identify, find, and reveal hidden meaning, form, and beauty, 
in what is discarded and abandoned by most, is in many ways 



argumentohet se shumë artistë vuajnë nga njëra apo disa forma 
të sinestezisë. Aftësia për të identifikuar, gjetur, dhe zbuluar 
kuptime, forma, dhe bukuri të fshehta në atë që është lënë pas 
dore dhe është braktisur nga shumica, është në mënyra të shumta 
esenca e praktikes artistike. Zbulimi, formësimi dhe ekspozimi i 
asaj që përndryshe do të mbetej e pavërejtur dhe e panjohur është 
më se e mundur të jetë përgjigja e pyetjes se çfarë është funksioni 
i artit. Në punën e Thea Djordjadze-s, lloji i veçantë i sinestezisë 
prej të cilit ajo me gjasë vuan mund të jetë aftësia për të njohur 
dhe shprehur se si një vend, material, ose formë, sjell ndërmend 
ndjesinë e vendeve, materialeve dhe formave krejtësisht të 
ndryshme. Skulpturat dhe instalacionet e saja përmbajnë një 
lloj të veçantë të dualitetit, duke i takuar njëkohësisht së paku 
dy universeve të ndryshme. (Grabriel Lester, “Following Tracks,” 
(Duke ndjekur gjurmët) në Thea Djordjadze – our full (i ploti i 
jonë), katalog, Lingen, Malmö, Luxemburg, 2012)

what artistic practice is about. To discover, shape, and exhibit 
that which would otherwise stay unnoticed or unknown could 
well be the answer to what the actual function of art is. In the 
work of Thea Djordjadze, the particular type of synesthesia she 
might suffer from would be the ability to recognize and express 
how a certain location, material, or form evokes the sensation 
of entirely different locations, materials, or forms. Her sculptures 
and installations contain a special kind of duality, belonging in at 
least two different universes at the same time. (Grabriel Lester, 
“Following Tracks,” in Thea Djordjadze – our full, catalogue, 
Lingen, Malmö, Luxemburg, 2012)



Willie Doherty (i lindur më 1959 në Derry, Irlandë Veriore. Jeton dhe punon në County 
Donegal) fokusohet në lidhjen në mes të peizazhit dhe kujtesës dhe të punuarit në 
lokacione me rrëfime të pa rrëfyera; disa të harruara, disa gjysmë të mbajtura mend. 
Shumë nga punët e tija përfshijnë konsiderimin e vendeve specifike si mjete të meditimit 
mbi ekzistencën e gjurmëve te ngjarjeve të kaluara që nuk zhduken e që rishfaqen e 
s'mund të harrohen. 

Secretion (Sekrecion), 2012
Video projektim HD, me ngjyrë, zë, 20 min.
Me të drejtë nga artisti dhe Peter Kilchmann

E xhiruar në Kasel dhe rrethinë (Gjermani) dhe e shfaqur së 
pari si pjesë e dOCUMENTA 13, Secretion niset prej mundësisë 
së ekzistencës së narracioneve të humbura dhe të harruara që 
ndodhen në mes historisë së vonshme dhe të ardhmes së afërt. 
Duke i vënë në plan të parë tregimet dhe përvojat personale në 
tablonë e Kaselit, rrëfimi omnipotent nganjëherë e jehon Ghost 
Story (Tregim Fantazmash) (2007). Po e njëjta tablo sigurisht ka 
shërbyer si prapavijë e një pjese të madhe të folklorit që është 
përmbledhur nga Vëllezërit Grim derisa kanë jetuar dhe punuar 
në Kassel.

Në Sekrecion, kamera e ngadalshme e Doherty-t i afrohet 
fragmenteve të një peizazhi të izoluar, apo edhe një ndërtese 
të braktisur në skaj të civilizimit. Kuadrot e bukura dhe të 
mprehta të sulmeve kërpudhore, kalbjes dhe shkatërrimit 
krijojnë pamje kundërthënëse në këtë punim që është në të 
njëjtën kohë po aq fascinues sa edhe tmerrues. Sikur në një 
tregim psikologjik fantastiko-shkencor, voice-overi përshkruan 
ndodhitë e çuditshme dhe të fshehura në rajonin pa i shpjeguar 
ato. Videoja ndërtohet mbi mundësinë që tregimet e shtypura 
apo të fshehura janë të ngulitura brenda përvojës dhe njohurisë 
bashkëkohore. Qasja dhe procesi i Doherty-t është spekulativ. 
Ai shpesh merr imazhe apo informacione të tjera ekzistuese si 
pikë nisëse dhe pastaj vazhdon të shohë se çka mund të zbulohet 
apo gjendet. Në të njëjtën kohë, metoda e tij është e ndjeshme 
ndaj vështirësive të punuarit në një ambient bashkëkohor që 
është formësuar nga ngjarje monumentale historike. Për këtë, 
Secretion informohet nga përvoja e tij e të bërit punë që i 
përgjigjet ndërlikimeve të konfliktit politik irlandez. Ka të bëjë me 
të tashmen më parë se me të kaluarën. Puna e tij tenton që të 
merret me peizazhin si duket sot por edhe si një depo për kujtime 
të përvojave të kaluara dhe ankthet tona për të ardhmen.

Willie Doherty (born in 1959 in Derry, Northern Ireland. Lives and works in County 
Donegal) focuses on the relationship between landscape and memory and on working in 
locations with untold stories; some forgotten, some half-remembered. Many of his works 
involve looking at specific places, as a means of meditating upon the existence of traces 
of past events that will not disappear; that resurface and cannot be forgotten.

Secretion, 2012
HD Video projection, color, sound, 20 min
Courtesy the artist, and Peter Kilchmann.

Shot on location in and around Kassel, Germany, and first 
shown as part of dOCUMENTA 13, Secretion draws upon the 
possibilities of lost and forgotten narratives located somewhere 
between recent history and a near future. The omnipotent 
narrative at times presents echoes of Ghost Story (2007), pulling 
personal histories and experience to the foreground of the 
Kassel landscape. This same landscape would have served as 
the backdrop of much of the folklore collected by the Brothers 
Grimm while they lived and worked in Kassel. 

In Secretion, Doherty’s slow camera work zooms in on fragments 
of a secluded landscape as well as on an abandoned building 
at the edge of civilization. The beautiful and sharp shots of 
fungus attacks, rot and decay create contradictory visuals in this 
at once compelling and terrifying work. As in a psychological 
science-fiction story, the voice-over describes the peculiar and 
concealed occurrences in the area without explanation. The video 
builds on the possibility of suppressed or hidden stories being 
embedded within contemporary experience and knowledge. 
Doherty’s approach and process is speculative. He often takes an 
existing image or other information as a starting point and then 
proceeds to see what can be discovered or found. At the same 
time, his method is sensitive to the difficulties of working in a 
contemporary landscape that has been shaped by monumental 
historical events. To this extent, Secretion is informed by his 
experience of making work that responds to the complexities 
of the Irish political conflict. It is about the present rather than 
the past. The work attempts to engage with the landscape as it 
looks like today but also as a repository for the memories of past 
experiences and our apprehension about the future.



Zgjim Elshani (I lindur më 1990) është dizajner grafik dhe ilustrator që jeton në Prishtinë. 
Ai ka studiuar dizajn grafik në Universitetin e Prishtinës dhe do t'i vazhdojë studimet në 
Gerrit Rietveld Academy of Fine Arts. Elshani ka punuar në mediume të ndryshme, duke 
përfshirë botime dhe web dizajn, skica, vizatime, ilustrime, murale dhe instalacione. 
Vizuelizimet e tija janë intelektuale dhe të mprehta, shpesh herë duke komentuar 
dinamikën në mes kujtesës publike, hapësirës dhe arkitekturës. Disa nga projektet e 
fundme të Elshanit përfshijnë një strip të titulluar How Does One Deal with Change 
Anyway? (E fundja, si të pajtohesh me ndryshim?) i botuar në antologjinë Graphic, Novel. 
Sketching W.G. Sebald in Prishtina (maj 2013), një punim posteri dhe një instalacion për 
projektin Prishtina mon amour (shtator 2012), vizatime të ndërtesave ikonike të Prishtinës 
për numrin e parë të zinës Lirindja (mars 2012) dhe punime të vazhdueshme në dizajn dhe 
performanca muzikore si pjesë e kolektivit Angry Youth (2012-deri më sot). 

Shkatërrimi i Ndërtesave Historike dhe 
Religjioze në Kosovë, 2014
laps në mur

Ilustrimet e Elshanit bazohen në shkatërrimin e dokumentuar 
të ndërtesave historike dhe religjioze në Kosovë gjatë luftës së 
1999-ës. Të botuara fillimisht në një libër të titulluar Shkatërrimi i 
Trashëgimisë Islamike në Kosovë, vizatimet i ndajnë ndërtesat nga 
koha dhe konteksti i tyre, duke ia prezantuar shikuesit një pamje 
të pezulluar të humbjes dhe kujtesës. 

 

Zgjim Elshani (born in 1990) is a graphic designer and illustrator based in Prishtina. He 
studied graphic design at the University of Prishtina, and will continue his studies at the 
Gerrit Rietveld Academy of Fine Arts. Elshani has worked in various mediums, spanning 
print and web design, sketches, drawings, illustrations, murals, and installation work. 
His visuals are cerebral and witty, often commenting on the dynamics of public memory, 
space, and architecture. Some of Elshani’s recent projects include a comic-book entitled 
How Does One Deal with Change Anyway published in the Graphic, Novel. Sketching 
W.G. Sebald in Prishtina anthology (May 2013), a poster work and an installation for the 
Prishtinë mon amour project (September, 2012), drawings of iconic Prishtina buildings for 
the first issue of Lirindje zine(March, 2012), a series of murals based on personal sketches 
for Perspektiva ’13 (June, 2013), and ongoing design work and musical performances as 
part of the Angry Youth collective (2012-present).

Destruction of Historical and 
Religious Buildings in Kosovo, 2014
pencil on wall

Elshani’s illustrations are based on the documented destruction 
of historical and religious buildings in Kosovo during the 1999 war. 
Originally published in a book titled The Destruction of Islamic 
Heritage in Kosovo, the drawings separate the buildings from 
their time and context, presenting the viewer with a suspended 
view of loss and memory. 



Jakup Ferri (i lindur më 1981 në Prishtinë) është njëri prej artistëve më të gjithanshëm 
të periudhës së pasluftës në Kosovë. Ferri studioi në Akademinë e Arteve të Bukura në 
Universitetin e Prishtinës dhe në Rijksakademie në Amsterdam, si dhe ka marrë pjesë në 
një numër të madh të ekspozitave personale dhe të përbashkëta dhe rezidencave.
Pas luftës, forma të reja të shprehjes artistike u bënë atraktive për shumë artistë të cilët 
pasuruan skenën e artit vizual të Kosovës dhe e bënë më dinamike. Atëkohë, flitej në 
qytet se kuratori nga Shqipëria Edi Muka po bëhej gati të vizitonte qytetin. Nuk kishte 
informata se kur dhe si do të mbahej kjo vizitë, kështu që, siç kujtohet artisti Lulzim Zeqiri, 
ai, Jakup Ferri, dhe Driton Hajredinaj vendosën të ngrehin kamp para Galerisë Kombëtare 
dhe ta presin aty. Kështu lindi “Waiting for the Curator” (Duke pritur Kuratorin), njëra prej 
veprave të artit më të përfolura në atë kohë. Grupi dokumentoi veprimet e veta me një 
fotografi, e cila përfundoi duke thyer disa kufij dhe arriti të shfaqet në ekspozita brenda 
dhe jashtë Kosovës, përfshirë edhe në atë të Edi Mukës The fish doesn't think, coz the fish 
knows everything (Peshku nuk mendon, se peshku i di të gjitha) të mbajtur në 2003 në 
Galerinë Kombëtare. 
Disa vite më vonë, Ferri, së bashku me artistin Vigan Nimani, mori një hapësirë private me 
qira për ta shfrytëzuar atë si studio, e që shpejt u bë si seli e grupit, një vend ku dialogu, 
debati dhe kritika (lidhur me punimet e tyre dhe me artin në përgjithësi) vazhduan. Kur 
qiraja u bë e papërballueshme për Jakupin dhe Viganin, pas sugjerimit të disa shokëve, 
ata e hapën studion për të organizuar ngjarje, duke e shndërruar vendin në një hapësirë 
kolektive publike të menaxhuar nga artistët: Internet Disco ishte studio gjatë ditës, dhe 
qendër e jetës së natës pas perëndimit të diellit. Vendi shërbeu si një vendtakim shtesë për 
këtë kolektiv, si dhe për grupin gjithnjë në rritje të artistëve të rinj në Kosovë që kishin shije 
të ngjashme.
Disa prej ekspozitave personale të Ferrit të kohëve të fundit janë 1.60 Insurgent space 
(Hapësirë kryengritëse) 2006, Tiranë; Three Virgins (Tre Virgjëresha) 2006, Galerie Adler, 
Frankfurt;Two Virgins (Dy Virgjëresha) 2009, Weingrüll, Karlsruhe, me Lulzim Zeqirin; Today 
in History (Sot në Histori) 2009, Centre for Visual Introspection, Bucharest, me Ahmet 
Ogüt; Works on Paper (Punime në Letër) 2009, në Galerie De Meerse, Hoofddorp; MASA, 
Garajistanbul, Istanbul; dhe Galerie De Expeditie, Amsterdam; Pocket Drawings in the 
Frame (Vizatime xhepi në Kornizë) 2010, Van Zijll Langhout, Amsterdam; Cekirdek Instead 
of Leblebi (Cekirdek në vend të Leblebi) 2010, Outlet, Istanbul; Paper Vegetables (Perime 
prej letre) 2010, De Hallen, Haarlem; Laughing Lessons (Mësime të të qeshurit) 2011, 
Weingrüll, Karlsruhe; Outside the Circle (Jashtë rrethit) 2012, Tetris – Hapsira Manipuluese, 
Prishtinë; dhe Cold Water Boils Faster (Uji i ftohtë vlon më shpejtë) 2013, Van Zijll Langhout, 
Amsterdam.

Ferri është fitues i këtyre çmimeve: Çmimi Muslim Mulliqi (2003, Prishtinë), Çmimi Artistët 
e së nesërmes (2003, Prishtinë), Kunstpreis Europas Zukunft (Çmimi E Ardhmja e Evropës) 
(2006, përmes Muzeut për Art Bashkëkohor në Leipzig), dhe Çmimi Buning Brongers Prijzen 
(2008, Amsterdam). 

Mini Geography (Gjeografi miniaturë), 2014
letër, ngjyrë shkrimi, pëlhurë, dimensione të ndryshme

Vizatimet e Jakup Ferrit dallohen nga vijat e holla, figurave që 
duken të thjeshta në, dhe subjektet e tëhuajzuar – puna e Ferrit me 
zgjuarsi luan me vijën mes “folk” artit dhe temave të tëhuajzimit, 
identitetit, dhe dëshirës për kontakt njerëzor. 
Seria e punimeve e bërë në letër dhe tekstile paraqet imazhet e 
tij karakteristike të figurave të holla të njerëzve dhe të kafshëve. 
Ato janë të thjeshta, të drejpërtrejta, dhe surrealiste, që sjellin në 
mendje kujtime dhe tregime të fëmijërisë. Duke shpërthyer me 
ngjyra dhe lëvizje, puna e Ferrit paraqet disa prej shembujve më të 
mirë të zhanrit naiv në Kosovë. 

Jakup Ferri (born in 1981 in Prishtina) is one of the most versatile artists of the post-war 
period in Kosovo. Ferri studied at the University of Prishtina’s Academy of Fine Arts and the 
Rijksakademie in Amsterdam, and has taken part in a prolific amount of solo and group 
exhibitions and residencies. 
After the war, new forms of artistic expression became attractive for many artists who 
enriched Kosovo visual arts scene and made it more dynamic. Back then, the word on the 
street was that Albanian curator Edi Muka was preparing to visit the city. There was no 
information regarding when and how this visit was going to take place, so, as the artist 
Lulzim Zeqiri recalls, he, Jakup Ferri, and Driton Hajredinaj decided to camp out in front 
of the National Gallery and wait for him. That is how “Waiting For Curator” — one of the 
most talked-about works at the time — was born. The group documented their actions 
with a photo, which ended up breaking a few borders and made its way to exhibitions both 
inside and outside of Kosovo, including Edi Muka’s The fish doesn’t think, coz the fish knows 
everything, held in 2003 at the National Gallery. 
Some years later, Ferri, along with artist Vigan Nimani, rented a private space as their studio, 
which soon became the gang’s unofficial headquarters, a place where dialogue, debate and 
criticism (concerning both their works and art in general) continued. When the rent became 
unaffordable for Jakup and Vigan, at the suggestion of some friends, they opened up the 
studio for events, turning the place into a collective, artist-run public space: Internet Disco 
was a studio by day, and a nightlife hub after sundown. The place served as another meeting 
spot for this collective, as well as for the ever-growing cohort of similarly inclined young 
artists in Kosovo.
Some of Ferri’s recent solo exhibitions include 1.60 Insurgent space (2006, Tirana), Three 
Virgins (2006, Galerie Adler, Frankfurt), Two Virgins (2009, Weingrüll, Karlsruhe, with Lulzim 
Zeqiri), Today in History (2009, Centre for Visual Introspection, Bucharest, with Ahmet Ogüt), 
Works on Paper (2009, at Galerie De Meerse, Hoofddorp; MASA, Garajistanbul, Istanbul; and 
Galerie De Expeditie, Amsterdam), Pocket Drawings in the Frame (2010, Van Zijll Langhout, 
Amsterdam), Cekirdek Instead of Leblebi (2010, Outlet, Istanbul), Paper Vegetables (2010, 
De Hallen, Haarlem), Laughing Lessons (2011, Weingrüll, Karlsruhe), Outside the Circle (2012, 
Tetris – Hapsira Manipuluese, Prishtina), and Cold Water Boils Faster (2013, Van Zijll Langhout, 
Amsterdam).

Ferri has won the following prizes: the Muslim Mulliqi prize (2003, Prishtina), the Artists of 
Tomorrow award (2003, Prishtina ), the Kunstpreis Europas Zukunft (The Future of Europe) 
prize (2006, via the Museum of Contemporary Art in Leipzig), and the Buning Brongers Prijzen 
prize (2008, Amsterdam).

Mini Geography, 2014
paper, ink, textiles, various dimensions

Jakup Ferri’s drawings are recognizable by their thin lines, 
deceptively simple figures, and alienated subjects – Ferri’s work 
cleverly plays with the line between “folk” art and “professional” 
art. Drawing inspiration from his direct surroundings, Ferri explores 
the themes of alienation, identity, and the desire for human 
contact. 
The series of works done on paper and textiles depicts his trademark 
images of thinly-lined human and animal figures. They are simple, 
direct, and surrealistic, suggestive of childhood memories and 
stories. Bursting with colour and movement, Ferri’s work presents 
some of the finest examples of the naive genre in Kosovo.



Peter Friedl (lindur më 1960) është artist që punon in situ. Puna e tij është ekspozuar 
ndërkombëtarisht në hapësira të ndryshme siç janë: dOCUMENTA X (1997), dhe 
dOCUMENTA 12 (2007), Bienali i 48-të i Venedikut, Bienali i 3-të për Art Bashkëkohor në 
Berlin (2004), Manifesta 7, Trento (2008), Bienali i 7-të në Gwangju (2008), Bienali i 28-të 
i São Paulos (2008), La Triennale, Paris (2012), dhe Bienali në Taipei (2012) si dhe Bienali i 
10-të i Arkitekturës në São Paulo (2013). Ekspozitat personale përfshijnë: Luttesdesclasses, 
Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne (2002), OUT OF THE SHADOWS, Witte de 
With, Qendra për Art Bashkëkohor, Rotterdam (2004), retrospektivat Work 1964–2006, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Miami Art Central, Musée d’Art Contemporain, 
Marseille (2006–07), Blow Job, Extra City Kunsthal Antwerpen, Antwerp (2008), Working, 
Kunsthalle Basel (2008), dhe Peter Friedl, Sala Rekalde, Bilbao (2010). 

Që nga vitet 80-ta ai ka publikuar një sërë të eseve dhe projekteve letrare siç janë Four or 
Five Roses (Katër ose Pesë Trëndafila), Working at Copan (Duke punuar në Copan), and 
Playgrounds (Sheshe lojërash). Një përzgjedhje e teksteve të tij është publikuar me titullin 
Secret Modernity: Selected Writings and Interviews 1981–2009 (Moderniteti i fshehtë: 
Shkrime dhe Intervista të përzgjedhura 1981-2009). 
Botim i fundit: Über Peter Friedl, red. nga Dirk Snauwaert, me ese të Mieke Bal, Roger 
M. Buergel, Jean-François Chevrier, Norman M. Klein, Bartomeu Mari, Maria Muhle, Eva 
Schmidt, Marco Scotini, Hilde Van Gelder, Leire Vergara. Publikuar së bashku nga WIELS 
dhe Motto Books, 2013.

The Dramatist (Black Hamlet, Crazy Henry, Giulia, 
Toussaint) (Dramaturgu (Hamleti i zi, Henry i marrë, 
Giulia, Touissaint)), 2013
dru, metal, pëlhurë, lëkurë, qelq, flokë, kashtë, ngjyrë vaji, 
tela najloni, dimensionet ndryshojnë

Fjala frënge dénouement, që mund të përkthehet si “shthurje”, 
i ka fillet e veta në teorinë e dramës. Ajo shënon zgjidhjen 
përfundimtare të një veprimi dramatik: tragjedia rezulton në 
katarzë; komedia asociohet me një fund të lumtur. Peter Friedl 
mjeshtërisht eksploron këtë pluralitet të kuptimeve në punën e tij 
të dy viteve të fundit, duke radikalizuar hulumtimin e tij të gjatë 
artistik mbi ndërveprimin estetik mes dokumentit dhe artefaktit. 

The Dramatist (Dramaturgu) (2013) është një grup skulpturor 
në ekspozitë: katër marioneta të punuara me dorë, portretet e të 
cilave frymëzojnë reflektim mbi historiografinë dhe narracionin 
politik. Këtu, dramatis personae janë: Julia Schucht (1896–1980), 
bashkëshortja e Antonio Gramshit; Toussaint Louverture, 
udhëheqësi i revolucionit Haitian i cili vdiq si i burgosur në Francë 
në vitin 1803; Jon Chavafambira, “Hamleti i Zi” nga psikanaliza 
e hershme Afrikane e dokumentuar në tregim në formë romani 
të vendosur në Johannesburg në vitet e 1930-ta; dhe magnati i 
famshëm i automobilave Henry Ford. Katër personazhe në kërkim 
të një autori për të rrëfyer jetët e tyre karakteristike të cilat janë 
paraqitur edhe më herët në projekte dhe shkrime të mëparshme 
të Peter Friedl-it që nga 1990-tat.

Peter Friedl (b. 1960) is an artist working in situ. His work has been exhibited 
internationally in venues such as dOCUMENTA X (1997), and dOCUMENTA 12 (2007), 
the 48th Venice Biennale, 3rd Berlin Biennial for Contemporary Art (2004), Manifesta 7, 
Trento (2008), the 7th Gwangju Biennale (2008), the 28th Bienal de São Paulo (2008), La 
Triennale, Paris (2012), and the Taipei Biennial (2012) and the 10th São Paulo Architecture 
Biennale (2013). Solo exhibitions include Luttesdesclasses, Institut d’Art Contemporain, 
Villeurbanne (2002), OUT OF THE SHADOWS, Witte de With, Center for Contemporary Art, 
Rotterdam (2004), the retrospective survey Work 1964–2006, Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona, Miami Art Central, Musée d'Art Contemporain, Marseille (2006-07), Blow 
Job, Extra City Kunsthal Antwerpen, Antwerp (2008), Working, Kunsthalle Basel (2008), 
and Peter Friedl, Sala Rekalde, Bilbao (2010). 

Since the 1980s he has published numerous essays and book projects such as Four or Five 
Roses, Working at Copan, and Playgrounds. A selection of his texts has been released 
under the title Secret Modernity: Selected Writings and Interviews 1981–2009. 
Recent publication: Über Peter Friedl, ed. by Dirk Snauwaert, with essays by Mieke Bal, 
Roger M. Buergel, Jean-François Chevrier, Norman M. Klein, Bartomeu Mari, Maria Muhle, 
Eva Schmidt, Marco Scotini, Hilde Van Gelder, Leire Vergara. Co-published by WIELS and 
Motto Books, 2013.

The Dramatist (Black Hamlet, Crazy Henry, Giulia, 
Toussaint), 2013
wood, metal, fabric, leather, glass, hair, straw, oil paint, 
nylon strings, dimensions variable

The French word dénouement, which can be translated literally as 
“untying,” has its origins in the theory of drama. It indicates the 
final resolution of a dramatic plot: tragedy results in a catharsis; 
comedy is associated with a happy ending. Peter Friedl explores 
this plurality of meanings masterfully in his output of the last 
two years, radicalizing his longstanding artistic research on the 
aesthetic interaction between document and artifact.

The Dramatist (2013) is a sculptural group in the exhibition: 
four handcrafted marionettes whose portraits inspire 
reflection on historiography and political narration. Here, 
the dramatis personae are: Julia Schucht (1896–1980), the 
wife of Antonio Gramsci; Toussaint Louverture, the leader of 
the Haitian Revolution who died a prisoner in France in 1803; 
John Chavafambira, the “Black Hamlet” from early African 
psychoanalysis documented in a novelistic narrative set in 
Johannesburg in the 1930s; and the celebrated automobile 
tycoon Henry Ford. Four characters in search of an author to 
recount their exemplary lives that have already appeared in 
previous projects and writings by Peter Friedl since the 1990s. 



Ekipi i regjisorëve italianë, i përbërë nga Yervant Gianikian dhe Angela Ricci Lucchi, 
shpërtheu në skenën filmike në vitin 1986 me punimin e tyre madhor eksperimental From 
the Pole to the Equator (Nga poli deri në ekuator). Ky punim befasues i vendosi në pararojë 
të lëvizjes së filmave dokumentarë dhe ishte hyrje në ato që do të bëheshin tema të 
përsëritura në punën e tyre: paqja dhe lufta, imperializmi dhe eksploatimi i njerëzve më pak 
të privilegjuar. Stili karakteristik i çiftit shpesh përfshin manipulimin e xhirimeve të rralla 
përmes ri-fotografimit, ngjyrosjes selektive me dorë dhe ndryshimit të shpejtësisë së filmit 
për të prodhuar një punim final që ka një cilësi dukshëm mistike. Pamjet mahnitëse që 
Gianiakian dhe Richi Lucchi krijojnë, e që shpesh i theksojnë me muzikë origjinale, shthurin 
ideologji dhe konflikte në momente të caktuara në histori. Kjo strategji zbulon thellësi 
kuptimesh, simbolesh dhe metaforash vizuale që në forma tjera do t’i iknin shikuesve. 

DIANA’S LOOKING GLASS (Pasqyra e Dianës), 1997, 
video, 29’

Filmi është i bazuar në xhirime të shpërndara që janë mbledhur 
bashkë në një formë të re kompilimi. Dy nga anijet e Kaligulës 
dergjen në fund të liqenit Nemi. Për t’i nxjerrë ato, liqeni thahet. 
1926-1940: intervali kohor i ditarit filmik, destinacioni një pyll 
mitologjik dhe liqeni, historia industriale që përdorë arkeologjinë 
për të dokumentuar kërkimin e “Romanitetit,” rrënjët e fashizmit 
dhe fillet e tij imperialiste. Prapa kësaj ndërmarrjeje qëndron 
Mussolini. Më 20 tetor 1927 ai shtyp një levë për ta nisë tharjen e 
liqenit. Deri në verën tjetër anija e parë zbulohet plotësisht pasi që 
niveli i liqenit bie për 20 metra. Anija është 64 metra e gjatë dhe 
20 metra e gjërë. Gjatë viteve në vijim, anija e dytë del poashtu 
në sipërfaqe. Një falltar me lavjerrës kërkon pa sukses nëpër baltë 
anijen e tretë të Kaligulës. 
Ndryshimet në imazhin publik të Mussolinit, i cili kthehet në Nemi 
më 21 prill 1940. Ai inauguron muzeun ku janë strehuar dy anijet. 
Turma i jep dhurata rituale që përkujtojnë legjendën e lashtë të 
liqenit Nemi.
Miti i Dianës. Legjenda. Dega e Artë.
Turner-i mbi udhëtimet e tija në Itali në vitin 1819. Pranë liqenit 
Nemi e pikturon The Golden Bough (Dega e Artë) që paraqet 
mitin e Dianës. Miti dhe legjenda janë përshkruar nga James G. 
Frazer në librin e tij The Golden Bough. Ludwig Wittgenstein ia ka 
dedikuar një libër punës së Frazer, me titullin Shënime për Degën e 
Artë (Bemerkungen über Frazers “The Golden Bough”). Liqeni Nemi 
është pasqyra e Dianës. Pylli i saj ka një rojtar, mbretin e pyllit. 
Ai është mbret dhe vrasës në të njëjtën kohë. Vetëm një skllav i 
ikur do të mund të shkëpuste degën e artë nga druri i shenjtë dhe 
të vriste mbretin. Të gjithë mbretërit priftërinj kane vdekur një 
vdekje të dhunshme. Gjatë periudhës romake, Kaligula ripërtërin 
mitin e Dianës dhe vret priftin e fundit. Mbi liqe ai ndërton dy 
anije të mëdha, që mund të ishin tempuj që rrinë pezull. Pasi që ai 
përjeton një vdekje të dhunshme në vitin 41 p.e.r., anijet fundosen 
në mënyrë të mistershme gjatë një stuhie. Një nëntitull origjinal: 
“Monument i ekspertizës romake në ndërtimin e anijeve luftarake 
me të cilat romakët pushtuan perandorinë dhe me shekuj ruajtën 

The Italian filmmaking team composed of Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi 
burst onto the film scene in 1986 with their landmark experimental work From the Pole 
to the Equator. This startling work placed them at the forefront of the documentary film 
movement and introduced what would become recurrent themes in their work: peace and 
war, imperialism, and the exploitation of the underprivileged. The pair’s signature style 
often involves the manipulation of rare footage through re-photographing, selectively 
hand tinting, and altering film speed to produce a final work of a distinctly otherworldly 
quality. The stunning visuals Gianikian and Ricci Lucchi create—and often enhance with 
original music—unravel ideologies and conflicts in a given moment in history. This strategy 
reveals depths of meaning, symbols, and visual metaphors that might otherwise be lost to 
viewers. 

DIANA’S LOOKING GLASS, 1997, 
video, 29’

The film is based on scattered footage that has been gathered 
together in a new form of compilation. Two of Caligula’s boats 
lie at the bottom of Lake Nemi. In order to recover them, the 
lake is drained. 1926-1940: the time span of the film diary, the 
destination of a mythological forest and the lake, industrial 
history that uses archaeology to document the search for 
“Romanity,” the roots of fascism and its imperial origins. 
Mussolini is behind the undertaking. On October 20th, 1927, he 
presses a lever to initiate the draining of the lake. By the following 
summer the first boat is completely uncovered after the level of 
the lake has been lowered by 20 metres. The boat is 64 metres 
long and 20 metres wide. Over the next few years the second boat 
comes to the surface. A diviner with a pendulum unsuccessfully 
looks for Caligula’s third boat in the mud.
Changes in the public image of Mussolini, who comes back to 
Nemi on April 21st, 1940. He inaugurates the museum where the 
two boats have been housed. From the crowd he receives ritual 
gifts reminiscent of the ancient legend of lake Nemi.
The Myth of Diana. The legend. The Golden Bough.
Turner on his travels in Italy in 1819. By Lake Nemi he paints The 
Golden Bough, depicting the myth of Diana. The myth and the 
legend were described by James G. Frazer in his book The Golden 
Bough. Ludwig Wittgenstein dedicated a book to Frazer’s work: 
Notes on The Golden Bough. Lake Nemi is Diana’s mirror. Her 
forest has a guardian, the king of the forest. He is a king and a 
murderer at the same time. A fleeing slave could tear a golden 
branch from the sacred tree and kill the king. All the priest kings 
have died a violent death.  During the Roman era, Caligula 
renewed the myth of Diana and kills the last priest. On the lake 
he builds two big ships, which may be floating temples. After 
he meets with a violent death in 41 AD, the ships mysteriously 
sink in a storm. An original caption: “Monument to the Romans’ 
expertise in building warships with which Roman conquered the 
empire and for centuries maintained its universal domination.” 
The film documents the metaphysical idea pertaining to 



dominimin e saj universal”. Filmi dokumenton idenë metafizike 
të ndërlidhur me ëndrrën e pushtimit të një perandorie, prej 
implementimit të tij praktik në ekspeditën në Afrikë. Kohëzgjatja 
nga hyrja e Musolinit në Tripoli më 1926 gjatë “Vitit Napoleonik” 
deri tek bombat me gaz sulfurik që u përdorën në Etiopi më 1935 
dhe 1936. 
Epilogu: muzeu dhe anijet shkatërrohen nga një zjarr i nisur nga 
ushtarë gjermanë në ikje e sipër. 

the dream of conquering an empire, from its practical 
implementation in the African campaign. The period spanning 
from Mussolini’s entry in Tripoli in 1926 during his “Napoleonic 
Year” to the mustard gas bombs used in Ethiopia in 1935 and 1936.
Epilogue: the museum and the boats are destroyed in a fire 
started by fleeing German soldiers.



Uran Hajdari (i lindur më 1935, jeton në Tiranë, Shqipëri) ka studiuar skulpturë nga viti 
1948 deri më 1952 në Shkollën e Arteve Jordan Misja në Tiranë. Me pasë vazhdoi studimet 
në Akademinë e Arteve të Bukura në Pekin, Kinë (1961 - 1966). Pas kthimit në Shqipëri, 
punoi në shkollën e Artit Jordan Misja si mësues.
Ai ka pasur disa ekspozita personale përfshirë një shfaqje në Pekin në vitin 1966, ‘Satirë 
në Skulpturë’ (Satire in Sculpture) në vitin 1973 në pesë qytete të Shqipërisë, ku u shfaqen 
gjithsej 165 vepra, dhe Satirë në Skulpturë 2 (Satire in Sculpture 2) në vitin 1992 në Tiranë. 
Ai ka bere skulptura të shumta publike, ndër të cilat është Skënderbeu në vitin 2004, Baba 
Reshat Bardhi në vitin 2003, Imam Aliu dhe Haxhi Bektash Veliu në vitin 2002, Baba Rexhepi 
në vitin 2000, Nënë Tereza në vitin 1998, dhe Dervish Luzha në vitin 1996.

Satirë në skulpturë (Satire in Sculpture)
(Shqipëria marshon përpara), 1973, 
30 skulptura balte 
Me të drejtë nga Galeria Kombëtare e Arteve e Shqipërisë

Shqipëria marshon përpara u shfaq për herë të parë në sallën e 
katit përdhes të Pallatit të Kulturës Shqiptare (Opera House), në 
vitin 1973. Puna përbëhej nga një skulpturë e madhe - një figurë 
femre - duke marshuar, i rrethuar nga 46 skulptura të vogla, 
disa prej tyre me tri koka, disa prej tyre me dy koka dhe disa prej 
tyre vetëm me një kokë. Të gjitha kokat përfaqësojnë shtresat 
“reaksionare”, obskurantiste dhe mikro-borgjezie të shoqërisë, 
mbetjet e së kaluarës që janë duke u zbehur nga marshimi i 
Gruas së Re Shqiptare.

Uran Hajdari (born in 1935, lives in Tirana, Albania) studied sculpture from 1948 to 1952 
at Jordan Misja Art School in Tirana. He continued his studies at the Academy of Fine 
Arts in Beijing, China, from 1961 to 1966. After his return to Albania, he worked at Jordan 
Misja Art School as a teacher. He has had a number of solo exhibitions including a show 
in Beijing in 1966, Satire in Sculpture in 1973 in five cities in Albania where he showed 165 
works, and Satire in Sculpture 2 in 1992 in Tirana. He made numerous public sculptures, 
among which Skenderbeu in 2004, Baba Reshat Bardhi in 2003, Imam Aliu and Haxhi 
Bektash Veliu in 2002, Baba Rexhepi in 2000, Mother Theresa in 1998, and Dervish Luzha in 
1996.

Satire in sculpture (Albania is Marching Ahead), 1973, 
30 clay sculptures
Courtesy of National Art Gallery, Albania

Albania is Marching Ahead was shown for the first time in the 
ground floor hall of the Albanian Palace of Culture (Opera 
House), in 1973. The piece consisted of a large sculpture – a 
woman figure – marching on, surrounded by 46 small sculptural 
groups (the heads), some of them triple-headed, some of them 
double-headed and some of them single-headed. All heads 
represent all “reactionary,” obscurantist and micro-bourgeoisie 
layers of society, remnants of the past that are fading away from 
the march of the New Albanian Woman. 



Flaka Haliti (e lindur në vitin 1982, Prishtinë. Jeton dhe punon në Munih, Prishtinë dhe 
Vjenë) ka diplomuar në vitin 2006 në Akademinë e Arteve të Bukura në Universitetin e 
Prishtinës dhe studioi Artet e Bukura prej 2008 deri në 2013 në Städelschule, Frankfurt am 
Main. Prej vitit 2013 ajo është pjesëmarrëse në programin e doktoraturës në praktikë në 
Akademinë e Arteve të Bukura në Vjenë. 

Puna e saj është e bazuar në mediat e përziera, dhe është shfaqur në një sërë ekspozitash 
personale dhe të përbashkëta përfshirë në MUMOK – Muzeu i Artit Modern, Vjenë; MUSAC, 
Muzeu i Artit Bashkëkohor në Castilla, Leon; ZKM Muzeu i Artit Bashkëkohor, Karlsruhe; 
Salloni i 54-t i Tetorit, Beograd; Galeria Martin Janda, Vjenë; Weltkulturen Museum, 
Frankfurt; Galeria Kombëtare e Kosovës, Bienali i parë i Brukselit, Bruksel; Stacion – Qendra 
për Art Bashkëkohor, Prishtinë; Siemens ArtLab Gallery, Vjenë; Galeria Kombëtare e 
Arteve, Tiranë; press to exit project space, Shkup; Muzeu i Skulpturës Gliptoteka HAZU, 
Zagreb; Muzeu i Artit Bashkëkohor Vojvodina, Napon, Novi Sad; Bienali SPAPORT, Sarajevë; 
Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Muzeu i Historisë së Jugosllavisë, Beograd; Portikus, 
Frankfurt Main. 

Është fituese e çmimit Henkel Art Award 2013, që jepet në bashkëpunim me KulturKontakt 
Austria dhe Muzeun e Artit Bashkëkohor në Vjenë-MUMOK, fituese e përbashkët në 
Sallonin e 54-t të Tetorit 2013, Beograd, dhe fituese e çmimit të parë për "Agriculture and 
Banking", organizuar nga Stadelschule dhe Rentenbank.

Hoods Required Beyond This Point (Kapuçat nevojiten pas 
kësaj pike), 2013, 
5 vizatime, marker me ngjyrë, ngjyrë neoni me bazë uji, 
korniza druri me xham të vjetër, nga 21 x 29,7 cm

Titulli i punës i referohet etiketave të shkruara që vendosen në 
zona specifike në format të shenjës paralajmëruese, ku nuk 
mund të kalosh pa pasur mbulesë, maskë, ose kapuç. Kjo është 
një kërkesë për një objekt që mundëson mobilitet. Në këtë rast, 
titulli i punimit krijon një metaforë, duke ju referuar situatës 
në të cilën kapuçi mund të ketë konotacion pozitiv ose negativ 
varësisht prej temporaliteteve të ndryshme të leximit. Sërish 
shenja paralajmëruese supozohet se paraqet një vijë kufitare, 
apo në të kundërtën, një liri nga trupat tonë për të përjetuar 
pikën matanë, por vetëm duke përdorur kapuçin. Në atë rast 
peizazhi i vizatimit bëhet hapësirë e dyshimit që manifestohet 
me dëshirën ose hezitimin për të hyrë.

Flaka Haliti (born 1982, Prishtina. Lives and works in Munich, Prishtina and Vienna) 
graduated in 2006 from the Academy of Arts, Prishtina University and studied Fine Arts 
from 2008 to 2013 at Städelschule, Frankfurt am Main. Since 2013 she is a participant at 
the Academy of Fine Arts’s PhD in Practice program in Vienna.

Her work is mixed-media based, and has been shown in numerous solo and group 
exhibitions including MUMOK-Museum of Modern Art, Vienna; MUSAC, Museum of 
Contemporary Art of Castilla, León; ZKM Museum of Contemporary Art, Karlsruhe; 54th 
October Salon, Belgrade; Gallery Martin Janda, Vienna; Weltkulturen Museum, Frankfurt; 
Kosovo National Gallery, Brussels Biennial 1, Brussels; Stacion – Center for Contemporary 
Art, Prishtina; Siemens ArtLab Gallery, Vienna; National Art Gallery, Tirana; press to 
exit project space, Skopje; Sculpture Museum Gliptoteka HAZU, Zagreb; Museum of 
Contemporary Art Vojvodina, Napon, Novi Sad; SPAPORT Biennial, Sarajevo; Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin; Museum of Yugoslav History, Belgrade; Portikus, Frankfurt Main. 

She is a winner of the Henkel Art Award 2013, granted in cooperation with KulturKontakt 
Austria and the Museum of Modern Art in Vienna-MUMOK, joined winner of 54th October 
Salon 2013, Belgrade, and First Prize of Agriculture and Banking, organized by the 
Städelschule and Rentenbank.

Hoods Required Beyond This Point, 2013, 
5 drawings, colour text highlighter, neon water-based ink, 
wooden frames with antique glass, 21 x 29,7 cm each 

The title of the work refers to written labels that are displayed 
in specific areas in a warning-sign format, where you cannot 
pass without a cover, a mask, or a hood. This is a request for 
an object enabling mobility. In this case, the title of the work 
creates a metaphor, referring to a situation where the hood 
could be connoted either positively or negatively depending on 
different temporalities of reading. Once more the warning sign 
presumably presents a borderline or, in contrast, a freedom for 
our bodies to experience the point beyond, but only by using the 
hood. In that case the drawing’s landscape becomes a space of 
doubt manifested by a desire or a hesitation to enter. 



Ibro Hasanović (Ljubovija, ish Jugosllavi, i lindur më 1981; jeton dhe punon në Prishtinë) 
ka studiuar dizajn të produkteve në Akademinë e Arteve të Bukura në Sarajevë dhe art 
dhe kinema në Le Fresnoy- Studio national des arts contemporains në Francë. Punët 
e tija – filmat, videot, fotografitë dhe instalacionet – formësohen brenda lidhjes mes 
politikes dhe poetikes, duke prekur mbi çështje të historive gojore dhe individuale, 
kujtesës kolektive dhe arkivave personale. Ekspozita personale dhe shfaqje të selektuara 
përfshijnë: Letters (Letra) Tobačna Cultural Center, Ljubljanë (2013); Artists’ Cinema: 
Ibro Hasanovic (Kinemaja e artistit: Ibro Hasanović), Muzeu i Artit Bashkëkohor, 
Zagreb (2013); A Short Story (Një tregim i shkurtër), Turku Art Museum, Finlandë 
(2012); Stories (Tregime), Galleria A+A (Slovenian Exhibition Centre), Venedik (2011). 
Ekspozita kolektive: Memory Lane (Shtegu i Kujtimeve), Galerie du Jour – agnès b, Paris 
(2014); Attention Economy (Ekonomia e Vëmendjes), Kunsthalle Wien (2014); ...Was ist 
Kunst? ...Resuming Fragmented Histories (...Was ist Kunst? ... Duke vazhduar histori 
të fragmentuara), Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Grac (2013); 2nd Project 
Biennial D-0 ARK Underground, Konjic (2013); Voices of Truth (Zëra të vërtetës), Villa 
Romana, Firencë (2012); It’s time we got to know each other (Është koha ta njohim 
njëri tjetrin), October Salon i 52të, Beograd (2011); Windows upon Oceans (Dritare mbi 
oqeane), Salla e Koncerteve në Selanik (2011); 255.804 km2, Muzeu i Qytetit të Ljublanës 
(2010); Il padiglione immaginario di Bosnia-Herzegovina, Galleria d’Arte Moderna Palazzo 
Forti, Verona (2009); When Absence Becomes Presence (Kur mungesa bëhet prezencë), 
Washington Project for the Arts (2008). 

30. Nov ‘93 - Pieter Bruegel in the Letters of My Father 
30 Nën. ’93 – Pieter Bruegel në Letrat e Babait Tim), 2013, 
VHS e transferuar në DVD, 3:37 min
Me të drejtë nga aritisti dhe Gandy Gallery, Bratislava

Në librin e tij Images in Spite of All (Imazhe përkundër 
gjithçkafit), filozofi Georges Didi-Huberman shkruan se në 
mënyrë që të dimë, ne duhet ta paramendojmë për veten tonë. 
Kështu, çka paramendojmë kur e shohim filmin e shkurtë të Ibro 
Hasanović, origjinalisht të inçizuar në kasetë VHS nga babai 
i Hasanović, Hamdiu, në nëntor të vitit 1993 ? Një vërejtje e 
shkurtë e shkruar nga artisti që e shoqëron punën e përmendë 
që : “Video i bërë nga një ‘VHS-letër’ që babai im ma ka dërguar 
gjatë luftës në Bosnjë”. Shpejt i bimë në fije që nuk jemi duke 
parë vetëm sekuenca të imazheve të gëzueshme të fëmijëve duke 
luajtur në borë, dhe të njerëzve duke folur nëpër rrugë në një 
atmosferë gati bukolike të një qyteti të vogël në Bosnjë, por që 
jemi duke u përballë me një arkivë specifike të mungesave, dhe të 
ashpërsisë së luftës, që s’është e dukshme në shikim të parë. Këto 
mungesa, këto imazhe të mangëta i referohen ngjarjeve që kanë 
ndodhë në kohë dhe hapësirë reale; ato janë kujtime të inçizuara 
për familjen Hasanović që nuk është aty, në mënyrë që të ruhet 
dhe të kuptohet historia familjare.

Ka ngjashmëri në mes të kësaj pune dhe copës së shkurtë të 
Godard nga e 1993ta Je Vous Salue, Sarajevo. Në këtë film Godard 
flet për kulturën si rregull ndërsa artin si përjashtim, duke thënë 
që gjithçka flet për rregullën por asgjë për përjashtimin sepse arti 
nuk mund të tregohet, mundet vetëm të xhirohet, kompozohet ... 

Ibro Hasanović (Ljubovija, ex -Yugoslavia, b. 1981. Lives and works in Pristina) studied 
product design at the Academy of Fine Arts in Sarajevo, and arts and cinema at Le Fresnoy 
– Studio national des arts contemporains in France. His works – films, videos, photographs 
and installations – are formed in the relationship between the political and the poetic, 
touching upon issues of oral and individual histories, collective memory and personal 
archives. Selected solo exhibitions and screenings include: Letters, Tobačna Cultural Center, 
Ljubljana (2013); Artists’ Cinema: Ibro Hasanovicć, Museum of Contemporary Art, Zagreb 
(2013); A Short Story, Turku Art Museum, Finland (2012); Stories, Galleria A+A (Slovenian 
Exhibition Centre), Venice (2011). Group exhibitions: Memory Lane, Galerie du Jour – agnès 
b, Paris (2014); Attention Economy, Kunsthalle Wien (2014); ...Was ist Kunst? ...Resuming 
Fragmented Histories, Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Graz (2013); 2nd Project 
Biennial D-0 ARK Underground, Konjic (2013); Voices of Truth, Villa Romana, Florence (2012); 
It’s time we got to know each other, 52nd October Salon, Belgrade (2011); Windows upon 
Oceans, Thessaloniki Concert Hall (2011); 255.804 km2, City Museum of Ljubljana (2010); 
Il padiglione immaginario di Bosnia-Herzegovina, Galleria d’Arte Moderna Palazzo Forti, 
Verona (2009); When Absence Becomes Presence, Washington Project for the Arts (2008). 

30. Nov ‘93 - Pieter Bruegel in the Letters of 
My Father, 2013, 
VHS transferred to DVD, 3:37 min
Courtesy the artist and Gandy Gallery, Bratislava

In his book Images in Spite of All, philosopher Georges Didi-
Huberman wrote that in order to know, we must imagine 
for ourselves. So, what do we imagine when watching Ibro 
Hasanović’s short film, originally recorded on a VHS tape by 
Hasanović’s father Hamdija back in November 1993? A short 
notice written by the artist accompanying the work mentioned: 
“Video made out of the ‘VHS letter’ that my father sent me 
during the war in Bosnia.” We soon realize that we are not only 
watching sequences of cheerful images of children playing in 
the snow, and people talking in the streets in the almost bucolic 
atmosphere of a small town in Bosnia, but that we are dealing 
with a specific archive of absences, and the harshness of war, 
not evident at first glance. These absences, these incomplete 
images refer to events that happened in real time and space; 
they are memories recorded for the absent Hasanović family, in 
order to preserve and understand the family history. 

There are some resemblances between this work and Godard’s 
1993 short piece Je Vous Salue, Sarajevo. In his film Godard 
speaks about culture as a rule and art as an exception, saying 
that everything speaks about the rule but nothing about the 
exception because art cannot be told, it can only be filmed, 
composed... or lived. Similarly, Hasanović uses a very personal 
document, his father’s VHS recording, which he reorganizes in 
such a way that it becomes a place for imagination, for the 
creation of absent history. Not only for his family, but also for us, 
observers in a gallery space. What we really see in this film is “the 
art of the living.” 



apo jetohet. Ngjashëm, Hasanović përdorë një dokument shumë 
personal, VHS inçizimin e babait të vet, të cilin e riorganizon 
në një mënyrë që bëhet hapësirë për imagjinatë, për krijimin 
historisë së munguar. Jo vetëm për familjen e tij, por edhe për 
ne, vështrues në një hapësirë galerie. Çka realisht shohim në këtë 
film është “arti i të jetuarit”. 

(nga një tekst I Bojana Piškur, Tetor 2013 hyperlink : http://
schizocurating.ëordpress.com/2013/10/30/30-nov-93-pieter-
brueghel-in-the-letters-of-my-father/ )

Black Chronicles (Kronika të Zeza), projekt në vazhdim e 
sipër , 2014, 
arkiv fotografish, 28 A4 fotografi me ngjyrë

Black Chronicles është një koleksion fotografish që përdoren si 
“ilustrime” për kolumnën e krimit “Crna Hronika” në gazetën 
boshnjake Oslobođenje. Edhe pse lexuesit mund të mos i 
kushtojnë shumë rëndësi këtyre imazheve që botohen për ditë, 
ato bëhen pjesë e një vetëdije kolektive, duke funksionuar si një 
formë e “propagandës psikotike” për shoqërinë e frikës. 

(from a text by Bojana Piškur, October 2013 Link : http://
schizocurating.wordpress.com/2013/10/30/30-nov-93-pieter-
brueghel-in-the-letters-of-my-father/ )

Black Chronicles, ongoing project, 2014, 
photographic archive, 28 A4 colour prints

Black Chronicles is a collection of photographs that are used as 
“illustrations” for the crime related column “Crna Hronika” in 
the Bosnian newspaper Oslobođenje. Although the readers might 
not pay much attention to these images appearing daily, they 
become part of the collective consciousness, functioning as some 
sort of “psychotic propaganda” about the society of fear. 



Pierre Huyghe (I lindur më 1962 në Paris, studio në École nationale des arts décoratifs 
në Paris) në vitin 1995 e themeloi Asociacionin e Kohëve të Liruara, që kishte për qëllim 
“zhvillimin e kohës joproduktive, reflektimin mbi kohën e lirë, dhe elaborimin e një 
shoqërie pa punë.” Huyghe i vë në pyetje marrëdhëniet me kohën dhe kujtesën kolektive, 
dhe ri-shpikë mënyra të reja të festimit. “Jam i interesuar në cilësinë vitale të imazheve, 
mënyrën se si një ide, një artefakt, një gjuhë, mund të rrjedhë në realitetin e kushtëzuar, 
biologjik, mineral, dhe fizik. Ka të bëjë me ekspozimin e dikujt ndaj diçkaje, e jo diçka 
dikujt. 

The Host and the Cloud, (Nikoqiri dhe reja) 2009 - 2010 
HD video, surround sound 122 min.
Me të drejtë nga artisti dhe Marian Goodman Gallery, 
New York. 

Filmi ka burimin tek një varg eksperimentesh për së gjalli të bëra 
gjatë tre ditëve në Museée des arts et des traditions populaires 
(ATP) në Paris gjatë festave të Halloween-it, Shën Valentinit, 
dhe ditës së punëtorëve, kur muzeu (i mbyllur për publikun për 
një kohë të gjatë) u bë nikoqir i disa situatave të nxitura nga 
Pierre Huyghe të cilat pastaj evoluonin në mënyrë të natyrshme. 
Pesëmbëdhjetë aktorë endeshin në muzeun e braktisur, duke 
reaguar spontanisht ndaj stimujve të ndryshëm (hapave për 
fjetje, hipnozës, alkoolit, e kështu me radhë), deri sa 50 persona 
tjerë vepronin si audiencë. Siç shpjegon artisti, “në këtë përvojë 
intensive, disa veprime u performuan, deri sa disa tjera ishin 
jashtë kontrollit, kaotike, si për aktorët po ashtu edhe për mua ... 
ishte në rend të parë një ekzorcizëm, diçka që ndodhë në botën 
reale, e që nuk na drejtohet neve.”

Pierre Huyghe (born 1962 in Paris, studied at the École nationale des arts décoratifs 
in Paris) founded in 1995 the Association of Freed Times, which aimed at “developing 
unproductive times, for reflecting on free times, and the elaboration of a society without 
work.” Huyghe questions the relations with time and collective memory, and reinvents 
new celebratory modes. “I'm interested in the vital quality of images, the way an idea, 
and artefact, a language may flow in the contingent, biological, mineral, physical reality. 
It's about exposing someone to something, rather than something to someone.” 

The Host and the Cloud, 2009-2010
video HD, surround sound, 122 minutes.
Courtesy the artist, and Marian Goodman Gallery, 
New York.  

The film stems from a series of live experiments led during three 
days at the Musée des arts et des traditions populaires (ATP) in 
Paris during Halloween, Valentine's Day and Labour Day, when 
the museum (closed to the public for a long time) hosted a set 
of situations initiated by Pierre Huyghe then evolving naturally. 
Fifteen actors wandered around the abandoned museum, 
spontaneously reacting to various stimuli (sleeping pills, 
hypnosis, alcohol, and so forth), while fifty other persons acted 
as an audience. As the artist explains, “In this intense experience, 
some actions were performed, while other were out of control, 
chaotic, both for the actor as and for myself ... It was first and 
foremost an exorcism, something taking place in the real world, 
while not being addressed to us.” 



Adela Jusić (e lindur më 1982 në Sarajevë, Bosnje e Hercegovinë. Jeton dhe punon në Sa-
rajevë) është themeluese dhe anëtare e Asociacionit për Kulturë dhe Art CRVENA, dhe së 
fundmi ishte në rezidencë në TICAB, Tiranë. Disa nga ekspozitat e saj personale të kohëve 
të fundit janë: Ride the Recoil – projekt online i Triple Canopy, New York, 2013; What has 
our struggle given us? (Çfarë na dha mundi ynë?), Galeria Duplex, Sarajevë, 2013; Bedtime 
Stories (Tregime të gjumit), në bashkëpunim me Lana Čmajčanin, Pogon Jedinstvo, Gale-
ria 90-60-90, Zagreb, 2013; When I die, you can do what you want (Kur vdes unë, ti mund 
të bësh çfarë të duash), ekspozita Çmimi për artistët e ri vizual Zvono, Galeria Duplex, 
Sarajevë, 2011;dhe ekspozitat në grup në vitin 2014:
Memory Lane, Galerie du Jour agnès b, Paris, Francë; SHARE – Too much History, MORE 
Future (Tepër Histori, MË SHUMË të ardhme), Muzeu i artit bashkëkohor, Zagreb; A Time 
for Dreams (Një kohë për ëndrra), Bienalja e IV-t ndërkombëtare e Moskës për art të të 
rinjve, Muzeu i Moskës; AWARE, Festivali i filmit ndërkombëtar Syros, Hermoupolis, Syros; 
BiH scene, Muzeu kombëtar i Malit të Zi, Cetinje; Balcony to the Balkans (Ballkon drejt 
Ballkanit), Staatliche Kunsthalle Baden-Baden; Throw your body into the battle / Jeter son 
corps dans la bataille festival i performancës, Le Commun, Gjenevë; MUNDUS VADE RET-
RO, KIBLA, Maribor.

Ride the Recoil, 2012 - 2014
zë, kompjuter 
 
Me mbështetjen dhe bashkëpunimin e Ervin Prašljivić 
Audio produksioni dhe falënderime të veçanta për Ognjen 
Šavija

Ride the Recoil bazohet në kritikat për video-lojën Sniper Ghost 
Warrior 2, të publikuar së voni. Loja me perspektivë nga veta 
e parë, me ngjarje të vendosur në Sarajevë, paraqet snajperë 
Amerikanë të cilët e mbrojnë qytetin nga një ushtri armiqësore 
dhe prezanton një korrektim të historisë. Operacioni Archangel 
në vitin 1993 ka detyrën kryesore që të ofrojë dëshmi të gjeno-
cidit në mënyrë që NATO të ndërmerr masa. Pas mbledhjes së 
dëshmive për gjenocid, ushtari Amerikan e vret Marko Vladić-in 
(qartë Ratko Mladić*) dhe i jap fund vuajtjes së qytetarëve që 
jetonin të rrethuar. “Drejtësi për fantazmat e Sarajevës” thotë një 
personazh në fund të këtij seksioni të lojës. 

Copëza e zërit është e përbërë nga udhëzimet për luajtjen efe-
ktive të lojës, të publikuara nga krijuesit, duke u fokusuar në të 
qenit snajper i mirë. Këto udhëzime qëndrojnë në kontrast me 
udhëzimet personale të artistit se si të shmangen gjuajtjet e sna-
jperëve. “Duke pasur parasysh se isha 10-14 vjeç gjatë luftës, këto 
janë përvojat e mija personale dhe të gjeneratës sime.”

*Ratko Mladić është një ish-udhëheqës ushtarak Serb nga Bosnja i 
akuzuar për kryerjen e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzim-
it, dhe gjenocid. Më 31 Maj 2011, Mladiqi u ekstradua në Hagë, ku 
u procedua në qendrën e mbajtjes e cila mban të dyshuarit për 
Tribunalin Ndërkombëtar të Krimeve për ish-Jugosllavinë. Gjykimi i 
tij formalisht ka filluar në Hagë më 16 Maj 2012. 
Ride the Recoil u zhvillua me mbështetjen teknike të Ervin Prašl-

Adela Jusić (born in 1982 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Lives and works in 
Sarajevo) is the founder and member of the Association for Culture and Art CRVENA, and 
was recently in residency at TICAB, Tirana. Her recent solo exhibitions include:
Ride the Recoil – Triple Canopy online project, New York, 2013; What has our struggle given 
us?, Duplex Gallery, Sarajevo, 2013; Bedtime Stories, in collaboration with Lana Čmajčanin, 
Pogon Jedinstvo, 90-60-90 Gallery, Zagreb, 2013; When I die, you can do what you want, 
Zvono Young Visual Artist Award exhibition, Duplex gallery, Sarajevo, 2011; and group 
exhibitions in 2014:
Memory Lane, Galerie du Jour agnès b, Paris, France; SHARE – Too much History, 
MORE Future, Museum of Contemporary Art, Zagreb; A Time for Dreams, IV  Moscow 
International Biennale for Young Art, Museum of Moscow; AWARE, Syros International Film 
Festival, Hermoupolis, Syros; BiH scene, National Museum Montenegro, Cetinje; Balcony to 
the Balkans, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden; Throw your body into the battle / Jeter 
son corps dans la bataille performance festival, Le Commun, Geneva; MUNDUS VADE 
RETRO, KIBLA, Maribor.

Ride the Recoil, 2012 - 2014
sound, computer 
 
With the support and in collaboration with Ervin Prašljivić 
Audio production and special thanks to Ognjen Šavija

Ride the Recoil is based on drawing criticism to recently released 
video game Sniper Ghost Warrior 2. The first-person shooter video 
game, set in besieged Sarajevo, features American snipers who 
defend the city from an attacking army and presents a historical 
corrective. The Operation called Archangel in 1993 has a main 
task to provide evidence of genocide so that the NATO may take 
action. After collecting evidence of genocide, the American 
soldier kills Marko Vladić (obviously Ratko Mladić*) and puts a 
stop to the suffering of besieged citizens. “Justice for the ghosts 
of Sarajevo,” says one character at the end of this section of the 
game.

The sound piece is consisting of instructions for playing the game 
effectively, published by the creators, focusing on how to be a 
good sniper. These instructions are juxtaposed to the artist’s 
own instructions on how to avoid sniper shots. “Having in mind 
I was 10-14 years old during the war, these are personal and my 
generation’s experiences.”

*Ratko Mladić is a former Bosnian Serb military leader accused of 
committing war crimes, crimes against humanity and genocide. 
On May 31st, 2011, Mladić was extradited to The Hague, where he 
was processed at the detention centre that holds suspects for the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. His trial 
formally began in the Hague on 16 May 2012.

Ride the Recoil was developed with technical support by Ervin 
Prašljivić and Ognjen Šavija, and published as part of Triple 
Canopy’s Internet as Material project area, which receives 



jivić-it dhe Ognjen Šavija-s, dhe u publikua si pjesë e fushës së 
projektit Internet as Material (Interneti si Material) të Triple Can-
opy, që mbështetet nga Fondacioni Andy Warhol për Arte Vizuale, 
dhe prej Fondacionit Brown, Inc. në Houston, nga Fondacioni 
Lambent, Fondacioni Fund for Tides, National Endowment for the 
Arts, Departamenti për Çështje kulturore i qytetit të New York-ut 
në bashkëpunim me Këshillin e qytetit, dhe me këshillin e shtetit 
të New York-ut për Arte. Ride the Recoil u zhvillua si produkt i Per-
fect Strangers, një sërë programesh publike të organizuara nga 
Triple Canopy në Sarajevë, Bosnje e Hercegovinë, në Qershor 2012, 
me mbështetje të CEC Artslink. 

Triple Canopy është magazinë online, hapësirë pune, dhe plat-
formë për aktivitete editoriale dhe kuratoriale. Duke punuar së 
bashku me autorë, artistë, dhe hulumtues, Triple Canopy lehtë-
son projekte që angazhojnë karakteristikat specifike të Internetit 
si forum publik dhe si medium, me praktikat e veta në evoluim 
e sipër të leximit dhe shikimit, ekonomive të vëmendjes, dhe 
mënyrave të interaksionit. Duke bërë kështu, Triple Canopy është 
duke nisur një fushë të zgjeruar të publikimit, duke u thirrur në 
historinë e kulturës së shtypit por njëkohësisht duke vepruar si 
qendër për eksplorimin e formave të reja dhe hapësirave publike 
të formuara rreth tyre. Triple Canopy është organizatë 501(c)3 
jofitimprurëse. 

support from the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, the 
Brown Foundation, Inc., of Houston, the Lambent Foundation 
Fund of Tides Foundation, the National Endowment for the Arts, 
the New York City Department of Cultural Affairs in partnership 
with the City Council, and the New York State Council on the 
Arts. Ride the Recoil developed as an outgrowth of Perfect 
Strangers, a series of public programs Triple Canopy organized 
in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, in June, 2012, with support 
from CEC Artslink.

Triple Canopy is an online magazine, workspace, and platform for 
editorial and curatorial activities. Working collaboratively with 
writers, artists, and researchers, Triple Canopy facilitates projects 
that engage the Internet’s specific characteristics as a public 
forum and as a medium, one with its own evolving practices 
of reading and viewing, economies of attention, and modes of 
interaction. In doing so, Triple Canopy is charting an expanded 
field of publication, drawing on the history of print culture 
while acting as a hub for the exploration of emerging forms and 
the public spaces constituted around them. Triple Canopy is a 
nonprofit 501(c)3 organization.



Genc Kadriu, artist dhe poet, u lind në vitin e revolucionit të mikro-kompjuterit, në vitin 
e Ditës së parë Ndërkombëtare të Grave, koncertit të parë të Sex Pistols, në Saint Martins 
College, dhe ditës së pavarësisë së Cape Verde, pas 500 vjet të pushtimit portugez. Në 
Jugosllavinë e Titos, ai nisi aventurën e jashtëzakonshme, e cila nga lindja deri te likuidimi 
i fazës edipale, e transformon një kafshë të vogël të krijuar nga një burrë e një grua, në 
një fëmijë të vogël njeri. 

Ai u zhvendos në Londër në vitin e 92-të të shekullit XX, në pesëqindvjetorin e udhëtimit 
të Kristofer Kolombit për në Botën e Re. Viti në të cilin Rusia dhe SHBA deklaruan që do të 
ndalonin së synuari njëra tjetrën me armë nukleare. Viti në të cilin fundi i botës, pasuar 
me ardhjen e dytë të Krishtit, siç ishte parashikuar nga kulti Dami Mission i Koresë Jugore, 
nuk ndodh: Mbretëresha Elizabetë II e përshkroi si një annus horribilis, duke iu referuar 
skandaleve të ndryshme që dëmtuan imazhin e Familjes Mbretërore. Në SHBA, per herë të 
parë kompakt disqet shiten më shumë se audiokasetat.

Njëzet vjet më vonë, në vitin e ardhjes së Pranverës Arabe, nëna e tij u diagnozua me 
kancer; viti që njerëzit zunë në grackë anti-materien për herë të parë në histori. Suu Kyi u 
lirua nga arresti i saj shtëpiak dymbëdhjetëvjeçar. Eklipsi total lunar në ditën të solsticit 
verior dimëror, dhe solsticit jugor veror, që s’kishte ndodhur qe nga viti 1638. 

Dy vite më vonë, në vitin e Tranzitit të Venerës, nëna e tij ndërroi jetë. Atë vit versioni 
pastel i The Scream (Klithja), nga piktori norvegjez Edvard Munch, u shit për 120 milionë 
dollarë, duke e thyer rekordin botëror për një vepër artistike të shitur në ankand. 

Ai jeton dhe punon në Prishtinë, Kosovë. Në vitin që Kombet e Bashkuara e kanë 
përcaktuar si viti i fermave familjare dhe kristalografisë. 

Nonsensically Understandable, 2014 
(Pakuptimisht e Kuptushme)
Video instalacion me shumë kanale, përmes 3 projektorëve

“Gjithçka flet dhe
Çdo mendim është i heshtur,  
E megjithatë kori i zogjve
Në thellësinë e zemrës tënde, 
Bëhet burim i një
Lumturie të papërmbajtshme.”

– Genc Kadriu

Puna mban fillimet dhe origjinën e gjuhës. Kur njerezit kënduan 
para se te folnin, para artikulimit. 
Një aktore-modele e vetme interpreton një takim rasti të një 
kënge/klithje të zogut në një ambient pyllor. Portretet e saja 
janë të lëshuara në mënyrë përsëritëse dhe sekuenciale, ndonëse 
në një renditje arbitrare, përmes projektorëve në mure, apo 
ekraneve, brenda një dhome.

Charles Darvini, disa qindra vite më parë, besonte që gjuha jonë 
e ka origjinën në imitim dhe modifikim, të ndihmuar nga shenja 
dhe gjeste, tinguj të ndryshëm natyror, zëra të kafshëve tjera, 
dhe siç e ka quajtur ai, klithmat instinktive të njeriut. Në Politika, 

Arstist and poet Genc Kadriu was born in the year of microcomputer revolution, the 
first Women’s International Day, The Sex Pistols’ first gig at Saint Martins College and 
Cape Verde’s independence, after 500 years of Portuguese rule. In Tito’s Yugoslavia, he 
commenced the extraordinary adventure, which from birth to the liquidation of the 
Oedipal phase transforms a small animal conceived by a man and a woman into a small 
human child.

He moved to London in the 92nd year of the 20th century, on the quincentenary 
of Christopher Columbus’s voyage to the New World. The year when Russia and US 
announced they would stop targeting each other with nuclear weapons. The year when 
the end of the world, followed by the Second Coming of Christ, as predicted by South 
Korea’s Dami Mission cult, didn’t occur: Queen Elizabeth II described it as an annus 
horribilis, referring to various scandals damaging the image of the Royal Family. 
In the US, compact discs outsold audiocassettes for the first time.

Twenty years later, in the year of the advent of Arab Spring, his mother is diagnosed with 
cancer; the year humans trap antimatter for the first time in history. Suu Kyi is released 
from her twelve-year house arrest. First total lunar eclipse to occur on the day of the 
Northern winter solstice and Southern summer solstice since 1638. 

Two years on, in the year of the Transit of Venus, his mother passed away. That year the 
pastel version of The Scream, by Norwegian painter Edvard Munch, sells for 120 million 
dollars, setting a new world record for an auctioned work of art.

He lives and works in Prishtina, Kosovo. In the year designated by the United Nations as 
the year of family farming and crystallography.

Nonsensically Understandable, 2014
multichannel video installation via three projectors

“Everything speaks and
All thought is silent,
Yet the chorus of birds
In the depth of your heart,
Becomes the source of an 
Irrepressible joy.” 

– Genc Kadriu

The work maintains language’s infancy and origin. When men 
sang before speaking, before articulation. 
A single actress-model interprets a chance encountered 
birdsong/cry in a woodland surrounding. Her portraits are played 
repetitively and sequentially, though in a random order, via 
projectors onto walls, or screens, within a room. 

Some hundred years ago, Charles Darwin believed that our 
language owes its origin to the imitation and modification, aided 
by signs and gestures, of various natural sounds, the voices of 
other animals, as he said, and man’s own instinctive cries. In his 
Politics, Aristotle made a clear-cut distinction between speech 



Aristoteli bën dallim të qartë midis të folurit dhe zërit, midis 
logos-it dhe patos-it, rrjedhimisht midis zotërisë dhe skllavit. 
Zërit i ishte dhënë privilegji i të shprehurit jo-politik, pasioneve 
shtëpiake, përderisa të folurit, shënjimi i shqetësimeve publike, 
mbi atë se çka është e dobishme e çka e dëmshme, çka e drejtë 
dhe e padrejtë. 

Megjithatë sot, gjuha dhe lidhja në mes të njeriut dhe mjedisit, 
në mes të kuptimësisë dhe pakuptimësisë, dëshmojnë një fakt të 
vetëm: ne mbesim përherë të detyruar për të qenë, në të njejtën 
kohë, edhe bashkë, edhe vetëm. 

 

and voice, between logos and pathos, and subsequently between 
master and slave. Voice was given the privilege of non-political 
expressions, of domestic passions, while speech the indication of 
public concerns, of what was useful and harmful, just and unjust. 

Yet, today, language and the relationship between man and 
habitat, between sense and non-sense, attest to one single fact: 
we remain perpetually bound to be simultaneously together and 
alone.

 

 



Bahman Kiarostami (i lindur në Teheran, 1978. Jeton dhe punon në Teheran) filloi të 
punojë si asistent regjie në vitin 1996. Dokumentarët e tij përqendrohen në fuqinë politike 
të fesë në kulturën bashkëkohore Iraniane dhe eksporojnë në mënyrë elokuente shtresat e 
ndërlikuara të rëndësisë fetare në shoqërinë kundërthënëse Iraniane. Bahman-i është fitues 
i çmimit për regjisorin më të mirë në Mid East Film Festival (2003). Ka fituar çmimin për 
dokumentarin më të mirë në Festivalin e Filmit Iranian në Londër (2011), dhe dokumentari i 
tij Shiraz, si pjesë e serisë “Taste of Iran” (Një shije e Iranit), është zgjedhur si dokumentari 
më i mirë i vitit nga shikuesit e BBC World News.

Statues of Tehran (Statujat e Teheranit), 2008, 
video, 60’, Farsi me nëntituj anglez

Re-enactment (Dramatizim), 2006, 
video, 52’, Farsi me nëntituj anglez

Statues of Tehran (Statujat e Teheranit)
Në thelb, Statujat e Teheranit merr në pyetje funksionin e 
monumenteve në Teheranin e sotëm, një megalopolis postmodern 
i mbytur në ideologji, që vuan nga harresa. Filmi ndjek fatin e dy 
skulpturave të rëndësishme publike. E para, një vepër avangardë 
e porositur nga familja mbretërore në vitet 70-ta, dhe e mbaruar 
nga Bahman Mohasses, skulptori më i shquar modern në atë 
kohë; E dyta është homazh për Revolucionin Islamik e vendosur 
në Enghelab Circus (Rrethrrotullimi i Revolucionit), e bërë nga Iraj 
Esskandari. Nën patronazhin e Revolucionit, e para u destinua 
për shpërfillje dhe magazinim eventual, deri sa e dyta u bë pikë 
referimi në morinë e projekteve publike të qytetit për nder të 
revolucionit dhe luftës së Iranit me Irakun. Por si duket nuk do të 
jetë më, pasi që janë bërë plane për largimin e monumentit të 
dytë dhe për të ndërtuar një stacion të metrosë, gjë që ngazëlleu 
artistët dhe zyrtarët, të cilët janë inspiruar që të restaurojnë 
veprën e Bahman Mohassess-it dhe ta rikthejnë në vendin e 
mëparshëm. 

Re-enactment (Dramatizim)
Çdo vit gjatë muajit të shenjtë të Muharremit, tregtarë të thjeshtë, 
shoferë kamioni, dhe shitës të tepihëve veshin kostume për të 
dramatizuar vdekjen e Imam Hossein-it, nipit të pejgamberit. Ky 
film hedh një shikim të ri mbi këtë teatër, ose dramatizim. Duke 
i larguar skenën dhe rekuizitet, ai i sjell në Teheran aktorët dhe 
muzikantët nga i gjithë vendi për të interpretuar para një ekrani 
të bardhë. Ky proces është njëkohësisht i sikletshëm dhe qetësues: 
largimi i asaj që në thelb është ritual teatral nga ambienti i saj 
tradicional i shqetëson aktorët, të cilët njëkohësisht i gëzohen 
të qenit në qendër të vëmendjes së filmit. Skenat nga studioja e 
inçizimit janë të përziera me jetët e përditshme të interpretuesve. 
Përmes objektivit të këtij teatri unik, filmi ekzaminon shoqërinë 
Iraniane, vajtimin e përbashkët dhe shtresimin e ndërlikuar të 
reprezentimit fetar. 

Bahman Kiarostami (born in Tehran, 1978. Lives and works in Tehran) started working 
as an assistant director in 1996. His documentaries focus on the political power of faith 
inside contemporary Iranian culture and eloquently explore the complex layers of religious 
significance in the Iranian controversial society. Bahman was the recipient of the Best 
Director Award at Mid East Film Festival (2003). He was the winner of Best Documentary 
at the London Iranian Film Festival (2011), and his documentary Shiraz, as part of “Taste 
of Iran series,” was elected Best Documentary of the year by BBC World News viewers. 

Statues of Tehran, 2008, 
video, 60', Farsi with English subtitles 

Re-enactment, 2006, 
video, 52', Farsi with English subtitles

Statues of Tehran 
In essence, Statues of Tehran interrogates the function of 
monuments in today's Tehran, an ideology-ridden postmodern 
megalopolis, afflicted with forgetfulness. It tracks the fate of 
two important public sculptures. The first, a pioneering work 
commissioned by the royal family in the 1970s, made by then 
foremost modern sculptor Bahman Mohassess; the second is a 
tribute to the Islamic Revolution standing in Enghelab Circus 
(Revolution Roundabout), by Iraj Esskandari. Under the aegis of 
the Revolution, the first was destined for neglect and eventually 
storage, while the second became a landmark in the city’s 
myriad public projects celebrating the revolution and the Iran-
Iraq War. Not for long, it would seem are plans have been set 
in motion to remove that second monument to build a subway 
station, much to the jubilation of artists and officials, who are 
even inspired to restore the Bahman Mohassess work and re-
erect it in its original location. 

Re-enactment 
Every year during the holy month of Muharram, ordinary 
merchants, truckdrivers and carpet salesmen don costumes to 
re-enact the death of Imam Hossein, the prophet’s grandson. 
This film takes a fresh look at this theatre, or re-enactment. 
Stripping away the stage and props, it brings actors and 
musicians from all over the country to Tehran in order to perform 
against a white screen. This process is at once discomforting 
and reassuring: the removal of what is essentially a theatrical 
ritual from its traditional setting unnerves the actors, while 
they simultaneously bask in the limelight of a film. Scenes from 
the recording studio are interspersed with the daily lives of the 
performers. Through the lens of this unique theatre, the film 
examines Iranian society, communal mourning and the complex 
layering of religious representation. 



Sharon Lockhart u lind në Norwood, Massachusetts më 1964. Artistja dhe regjisorja 
amerikane studioi në Art Center College of Design në Pasadena dhe në San Francisco Art 
Institute. Ajo jeton dhe punon në Los Anxhelos. Puna e saj është shfaqur në ekspozita dhe 
projektime të shumta, si dhe është shpërblyer me shume çmime në Amerikë, Evropë dhe 
në Japoni. Lockhart është fituese e bursave të Guggenheim Foundation, the Rockefeller 
Foundation dhe the Asian Cultural Council. 

Lunch Break (Pauza e drekës), 2008, 
video, ngjyra, versioni në gjuhë origjinale, 83 min. 
Me të drejtë nga artisti dhe Arsenal Distribution, Berlin. 

Sharon Lockhart kaloi një vit duke i vëzhguar jetët e punëtorëve 
të Bath Iron Works në Maine. Lunch Break paraqet 42 punëtorë 
gjatë pauzës së tyre të mesditës në një korridor që është po 
aq i gjatë sa i tërë kantieri detar. Për dallim nga filmat e saj 
të mëparshëm, kamera është e lirë dhe derisa lëvizë poshtë 
korridorit, ne përjetojmë atë çka ishte vetëm një interval i 
shkurtër në orarin e punës e që zgjatet me një shikim të ngulitur. 
Korridori, anash të cilit janë renditur dollapët, duket si një lidhje 
industriale, por edhe sociale, sipërfaqet e tija të mbushura me 
një histori të vetëshprehjes dhe adaptimit. Përpos vet ngrënies 
së shujtës së mesditës, gjatë pauzës së drekës ne i shohim 
punëtorët të angazhuar në një diapazon të gjerë aktivitetesh – 
duke lexuar, duke fjetur, duke folur. Muzika e filmit e dizajnuar në 
bashkëpunim me kompozitorin Becky Allen dhe regjisorin James 
Benning, është një kolonë zanore në të cilin tingujt industrialë, 
muzika dhe zërat ngadalë shkrihen dhe ngatërrohen. Së bashku, 
imazhi dhe tingulli parashtrojnë një meditim të zgjeruar mbi një 
çast pushimi nga puna prodhuese. 

Sharon Lockhart was born in Norwood, Massachusetts, in 1964. The American artist 
and filmmaker studied at the Art Center College of Design in Pasadena, and at the San 
Francisco Art Institute. She lives and works in Los Angeles. Her work has been shown in 
numerous exhibitions and screenings in America, Europe and in Japan, and has won many 
awards. Lockhart is the recipient of fellowships from the Guggenheim Foundation, the 
Rockefeller Foundation and the Asian Cultural Council.
 

Lunch Break, 2008, 
video, colour, original language version, 83 min. 
Courtesy the artist, and Arsenal Distribution, Berlin. 

Sharon Lockhart spent one year looking at the lives of workers 
in Maine’s Bath Iron Works. Lunch Break features 42 workers 
as they take their midday break in a corridor stretching nearly 
the entire shipyard. Contrary to her previous films, the camera 
is untethered and, as it slowly moves down the corridor, we 
experience what was a brief interval in the workday schedule 
expanded into a sustained gaze. Lined with lockers, the hallway 
appears as an industrial nexus, but also a social one, its surfaces 
containing a history of self-expression and customization. Over 
the course of the lunch break we see workers engaged in a wide 
range of activities – reading, sleeping, talking – in addition to 
actually eating their midday meal. The soundtrack is a score 
designed in collaboration with composer Becky Allen and 
filmmaker James Benning, in which industrial sounds, music, and 
voices slowly merge and intertwine. Together, picture and sound 
provide an extended meditation on a moment of respite from 
productive labour. 



Gordon Matta-Clark, i biri i Anne Clark dhe piktorit Kilian Roberto Matta (u lind në 
New York më 1943 dhe vdiq më 1978) ka studiuar arkitekturë në Cornell University në 
Ithaca, New York, dhe letërsi frënge në Sorbonne në Paris. Prej fillimit të 70-ave, si anëtar 
themelues i Food Restaurant (Restorant Ushqimi, restorant që menaxhohej nga artistët) 
në SoHo të New York-ut, dhe si anëtar themelues i grupit të artistëve Anarchitecture, 
Matta-Clark mori pjesë në ekspozita dhe projekte të shumta të kolektive. Puna e tij është 
prezantuar në dOCUMENTA V, Kassel; dhe në ekspozita në São Paulo, Berlin, Zurich, dhe në 
Bienalen e 9-të të Parisit. Projekte madhore të Matta-Clark janë inskenuar në New York, 
Çikago, Aachen, Paris, Genoa dhe Antwerp.
Pas vdekjes së tij, retrospektiva gjithëpërfshirëse janë organizuar nga Muzeu i Artit 
Bashkëkohor, Çikago; Badischer Kunstverein, Karlsruhe, Gjermani; dhe IVAM Centro Julio 
Gonzalez, Valencia, Spanjë, mes tjerash. Në 2007, Muzeu Whitney i Artit Amerikan, New 
York, e nderoi me një retrospektivë të quajtur “Gordon Matta-Clark: You Are the Measure” 
(Gordon Matta-Clark: Ti je Masa).

Një mbrëmje e shfaqjes së një përzgjedhjeje 
të filmave dhe videove 

Koleksioni i jashtëzakonshëm i më shumë se njëzet filmave dhe 
kasetave filmike, dhe kolazheve të shumta nga negativat e filmit, 
që datojnë prej 1971 deri 1977 – periudha më produktive dhe vitale 
e Matta-Clark-ut – është kontribut i rëndësishëm për të kuptuar 
punën e këtij artisti unik. Punimet kinematografike përfshijnë 
dokumente të shumë veprave madhore të Matta-Clark-ut, 
në vende si New York, Paris, dhe Antwerp. Duke i zgjeruar 
hulumtimet e tij në arkitekturë, dekonstruksion, hapësirë, dhe 
ambiente urbane, ato përqendrohen në tre fusha: performancat 
e Matta-Clark-ut (nganjëherë duke performuar vetëm për 
kamerën) dhe veprat recikluese (qe i japin një vlerë mistike 
aktiviteteve që përsëriten në mënyre ciklike); punimet e tij të 
hapësirës dhe teksturës (shpesh duke eksploruar nëntokësoren 
dhe hendeqet mes hapësirave private dhe publike); dhe prerjet e 
tij të ndërtesave. Më shumë se vetëm dokumentime të thjeshta 
të intervenimeve të tij artistike shpesh mahnitëse, komentet e 
Matta-Clark mbi punimet e tij gjithashtu ofrojnë një mundësi 
unike për të parë përbrenda procesit të tij kreativ. Imazhet e 
filmit, duke ju afruar burleskës, na kujtojnë Charlie Chaplin-in 
dhe Buster Keaton-in dhe shikimin e tyre kritik mbi shoqërinë dhe 
forcat e saj të prodhimit. 

Kamera, me fuqinë e saj për të çuar perceptimin në kah tjetër, 
së bashku me materialin filmik vazhdimisht e shoqëruan 
Gordon Matta-Clark-un në eksperimentimet e tij artistike, duke 
ekspozuar rropullitë e errëta të arkitekturës ndaj dritës dhe 
kohës, dhe duke sfiduar ndarjen mes brenda dhe jashtë. Duke 
hapur pamjen për të padukshmen, duke i kundërshtuar ligjet e 
gravitetit dhe duke kristalizuar propozimin e energjisë vertikale, 
Matta-Clark, me sharrë në dorë, preu nëpër tavane, mure, 
dysheme, duke ndarë dhe shpuar themele, fasada, struktura 
arkitektonike (shtylla të shoqërisë), duke i transformuar ato 

Gordon Matta-Clark, the son of Anne Clark and of Chilean painter Roberto Matta (born 
in New York in 1943 and died in 1978) studied Architecture at Cornell University in Ithaca, 
New York, and French literature at the Sorbonne in Paris. From the early 1970s, as a 
founding member of the artist-run Food Restaurant in New York’s SoHo neighbourhood, 
and of the artists group Anarchitecture, Matta-Clark participated in numerous group 
exhibitions and projects. His work was presented in dOCUMENTA V, Kassel; and at 
exhibitions in São Paulo, Berlin, Zurich, and in the 9th Biennale de Paris. Major projects by 
Matta-Clark were staged in New York, Chicago, Aachen, Paris, Genoa and Antwerp.
Following his death, in-depth retrospective exhibitions have been organized by the 
Museum of Contemporary Art, Chicago; Badischer Kunstverein, Karlsruhe, Germany; and 
IVAM Centro Julio Gonzalez, Valencia, Spain, among others. In 2007, the Whitney Museum 
of American Art, New York, honoured him with a retrospective entitled “Gordon Matta-
Clark: You Are the Measure.” 

A screening evening with a selection 
of films and videos

The extraordinary body of more than twenty films and 
videotapes, and numerous collages from film negatives, 
dating from 1971 to 1977 — Matta-Clark’s most prolific and vital 
period — is a significant contribution to our understanding of 
the work of this singular artist. The cinematographic works 
include documents of many of Matta-Clark’s major pieces, 
in sites including New York, Paris and Antwerp. Extending his 
investigations of architecture, deconstruction, space, and urban 
environments, they are focused on three areas: Matta-Clark’s 
performances (sometimes performing solely for the camera) 
and recycling pieces (which lend a mystical value to cyclically 
recurring domestic activities); his space and texture works (often 
exploring the subterranean and gaps between private and public 
spaces); and his building cuts. More than simple documentations 
of his often-remarkable artistic interventions, Matta-Clark’s 
commentary on his works also provides a unique insight into his 
creative process. The films’ images, close to the burlesque, recall 
Charlie Chaplin and Buster Keaton and their critical gaze on 
society and its productive forces.

The camera, with its power to lead perception elsewhere, along 
with filmic material constantly accompanied Gordon Matta-
Clark in his artistic experimentations, exposing architecture’s 
dark entrails to daylight and duration, and challenging the 
separation between the inside and the outside. Opening up view 
to the invisible, defying the laws of gravity and crystallizing the 
proposal of vertical energy, Matta-Clark, saw in hand, cut into 
ceilings, walls, floors, splitting and piercing foundations, façades, 
architectonic structures (pillars of society), transforming them 
into Piranesian light-filled spaces – first with his “extractions” 
such as Bronx Floors (1972), then with his always more complex 
ephemeral “building cuts” made in the United States and Europe 
(from A W-Hole House, 1973 in Genoa to the arabesque Circus, 

Gordon Matta-Clark working out a hole in Yvon Lambert gallery’s cave for “Descending Steps for Batan”, Paris, 1977
Photo : Harry Gruyaert



në hapësira Piranesiane të mbushura me dritë – fillimisht me 
“ekstraksionet” si Bronx Floors (Dyshemetë e Bronx-it) (1972), 
dhe pastaj me “prerjet e ndërtesave” gjithnjë më komplekse 
fluturake, të bëra në SHBA dhe Evropë (prej A W-Hole House 
(Një Shtëpi e T-ërë) 1973 në Genoa e deri te Circus (Cirku) 1978 
arabesk në Çikago) – duke bërë prerjen e duhur mes mbështetjeve 
dhe kolapsit. Shikuar nga kati më i lartë teposhtë përmes 
fragmenteve të një hapësire zyrash apo apartamenti dikur të 
zakonshëm, struktura posedonte njëfarë cilësie reflektuese, 
duke i ngjarë një sipërfaqeje – sikur të ishte vetëm një akumulim 
i imazheve (të hapësirave më poshtë); ajo reprezentonte një 
kthim të çuditshëm, të cilin punimet e tij fotografike dhe filmike 
që dokumentonin prerjet e përçuan aq fuqishëm. Reflektimi 
i Lucio Fontana-s mbi çështjen e arkitektëve e parashikoi një 
procedurë të tillë artistike: “Kur arkitektët pretendojnë se 
janë duke prodhuar arkitekturë hapësinore, ata mbesin në 
tokë, dhe ajo është një gabim i madh, sepse e gjitha që ata 
bëjnë është prodhim i elementeve në hapësirë, por kurrë nuk 
prodhojnë një strukturë hapësinore.” Kjo është çështja tek 
Matta-Clark, sidomos kur thotë, “Edhe para projekteve Splitting, 
Bin.go.ne. [Bingo], dhe Pier 52 [Day’s End], që ishin ushtrime 
të drejtpërdrejta të centrimit dhe ricentrimit, unë zakonisht 
shkoja te ajo që unë e shoh si qendra e konstantes hapësinore-
strukturore e që mund të quhet aspekti Hermetik i punës sime, 
sepse ndërlidhet me një gjest të brendshëm personal, me anë të 
cilit vetja mikrokozmike ndërlidhet me të tërën.”

197821 in Chicago) –, making the right cut somewhere between 
the supports and collapse. Viewed from the top floor down 
through the fragments of a once-conventional apartment or 
office space, the structure possessed a sort of reflective quality, 
resembling a surface – as thought it were just an accumulation of 
images (of spaces below); it embodied a strange reversal, which 
his photographic and filmic works documenting the cuttings 
convey so strongly. Lucio Fontana’s reflection on the subject 
of architects foreshadowed such an artistic procedure: “When 
architects claim to produce spatial architecture, they remain 
on the ground, and that’s a major mistake, because all they do 
is produce elements in space, but they never create a spatial 
structure.” This is what is at stake for Matta-Clark, particularly 
when he says, “Even before the Splitting, Bin.go.ne. [Bingo], 
and Pier 52 [Day’s End] projects, which were direct exercises in 
centering and recentering, I would usually go to what I saw as 
the heart of the spatial-structural constant that could be called 
the Hermetic aspect of my work, because it relates to an inner 
personal gesture, by which the microcosmic self is related to the 
whole.”



Në një kohë kur regjimi aparteid në Afrikën Jugore po bëhej i skajshëm dhe shumë 
i egër, Santu Mofokeng (i lindur më 1956 në Johanesburg; vazhdon të jetojë aty) 
përvetësoi formën e eseut fotografik, ngase ky lejonte për më shumë kompleksitet se 
sa fotografimi dokumentar dhe paraqitja e tej-politizuar e represionit dhe rezistencës 
që bëhej përmes tij. Në 1988, Santu Mofokeng iu bashkëngjit Institutit të Studimeve 
Afrikane (ASI) në University of the Witwatersrand (Johanesburg) ku qëndroi për gati 
dhjetë vite si hulumtues fotografik. Më 1991 ai morri bursën e parë Ernest Cole Scholarship 
– nga International Center of Photography në New York. Ekspozitat e tija të fundme 
përfshijnë retrospektivën Chasing Shadows. Thirty Years of Photographic Essays (Duke 
ndjekur hije. Tridhjetë Vite Esesh Fotografike), Jeu de Paume, Paris / Extra City Kunsthal 
Antwerpen / Kunsthalle Bern / Bergen Kunsthall; Ai Weiwei, Romuald Karmakar, Santu 
Mofokeng, Dayanita Singh, Pavilioni Gjerman në ekspozitën e 55të ndërkombëtare të 
artit La Biennale di Venezia 2013; Berlin Biennale 8, 2014. Si një figurë e rëndësishme në 
fotografinë bashkëkohore, esetë fotografike dhe tekstet që ka prodhuar për gjatë tridhjetë 
viteve punë, ndriçojnë Soweto-n e rinisë së tij, jetën e përditshme në ferma dhe qyteza, 
reprezantimin e vetes dhe historive familjare të afrikanëve të zi jugorë, ritualet religjioze, 
zhvendosje e vendeve të faljes, dhe peizazhe. 

Eyes Wide Shut, Motouleng Cave, Clarens, Free State (Sytë 
gjerë të mbyllur, Shpella Motouleng, Clarens, Free State), 
2004
Buddhist Retreat near Ixopo (Strehë Budiste afër Ixopo), 
2003
Sacral Animals, Motouleng Cave, Clarens, Free State 
(Kafshë të shenjta, Shpella Motouleng, Clarens, Free 
State), c.2006
Christmas Church Service, Mautse Caves, Free State 
(Meshë kishtare për Kërshëndella, Shpellat Mautse, Free 
State), 2000
Inside Motouleng Cave, Clarens, Free State (Brenda 
shpellës Motouleng, Clarens, Free State), 1996
Christmas Church Service, Mautse Cave, Free State (Meshë 
kishtare për Kërshëndella, Shpellat Mautse, Free State), 
2000
Church of God, Motouleng, Free State (Kisha e Zotit, 
Motouleng, Free State), 1996
Ishmaell Inside Motouleng Cave, Clarens, Free State 
(Ishmaell brenda shpellës Motouleng, Clarens, Free State), 
2004
Mautse Landscape, Ficksburg, Free State (Peisazh Mautse, 
Fiksburg, Free State), c. 2006
Self Portrait, KZ 1 - Auschwitz (Autoportret, KZ 1 – 
Auschwitz), c.1997-98
Hotel Globe, Auschwitz (Hotel Glob, Auschwitz), 1997
Sachsenhausen Concentration Camp, Berlin (Kampi i 
Përqendrimit Sachsenhausen, Berlin), 1998
River near Theresienstadt, Czech Republic (Lum pranë 
Theresienstadt, Republika Çeke), 2003 
Hiroshima Memorial Park, Japan (Parku Memorial 
Hiroshima, Japoni), 2004
fotografi të shtypura me xhelatinë argjendi

At a time when the apartheid regime in South Africa was becoming desperate and very 
harsh, Santu Mofokeng (born in 1956 in Johannesburg, lives there) adopted the form 
of the photographic essay, since this allowed for greater complexity than documentary 
photography and its over-politicised depiction of repression and resistance. In 1988, Santu 
Mofokeng joined the African Studies Institute (ASI) at the University of the Witwatersrand 
(Johannesburg) where he stayed for almost ten years as a photographic researcher. In 
1991, he received the first Ernest Cole Scholarship – International Center of Photography, 
New York. His recent exhibitions include the retrospective Chasing Shadows. Thirty Years 
Of Photographic Essays, Jeu de Paume, Paris / Extra City Kunsthal Antwerpen / Kunsthalle 
Bern / Bergen Kunsthall; Ai Weiwei, Romuald Karmakar, Santu Mofokeng, Dayanita Singh, 
The German Pavilion, 55th International art exhibition – La Biennale di Venezia 2013; The 
Berlin Biennale 8, 2014. As a major figure in contemporary photography, the photographic 
essays and texts he has produced over the last thirty years afford insights into the 
Soweto of his youth, everyday life on farms and in townships, representation of the self 
and family histories of black South Africans, religious rituals, displacement of places of 
worship, and landscapes. 

Eyes Wide Shut, Motouleng Cave, Clarens, Free State, 2004 
Buddhist Retreat near Ixopo, 2003 
Sacral Animals, Motouleng Cave, Clarens, Free State, c. 
2006
Christmas Church Service, Mautse Caves, Free State, 2000 
Inside Motouleng Cave, Clarens, Free State, 1996 
Christmas Church Service, Mautse Cave, Free State, 2000 
Church of God, Motouleng, Free State, 1996
Ishmaell Inside Motouleng Cave, Clarens, Free State, 2004
Mautse Landscape, Ficksburg, Free State, c.2006 
Self Portrait, KZ 1 - Auschwitz, c. 1997-98 
Hotel Globe, Auschwitz, 1997 
Sachsenhausen Concentration Camp, Berlin, 1998 
River near Theresienstadt, Czech Republic, 2003
Hiroshima Memorial Park, Japan, 2004 
silver gelatine prints

In 1996 he began photographing rituals performed in caves for 
his ongoing photographic essay Chasing Shadows, which, in 
looking at congregations and places within the caves, inquires 
into the relationships between landscape, memory and religion. 
With Trauma Landscapes and Landscape and Memory, Mofokeng 
went further in the exploration of landscapes and photographed 
places imbued with historical significance and memories, and 
thus questioned the very idea of landscape. Stretching the use 
of the word landscape to its fullest in order “to invoke literal, 
colloquial, psychological, philosophical, mystical, metaphysical 
and metonymic meanings and applications,” he reclaims the 
land for himself and posits that “landscape appreciation is 
informed by personal experience, myth, and memory, amongst 
other things. Suffice to say, it is also informed by ideology, 
indoctrination, projection and prejudice.” These concerns also 
inform the polluted landscapes of his essay Radiant Landscapes, 
where human and geographical bodies are poisoned and forced 



Në vitin 1996 ai filloi të fotografojë rituale që performoheshin 
në shpella për eseun e tij fotografik në punim e sipër të titulluar 
Chasing Shadows, i cili duke shikuar mbledhitë dhe vendet 
brenda shpellave, heton relacionin në mes të peizazheve, kujtesës 
dhe religjionit. Me Trauma Landscapes (Peisazhe Traumash) 
dhe Landscape and Memory (Peisazhi dhe Kujtesa), Mofokeng 
shkoi më tutje në eksplorimin e peizazheve dhe vendeve të 
fotografuara e që janë të mbushura me rëndësi historike dhe 
kujtime, dhe kështu vuri në dyshim vet idenë e peizazhit. Duke 
e zgjatur përdorimin e fjalës peizazh deri në maksimum për 
të "nxitur kuptime dhe zbatime të hëpërhëshme, joformale, 
psikologjike, filozofike, mistike, metafizike dhe metonimike," 
ai rimerr tokën për vete dhe deklaron që "vlerësimi i peizazhit 
në mes të tjerash informohet nga përvoja personale, miti dhe 
kujtesa. Mjafton të thuhet, informohet edhe nga ideologjia, 
indoktrinimi, projektimi dhe paragjykimi." Po këto shqetësime 
informojnë peizazhet e ndotura në eseun e tij Radiant Landscapes 
(Peisazhe Rrezatuese) ku trupat njerëzor dhe gjeografikë janë të 
helmuar dhe të detyruar të kalojnë një metamorfozë graduale. 
Këto shqetësime janë përshpejtime të pabarabarta dhe paralele 
të ndryshimit klimatik dhe vet fotografisë.

to undergo a gradual metamorphosis. They are the uneven and 
parallel precipitates of both climate change and photography 
itself.



Alban Muja (i lindur më 1980, jeton dhe punon në Prishtinë) është artist dhe regjisor 
nga Kosova. Përfundoi bachelorin dhe masterin në Akademinë e Arteve të Bukura në 
Universitetin e Prishtinës. Kryesisht i ndikuar prej proceseve të transformimit social, 
politik, dhe ekonomik në rajonet më të gjëra përreth, ai hulumton temat historike 
dhe sociopolitike dhe i lidh ato me pozitën e tij të tanishme në Kosovë. Punimet e tij 
mbulojnë një spektër të gjerë të mediumeve duke përfshirë video instalacione, filma të 
shkurtër, dokumentarë, skica, piktura, fotografi dhe performanca të cilat janë shfaqur 
në masë të madhe në festivale, panaire arti, ekspozita personale dhe të përbashkëta 
duke përfshirë Škuc Gallery, Lubjanë, Slloveni; Galeria Kombëtare e Kosovës, Prishtinë, 
Kosovë; Miza Galeri, Tiranë, Shqipëri; Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor, Prishtinë, 
Kosovë; Viennafair, Austri; Myymala2 Gallery, Helsinki, Finlandë; UnionDocs, Neë York, 
SHBA; Able Kulturverein, Berlin, Gjermani; Siz Gallery, Rijekë, Kroaci; Bienali i dytë i artit 
bashkëkohor në bunkerin atomik në Konjic, B&H; Mediterranea – Arrivals and Departures, 
Ancona, Itali; Qui Vive? Bienali ndërkombëtar i Moskës, Moskë, Rusi; Bienali i 28-të i 
grafikës i Lubjanës, Slloveni; Muzeu i Artit Modern dhe Bashkëkohor, Rijekë, Kroaci; Galeria 
e Arteve e Sllovakisë, Bratislavë, Sllovaki; Muzeu i Artit Bashkëkohor i Vojvodinës; Bienali i 
parë ndërkombëtar i Teheranit; Universiteti i Kolumbias, New York, SHBA; Festivali i Filmit 
Berlinale edicioni i 60-të, Berlin, Gjermani; Qendra Bashkëkohore për Arte në Delaware, 
SHBA; VOLTA 5, Basel, Zvicër; Cyberfest, Shën Petersburg, Rusi; Festivali ndërkombëtar i 
Filmit të shkurtër Oberhausen edicioni i 53-të, Gjermani; Open Space, Vjenë, Austri; NGBK, 
Berlin, Gjermani; Brot Kunsthalle, Vjenë, Austri; ARTspace Media Art, New York, SHBA ; 
Muzeu i Artit Göteborg; Bienali i 5-të i Cetinjes; Nova Gallery, Zagreb, Kroaci; Muzeu i 
qytetit të Lubjanës, Slloveni.
 
Muja mori pjesë në rezidenca të ndryshme dhe është fitues i disa bursave: Rezidenca 
Tobačna 001, Muzeu i qytetit të Lubjanës, Slloveni; Rezidenca Apartment Project, Stamboll, 
Turqi; Çmimi për Artin e Ri Vizual në Rezidencën ISCP, New York, SHBA; Rezidenca 
ARTSLINK, New York; Rezidenca KulturKontakt, Vjenë, Austri; Rezidenca Backyard për 
artistë ndërkombëtar, Kuda-Qendra për Media të reja Novi Sad, Serbi; Rezidenca për 
Artistë dhe Shkrimtarë ndërkombëtar, Instituti i Artit në Santa Fe, New Mexico, SHBA; 
Rezidenca Braziers për artistë ndërkombëtar, Braziers Park, Oxfordshire, Angli. 
 
Që nga viti 2012, ai është ligjërues në Departamentin e Artit Konceptual dhe Mediave të 
reja në Fakultetin e Arteve, Universiteti i Prishtinës. Kohë pas kohe ligjëron mbi punën e tij 
dhe artin bashkëkohor. 

The Legendary Dog (Qeni legjendar), 2014, 
video 15 min

The Legendary Dog (Qeni legjendar) flet për një fragment të jetës 
së Ulay-it, një artist i famshëm konceptual. Në fakt filmi është 
për një udhëtim të cilin ai dhe partnerja e tij – artistja e njohur 
Marina Abramovic – e bënë në Kosovë në vitin 1977. Rrugëtimi i 
tyre arrin kulmin me një performancë brenda kufijve të hekurt 
në mes të Jugosllavisë së atëhershme (Kosovës) dhe diktaturës 
socialiste të Shqipërisë, me lëvizjen mes dy shteteve të pamundur, 
do të thotë, lëvizjen e një populli të njejtë – të shqiptarëve që 
jetojnë në të dy shtetet.

Por vizita e tij dhe partneres së tij nuk përfundon vetëm me një 
performancë të Ulay-it – e quajtur Quakovich – ata gjithashtu 
bëhen me një anëtar të ri të familjes, Albën. Raca unike e qenit 
nga Kosova, qeni i Sharrit (gjithashtu i quajtur edhe Deltari Ilir) 

Alban Muja (born 1980, lives and works in Prishtina) is a Kosovo based visual artist 
and filmmaker. He completed his BA and MA at Academy of Fine Arts at University of 
Prishtina. Mostly influenced by the social, political and economical transformation 
processes in wider surrounding regions, he investigates history and sociopolitical 
themes and links them to his position in Kosovo today. His works cover a wide range of 
media including video installation, short film, documentary film, drawings, paintings, 
photographs and performances which have been exhibited extensively in various 
festivals, art fairs, group and solo exhibitions including Škuc Gallery, Ljubljana, Slovenia; 
The National Gallery of Kosovo, Prishtina, Kosovo; Miza Galery, Tirana, Albania; Center 
for Contemporary Art Station, Prishtina, Kosovo; Viennafiar, Austria; Myymala2 Gallery, 
Helsinki, Finland; UnionDocs, New York, USA; Able Kulturverein, Berlin, Germany; Siz 
Gallery, Rijeka, Croatia; 2nd Biennial of Contemporary Art in the Atomic shelter in 
Konjic, BH.; Mediterranean – Arrivals and Departure’ Ancona, Italy; Qui Vive? Moscow 
International Biennale, Moscow Russia ; 28th Ljubljana Graphic Biennale, Slovenia ; 
Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka, Croatia ; Slovak National Gallery, 
Bratislava Slovakia; Museum of Contemporary art of Vojvodina; 1st International Tehran 
Biennale; Columbia University, New York, USA; Berlinale’ 60 film festival, Berlin, Germany; 
Delaware Contemporary Center for Arts, USA; VOLTA 5, Basel, Switzerland; Cyberfest, St 
Petersburg, Russia; 53rd International Short Film Festival Oberhausen, Germany; Open 
Space, Vienna, Austria; NGBK, Berlin, Germany; Brot Kunsthalle, Vienna, Austria; ARTspace 
Media Art, New York, USA ; Göteborg Museum of Art ; Cetinje Biennale 5 ; Nova Gallery, 
Zagreb, Croatia ; City Museum, Ljubljana, Slovenia.
 
Muja attended various residencies and received number of fellowships: Tobačna 001 
residency/ City Museum, Ljubljana, Slovenia; Apartment Project residency, Istanbul, 
Turkey; Young visual art award at ISCP Residency, New York, USA; ARTSLINK Residency, 
New York; KulturKontakt Residency, Vienna, Austria; Backyard International Artist 
Residency, Kuda-Center for New Media Novi Sad, Serbia; International Artist and 
Writer Residency, Santa Fe Art Institute, New Mexico, USA; Braziers International Artist 
Residency, Braziers Park, OxfordShire, England. 
 
Since 2012, he has been a resident lecturer of Conceptual Art and New Media Department 
at the Faculty of Art, University of Prishtina. He occasionally lectures on his work and 
contemporary visual art.

The Legendary Dog, 2014, 
video 15 min

The Legendary Dog talks about a fragment from the life of Ulay, 
a famous conceptual artist. In fact the film is about a journey 
that he and his partner – renowned artist Marina Abramovic 
– conducted in Kosovo in 1977. Their journey is crowned with a 
performance taking place inside the iron-clad borders between 
the then-Yugoslavia (Kosovo) and Albania’s socialist dictatorship, 
with movements between the two states being impossible, that 
is, the movements of the same people – of the Albanian living in 
two states. 

But the visit he and his partner make does not end with only a 
performance from Ulay - dubbed Quakovich – they also get new 
family member, Alba. The unique dog-breed of Kosovo, the Sharri 
dog (known as Illyrian shepherd) – which at the time used to 
be considered national asset- spends 14 years with the famous 



– që konsiderohej si pasuri kombëtare atëkohë, i kaloi 14 vite me 
qiftin e famshëm të artit konceptual, 5 prej tyre edhe në furgonin 
e famshëm të qiftit, i cili tanimë është shndërruar në vepër arti. 
Ulay, Marina Abramovic dhe Alba jetojnë shumë mirë së bashku, 
por në një moment në kohë, jeta i ndan ata në drejtime të 
kundërta.
 

conceptual art couple, and that includes five years in their 
famous van, which has now been turned into a work of art. Ulay, 
Marina Abramovic and Alba live perfectly well together, but at 
some point in time, life parts them in opposite directions. 
 

 



I lindur në Teheran më 1939, Parviz Kimiavi u shkollua si regjisor në Paris dhe punoi në 
rrjetin televiziv publik Office de Radiodiffusion Télévision Française para se të kthehej 
në Iran në vitin 1969. Ai zhvilloi një praktikë të pasur të filmave dokumentarë që lulëzoi 
gjatë viteve të '70ta, duke iu qasur subjekteve të ndryshme me një ndjeshmëri poetike 
dhe impresioniste, dhe duke eksploruar traditën kulturore, modernitetin dhe identitetin 
kombëtar.
 

Kopshti i Gurëve (Iran 1976), 74 min
P si Pelikani (Iran 1972), 26 min
Mongolët (Iran 1973), 84 min

Po i prezantojmë tre punime të bëra para Revolucionit të 1979-
tës: P si Pelikan (P mesle pelican, 1972), Mongolët (Mogholha, 
1973), dhe Kopshti i Gurëve (Baghé sangui, 1976). 

Siç vlerëson studiuesi Hamid Naficy, filmat e Kimiavit nga kjo 
periudhë përdorin “një stil autorial, surrealist dhe avangardist 
të përbërë nga njerëz realë që inskenojnë ose jetët e veta ose 
versione të trilluara të tyre.” P si Pelikan fokusohet në Aqa Seyyed 
Ali Mirza, një vetmitar të cilin kontakti me fëmijët që jetojnë 
pranë e çon drejt përballimit me një krijesë të panjohur dhe 
simbolike: pelikanin. Mongolët është një film fiktiv i metrazhit 
të gjatë që merret me çështjen e të qenit tjetër dhe ankthit mbi 
influencën e teknologjive moderne si televizioni në Iran. 

Në Kopshti i Gurëve, Kimiavi viziton kopshtin e Darvish Khan 
Esfandiarpur, një shurdh-memec shtëpia e të cilit u bë një vend 
i shenjtë fetar pasi që filloi të varë gurë në degë të drunjve. Në 
secilin film, Kimiavi eksploron statusin e komunitetit, mbase 
duke prodhuar kështu alegori të kombit gjatë një periudhe të 
transformimit gjigant. 

Born in Tehran in 1939, Parviz Kimiavi trained as a filmmaker in Paris and worked at the 
public television network Office de Radiodiffusion Télévision Française before returning 
to Iran in 1969. He developed a rich documentary practice that flourished throughout 
the 1970s, approaching diverse subjects with a poetic and impressionistic sensibility, and 
exploring cultural tradition, modernity, and national identity.

The Stone Garden (Iran 1976), 74 min
P Like Pelikan (Iran 1972), 26 min
The Mongols (Iran 1973), 84 min

We are presenting three works made before the 1979 Revolution: 
P Like Pelican (P mesle pelican, 1972), The Mongols (Mogholha, 
1973), and The Stone Garden (Baghé sangui, 1976). 

As scholar Hamid Naficy has noted, Kimiavi’s films from this 
period employ “an authorial, surrealist, and avant gardist style 
consisting of real people enacting either their own lives or 
fictionalized versions thereof.” P Like Pelican focuses on Aqa 
Seyyed Ali Mirza, a hermit whose contact with the children 
living nearby lead him to confront an unknown and symbolic 
creature: the pelican. The Mongols is a fictional feature taking up 
questions of otherness and the anxiety over the influence of such 
modern technologies as television in Iran. 

In The Stone Garden, Kimiavi visits the garden of Darvish Khan 
Esfandiarpur, a deaf- mute whose home became a religious 
shrine after he began to hang stones from tree branches. In 
each film, Kimiavi explores the status of community, arguably 
producing allegories of the nation during a period of tremendous 
transformation.



Anri Sala (i lindur më 1974, në Tiranë, Shqipëri) i takon gjeneratës së fundit të artistëve 
të cilët u rritën nën regjimin komunist në Shqipëri. Në filmat e tij të parë, në fund të 
nëntëdhjetave, ai nxjerri në pah ndryshimet sociale dhe politike në vendin ku ai u rrit 
dhe u përballua me to. Interesimi i tij i shtuar për muzikë më vonë e bëri atë që të krijojë 
vepra arti ku ai e rivlerëson relacionin mes zërit dhe imazhit, duke shfaqur njëkohësisht 
interesimin e tij për performancë, dhe veçanërisht performancën muzikore.

Fillimisht u trajnua në Akademinë e Arteve në Tiranë (1992-1996), dhe pastaj u zhvendos në 
Francë ku u shkollua në École nationale supérieure des arts décoratifs në Paris (1996-1998), 
dhe Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains në Tourcoing (1998-2000). I njohur 
ndërkombëtarisht, ka marrë pjesë në një sërë bienalesh të artit, përfshirë këtu edhe ato 
në Berlin (2001, 2006), Moskë (2007), São Paulo (2002, 2010), Sydney (2006) dhe Venedik 
(1999, 2001, 2003). Ka pasur ekspozita të shumta personale duke përfshirë ekspozita në 
Kunsthalle Wien (2003), Musée d’art moderne de la Ville de Paris (2004), në Muzeun e 
Artit Bashkëkohor në North Miami, Qendra e Artit Bashkëkohor Cincinnati (2008-2009), 
Serpentine Gallery në Londër, NMAO në Osaka, Japoni dhe në Musée d’art contemporain 
de Montréal në vitin 2011. 

Projekti i Anri Salës për Pavijonin Francez në Bienalen e 55-të të Venedikut u konceptua 
për hapësirën e Pavijonit Gjerman ku u shfaq me rast të veçantë, dhe u quajt Ravel Ravel 
Unravel (2013). Titulli i veprës është një lojë subtile fjalësh e bazuar në foljen ravel dhe të 
kundërtën e saj, unravel (zgjidh, shthur), si dhe një referencë ndaj kompozitorit Francez 
Maurice Ravel, i cili në vitin 1930 kompozoi Concerto në D për Dorën e Majtë që ishte në 
qendër të projektit të Anri Salës. Sala ishte gjithashtu fitues i çmimit për Artistin e Ri në 
Bienalen e Venedikut në vitin 2001.

The Present Moment #1507 (Çasti i tanishëm #1507), 
2014, stilolaps, laps dhe gomë në letër

Edi Rama, 2013, libër dhe inçizime zëri. Botim i redaktuar 
nga Anri Sala, me shkarravina të Edi Ramës, vizatime të Anri 
Salës, dhe biseda në mes të Edi Ramës dhe Michael Fried, 
Philippe Parreno, Marcus Steinweg, dhe Erion Veliajt. 

Është e paqartë nëse shkarravinat e Edi Ramës janë fryt i 
përqendrimit të thellë apo pavëmendjes. Të bëra nëpër kopje të 
agjendave të tij, shënime të punës, protokolle, fakse, dhe letra 
tjera zyrtare, vizatimet janë si një lum i magmës që në mënyrë 
të shthurur lidh punët e përditshme. Deri sa mendja e Ramës 
përqendrohet në kontekstin politik të diskutimit, sytë e tij janë të 
fokusuar në letrën, duke e ndjekur dorën vet e cila vizaton, si një 
medium spiritual, përvojën e tij të brendshme. Anri Sala i krahason 
shkarravinat brenda kontekstit të prapaskenës së Ramës. Përballë 
shkarravinave të Ramës, Sala vendos titujt kryesorë të lajmeve ditore 
të asaj kohe prej gazetave Shqiptare dhe ndërkombëtare, duke 
mbuluar ngjarje politike, sociale dhe të tjera me ndikim të nivelit 
të ndryshëm, dmth lokal, Shqiptar, Evropian, ndërkombëtar, dhe 
ndonjëherë universal. Titujt kërcejnë prej atyre lokale në ato botërore 
dhe anasjelltas, nganjëherë të pasuara me fragmente prej ditarit 
të Aleksandr Rodchenko-s Eksperimente për të Ardhmen, të cilat, 
me perspektivën e tyre entuziaste apo pesimiste mbi botën para 80 
viteve, na kujtojnë shpresat dhe brengat e përditshme më të largëta.

Anri Sala (born in 1974, in Tirana, Albania) belongs to the last generation of artists who 
grew up under the communist regime in Albania. In his first films, at the end of the 1990s, 
he highlighted the social and political changes in the country where he grew up and was 
confronted with. His increasing interest in sound then led him to create artworks where 
he re-evaluates the relation between sound and image, revealing at the same time his 
great interest in performance, and in particular musical performance. 

He was first trained at the National Academy of Arts, in Tirana (1992-1996), and moved 
to France where he attended the École nationale supérieure des arts décoratifs in Paris 
(1996-1998), and Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains in Tourcoing (1998-
2000). Internationally recognized, he has participated in a great number of international 
art biennials including Berlin (2001, 2006), Moscow (2007), São Paulo (2002, 2010), Sydney 
(2006) and Venice (1999, 2001, 2003). He has had numerous solo exhibitions, including at 
Kunsthalle Wien (2003), the Musée d’art moderne de la Ville de Paris (2004), the Museum 
of Contemporary Art North Miami, the Contemporary Arts Center Cincinnati (2008-
2009), the Serpentine Gallery in London, the NMAO in Osaka, Japan and the Musée d’art 
contemporain de Montréal in 2011. 

Anri Sala’s project for the French Pavilion, 55th International Art Exhibition – La Biennale 
di Venezia was conceived for the space of the German Pavilion where it was exceptionally 
exhibited, and entitled Ravel Ravel Unravel (2013). The title of the piece is a subtle play 
on words based on the verb to ravel and its opposite, to unravel, as well as a reference 
to the French composer Maurice Ravel, who in 1930 composed the Concerto in D for the 
Left Hand which was at the heart of Anri Sala’s project. Sala was also awarded the Young 
Artist Prize at the Venice Biennale in 2001.

The Present Moment #1507, 2014, 
ball-pen, pencil and eraser on paper

Edi Rama, 2013, book and sound recordings. Publication 
edited by Anri Sala of Edi Rama’s doodles, Anri Sala’s 
drawings and conversations between Edi Rama and Michael 
Fried, Philippe Parreno, Marcus Steinweg, and Erion Veliaj.

It is uncertain if Edi Rama’s doodles are the fruit of close 
attention or daydreaming. Made on printouts of his daily agenda, 
office notes, protocols, faxes, and other official correspondence, 
the drawings are like a stream of lava, loosely binding the day-
to-day grind. While Rama’s mind focuses on the political context 
of the discussion, his eyes are focused on the paper, following his 
hand that draws, like a spiritual medium, his inner experience. 
Anri Sala compares and contrasts the doodles within the 
context of Rama’s background. Opposite Rama’s doodles, Sala 
places headlines of concurrent daily news from Albanian and 
international papers, covering political, social, and other events 
of different impact, i.e. local, Albanian, European, international, 
and sometimes universal. The headlines zoom in and out from 
global to local and vice-versa, sometimes followed by excerpts 
from Aleksandr Rodchenko’s journal Experiments for the 
Future, which remind us, with their enthusiastic or pessimistic 
perspective on the world 80 years ago, of more distant, day-to-
day concerns and hopes. 



Në serinë e vizatimeve “Creating Space Where Appears To 
Be None/Inversion” (Krijimi i hapësirës ku nuk duket se ka/
inversion), Anri Sala niset prej vizatimeve të Ramës për të zhvilluar 
kontrapunktin e tij. Ai i filtron ngjyrat, format, dhe vijat duke 
përdorur tretje zbërthyese për t’i kristalizuar dhe transferuar ato 
në vizatime të reja, të cilat i jehojnë vizatimet e Ramës duke i 
imituar ato. Vizatimet janë të shoqëruara nga biseda në mes të 
Edi Ramës dhe Michael Fried, Philippe Parreno, Marcus Steinweg, 
dhe Erion Veliajt.

In the “Creating Space Where Appears To Be None/Inversion” 
drawing series, Anri Sala starts from Rama’s drawings to develop 
his own counterpoint. He filters the colours, forms, and lines 
using dissolver solutions to crystallize and transfer them into new 
drawings, which echo Rama’s while mirroring them. The drawings 
are accompanied by four one-to-one conversations between Edi 
Rama and Michael Fried, Philippe Parreno, Marcus Steinweg, and 
Erion Veliaj.



Që nga viti 1989 Melanie Smith (e lindur në Angli, 1965) ka jetuar dhe punuar në Mexico 
City, një përvojë që ka ndikuar konsiderushëm punimet e saja që prej asaj kohe. Puna e saj 
karakterizohet me një formë të ri-leximit të kategorive formale dhe estetike të lëvizjeve 
avangarde dhe post-avangarde, të vëna ndër hetim në lokacione dhe brenda horizonteve të 
heterotopive. Produksioni i saj është i lidhur ngushtë me një tip vizioni të zgjëruar të nocionit 
të modernitetit, që mban një lidhje edhe me atë çka kjo do të nënkuptonte në Amerikën 
Latine, specifikisht në Meksikë, po edhe me implikimet që do të kishte në eksplorimet 
e saja formale si një moment kritik në strukturën estetiko-politike të modernitetit dhe 
modernitetit të vonshëm. 

Xilitla: Dismantled 1 (Xilitla: Çmontuar 1), 2010, 
në bashkëpunim me Rafael Ortega
Video me një kanal 16:9 projeksioni vertikal, ngjyrë, zë, 24:40 
min, në përsëritje. Me drejtë nga artisti dhe Peter Kilchmann

Së pari e prezantuar si pjesë e Melanie Smith. Red Square 
Impossible Pink, (Melanie Smith. Katrori i Kuq e Roze e 
Pamundshme) Pavilioni Meksikan, 54th Biennale di Venezia, 
Venedik, Itali, 2011.
Motivi prapa Xilitla është Las Pozas, një ambient joshës dhe 
dekadent për bollëkun e natyrës së peizazhit meksikan. Filmi, 
i xhiruar në shirit 35mm, vë në pyetje kufijtë imagjinarë mes 
praktikave të artit modern dhe bashkëkohor. 
Xilitla është titulluar sipas një qyteti të vogël në Meksikë, 
vendndodhja e një kopshti të krijuar nga Edward James (1907-
1984), një aristokrat i çuditshëm britanik dhe koleksionues i 
punimeve Surrealiste. James kishte harxhuar pjesën më të madhe 
të pasurisë së vet duke ndërtuar kopshtin midis viteve 1960 
dhe 1984. Vendi është i dominuar me skulptura fantastike prej 
betoni dhe struktura te pakryera arkitektonike të cilat ai i kishte 
ndërtuar në mes të bimëve tropike. Në filmin e Smith, punëtorët 
bartin një pasqyre të madhe nëpër rrugica të xhunglës e bazene, 
përderisa ajo reflekton dhe zhvendos imazhin e kopshtit. Ky film 
referencon punën e artistit amerikan Robert Smithson, në veçanti 
Mirror Displacements (Zhvendosje të Pasqyrës), të cilin ai e kishte 
bërë në Meksiko dhe e kishte përshkruar në një ese Incidents 
of Mirror-Travel in Yucatan (Incidente të Udhëtimit-Pasqyror në 
Yucatan) të botuar në Artforum në 1969. Titulli i eseut të Smithson 
sinjalizon edhe një referencë më tutje për Smithson dhe Smith, 
udhëpërshkrimi i shkrimtarit amerikan John Lloyd Stephens, 
Incidents of Travel in Yucatan (Incidente të Udhëtimit në Yucatan) 
(1843), të ilustruar nga Frederick Catherwood. Smith vendosë 
një paralele në mes të ilustrimeve të Catherwood: Olmec-ut të 
rrënuar dhe skulpturave majane dhe arkitekturës në pyjet tropike 
të Yucatan, me rrënojat surreale të modernitetit që gjenden në 
kopshtin e James.
Duke përdorur mjete vizuale dhe audio për tu distancuar nga 
peizazhi natyror, Smith e shkapërderdh vështrimin modern i cili 
e kthen peizazhin ekzotik në një ekran dhe një imazh mbi të cilin 
projekton dëshirën e vet. 

Since 1989 Melanie Smith (born in England, 1965) has lived and worked in Mexico City, 
an experience that has considerably influenced her works ever since. Her work has been 
characterized by a certain re-reading of the formal and aesthetic categories of avant-
gardes and post-avant-garde movements, questioned at the sites and within the horizons 
of heterotopias. Her production is intimately related to a certain expanded vision of 
the notion of modernity, maintaining a relationship both with what this means in Latin 
America, particularly in Mexico, and with its implication with her formal explorations as a 
critical moment in the aesthetic-political structure of modernity and late modernity.

Xilitla: Dismantled 1, 2010, 
in collaboration with Rafael Ortega
Single channel video, 16:9 projection upright, colour, sound, 
24:40 min, looped. Courtesy the artist and Peter Kilchmann 

First presented as part of Melanie Smith. Red Square Impossible 
Pink, Mexican Pavilion, 54th Biennale di Venezia, Venice, Italy, 2011.
Las Pozas, a seductive and decadent setting for nature’s 
exuberance in the Mexican landscape, is the motive behind Xilitla. 
The film, shot in 35mm, calls into question the imaginary limits 
between modern and contemporary art practices. 
Xilitla is named after a small town in Mexico, the location of a 
garden created by Edward James (1907–1984), an eccentric British 
aristocrat and collector of Surrealist works. James spent much of 
his fortune constructing the garden between 1960 and 1984. The 
place dominated by fantastical concrete sculptures and unfinished 
architectural structures which he had built among the tropical 
plants. In Smith’s film, workmen carry a large mirror along the 
jungle paths and through the pools, reflecting and displacing the 
image of the garden. It references the work of American artist 
Robert Smithson, particularly his Mirror Displacements 1969, which 
he made in Mexico and described in an essay Incidents of Mirror-
Travel in Yucatan published in Artforum in 1969. Smithson’s essay 
title signals a further reference for both Smithson and Smith, the 
travelogue of the American writer John Lloyd Stephens, Incidents 
of Travel in Yucatan (1843), illustrated by Frederick Catherwood. 
Smith establishes a parallel between Catherwood’s illustrations 
of ruined Olmec and Mayan sculptures and architecture in the 
tropical forests of Yucatán, and the surreal ruins of modernity 
found in James’ garden. 
By building it through visual and audio devices of distancing from 
the natural landscape, Smith disassembles the modern gaze, 
which turns the exotic landscape into a screen and an image 
whereupon its own desire is projected.



Nasrin Tabatabai dhe Babak Afrassiabi kanë bashkëpunuar që nga viti 2004, duke 
prodhuar projekte të përbashkëta dhe botuar një revistë bilinguale –në farsi dhe 
anglisht – të titulluar Pages, prej të cilës deri më tani janë botuar 9 numra. Projektet e 
tyre dhe qasja editoriale e revistës janë ngushtë të lidhura, që të dyja përshkruhen nga 
dy artistët si “përpjekje për të artikuluar hapësirën e pavendosur në mes të artit dhe 
gjendjes së tij historike". Tabatabai dhe Afassiabi jetojnë në Roterdam dhe punojnë në 
Holandë dhe Iran. Ekspozitat e tyre personale të kohës së fundit janë Between Wind 
and Stick (Në Mes të Erës dhe Shkopit), erg, Bruksel (2014); Seep (Kullosje), Chisenhale, 
Londër, MB, (2013); Two Archives (Dy Arkiva), Tensta Konsthall, Stokholm (2013); Seep, 
MACBA, Barcelonë (2012); Two Archives, Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2011); The 
Isle (Ujdhesa), MAK Center/ Schindler House, Los Anxhelos (2009). Ekspozita kolektive 
përfshijnë në mes tjerash edhe Moderation (Moderimi), Witte de With Institute Rotterdam 
(2014); Prairies (Stepa), Les Ateliers de Rennes Biennial (2012); ROUNDTABLE (TRYEZË E 
RRUMBULLAKTË), 9th Gwangju Biennale (2012); Untitled (Pa titull), 12th Istanbul Biennial 
(2011);  Melanchotopia, Witte de With, Rotterdam (2011); Trust (Besimi), MediaCity, 
Seoul (2010). Ata kanë kontribuar në projekte botuese si dOCUMENTA 12, Kassel (2007) 
dhe Como viver junto, 27th São Paulo Biennial(2006). http://www.pagesmagazine.net

Letters that Go Folded into Shredder (Letra që shkojnë të 
paluara në letërgrisës), 2008-2011, 
Letër e ngjitur në karton të zi, plexiglas, 11 copa, secila 21,3 x 
31,2 cm

Ky punim përbëhet nga 11 kopje të grisura dhe të ringjitura të 
një letre të Bruce Laingen, një ish peng dhe chargé d'affaires 
në Ambasadën Amerikane. Letra me datë 3 nëntor 1979, është 
shkruar vetëm tre ditë para se që ambasada të pushtohej nga 
studentët revolucionarë iranianë dhe krizës së pengjeve që e 
pasoi pushtimin. Kur e morën ambasadën, studentët gjetën plot 
dokumente zyrtare, shumë prej të cilave ishin veçmë të grisura, 
të cilat ata gradualisht i bënë bashkë, përkthyen dhe botuan në 
74 volume të quajtura “Dokumentet e Strofullës së Spiunazhit 
Amerikane”. Letra origjinale e shkruar nga charge d’affaires 
ishte njëri nga dokumentet që u gjetën të paprekura. Në këtë 
letër personale, por ambivalente, drejtuar familjes së tij Laingen 
shkruan për protestat e vazhdueshme kundër SHBA jashtë portës 
së ambasadës, por edhe për jetën e përditshme të komunitetit 
diplomati. Ka shumë pak pritje për të ardhmen e afërt. Letters 
that Go Folded into Shredder  e rikrijon punën e studentëve të 
arkivimit/çgrisjes, edhe pse vetëm në letër duke dëshmuar kohën 
para okupimit të ambasadës, kur rrjedha e ngjarjeve ishte ende e 
padeterminuar.

Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi have collaborated since 2004, producing joint 
projects and publishing a bilingual magazine – Farsi and English – called Pages, of which 
9 issues have been published so far. Their projects and the magazine’s editorial approach 
are closely linked, both described by the artists as “attempts in articulating the indecisive 
space between art and its historical condition.” 
 
Tabatabai and Afrassiabi live in Rotterdam and work in the Netherlands and Iran. Their 
recent solo exhibitions include Between Wind and Stick, erg, Brussels (2014); Seep, 
Chisenhale, London, UK, (2013); Two Archives, Tensta Konsthall, Stockholm (2013); Seep, 
MACBA, Barcelona (2012); Two Archives, Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2011); The 
Isle, MAK Center/ Schindler House, Los Angeles (2009). Their group shows include, 
among others: Moderation, Witte de With Institute Rotterdam (2014); Prairies, Les 
Ateliers de Rennes Biennial (2012); ROUNDTABLE, 9th Gwangju Biennale (2012); Untitled, 
12th Istanbul Biennial (2011);  Melanchotopia, Witte de With, Rotterdam (2011); Trust, 
MediaCity, Seoul (2010). They have contributed to publishing projects for dOCUMENTA 12, 
Kassel (2007) and Como viver junto, 27th São Paulo Biennial (2006).  
http://www.pagesmagazine.net

Letters that Go Folded into Shredder, 2008-2011, 
paper mounted on black cardboard, plexiglas, 11 pieces 
each 21,3 x 31,2 cm

This work consists of 11 shredded and reassembled copies of a 
letter by Bruce Laingen, the former hostage and chargé d'affaires 
at the US Embassy. Dated November 3rd, 1979, this letters was 
written just three days prior to the embassy’s occupation by 
Iranian revolutionary students and the ensuing hostage crisis. 
When seizing the embassy the students found scores of official 
documents, many of which were already shredded, which they 
gradually reassembled, translated and published in 74 volumes 
titled “Documents of the US Espionage Den.” The original letter 
by the chargé d'affaires was among the documents found intact. 
In this personal but ambivalent letter to his family, Laingen 
writes about the ongoing anti-US protests outside the embassy 
gate, but also of the everyday life of the diplomatic community. 
There is little anticipation on the very near future. Letters that Go 
Folded into Shredder re-enacts the students’ work of archiving/
de-shredding, though onto a letter testifying to the time before 
the embassy’s occupation, when the turn of events was still 
undetermined. 



Rosemarie Trockel (u lind 1952 në Schwerte. Jeton në Köln) prodhon punime heterogjene 
stilistikisht në një diapazon të gjerë mediash që nga vitet e 70ta. Puna e saj, që ka marrë 
një pozitë të rëndësishme dhe unike në nivelin ndërkombëtar dhe përfshin vizatime, 
fotografi dy dhe tre dimenzionale dhe kolazhe materiali, objekte, instalacione, fotografi të 
thurura, qeramika, video, orendi, veshmbathje dhe libra, nuk mund të reduktohet në një 
zhanër apo stil të vetëm artistik. Emëruesi i përbashkët i këtyre punëve është intensiteti i 
përmbajtjes, i cili përfshin një rrjet po aq të gjerë asociacionesh dhe diskursesh. E gjithë 
kjo përmbajtje është e formuluar prej një perspektive të përpiktë, poetike dhe qartazi 
femërorë. Megjithatë, perspektiva "femërorë" e Rosemarie Trockel zgjatet përtej një gjesti 
feminist. Punimet e saja janë shprehje të një autori që - duke nisur me kodimin e vet 
individualizimit të vet – e distancon veten nga sisteme që imponojnë identitete sociale dhe 
seksuale dhe kufizime gjinore. 
Që nga vitet e 80ta, Trocker ka lidhur eksplorimet e koncepteve psikanalitike me një 
angazhim kritik me modernizëm dhe minimalizëm në artet vizuale. Në raste kyçe – në 
veçanti në video dhe libra – ajo ka vënë në diskutim punën e shkrimtarëve si Bertolt 
Brecht, Marguerite Duras dhe Pierre Klossowski.

Solitude (Vetmia), 2011, 
media të përziera, 68 x 92 x 4,8 cm

Christmas Cards (Kartolina për Krishtlindje), 2006, 
media të përziera, 67,5 x 57 x 3,8 cm 
Kolekcion Privat / Sprüth Magers Berlin London

Që nga 2004, kolazhet janë bërë një pjesë e dallueshme e punës 
së Rosemarie Trockel, shpesh duke ia lejuar asaj të rikombinojë 
aspekte të praktikës së saj shumëdimensionale që përfshin 
fotografinë, filmin, skulpturën dhe instalacionet; si dhe që 
qartazi referencon trashëgiminë simbolike dhe estetike të 
Surrealizmit dhe Dadaizmit. Nëse vizatimi është për Trockel 
“edhe dërrasë kërcimi edhe hapësirë eksperimentale që për tërë 
heterogjenitetin e vet zbulon vazhdimësi të që të dyja, formës 
dhe hapësirës,” atëherë kolazhi lejon që ato forma dhe hapësira 
të ripunohen dhe rikontekstualizohen. 
“Kollazhet e Trockel bëjnë bashkë vizatimin, fotografinë, tekstilet, 
thurjen, dhe materiale të tjera prej arkivave të studios; këto më 
pastaj 'riaktivizohen' dhe vendosen brenda kontekstit definitiv 
të një kornize në mënyrë që të mund të zhvillohen lidhje të 
reja... Ato janë rezultat i një procesi të selektimit, rivlerësimit, 
rekapitullimit dhe pohimit." (Anita Haldemann, "disintegration 
de la madame: Rosemarie Trockel's Collages since 2004.")

Rosemarie Trockel (1952, Schwerte. Lives in Cologne) has been producing stylistically 
heterogeneous works in a wide range of media since the 1970s. Her oeuvre, which has 
assumed an important and unique position at an international level and encompasses 
drawings, two and three-dimensional pictures and material collages, objects, 
installations, knitted pictures, ceramics, videos, furniture, pieces of clothing, and 
books, cannot be reduced to a single artistic genre or style; its common denominator 
is the intensity of its content, which incorporates an equally wide-ranging network of 
associations and discourses. All of this content is formulated from a precise, poetic, and 
explicitly female perspective. However, Rosemarie Trockel’s “female” perspective extends 
beyond a feminist gesture. Her works are the expressions of an author who – starting with 
the coding of her own individuation – distances herself from systems that impose both 
social and sexual identity and gender-related constraints.
Since the 1980s, Trockel has linked explorations of psychoanalytic concepts to a critical 
engagement with modernism and minimalism in the visual arts. In key instances   – video 
works and book projects in particular – she has also brought into play the work of such 
writers as Bertolt Brecht, Marguerite Duras, and Pierre Klossowski.

Solitude, 2011, 
mixed media, 68 x 92 x 4,8 cm

Christmas Cards, 2006, 
mixed media, 67,5 x 57 x 3,8 cm
Private Collection / Sprüth Magers Berlin London

 
Since 2004, collages have become a distinct part of Rosemarie 
Trockel’s oeuvre, often allowing her to recombine aspects of her 
multifaceted practice, which has included photography, film, 
sculpture and installation, and is clearly referencing the symbolic 
and aesthetic legacies of Surrealism and Dada. If drawing 
provides Trockel with “both springboard and experimental space 
[that] for all its heterogeneity evinces continuities of both form 
and space,” then collage allows those forms and spaces to be 
reworked and re-contextualised. 
“Trockel’s collages bring together drawing, photography, textiles, 
knitting, and other materials from studio stocks; these are 
then ‘reactivated’ and placed inside the definitive context of a 
frame so that new relationships can develop... [They] are the 
result of a process of selection, revaluation, recapitulation, and 
affirmation.” (Anita Haldemann, “disintegration de la madame : 
Rosemarie Trockel’s Collages since 2004.”)



Paola Yacoub (e lindur më 1966 në Bejrut, ka studiuar në Akademinë Libaneze të Arteve 
të Bukura në Bejrut, dhe ka diplomuar në Architectural Association School of Architecture 
në Londër në vitin 1993) është një artiste që ka punuar në Institut Français d'archéologie 
du Proche-Orient si udhëheqëse e gërmimeve në qytetin e Bejrutit nga 1995 deri më 1999. 
Eksperimentet e para të saja artistike kanë të bëjnë me relacionet tona me automatet 
në arkitekturë dhe fotografi. Në bashkëpunim me Michel Lasserre ajo kishte theksuar 
variacionet aspektuale të territoreve libaneze në situata lufte dhe paslufte. Hulumtimet 
e saja u zgjeruan në një "sistem veprimi". Ekspozitat monografike te Yacoub përfshijnë 
Paola Yacoub, Drawing with the Things Themselves (Paola Yacoub, Duke vizatuar me 
vet gjësendet), Beirut Art Center (2011) dhe Paola Yacoub, Kiss the Black Stones (Paola 
Yacoub, Puthi gurët e zinj), Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2012). Foto-esetë e saja 
janë pjesë të antologjive Beirut is a Magnificent City: Synoptic Pictures (Bejruti Është Një 
Qytet Mahnitës: Tablo Sinoptike) e botuar në 2003 nga Fundació Antoni Tàpies, Barcelonë, 
dhe Contemporary Arab Representations (Reprezentime Bashkëkohore Arabe) të kuruar 
nga Catherine David në 2002 për Witte de With, Roterdam dhe Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelonë. Aktualisht, ajo është drejtoreshë e programit të Praktikave Hulumtuese 
Artistike pranë Akademisë Libaneze të Arteve të Bukura.

Untitled (Summer 88), Beirut [Pa titull (Vera ’88), Beirut], 
1988, 
12 printime dore b/z, 12 x 15 cm secila.

Casts of Bullet Holes from a North/South Wall Situated on 
the Green Line, Beirut (Modele vrimash të plumbave nga 
një mur veri-jugor që shtrihet në Vijën e Gjelbër, Beirut), 
1995, 
24 pastë druri, diametra të ndryshëm, 1 printim dore b/z, 
15 x 10 cm. 

Wall stamps of bullet holes from a North/South wall 
situated on the Green Line, Beirut (Vula muri të vrimave 
të plumbit nga një mur veri-jugor që shtrihet në Vijën e 
Gjelbër, Beirut), 1995, 
2 letra thithëse, 50 x 40 cm secila.

Television, Beirut (Televizioni, Beirut) 1994, 
diapozitiv 35 mm. 

Untitled, Beirut (Pa titull, Beirut), 1992, 
3 b/z printime, 10 x 15 cm secila

Fist, Beirut (Grushti, Beirut), pa datë,
Polaroid.

Disputed Tomb, Lebanon/ Israel (Varr i Kontestuar, 
Lebanon/Izrael), 2000, 
Polaroid

Self Portrait, Beirut (Auto-Portret, Beirut), 1976, 
1 print b/z, 8,5 x 12,5 cm secila

Paola Yacoub (born 1966, in Beirut; studied at the Lebanese Academy of Fine Arts, Beirut, 
and graduated from the Architectural Association School of Architecture in London in 
1993) is an artist who worked at the Institut Français d'archéologie du Proche-Orient 
in charge of excavations in downtown Beirut from 1995 to 1999. She conducted her first 
artistic experiments on our relations to automata in architecture and photography. 
In collaboration with Michel Lasserre she noted the aspectual variations of Lebanese 
territories in war and postwar situations. Her investigations have been extended to a 
“system of action.” Yacoub’s monographic exhibitions include Paola Yacoub, Drawing with 
the Things Themselves, Beirut Art Center (2011), and Paola Yacoub, Kiss the Black Stones, 
Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2012). Her photo-essays were anthologized in Beirut 
Is a Magnificent City: Synoptic Tables, published in 2003 by the Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelona, and for Contemporary Arab Representations, curated by Catherine David in 
2002 at Witte de With, Rotterdam and Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. She is currently 
the director of the ARP program in Artistic Research Practices at the Lebanese Academy 
of Fine Arts. 

Untitled (Summer 88), Beirut, 1988, 
12 b/w handprints, 12 x 15 cm each 

Casts of Bullet Holes from a North/South Wall Situated on 
the Green Line, Beirut, 1995 
wood paste, variable diameters, 1 b/w handprint, 15 x 10 cm 

Wall stamps of bullet holes from a North/South wall 
situated on the Green Line, Beirut, 1995, 
2 blotting papers, 50 x 40 cm each 

Television, Beirut, 1994, 
35 mm slide 

Untitled, Beirut, 1992, 
3 b/w prints, 10 x 15 cm each 

Fist, Beirut, n.d., 
Polaroid 

Disputed Tomb, Lebanon/Israel, 2000, 
Polaroid 

Self-portrait, Beirut, 1976, 
1 b/w print, 8,5 x 12,5 cm

Beirut Central District, 1995-1999 
(BEY 002, BEY 003, BEY 004, BEY 006, BEY 026):

Bridge by Paola Yacoub: chromogenic colour handprint 
mounted on aluminium, 15 x 21 cm

Minutes (Archaeological Drawings): 
colour pencil on graph paper, 6 laser copies, 29,8 x 42 cm 
each / colour pencil on graph paper, 3 laser copies, 



Beirut Central District (Beirut Distrikti Qëndror), 1995-
1999 
(BEY 002, BEY 003, BEY 004, BEY 006, BEY 026):

Bridge by Paola Yacoub (Ura nga Paola Yacoub), 
printim dore me ngjyrë kromogjenike, 15 x 21 cm

Minutes (Archeological Drawings) [Minutat (Vizatime 
Arkeologjike)]: 
laps me ngjyrë në letër grafike, 6 kopje laserike, 29,8 x 42 
cm secila / laps me ngjyrë në letër grafike, 3 kopje laserike, 
21 x 29;8 cm / 1 bojë shkrimi e zezë në letër grafike, 21,5 x 
64,5 cm / 1 bojë shkrimi e zezë në letër kalku, 62, 5 x 55 cm.

4 x 4 : projeksion diapozitivësh 35 mm, 39 diapozitivë

Duke u nisë prej hetimeve dhe performancave të saja për 
kamerën gjatë viteve të hershme ‘80, siç janë Fountain and 
Inundation (Fontanë dhe Përmbytje) (kolazhe dhe modele) 
dhe The Voice (Zëri) (objekte, fotografi dhe tekste), dhe më 
pastaj duke vazhduar me punën e saj aktuale, Paola Yacoub 
ka prodhuar seri të vizatimeve arkeologjike, objekte, grafika, 
fragmente filmike, projeksione diapozitivësh dhe ese fotografike. 
Këto punime eksplorojnë çështje si ritualet; interpretimin e 
fotografive brenda përbrenda një njohurie specifike territoriale 
dhe se si lajmet e dramatizojnë imazhin; qyteti dhe portreti i 
tij përmes sistemeve dinamike që vazhdimisht sjellin brenda 
shpalosjes së tyre Bejrutin dhe peizazhet libaneze si subjekte 
shtegtuese. Puna e Paola Yacoub sjell në pah perspektiva mbi 
rastësitë autobiografike dhe se si perceptimi i një vendi mund të 
ndryshojë pa pësuar ndonjë ndryshim forma fizike e tij. 

21 x 29,8 cm each / 1 colour pencil on graph paper, 
21,5 x 64,5cm / 1 ink on tracing paper, 62,5 x 55 cm 

4 x 4 : 35 mm slide projection, 38 slides 

Following her investigations and performances for the camera in 
the early 1980s, such as Fountain and Inundation (collages and 
models) and The Voice (objects, photographs and texts), and 
continuing with her current work, Paola Yacoub has produced 
series of archaeological drawings, objects, prints, film clips, 
slideshows and photographic essays. These works explore issues 
such as rituals, the interpretation of photographs from within 
a specific territorial knowledge and how the news dramatize 
the image, the city and the portrait through dynamic systems 
that constantly bring in their unfolding Beirut and Lebanese 
landscapes as a migratory subject. Paola Yacoub’s work brings to 
light perspectives on autobiographical contingencies, and how 
the perception of a place can change without any alteration to 
its physical form.
 



AGJENDA E PRESIDENTIT RUGOVA
Dinamikë dhe numër i madh takimesh po zhvillohen nga presidenti Rugova lidhur me situtaten ne te 
cilen po kalon Kosova.



PRISHTINË
MON
AMOUR 

ODE TO REPETITION

Më 8 tetor 2012 artistët Astrit Ismaili, Tobias Bienz dhe Rina Kika 
organizuan një ngjarje të suksesshme, Prishtinë - mon amour, 
ode to repetition. Rreth 70 artistë të rinj nga Kosova së bashku 
me artistë ndërkombëtare aktivizuan një pjesë të papërdorur 
të “Pallatit të Rinisë dhe Sporteve” (ish-Boro Ramizi) për një 
performancë një nateshe, video arte dhe instalacione. Ngjarja 
mblodhi një turmë prej mbi 2.500 njerëz. Artist nga Kosova, 
Serbia, Zvicra Gjermania, Bosnja, Austria dhe Amerika dhe shumë 
njerëz te tjerë nga publiku morren pjesë. Organizimi dhe zhvillimi 
i projektit ka ndodhur brenda disa muajve, dhe ka pasur shumë 
pjesëmarrje të komunitetit, lidhje me planifikimin, programin e 
arsimit, buxhetimin, sigurinë, pastrimin e hapësirës së braktisur, 
hulumtime dhe më e rëndësishmja, prodhimin e shfaqjeve.

On October 8th, 2012 the artists Astrit Ismaili, Tobias Bienz and 
Rina Kika organized a successful event, PRISHTINË - mon amour, 
ode to repetition. About 70 young artists from Kosovo together 
with select international artists activated an unused section of 
a Prishtina iconic landmark “Palace of Youth and Sports” (ex-
Boro Ramiz) for a one-night performance and video installation 
art. The event drew a maximum capacity crowd of over 2.500 
people. Kosovar, Serbian, Swiss, German, Bosnian, Austrian and 
American artists and many people from the public participated. 
The organization and development of the project happened 
over the course of several months, involving many community 
participations including planning, education programming, 
budgeting, security, cleaning of the abandoned space, researches 
and the most important, producing the performances.
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