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S’ËSHTË E THËNË QË 
GJITHNJË TË JETË E BUKUR, 

PËRVEÇ NËSË ËSHTË E BUKUR

Galit Eilat &
Charles Esche

Jemi shumë mirënjohës për ftesën që ta kurojmë edi-
cionin e ‘9-të të ekspozitës “Çmimi Muslim Mulliqi”. 
Është ekspozita më e rëndësishme e artit bashkëkohor 
në Kosovë dhe në rrugë të mirë për t’u bërë projekti ar-
tistik më interesant në Europën Jugore. Artistët janë 
selektuar nën titullin S’është e thënë që gjithnjë të jetë 
e bukur, përveç nësë është e bukur.

Ekspozitën e përbëjnë 29 artistë. I kemi përzgjedhur 
në një konkurs të hapur e po ashtu kemi ftuar artistë 
ndërkombëtar, duke besuar që do të mund t’i sjellin 
diçka të veçantë kontekstit lokal. Koncepti i ekspozitës 
nisi me idenë e ri-interpretimit të idesë të së bukurës, 
duke përdorë format e sotme sociale e estetike. E men-
duam këtë në kuadër të idesë së kaleidoskopit, që është 
zbuluar në shekullin XVIII nga Scot David Brewster. Fjala 
Kaleidoscope rrjedh nga greqishtja, kalos ‘e bukur’ + ei-
dos ‘formë’ + scopeo ‘të aspirojë ose të shoh’, dhe do të 
thotë ‘aspiratë për formë të bukur’. Kjo aspiratë është 
ambicja që i përshkon të gjitha punët e ekspozuara. 
Por kaleidoskopi aspiron jo vetëm formën e bukur por 
prodhon edhe një të re, idenë artificiale të së buku-
rës përmes imazheve të fragmentuara që reflektohen 
përmes pasqyrimit.

Idea e prodhimit dhe fragmentimit lidhet me eksperi-
encën tonë personale në Kosovë. Përderisa presionet 
historike dhe ato të sotme janë të dukshme, ne gjetëm 
edhe energjinë për prodhim të realiteteve të reja si 
dhe për të vrojtuar të bukurën në mundësitë që shtri-
hen para nesh. Në të vërtetë, këtu ka një relacion të 
ngushtë historik mes të së vërtetës dhe të të bukurës - e 
gjejmë njërën brenda tjetrës - dhe kjo na frymëzoi në 
përzgjedhjen e titullit dhe të fokusohemi në bukurinë e 
realitetit të përditshëm.

5



Në Kosovë më shumë se kudo tjetër, ndryshimet dra-
matike që kanë zënë vend viteve të fundit kanë qenë 
nën vëzhgim të ashpër nga mediet. Në këtë kontekst, 
tregimet personale humben apo margjinalizohen. An-
daj, është e rëndësishme të kuptohet se ku mund të 
gjindet e bukura- pas gjithë atyre viteve me luftëra dhe 
konflikte- na duhet ta mësojmë ta shohim dhe ta vlerë-
sojmë atë që gjendet në realitetin e menjëhershëm lo-
kal. Kjo është ajo çfarë vizioni individual i artistit shumë 
shpesh na e mundson përbrenda një rrethane. Nga për-
voja jonë si vëzhgues, kemi gjetur momente të bukurisë 
së pabesueshme në Kosovë përmes artistëve të saj që 
janë të vecantë për këtë vend dhe kohë. Ne, të dashur 
vizitorë, duam që t’i ndajmë këto gjetje me ju.

Punët artistike të përzgjedhura për këtë ekspozitë syno-
jnë që të  tregojnë, në këtë fillim-shekulli në Kosovë dhe 
kudo tjetër, mënyrën se si duhet të kuptohet ajo që e 
quajtëm ‘aspiratë për formë të bukur’. Në artin e sotëm 
e bukura mund të mbijë në një moment të bisedës, nga 
drita që i bie në peisazhin e një pikture deri te lëvizja e 
dorës në një video. Po ashtu, i përgjigjet të bukurës së 
fiksuar pamore të një momenti të krizës apo kollapsi, 
që jeton edhe pasi që e kemi kuptuar tregimin e vërtetë 
që qëndron prapa imazhit.

Kjo ekspozitë me shpresë do tu mundësojë vizitorëve të 
vërtiten prej nji pune në tjetrën, të vendosin se kur të 
pushojnë për pak frymëmarrje dhe kur ta zbulojnë të 
veçantën, të bukurën e konstruktuar e cila na shërben 
si pasazh në idenë e kaleidoskopit rrotullues dhe for-
mave të saja të bukura. 
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IT DOESN’T ALWAYS 
HAVE TO BE BEAUTIFUL,
 UNLESS IT’S BEAUTIFUL.

Galit Eilat &
Charles Esche

We are delighted to have been invited to curate the 9th 
Muslim Mulliqi Prize Exhibition. It is the most significant 
exhibition for contemporary visual arts in Kosovo and 
aims to be one of the most interesting contemporary 
art projects in southern Europe. We have selected artists 
for this edition under the title: It doesn’t always have to 
be beautiful, unless it’s beautiful.

The exhibition features 29 artists. We selected them 
from a  local open call and invited international artists 
whom we believed would bring something extra to the 
local context. The concept of the exhibition began with 
the idea of how to reinterpret the idea of beauty using 
today’s social and aesthetic forms. We thought about 
the idea of the Kaleidoscope, which was invented in the 
18th century by the Scot David Brewster. The word “ka-
leidoscope” is derived from the Greek kalos ‘beautiful’ 
+ eidos ‘form’  + scopeo ‘to aim or watch’ and means 
“aiming at beautiful forms.” This aim is the ambition 
that runs through all the works in the show, but the ka-
leidoscope not only aimed at beautiful forms but also 
produced a new, artificial idea of beauty through its 
fragmented images reflected through mirrors. 

The idea of production and fragmentation relates to our 
personal experience in Kosovo. While the pressures from 
history and the present are evident, we have also found 
a great energy to produce new realities and to see beau-
ty in the possibilities that lie ahead. Indeed, there is a 
close historical relation between truth and beauty - the 
one being found in the other - that inspired us to choose 
the title and to focus on beauty in everyday reality.   
In Kosovo, probably more than elsewhere, the dramatic 
changes in recent years have been subjected to the 
harsh lens of the media. In this environment, personal 
stories can become lost or marginalized. 
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It seems important therefore to discover where beauty 
might be found, after the years of war and struggle, 
and to learn how to see and value the immediate local-
ity. This is what the individual vision of the artist can 
often bring to a situation. In our experience as curators, 
we have found moments of incredible beauty in Kosovo 
through its artists that are unique to this place and 
time. We want to share what we found with you, our 
visitors.

The artworks in the exhibition are therefore intended to 
be a way to understand what we might mean by ‘aim-
ing at beautiful forms’ in the early 21st century here in 
Kosovo and further afield. In today’s art, beauty can 
emerge in a moment of discussion, in light falling on a 
landscape painting or in the movement of a hand in a 
video. It also responds to the transfixing visual beauty of 
a moment of crisis or collapse that lingers even after we 
know the real stories behind the images.

Together, this exhibition will hopefully allow you the visi-
tor to turn from work to work, to decide where to pause 
to take a breath and when to discover a special, con-
structed beauty that takes you back to the idea of the 
spinning kaleidoscope and its beautiful forms.
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Sezgin Boynik: 
Shkëlzen Maliqi, ju jeni emër i njohur në publicistikën 
kosovare dhe shqiptar``e. Pos tjerash, ju prej kohësh 
përcjellni zhvillimet në art, jeni autor i shumë kriti-
kave dhe eseve mbi artet pamore bashkëkohore. Në 
këtë bisedë do të doja që të ndalemi te çështja e his-
torizimit të artit bashkëkohor. Cilat janë kornizat e 
bashkëkohores në art? Dhe a e ka arti bashkëkohor i 
Kosovës traditën e mjaftueshme për të shkruar histo-
rinë e tij, apo është ende herët për këtë?

Shkëlzen Maliqi: 
Në Kosovë historizimi i bashkëkohores në disa fusha 
bëhet shpejt, kurse në disa vonon ose nuk ekziston 
fare. Kuptohet, gjithnjë është problem që të përcak-
tohet momenti kur duhet të fillojë shkrimi i histo-
risë bashkëkohore. Zakonisht nuk ka kritere të qarta 
dhe koncesuale mbi atë se cilat vepra, ngjarje dhe 
emra kanë vlera, ndikim dhe rëndësi historike të pa-
dyshimtë. Madje, edhe nëse arrihet pajtimi, mbesin  
vështirësitë e gjendjes të fillit të vlerave, dhe kur ato 
me të vërtetë bëhen vlera “historike”. Sa i përket ar-
tit bashkëkohor,  mendoj se ende nuk mund të kemi 
përgjigje decidive. Traditë bashkëkohore kemi edhe 
s’kemi mjaftueshëm. Kuptohet, për aq sa ka, për aq 
sa ka të arritura dhe vlera, mund të shkruhet nëse jo 
historia e plotë, atëherë kapitujt dhe draftet e saj. 
Por, gjithësesi, duhet t’i ikëm banalizimeve të tipit “cili 
është viti i lindjes së artit bashkëkohor në Kosovë?” 
Mendoj se kjo do të nxiste vetëm keqkuptime. Ajo çka 
mund të bëhet sot është vendosja e disa shënjyesve  
që ndihmojnë në orientimin kohor. Ashtu sikur që 
kemi markerët e qartë të lindjes së artit modern me 
Muslim Mulliqin dhe brezin e tij, ashtu janë edhe disa 
emra dhe projekte që nuk mund të ankashalohen në 
përcaktimin de vlerësimin e bashkëkohores në artin e 
Kosovë. 

RETRO PIKËPJEKJE

Shkëlzen Maliqi & 
Sezgin Boynik
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SB: 
Para do kohe e pata gjetur në një libër të botuar në 
Beograd një shkrim tuajin që titullohej “Ligji i zemrës 
dhe Josef Bojsi” (Joseph Beuys) ku e kritikoni per-
formansën e Bojsit në Beogradit në prill të vitit 1974. 
Për mua ishte tejet interesante fakti se një filozof 
nga Kosova në atë kohë paska bërë komente kritike 
mbi punën e Bojsit, që është njëri nga artistët më të 
rëndësishëm të pjesës së dytë të hekullit XX.  Pra, në 
vitin 1974 Shkëlzen Maliqi reflektonte dhe shkruar për 
Bojsin… Jam shumë kurioz për hollësitë se çka ju ka 
motivuar për këtë shkrim.

SHM: 
Në të vërtetë, ky është shkrimi im i parë që është 
botuar… Rreth tij kam pas dy peripeti interesante. E 
pata shkruar pasi dëgjova ligjeratën e Bojsit në Qen-
drën Kulturore të Studentëve (Galeria e SKC), ku atë 
e kishin ftuar si mysafir special në Takimet e Prillit 
(Aprilski susreti) të vitit 1974. Ky Festival i studentëve 
në atë kohë u pat shndërruar në promotor të artit 
konceptual, dhe për disa vite pat bërë renomenë e 
konsiderueshme në skenën botërore. Festivali botonte 
buletinin ditor me shkrime të rastit dhe komente, dhe 
unë aty dërgova reagimin. Shkrimi ka qenë i ashpër 
dhe redaksia e buletinit ishte nda në dysh, disa ishin 
pro, disa kundër botimit. Më në fund u gjet kompro-
misi që të botohet duke shmangur disa kualifikime 
për Bojsin që u vlerësuan si ‘ofenduese’. E pranova 
këtë “zbutje” sepse nuk prekej esenca e shkrimit. Dhe 
ai pati jehonë në qarqet që përcillnin festivalin, por 
edhe gazeta “Student”, që në atë kohë kishte goxha 
tirazh, lexueshmëri dhe ndikim, ma kërkoi që ta bëja 
një version më të plotë të shkrimit, në formë eseu. 
Unë e zgjërova shkrimin, por fatkeqësisht e pata bërë 
vetëm në një kopje. Dhe ai nuk u botua me arsyetimin 
se dorëshkrimi ishte “humbur”. Unë nuk kisha kopje 
tjetër dhe nuk kisha vullnet ta rishkruaj. Redaktori që 
e kishte porositur shkrimin “zhdukjen” e pat shpjeguar 
si censurë të vetë qarqeve avangardiste artistike. Nuk 

donin që në publik të dalë një sulm i tillë sepse arti 
konceptual kishte shumë kundërshtarë në establish-
mentin politik dhe artistik të Beogradit. Kritika ime 
e Bojsit mbase edhe ka tingëlluar si “konservatore”. 
Versioni i shkrimit që përmendet është botuar më 
vonë në një libër që unë nuk e kam parë. Por e kam 
ekzemplarin e Buletinit të vitit 1974, ku kam bërë edhe 
disa shënime me dorë për shkrimin e zgjëruar që pat 
“humbur”.

SB:  
Pse e quani shkrimin konservator? Unë kam për-
shtypjen se qëndrimet në këtë reagim janë përkun-
drazi përparimtare. Ju e kritikonit Bojsin si mendimtar 
utopian, ngase ai në ligjeratë nuk kishte arritur t’i 
kuptonte fundamentet e filozofisë së Hegelit (këtë au-
tor e citoni në fillim të shkrimit) si dhe të mendimit 
revolucionar të Leninit (me citatin e të cilit e mbyllni 
shkrimin). Ju e kritikoni Bojsin për shkak se nuk ishte 
radikal, kritik, i angazhuar dhe revolucionat aq sa pre-
tendonte. Idenë e “skulpturës sociale” të tij ju e vlerë-
soni si vizion thjesht utopik, “fantazi boshe”.

SHM: 
Mund të lexohet si “konservator” sepse kritikoja një 
projekt arti nga pozicioni mohues i filozofit, e që në 
kontekstin e kohës kuptohej si sulm ideologjik kundër 
artit avangard. Arti konceptual atëbotë e dominonte 
skenën botërore, kurse grupet e artistëve në Beograd 
dhe Jugosllavi përpiqeshin ta zënin hapin me këtë 
mainstream bashkëkohor. Mohimi i Bojsit, që ishte 
ikona e këtij mainstreami, në provincën tonë ballkan-
ike përjetohej si reagim konservator. 

SB:   
Idetë që shfaqet në kritikën tuaj, megjithatë, prekin 
temat e emancipimit të njerëzimit, të revolucionit dhe 
të utopisë. Unë nuk e kam përshtypjen se ju në qendër 
të kontestit e kishit artin, por reflektonit qasjen uto-
piste të Bojsit në kuadër të idesë së artit të revolucionit?  
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SHM: 
Kjo varej nga këndvështrimi, se si perceptohej dhe 
kuptohej ligjerata e Bojsit. Shkrimi im në atë kohë nuk 
pati ndonjë jehon të madhe, sepse u publikua vetëm 
në atë buletin që shapilografohej në pak kopje. Por, 
për mua personalisht ka qenë i rëndësishëm sepse 
mbi këtë temë kam pas zhvilluar një debat privat me 
Goran Gjorgjeviqin. Shkrimi edhe ka qenë shkas që të 
njihem me Goranin, një artistë i cili më vonë realizoi 
një sërë projektesh tejet interesante avangardiste. Ai 
mu pat afruar dhe u prezentua si djali i Didare Du-
kagjinit nga Prizreni, që e njihja, siç e njihja po ashtu 
edhe gjyshin e tij prej nanës Gani tadën.  Nga fundi i 
viteve ’50 dhe fillimi i viteve ’60, familja ime ka ban-
uar në lagjen e njejtë të Bajrakli xhamisë në Prizren, 
pranë ndërtesës ku është mbajtur  mbledhja historike 
e Lidhjes së Prizrenit më 1878. Është interesant se një 
pjesë të bisedës të parë me Goranin e patëm zhvil-
luar në dialektin e turqishtes së Prizrenit, por pastaj 
vazhduam në serbisht. Gorani përpiqej të më bindte 
se qëndrimi im për Bojsin është huqje. Nuk duhej ta 
lexoja dhe interpretoja ligjeratën e tij me çelsin filo-
zofik. Bojsi është artist dhe skulptor dhe ligjeratën e 
tij duhet kuptuar vetëm në këtë rrafsh, si projekt ar-
tistik. Ai më thoshte se Bojsi me fjalë dhe koncepte 
po e “gëdhendte” një vepër konceptuale arti. Filozofia 
fhe teoria aty janë vetëm instrumente, jo thelbi  i pro-
jektit. Unë, ndërkaq, insistoja se Bojsi foli për tema 
sociale, filozofike dhe politike, me një diskurs teorik që 
mund dhe duhet të lexohet edhe me çelësin teorik dhe 
filozofik. Përderisa Bojsi foli për modelimin e shoqërisë 
me metoda revolucionare, është e logjikshme që të 
shrohet pyetja sa është e qëndrueshme ideja e “skulp-
turës sociale’ të tij në kuadër të teorisë së revolucionit. 
Pat qëlluar që unë atë kohë e lexoja “Fenomenologjinë 
e frymës” të Hegelit, kështu që idetë e Bojsit mi ng-
janin me botëkuptimet që i ka kritkuar Hegeli të in-
dividëve mburravecë që kinse për hir të të mirës së 
përgjithshme të njerëzimit teoretizojnë nga “zemra e 
dalldisur” dhe jo me fuqinë e arsyes dhe në harmoni 

me dialektikën e frymës që botën e lëviz përpara.  Por, 
unë nuk dua ta riinterpretoj sot këtë shkrim, sepse 
ka të ngjarë që nuk do të pajtohesha me mendimet e 
atëhershme. Le të mbetet shkrimi shjtojcë e kësaj bi-
sede si një argument dhe faktografi në vete.  

SB: 
Po, gjithësesi, mendoj se është me interes që të boto-
het. Edhe për faktin se në këtë shkrim, e edhe debatin 
me Goran Gjorgjeviqin që e përmendët, edhe pse ka 
qenë private, unë e shoh si një moment anticipues apo 
të ngjizjes së hershme të artit bashkëkohor në Kosovë. 
Goran Gjorgjeviqi përndrushe është njëri nga artistët 
më radikal në skenën jugosllave dhe botërore, që e 
ka zbuluar parimin paradoksal të retroavangardës 
në art. A nuk ju duket interesant ky fakt se në vitin 
1974 dy të rinj nga Kosova, paskan zhvilluar një debat 
të tillë? Përndryshe, e dimë se viti 1974 ka qenë për 
Kosovën shumë i rëndësishëm sepse atëherë Kosova e 
fitoi autonominë e lartë brenda federatës jugosllave, 
duke e bërë edhe njësi federale. Por, për koincidentë 
në Kosovë në atë kohë ndodhi edhe një lloj i institu-
cionalizmit të artit modern, sepse në Univeristetin e 
Prishtinës sapo  ishte themeluar Fakulteti i Arteve. 
Mua po më pëlqen krahasimi i ngjarjeve sepse derisa 
nga njëra anë brezi i artistëve i doajenit Musllim Mul-
liqi po e bënin historinë e edukimit modern në art, ju 
dhe Gjorgjeviq po debatonit për Bojsin dhe temat që 
pastaj do të konceptohen si fundi i modernes ose si 
lëvizje  postmoderne në art. E di se kjo ka qenë ras-
tësi dhe se kemi të bëjmë me dy ngjarje që nuk kanë 
lidhje mes veti. Dikush mund të thotë se pesha e tyre 
nuk është assesi e njejtë, në Prishtinë u hap një in-
stitucion i rëndësishëm arti, kurse biseda e juaj në 
Beograd mund të meret edhe si një bisedë kot, që në 
të vërtetë vetëm tani po nxirret në pah dhe riinterpre-
tohet. Por, ajo që unë dua të theksoj është se këto dy 
momente megjithatë flasin diçka për frymën e kohës 
në Kosovë. Sa për Gjorgjeviqin, edhe pse veprimtaria e 
tij nuk është zhvilluar në Kosovë, vetëm së voni ka pas 

16 17



këtu një prezentim, ai ka arritur të ketë ndikim te disa 
artistë bashkëkohor në Kosovë qoftë direkt përmes in-
formatave që i kishin lexuar për te në revistën Moment 
të Beogradit, qoftë më vonë përms grupit Irwinet të 
Sllovenisë, që pikënisjen e punës e kishin te koncepti i 
Gjorgjeviqit. Por edhe ju, Shkëlzen Maliqi, që për vetën 
thatë se në vitin 1974 ishit konservator, në vitin 1994 do 
të bëheni promotor dhe mbështetës i artit bashkëko-
hor në Kosovë, duke afirmuar parimet e Marsel Dys-
hanit dhe Josef Bojsit në art. Dhe tani në një retrospe-
ktivë, mendoj se ajo që ka ndodh në artin e Kosovës që 
nga viti 1994 e deri më sot, njëfarëdore i jep kuptim dy 
momenteve që i gjejmë si të raxtësishme në vitin 1974. 
Mua më shkojnë disi shumë mirë faktet dhe njerëzit: 
Musllim Muliqi me ata që hapën Akademinë e Prishti-
nës, në njerën anë, dhe  Maliqi me Gjorgjeviqin në 
anën tjetër që nuk folën kot por me kuptim për kufijtë 
dhe vendin e artit në bashkëkohësi. Dikush dhe dikur 
duhet të studiojë patjetër dhe më hollësisht mendimin 
revolucionar të kohës, format dhe shprehjet e moder-
nës kosovare, vendosjen e themeleve të akademizmit, 
por edhe të avangardizmit dhe retro-avangardizmit…  

SHM:  
Në Kosovë nuk e kemi pothuasje fare shkollën e kri-
tikës dhe të historisë së artit për këto hulumtime dhe 
një vlerësim të artikuluar dhe real mbi rrjedhat dhe 
tendencat në artin. Por, nuk i kisha fryrë tepër këtyre 
koincidencave… Është e vërtetë se historizimi bëhet 
mbi pikat referente të përzgjedhura nga e kaluara 
ku disa prej tyre bëhen domethënëse sepse marrin 
kuptime shtesë nga zhvillimet e mëvonshme dhe ak-
tuale. Vetëm se unë do të kisha kujdes nga teoretizimi 
i ndodhive që në esencë janë anekdotale… Të paktën 
unë nuk kam vepra dhe teoretizime që do të arsyeto-
nin një retro-famë që tejkalon momentin e kurioz-
itetit.

SB: 
E kuptoj ku e keni theksin, por a nuk ju duket do-
methënës ky fakt, sado e mendoni si akcidental dhe 
margjinal, se ju dy, e këtu e veçoj sidomos Gjorgjeviq-
in, në atë kohë për artin ose rreth artit keni menduar 
dhe keni pas qasje tejet radikale dhe avangardiste. Ju 
të dytë rininë e kishit kaluar në Prizren dhe Prishtinë, 
dhe keni qenë ende studentë kur jeni frymëzuar me 
ide që kanë qenë disi shumë, shumë para kohës.

SHM:  
Padyshim, ne kemi qenë të indoktrinuar nga modern-
izmi dhe idetë e mëdha dhe revolucionare. Te Goran 
Gjorgjeviqi, të cilin ende nuk e njohim sa duhet, pro-
jekti është zhvilluar në drejtimet radikale që përm-
bysin edhe më thellë konceptet e Marcel Dyshanit. 
Gjorgjeviqi luan me kufijtë e artit, me origjinalitetin, 
përmbys mbrapsht linearitetin e kohës, e zhduk au-
torësinë me kopjime, bëhet tebdil dhe rishfaqet me 
shumësi të identiteteteve ku më nuk është vetja por 
dikush tjetër etj. Gorani i ka mbetur besnik indoktrin-
imit bazë se arti është poligon i së resë duke i shtyer 
deri në fund dhe skajshmëri eksperimentet e avangar-
dave artistike të shekullit XX. Për vetën ndërkaq men-
doj se paraqitjet e mia në ato ngjarje koincidentale 
mbase bëjnë pjesë në fenomenin e globalizimit, ku në 
topografinë e ngjarjeve të mëdha e të vogla, të atyre 
qendrore dhe atyre margjinale, që atëherë kishin nis 
mund të futeshin edhe Prizreni dhe Prishtina, sepse 
që nga atëherë ne në të vërtetë banojmë në një fshat 
global.

(korrik 2012)

18 19



NJË MENDIM MBI BOJSIN1

“LIGJI I ZEMRËS” DHE JOSEPH BEUS
Teza kundër një utopie të re2

Shkëlzen Maliqi

Hegeli “kundër” Xhozef Bojsit: “Të rrahurat e zemrës për të mirën 
e njerëzimit kalojnë në tërbim vetëvlerësimesh të ekzagjeruara 
prej një të çmenduri – në xhindosje të vetëdijes, për t’u mbrojtur 
nga shkatërrimi i vet, dhe kjo duke dëbuar nga vetja atë pervertim 
të vetvetes që e kishte përfaqësuar atë, duke u munduar që këtë 
pervertim ta shikojë dhe ta shpreh si një vetëdije tjetër. Ajo, pra, 
shpreh rendin e përgjithshëm si një pervertim të ligjit të zemrës 
dhe të lumturisë së tij që e kanë shpikur priftërinjtë fanatikë, des-
potët që jetojnë jetra të shthurura dhe shërbëtorët e tyre…” 
(G.F.Hegel, Fenomenologija duha, BIGZ, Beograd 1974, fq. 222.3

Ate çka Hegeli e quan “ligj i zemrës” dhe “çmendi e mburrjes” (kotë-
sisë) ne e themi me një fjalë të thjeshtë: utopi, apo vend që nuk ekzis-
ton, një fantazi, ëndër e kotë. Teza është pra këtu se Bojsi në pikë-
pamjet dhe paraqitjet e veta, që ai mund t’i quaj sipas qejfit, madje 
ti konsideroj edhe për art, nuk sjell asgjë të re, dhe asgjë më shumë se 
utopitë sociale të shekullit XIX, përveç se në mediumin utopik zhvendos 
edhe artin, krijimtarinë artistike.4 Nga pikëpamja përmbajtësore Bojsi 
është nën paraardhësit e tij sepse nuk jep indikacione për prezencën 
e tyre, se ka huazuar nga utopitë e mëhershme, dhe andaj nuk ka 
as vetëdije kritike për sulmet shkatërruese që u janë bërë utopive të 
vjetra, si në teori ashtu edhe në realitet. Bojsi mbase mosinformimin e 

1 Në këtë përkthim pos tekstit integral janë përfshirë edhe komentet që i kam bërë në kopjen e tekstit të botuar, 
që me gjasa më kanë shërbyer për variantin e tekstit të zgjëruar. Këto komente jepen në fusnotat. 

2 Në kopjen e tekstit e kam shënuar me dorë titullin e mundshëm alternativ  “Josef Bojsi i ‘famshëm’ arrin në 
Takimet e treta të prillit”. Më sa më kujtohet ky nuk ka qenë edhe titulli i tekstit të ripunuar dhe zgjëruar, i cili 
është humbur.

3 Në marginat kam shënuar me dorë: “Paraqitja e Josef Bojsit në Takimet e prillit III më kanë kujtuar kapitullin 
“Ligji i zemrës dhe çmendia e mburrjes (kotësisë)” nga Fenomenoligjia e frymës e Hegelit, ku ky përqesh “ligjin 
e zemrës” “si një “plan” individual për ndryshimin e rendit të botës, që ka domethënien e qasjes kur dikush nga 
premisat e veta subjektive përshkruan dhe imponon ligje të sjelljes për tërë botën.

4  Me dorë është shtuar: “me të gjitha mistifikimet përcjellëse të vetë paraqitjes që miratohet nga audienca 
dashamirëse dhe kritika e cila e konsideron si artistin më të madh të gjallë”.

tij e arsyeton me formën në të cilën paraqitet, por kjo nuk mund të na 
pengojë që ate ta shqyrtojmë në mënyrë kritike.5

Forma dhe vendi i paraqitjes së Bojsit nuk duhet të na mashtrojë. Ai e 
barazon artin e tij me paraqitjet dhe botëkuptimet që përfaqëson. Për 
këtë arti i tij nuk është më, si në artin e mëparshëm, diçka e “bukur”e 
“madhërishme”etj., por vetë paraqitja e tij si “skulpturë e gjallë”, që 
cilësohet si reformatore, ose një veprimtari që synon ndryshimin e 
botës.6 Ky lloj i “zgjërimit të mediumeve” dhe ky “art i ri” na liron nga 
obligimi i rëndë paraprak që të merremi me artistikën, të bukurën, në 
kuptimin klasik të këtyre nocioneve, të paraqitjes së tij. Andaj edhe 
paraqitjen e tij së pari duhet ta marrim në shqyrtim ashtu siç është 
prezentuar, thjesht si një “ligjeratë”, “transmetim i mendimeve dhe 
mesazheve” të caktuara,  “komunikim me dëgjuesit”. Nëse Bojsi dhe 
bashkëmendimtarët e tij mendojnë se këtu vërtet fshehet një art “i ri” 
i bartjes së mesazheve, gabohen shumë. Kemi dëgjuar deri më sot aq 
shumë ligjerata dhe fjalamani të ndryshme, dhe nuk kemi vërejtur se 
aty fshehet fare arti.7 Por nëse pretendon se e reja mund të gjendet tek 
përmbajtja që e parashtron, atëherë e kemi për obligim që ta themi 
ndonjë fjalë edhe për përmbajtjen.

Botën e sotme, shoqërinë ekzistuese, Bojsi e kupton si Regjim, push-
tet të disave mbi popullin. Bota ekzistuese është botë e fatkeqësive që 
nuk mundësonë zhvillimin e aftësive kreative njerëzore. Dhe kundrejt 
këtij vizioni të së sotmës, për të cilin nuk po flasim më gjërësisht, sepse 

5  Me dorë është shtuar “duke e shikuar [performansën e Bojsit] të tillë çfarë është prezentuar në Takimet e 
Prillit të III”.

6  Komenti në margjinë: “Ky mistifikim i paraqitjes, risia e formës, po arsyetohet me zhvendosjen e thjeshtë 
të tezave: për Bojsin arti më nuk ka domethënien e jetës simbolike, por e ‘jetës direkte’. Kështu artisti thjesht 
çkyqet nga lidhjet e tij të derisotme me artin si formë e ‘jetës simbolike’ dhe jeton një jetë direkte. Por prej 
nesh pastaj kërkohet që këtë jetë direkte ta kuptojmë si një avangardë dhe art në vete, pa marrë parasysh se si 
qëndron puna me këtë kyçje në jetë direkte.”

7  Në margjinë: “Kemi dëgjuar deri më sot aq shumë ligjerata që na kanë përcjellë porosi të ndryshme, jo më 
të dobëta dhe ma pak të rëndësishme se ato të Bojsit, dhe askush nga këta ligjerues nuk ka pohuar se kjo që 
bëjnë, kjo formë e transmetimit të mesazheve, është “art avangard”. Bojsi, mbase, mund të jetë i pari që e ka 
zbuluar këtë, por ne megjithatë nuk kemi disponim të besojmë se ligjerata është diçka më shumë se ligjeratë, 
dhe se tërë kuptimi i ligjerimit është përcjelja e përmbajtjeve, instrukcionet rreth ideve dhe përmabjtje të 
caktuara etj. Ata që nga sjelljet e këtilla dhe të ngjashme të artistëve të rinj nxjerrin konkluza largëvajtëse nuk 
mund të na mashtrojnë me këtë formë, e cila e tëra lidhet me përmbajten e ligjerimit. Disa kritikë (pokështu 
të “rinj”) me eksitim shtrojnë pyetjen pse artistët filluan të merren me gjëra tjera, dhe me automatizëm kanë 
filluar të besojnë se këto gjëra janë art – këtu duhet të ketë diçka – pohojmë se nuk ka asgjë që nuk ka qenë më 
parë dhe tani për tani nuk na intereson fakti se ata janë artistë.
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as Bojsi nuk e njeh si të gjërë, ai e vendos një “model të gatshëm të 
shoqërisë së ardhme”, e cila do të mundësojë mu ate çka shoqëria 
aktuale nuk e mundëson. Andaj duhet, si e para, të menjanohet ajo 
Qeveri e padrejtë, Regjimi, që pengon futjen e risive që i propozon 
Jozef Bojsi. Me këtë do të realizoheshin idealet e Revoluciionit francez 
(!!!) liberte, fraternite, egalite.  Nuk është e rastit pse të gjithë refor-
matorët i marrin këto parulla në kuptimin e tyre bosh prej frazave, për 
t’i ‘realizuar’ pastaj po aq sa i ka ‘realizuar’ edhe revolucioni francez. 
Dhe tani po kalojmë tek shqyrtimi qendror, mbi artin. Na vjen keq pse 
e kemi përmbysur rendin, sepse Bojsi së pari shqyrton artin, dhe pastaj 
mediumin social në të cilin realizohet, apo të cilin arti në të vërtetë 
duhet ta njëmendësojë si të tillë. Artet aktuale janë arte të regjimit 
(“Piktura është art bogjez dhe nuk i jep shumë njerëzve”). Por, të 
shohim se çka i jep Bojsi njerëzve! Ndarja në arte të veçanta, siç është 
bërë në artin tradicional, pra në arkitekturë, skulpturë, pikturë, muzikë 
etj., Bojsi mendon se duhet të zëvendësohet me një art “të ri” dhe unik 
që ai e quan “arkitekturë sociale ” apo “plastikë sociale”. Kjo nënkup-
ton modelimin shoqërisë dhe të botës njerëzore në tërësi. Shoqëria si 
e tillë bëhet objekt i artistit i cili krijon botën në të cilën përndryshe 
të gjithë janë artista dhe kreativë. Dhe kjo është pak a shumë kreji 
çka thotë Bojsi për çka-në e artit. Tani duhet të shohim si është kjo e 
mundshme.8

Si-në e vendos Bojsi në prosedenë “kulturore”. Thelbësor është këtu 
sistemi shkollor të cilin duhet ndryshuar dhe bërë më “kreativ” dhe 
ky në të gjitha nivelet, nga klasët elementare deri te universiteti. Në 
shkollat duhet të ligjerojnë mësuesit dhe profesorat kreativë, dhe 
duhet të mësojnë fëmijët dhe rinia kreative. Kështu do të krijohet një 
ambient i kreativitetit absolut, ose një kreaturë e botës ku të gjithë do 
të janë artista, duke marrë pjesë në modelimin social plastik të Jozef 
Bojsit, dhe njëkohësht duke realizuar modelin plastik të Jozef Bojsit.
Nëse me këte deridiku karikova pikëpamjet e Bojsit mbi “plasikën 
sociale” le të më falet sepse karikatura do të dilte edhe më e thek-
suar nëse do ta kisha para vetës tekstin e ligjeratës së tij. Këtu unë e 
shoh mistifikimin zanafillor të Bojsit, idenë ose “gafën” e parë të tij, 
me të cilin ai sprovohet në artin e mediumeve të zgjëruara. Ky misti-

8 Fjalia e fundit vihet në kllapa dhe në margjina është shtuar komenti: Këtu pra Bojsi fillon të zbatoj plastikën 
sociale. Se kjo tezë është e saktë dëshmon bindja e tij se krijimi i PRS (plasitika e re sociale) është vepra 
(skulptura) e tij më e suksesshme. Por ai jep një skicë të sistemit të përsosur shoqëror, ku arsyeja mungon… 
[mendim i papërfunduar].

fikim konsiston në ate se ai botën dhe shoqërinë e kupton si objekte 
të “plastikës sociale” të “skulpturës së re” të tij. Fakti se më këtë ai 
kalon në terren të reformizimit dhe andrallave utopike mbi shoqërinë 
e re, është pasojë e informimit të mangët dhe interesimit jo të plotë 
për parakushtet historike të krijimit të një shoqërie të re, sepse nuk ka 
shfrytëzuar mundësitë që për mbështetjen e idesë së “plastikës socia-
le”, që të informohet dhe që të gjejë mbështetje për këtë mu në truallin 
e mendimit gjerman, tek filozofia revolucionare gjermane. Por ai këtë 
nuk e bënë. Dhe, natyrisht, është pikëpyetje nëse idetë e tij do të mund 
të gjenin fare mbështetje serioze pa u dëmtuar në esencën e tyre. 
Duke bërë këto vërejtje, ndoshta i kemi mbetë borxh Bojsit për disa 
qëndrime të tija vërtet të reja dhe të rëndësishme. Por, ato edhe ashtu 
nuk do të mund të trajtoheshin si të izoluara nga ky ndriçim kritik 
i joseriozitetit të pikëpamjeve të tija. Kjo skicë është motivuar me 
dëshirën që atyre që janë të fascinuar me sjelljet dhe pikëpamjet e 
Bojsit t’u tregohet se duhet të zbresin në tokë dhe t’i mendojnë dimen-
sionet reale të novatorizmit të tij. Dhe nëse në këtë mjedis ka të tillë 
që i aplaudojnë reformizmit të Bojsi, ata duhet të kujtohen se zgjërimi 
i mediumeve, arti i ri që nuk është art etj. nuk mund të kuptimësohet 
përmes projektit utopik, një vizioni bosh që mbetet vetëm vizion mbi 
artin e ri. Zgjërimet e mediumeve janë veprimet formale dhe logjike 
dhe si të tila veprime meta-artistike që sprovojnë të gjitha format e 
arteve ekzistuese, duke rrëmuar jashtë kufijëve të përcaktuar të tyre, 
apo duke konstituuar rastet kufitare të të tyre. Profetizimet se çka do 
të dal prej këtyre sprovave, ose edhe profetizimi i një funksioni çlirues 
social i këtyre eksperimenteve nuk mund të konsiderohet tjetër pos një 
fantazi boshe, një formalizëm bosh i kushtëzuar nga imeprativi duhet 
që. Përndryshe, kemi të bëjmë me një utopizëm të dëshirës prej atij lloji 
për të cilën Lenjini thoshte se “nuk mund të realizohet assesi as sot, as 
në të ardhmën, sepse kjo dëshirë nuk mbështetet në forcat shoqërore 
dhe nuk fuqizohet nga rritja, zhvillimi i forcave politike, klasore”.

(prill, 1974)
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RETRO MEETINGPOINT

Shkëlzen Maliqi & 
Sezgin Boynik

Sezgin Boynik: 
Shkëlzen Maliqi, you are a well known figure in the 
Kosovar and Albanian intellectual scene. While you’ve 
been engaged in other activities, it’s been quite a 
while that you’ve also closely followed developments 
in the arts scene and have published many critiques 
and essays on the visual contemporary arts. In this 
talk, I’d like to focus on the historification of contem-
porary arts. What are the frameworks of contempo-
rariness in art? And does Kosovo’s contemporary art 
scene already have a lengthy enough tradition to write 
its own history, or is still too early for such a thing?  

Shkëlzen Maliqi: 
In Kosovo, the historical narrative of the contemporary 
gets completed faster in some areas, whereas in oth-
ers it is delayed or remains inexistent. Of course, it is 
always difficult to establish the precise moment when 
the writing of a contemporary history ought to begin. 
Usually there are no clear-cut and consensual crite-
ria as to what artworks, events or names constitute 
something of value, influence or undisputed historical 
importance. Even if some agreement is reached, it is 
difficult to trace the source of those values, and the 
moment when they actually become “historic”. As far 
as contemporary art is concerned, we are still unable 
to have a definite answer. We both have and don’t 
have a sufficient contemporary tradition. Of course, 
as long as there are achievements and values that 
have been produced, we might begin writing if not the 
complete history, then at least some of its chapters 
and drafts. Nevertheless, we should certainly avoid 
banal questions like: “what is the year when contem-
porary art in Kosovo was born?” I think that this would 
only generate confusion. In fact, what we can do 
today is mark out certain things which can help our 
orientation in time. Just like we can clearly mark the 
birth of modern art with the works of Muslim Mulliqi 
and his generation, we can also point out some names 
and projects which cannot be overlooked when deter-



mining and evaluating contemporary art in Kosovo. 
   
SB: 

Some time ago I found, in a book published in Bel-
grade, an article of yours titled: “The law of the heart 
and Joseph Beuys”. In this article you criticized a per-
formance staged by Beuys in Belgrade in the April of 
1974. What I found very interesting was the fact that 
a philosopher from Kosovo was making critical com-
ments on the works of Beuys - one of the most impor-
tant artists of the second half or the twentieth cen-
tury. So, in 1974, Shkëlzen Maliqi reflected and wrote 
about Beuys. I am curious to know what incited you to 
write this piece?

SHM: 
This was in fact the first article that I ever published. 
Two interesting events are related to it. I had written 
the article after I had listened to Beuys’s lecture at the 
Student Cultural Center (SKC Gallery). He had been 
invited as a special guest for the April Meetings (April-
ski susreti) of 1974. This student festival had, at that 
time, become a promoter of conceptual art and had, 
for several years, gained a considerable reputation in 
the global scene. The festival published its daily bul-
letin with articles written for the occasion, so that’s 
where I had sent my reaction. The article was harsh 
and the members of the editorial board were divided 
on whether to publish it or not. In the end, a compro-
mise was reached to publish the article while remov-
ing some of the words with which I had described 
Beuys and which were deemed to be “offensive”. I 
accepted this “softening” of the tone because it did 
not alter the essence of the article. The piece became 
a hit among those following the festival. A newspaper 
named “Student”, which at the time had a wide cir-
culation, readership and influence, asked me to write 
an extended version of the article, in the form of an 
essay. I wrote the extended version but unfortunately 
had made only one copy. It was not published because 

I was told that the manuscript “had been lost”. I did 
not have another copy and was unwilling to start over 
again from scratch. The editor who had asked me to 
write the article explained that the “disappearance” 
was in fact an act of censorship by some of the avant-
garde artistic circles. They did not want an article like 
that to get published because conceptual art had 
many opponents in the political and artistic establish-
ment in Belgrade. My critique of Beuys’s work perhaps 
sounded as “conservative”. The version of the article 
which you mentioned was published afterwards in a 
book which I have not seen yet. But I do have a sample 
of the 1974 bulletin, where I also made some written 
notes that helped me write the extended essay version 
(which was later “lost”). 

SB:  
Why do you qualify the article as conservative? To the 
contrary, my impression is that the stances you took 
in this article were progressive. You criticized Beuys 
as a utopian thinker because, in the lecture, he had 
failed to show an understanding of the fundamentals 
of Hegel’s philosophy (you cite Hegel in the beginning 
of your piece) and Lenin’s revolutionary thinking (you 
conclude your article with a quote from Lenin). You 
criticized Beuys because he was not as radical, criti-
cal, engaged and revolutionary as he pretended to be. 
You consider his idea of the “social sculpture” as being 
a mere utopian vision, an “empty fantasy”.   

SHM: 
It might have been read as “conservative” because 
I was criticizing an art project from the position of 
the negating philosopher, which in the context of the 
time was seen as an ideological attack against avant-
garde art. At the time conceptual art had started to 
dominate the world scene and groups of artists in 
Belgrade and Yugoslavia were attempting to be in line 
with this contemporary mainstream. Rejecting Beuys, 
an icon of this mainstream, in our Balkan province, 
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was experienced as a conservative reaction.  

SB:
The ideas that appear in your critique, nevertheless, 
touch upon the themes of human emancipation, revo-
lution and utopia. I don’t have the impression that the 
core of your critique was related to Beuys’s art, but to 
his utopian approach to the idea of revolutionary art?

SHM: 
This depended on the perspective – namely, how 
Beuys’s lecture was perceived and understood. My 
article, was not that much of a big deal at the time, 
because it was published in a bulletin with a low circu-
lation. But the article was important for me personally 
because it led to a private debate I had on this issue 
with Goran Djordjevic. I got to know Goran because of 
this article. He was an artist who later implemented 
a range of very interesting avant-garde projects. He 
approached me and presented himself as the son of 
Didare Dukagjini from Prizren - someone I knew. I also 
knew his grandfather on his mothers’ side, Gani Tada. 
In the late 50’s and early 60’s, my family had lived in 
the same neighborhood of the Bajrakli Mosque in Priz-
ren, next to the building where the historic meeting of 
the League of Prizren was held in 1878. It is interest-
ing that a part of my conversation with Goran was 
conducted in the Turkish dialect spoken in Prizren, but 
then we continued in Serbian. Goran tried to convince 
me that my opinion of Beuys was wrong, that I should 
not read and interpret his lecture through philosophi-
cal lenses. His take was that Beuys was an artist and 
sculptor, therefore I should understand his lecture 
only through this prism, as an artistic project. He told 
me that, by using words and concepts, Beuys was 
engraving a conceptual piece of art, and that in this 
aspect, philosophy and theory are mere instruments, 
and not the core of the project. I, on the other hand, 
insisted that Beuys spoke about social, philosophical 
and political subjects, with a theoretical discourse 

which can and should be read from a theoretical and 
philosophical perspective. While Beuys spoke about 
modeling society through revolutionary means, it was 
logical to raise the question of how sustainable his 
idea of “social sculpture” was within the framework of 
revolutionary theory. It so happened that I was at the 
time reading Hegel’s “Phenomenology of Spirit”, so to 
me Beuys’s ideas brought to mind the braggart indi-
viduals whom Hegel criticized, people who supposedly 
theorize for the common good of humanity but do so 
driven by a “foolhardy heart”, and not by using the 
power of reason and being in harmony with the dia-
lectic of the spirit which moves the world forward. But 
today I do not want to reinterpret this article because 
it is likely that I would not agree with the views I held 
back then. I’d let the attached article speak for itself.       

 
SB: 

Yes, certainly, I think that its publication is of inter-
est. The reason why I am saying this is because in the 
article, and also in the aforementioned private debate 
you had with Goran Djordjevic, I see an anticipatory 
moment, or the early gestation of contemporary arts 
in Kosovo. Goran Djordjevic is one of the most radical 
artists in the Yugoslav and global scene, the person 
who invented the paradoxical principle of retroavant-
garde in art. Doesn’t it seem interesting to you that in 
1974, two youngsters from Kosovo were having such 
a debate? We know that the year 1974 was very im-
portant for Kosovo because it was the year when it 
gained a high degree of autonomy within the Yugoslav 
federation and became a federal unit. By coincidence, 
it was also the time when some kind of institutional-
ization of modern art occurred, because the Faculty 
of Arts had just opened as part of the University of 
Prishtina. I find it interesting to compare the events. 
While Muslim Mulliqi’s generation were making his-
tory in educating modern art, you and Djordjevic were 
debating Beuys and the themes which would later be 
conceptualized as the end of the modern, or a post-
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modern movement in art. I know that this had been a 
coincidence and that we are dealing with two discon-
nected events. Someone might add that the weight 
of such events is certainly not the same. An impor-
tant artistic institution was opened in Prishtina, while 
your conversation in Belgrade could be considered as 
irrelevant, as something that is being disclosed and 
reinterpreted only now. But, what I want to point out 
is that these two moments illustrate something about 
the period Kosovo was going through. As far as Djord-
jevic is concerned, even though he was not active in 
Kosovo – he had a presentation here only recently – he 
has managed to influence several contemporary art-
ists in Kosovo either directly through information pub-
lished about him in Belgrade’s Moment magazine, or 
even later through the Slovenian Irwinet group, whose 
starting point had been Djordjevic’s concept. But, 
Shkëlzen Maliqi, although you said that in 1974 you 
were a conservative, in 1994 you would become a pro-
moter and supporter of contemporary arts in Kosovo, 
by affirming the principles of Marsel Duchamp and 
Joseph Beuys in art. In retrospect, I think that what 
happened in Kosovo’s art scene from 1994 onwards 
somewhat gives more meaning to the two moments 
that we find to be coincidental in 1974.  These are the 
facts and people I see: Muslim Mulliqi and those who 
opened the Academy in Prishtina on the one hand, 
Maliqi and Djordjevic on the other hand who spoke 
meaningful things about the limits and the place of 
art in the contemporary age. Someone, sometime, 
should conduct a more in-depth study of the revolu-
tionary thinking of the age, the forms and manners of 
expression in Kosovar modernism, the establishment 
of academic foundations, but also the foundations of 
the avantgarde and retro-avantarde.           

SHM:
In Kosovo we almost don’t have any school of art 
criticism and history in order to conduct these studies 
– namely, to make an articulated and realistic evalua-

tion of artistic developments and trends. But I would 
not overestimate these coincidences. It is true that 
the historification is done on top of selected reference 
points from the past, where some of them become 
more relevant because they get new meanings as a 
result of later and current developments. So I would 
be careful in theorizing some things that are essen-
tially anecdotal events. I, at least, do not have works 
and theories which would justify a retro-fame which 
surpasses a simple moment of curiosity.      

  
SB:

I understand what you are pointing to, but doesn’t it 
seem important to you that, however marginal and 
accidental the event is, the two of you, and I distin-
guish Djordjevic here especially, had opinions and at-
titudes toward art which were very radical and avant-
garde. Both of you had spent your youths in Prizren 
and Prishtina, and you were only students when you 
were inspired by ideas which were, so to say, way, way 
ahead of their time.  

SHM:  
We were undoubtedly indoctrinated by modern-
ism and the great revolutionary ideas. With Djord-
jevic, about whom we still don’t know as much as we 
should, the project was developed in radical direc-
tions which further upturn the concepts of Marcel 
Duchamp. Djordjevic plays with artistic borders, with 
originality, he upturns the linearity of time, wipes out 
authorship with imitations, becomes fancy and reap-
pears through a multitude of identities in which he no 
longer is himself but someone else, etc. Goran stayed 
true to the basic indoctrination that art is polygon of 
the new, by pushing the avant-garde experiments of 
the XX century to their extreme ends. As far as I am 
concerned, I think that my appearances in these coin-
cidental events are part of the phenomenon of global-
ization. This was a period when we actually began to 
live in a global village, so Prizren and Prishtina could 

30 31



also become part of the topography of great and 
small events which began at the time, no matter how 
central or marginal they were.
 
July 2012

A thought on Beuys 1
“The law of the heart and Joseph Beuys”
A thesis against a new utopia 2
Shkëlzen Maliqi

Hegel against Joseph Beuys: “The heart-throb for the welfare of 
mankind therefore passes over into the bluster of a mad self-
conceit. It passes over into the rage of a consciousness which 
preserves itself from destruction by casting out of itself the very 
topsy-turvy inversion which is itself and which makes every effort 
to regard and to articulate that inversion as something other than 
itself. It therefore articulates the universal order as a topsy-turvy 
inversion of the law of its heart and its happiness, an inversion 
completely fabricated by fanatical priests and gluttonous despots, 
along with their various lackeys, who, by having lowered them-
selves to such abjection, now seek compensation for their own 
humiliation by humiliating and oppressing those further below 
them.” G.V.F. Hegel, The Phenomenology of Spirit. Paragraph 
377.,  Engl, transl. by Terry Pinkard.3

What Hegel describes as “the law of the heart” and a “madness of 
self-conceit” we can describe in much simpler terms as an utopia, a 
place that does not exist, a fantasy, a futile dream. My argument here 
is that Beuys, in his views and performances - which he can classify 
however he wants, and may even consider them as art - fails to bring 
forth any novelties, giving us nothing more than the same XIX cen-

1 Besides the integral part of the article, this translation also includes the notes which I had written on top 
of the published version - notes which probably helped me wrote the extended version. These comments are 
incorporated in the article through footnotes. 

2 In the copy of the text I wrote a note for a possible alternative title: “Famous” Joseph Beuys arrives in the 
third April meetings. From what I remember, this did not end up to be the title of the extended article which I 
had written and which was eventually lost. 

3  On the margins I wrote a note: “Joseph Beuys’s appearance in the third April Meetings reminded me of a 
chapter from Hegel’s Phenomenology of Spirit - “The Law of the Heart and the Madness of Self-Conceit” - in 
which Hegel ridicules the “law of the heart”, an individual “plan” to change the world order, entailing the type 
of attitude whereby someone, based on his own subjective premises, describes and imposes laws of behavior 
for the entire world. 
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tury social utopias, with the only novelty being that he drags arts and 
artistic creativity into the domain of utopia.4 As far as substance is 
concerned, Beuys is located below his predecessors because he gives 
no indication of their presence – he borrows from earlier utopias and 
has no critical awareness on the destructive assaults that were waged 
against them both in theory and in practice. Perhaps Beuys justifies 
his lack of information with the form of his presentation, but this can-
not prevent us from evaluating him critically.5

  
The forms and locations of Beuys’s appearances should not deceive us. 
He equalizes his art with the presentations and world-views which he 
publically presents. This is why his art is no longer, as it was in previ-
ous forms of art, something “beautiful”, “magnificent”, etc, but his 
very presentation as a “live sculpture”, deemed as reformatory, is an 
act which aims to change the world.6 This type of “medium expansion” 
and this “new art” frees us from the previous heavy burden of deal-
ing with the artistic and the beautiful in the classic understanding of 
these notions. That is why we need to review his presentation in the 
way in which it was presented, as a simple “lecture”, “a transmission 
of certain thoughts and messages”, “a discussion with an audience”. 
If Beuys and those who share his views think that this is an area where 
a “new” form of message transmitting art is hidden, then they are ut-
terly wrong. We have listened to so many lectures and big words so far 
and have yet completely failed to notice that any art is hidden there. 
But if he suggests that the novel may be found in the substance he 
presents, then we are obliged to say a word or two about that sub-
stance as well.     

Beuys understands today’s world and society as a regime – as a place 
where the few have control over the people. Today’s world is one of 
many disasters which prevent the development of creative human 

4 Hand written comment: “regardless of all the mystifications surrounding his appearance in front of a 
supportive crowd and critics who consider him the greatest artist alive”. 

5 Hand written comment: “by looking at [Beuys’s performance] in the way in which it was presented in the 
third April Meetings”.

6 A comment in the margins: “This mystification of presentation, the novelty of the form, is justified with a 
simple theoretical displacement: for Beuys art no longer has the meaning of symbolic life, but of “direct life”. 
The artist is simply detached from his previous connections to art as a form of “symbolic living” and lives a 
direct (artistic live). But then we are demanded to understand this direct life as an avantgarde and an art form 
in itself, by disregarding how the circumstances are in this direct connection to life.”

skills. Juxtaposed to this vision of today’s world, into which we shall 
not dwell any further because even Beuys does not consider it as be-
ing wide, he puts forth a “ready-made model of the future society” 
in which we could materialize those same things that current society 
prevents us from enjoying. Therefore, we should begin by removing the 
unjust government, the Regime, which prevents the introduction of 
the novelties proposed by Beuys. This is how we could materialize the 
ideals of the French revolution (!!!) liberte, fraternite, egalite. It’s not a 
complete coincidence that all reformists take up these phrases in their 
empty meanings, only to end up “materializing” them as much as the 
French revolution had “materialized” them.   

And now we proceed to the central matter at hand – the issue of art. 
We feel bad why we have upturned the order of things because Beuys 
first of all discusses art and only then proceeds towards the social me-
dium in which it is materialized, or the domain which art should ma-
terialize as such. Today’s art forms are arts of the regime (“Painting is 
a bourgeois art and does not give much to people”). But let us exam-
ine what Beuys himself gives to people! He thinks that the traditional 
separation into distinctive forms of art, such as architecture, sculp-
ture, painting, music, etc, should be replaced by a “new” and unique 
form of art which he dubs as “social architecture” or “social plastic”. 
This entails modeling society and the world in general.  Society as such 
becomes an object of the artist who creates the world in which every-
one else is an artist and creative. And this is pretty much all that Beuys 
says about the question of “what” art is about. Now we’ll have to see 
how all of this is possible. 7

Beuys puts forth the question of HOW in the domain of “culture”. The 
key role here is played by the educational system which should be 
changed and made more “creative” at all of its levels – from the ele-
mentary classes and all the way up to university. Creative teachers and 
professors should lecture in schools, whereas these schools should be 
attended by creative children and youth. This is how an environment of 
absolute creativity would be created, or how we would create a world in 
which everyone would be an artist, where everyone would take part in 

7 The last sentence is put into brackets and in the margins a comment is added: “This is where Beuys begins 
to implement social plastic. This is proven by his belief that the creation of PRS (new social plastic) is his most 
successful work of art (sculpture). But he provides a framework of a perfect social system, where reason is 
absent....
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both the modeling and materialization of Joseph Beuys’s social plastic.
I hope that I will be forgiven for having provided, so far, a mere cari-
cature of Beuys’s views. I could have been more thorough if I had the 
text of his lecture in front of me. But this is where I see the roots of 
Beuys’s mystification - the first idea and “gaffe” to challenge him in 
the art of expanded mediums. The mystification occurs because Beuys 
sees the world and society as objects of “social plastics” and of his 
“new sculpture”. By doing so, he moves into the terrain of reform and 
Utopian dreams of a new society, and this is a consequence of insuf-
ficient information and lack of interest for the historical preconditions 
of creating such a new society. He could have at least tried to use the 
opportunity to support his idea of “social plastic” by dwelling into the 
terrain of German thought and German revolutionary philosophy. But 
he does not do that. And, of course, it is still questionable if his ideas 
would find any serious support without having their very essence chal-
lenged.     
  
Having noted these critiques, we must also note that Beuys does make 
some novel and important arguments. But the later cannot be treated 
in isolation from the critical illumination of the unserious nature of his 
worldviews. This short piece was motivated by the desire to tell those 
who are fascinated by Beuys’s behaviors and views that they ought to 
come back to ground level and think about the real dimensions of his 
novelties. And if there are in this environment any people who applaud 
Beuys’s reformism, they should remember that the expansion of me-
diums - the new arts which are not art, etc - cannot gain meaning by 
using utopian projects and empty visions which remain merely visions 
on the new art. Expansions of mediums are formal and logical acts 
and as such they are meta-artistic – they challenge all existing forms 
of arts by digging beyond their predetermined borders or by defining 
their very borders. Prophecies on what will come out of these attempts, 
or prophecies foreseeing a socially liberating function of these experi-
ments, ought to be considered as nothing less than empty fantasies or 
empty formalities conditioned by the “we need to” imperative. In other 
words, we are dealing with an utopia of desire which Lenin said “could 
not be materialized neither today, nor tomorrow, because this desire is 
not supported by social forces and is not empowered by the growth of 
the class and the development of political forces”.   

(April, 1974)
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Është thënë qysh moti nga shumë planerë dhe dizajnues urban se 
“hapësira midis ndërtesave është po aq e rëndësishme sa edhe vetë 
ndërtesa”. Shumë kush në anën tjetër nuk ka qenë mjaftueshëm i 
vëmendshëm në këtë relacion midis ndërtesës dhe hapësirës, vazh-
dimsisë, shkrirjes në peizazh dhe pasurimit të tij si një mundësi dhe 
një rrëfim më shumë në mozaikun e përgjithshëm urban. Kjo është 
edhe arsyeja kur shumë hapësira të ndërmjetme dhe të përbashkëta, 
edhe pse janë të pranishme fizikisht, në të shumtën e rasteve o nuk 
shfrytëzohen fare o shndërrohen në hapësira transit për të kaluar nga 
një pikë A në pikën B të qytetit. Arsyeja për këtë janë zakonisht ndërte-
sat të cilat nuk janë të hapura kah hapësira dhe nuk e ushqejnë atë 
me funksionet e tyre që i kryejnë përbrenda. E tillë është edhe hapësira 
universitare e Prishtinës, e njohur përndryshe si “Qendra 2”, një hapë-
sirë potenciale mu në zemër të Prishtinës, por që në shikimin e parë të 
krijon përshtypjen si “no man’s land”. Shikuar në aspektin historik,ajo 
paraqet momentet më të rëndësishme të zhvillimit shoqëror në Kosovë, 
dhe nisur nga fakti se qytetet zakonisht janë produkt i vlerave të tyre 
kulturore, atëherë vetë përmbajtja e funksioneve më të larta të ilumin-
imit shoqëror përbrenda kësaj hapësire e qendërson atë si në aspektin 
fizik e social ashtu edhe në atë politik në imazhin prishtinas. 

Sfondi…
Në fillimin e viteve ’60-të, kur Prishtina kishte marrë hovin e zhvil-
limit të saj, institucionet e para të edukimit të lartë  kishin filluar të 
shfaqeshin edhe pse disa prej tyre ende të varura nga Universiteti i 
Beogradit. Pas protestave të njohura të vitit 1968 më kërkesën për më 
shumë vetëqeverisje në Kosovë atëkohë, rezultoi edhe hapja e Uni-
versitetit të Prishtinës midis 1969-1970. Në mënyrë që ai të zhvillohej 
dhe të përfshijë gradualisht të gjitha fushat e studimit, atij iu dedikua 
një hapësirë e konsiderueshme (atëkohë skaji i qytetit ekzistues – sot 
qendër e qytetit) për të filluar ndërtimin e infrastrukturës përkatëse. 
Që atëherë kjo hapësirë e njohur me emrin “qendra universitare” iu 
dha në menaxhim Universitetit të Prishtinës nga Komuna e Prishti-
nës. Asokohe u hartua plani detaj urbanistik për Qendrën Universitare 
dhe objektet e para si Fakulteti Filologjik e Filozofik, tutje Instituti 
Albanologjik, Fakulteti i Ekonomisë dhe ndër të tjera po ashtu edhe 
objekti i Radiotelevizionit të Prishtinës zunë vend  përbrenda saj, për 
të arritur në vitin 1982, kur në brendësi të lokacionit vendoset objekti i 
Bibliotekës Universitare,i projektuar nga arkitekti kroat Andrea Mutn-
jakovic- një projekt ambicioz i kohës, i cili si për nga pozicioni dhe arki-
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tektura shndërrohet në shënjues jo vetëm të hapësirës universitare dhe 
Prishtinës por edhe të gjithë Kosovës. Biblioteka u ndërtua në kohën 
më delikate - atëherë kur demonstratat e studentëve të vitit 1981 për 
Kosovën Republikë shkaktuan revoltën e madhe të sistemit politik dhe 
rezultuan me shumë të burgosur e të lënduar. Universiteti i Prishtinës 
cilësohej nga klasa politike serbe si mjedis ideologjik i shqiptarëve dhe 
për këtë arsye, pikërisht kur kriza politike dhe ekonomike e Jugosllavisë 
po shfaqej çdo ditë e më shumë, në vitin 1989, regjimi i Milloshevicit, 
përveç që ia mori autonominë Kosovës, atakoi pikë së pari sistemin e 
edukimit të lartë dhe mediat. Që nga ajo kohë Universiteti i Prishtinës 
u zhvillua në dy vija paralele për shqiptarët dhe serbët. Shqiptarët ishin 
jashtë institucioneve, nuk patën qasje as në Bibliotekën Universitare e 
as në shërbimet e tjera, duke simuluar në mënyrë vetjake  platformën 
e edukimit paralel, e cila ishte krejtësisht e shkoqitur nga konteksti 
fizik aktual dhe operonte nëpër shtëpitë private  të shqiptarëve në 
periferi. Për të treguar fuqinë e regjimit të asaj kohe kisha ortodokse 
zuri vend në hapësirën universitare në vitin 1995. Ky objekt mbeti në 
gjysmë pas luftës së fundit në Kosovë dhe që atëherë e sot qëndron aty 
në mëshirën e kohës. Menjëherë paslufte ruhej nga forcat e NATO-s 
(KFOR), më pas u rrethua me shumë gjemba, sidomos pas ngjarjeve 
të marsit të vitit 2004  dhe së voni hapësira përreth tij është pastruar. 
Pakoja e Ahtisaar-it u garanton objekteve të trashëgimisë ortodokse 
mbrojtje dhe tretman të caktuar (edhe pse ky objekt është i ri dhe në 
bazë të ligjit për trashëgiminë kulturore sigurisht se nuk do t’i përm-
bushte kriteret për t’u shpallur objekt nën mbrojtje) dhe kjo shpesh-
herë shndërrohet në barrierë të madhe për nivelin profesional për një 
qasje integruese për trajtimin e hapësirës universitare. Në vitin 2007 
plani rregullues “Qendra 2” u hartua për zonën universitare me qël-
lim të trajtimit të mëtutjeshëm të zonës, integrimit të hapësirave dhe 
funksioneve të reja në te si dhe funksionalizimit të hapësirës publike, 
e cila asnjëherë nuk ishte trajtuar si duhet. Si rezultat i atij plani është 
vetëm ndërtimi i Fakultetit të Edukimit,i cili nuk u ndërtua në lokacio-
nin e paraparë me plan, por ia zuri vendin Qendrës së Artit Bashkëko-
hor – objekt ky në të cilin duhej të mishërohej në të ardhmen edhe vetë 
Galeria e Arteve të Kosovës.  Ajo që është më së shumti brengosëse 
është se secili objekt i Universitetit të Prishtinës, përbrenda kësaj 
zone, apo edhe disa funksione të tjera që operojnë brenda saj, nuk e 
kanë trajtuar hapësirën e jashtme apo edhe nëse e kanë bërë një gjë 
të tillë, secili operon vetëm deri te pragu i derës së tij, aty ku parcela 
e dedikuar për objektin përkatës e ka kufirin. Intervenime të shumta 

të pjesshme janë bërë kohë pas kohë tash e 13 vite pas luftës, por ato 
as nuk e kanë përfillur planin rregullues të aprovuar e as paternat apo 
modelet  ekzistuese të shtresuara ndër vite. Kjo është edhe arsyeja e 
vetme që hapësira e ndërmjetme e zonën universitare përdoret ose si 
transit zone ose si zonë pritjeje e studentëve deri në aktivitetin e rad-
hës.

Artikulimi i ri
Në një botë të hapur komunikimi global e para që duhet të na shkojë 
në mendje është që mënyrat e artikulimit dhe komunikimit tonë po 
ndërrojnë çdo ditë, andaj çdo herë e më shumë ne duhet t’i rikonsid-
erojmë modalitetet e komunikimit. Por një gjë  që nuk ndryshon është 
hapësira fizike, e cila gjithherë është e pranishme aty, por shpesh e 
lënë në harresë për shkak të mos komunikimit, mbylljes, shkëputjes 
dhe mungesës së përmbajtjes. Përkundër një procesi të gjatë me 
komunitetin dhe aktorët e tjerë të rëndësishëm në zonën universi-
tare gjatë hartimit të planit rregullues “Qendra 2” për ta artikuluar 
një vizion të përbashkët dhe të mundshëm për të ardhmen e qendrës, 
shumë pak ndryshime kualitative arritën të jetësohen në hapësirë. Pa-
varësisht se plani kishte propozuar hapjen e institucioneve dhe funk-
sioneve edhe jashtë objekteve ekzistuese drejt hapësirës publike për ta 
artikuluar atë në një formë të re dhe me një gjuhë të re, si p.sh parku i 
skulpturave, apo amfiteatri për performanca dhe lexim në të hapur, të 
gjitha këto mbetën në letër. Investimet e Rektoratit shkuan në rretho-
jat e hekurta, në disa shtigje të pashije dhe pa ndriçim  dhe në disa 
ulëse të vendosura vend e pavend në pikë të diellit. E natyrshme që 
askush nuk do ta festonte këtë hapësirë,sepse sërish ishte e gjithkujt 
dhe e askujt njëkohësisht.

Rilindja e qendrës 
Duke qenë se administrata lokale dhe ajo qendrore e Kosovës , si 
qendër të Prishtinës ende e shohin vetëm  bulevardin “ Nëna Terezë”, 
një  rimendim i definimit se çfarë dhe sa është qendra e Prishtinës 
duhet të ndodhë. Fundja  Mund ti kemi edhe disa qendra si qytet  dhe 
duke qenë se bulevardi Nena Terezë   akomodon shumicën e jetës 
politike dhe asaj komerciale, ndoshta ky është një moment i mirë që 
hapësira publike e qendrës Universitare të mendohet si një qendër 
civile – shoqërore. Shumë ndryshime kozmetike mund të bëhen me 
pak para por më një vullnet të mirë dhe një vizion të artikuluar mirë,i 
cili do të shpinte tek aktivitetet e menduara në të ardhmen, të cilat 
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gradualisht ndër vite do të mund ta shndërronin hapësirën publike 
midis ndërtesave universitare në hapësirë aktive, të jetueshme, hapë-
sirë feste e iluminimi jo vetëm për studentët por edhe grupet e tjera të 
interesit publik. Ekspozita vjetore “Muslim Mulliqi” këtë vit, nën slo-
ganin “Nuk është e thënë të jetë e bukur përveç nëse është e bukur”, 
vetëm sa dëshmoi se hapja e aktiviteteve kulturore dhe edukative në 
hapësirën e jashtme të institucioneve mund t’i japë kuptim dhe pamje 
të re jo vetëm hapësirës, por edhe vetë funksioneve të brendshme të 
tyre, duke i fuqizuar ato, duke u dhënë dimension të ri dhe duke i bërë 
më të pranishme në jetën e përditshme urbane. Është koha që hapja 
e mendjes të shkojë karshi hapjes së institucionit dhe karshi hapjes së 
proceseve të reja për rilindjen e një qendre të re dhe një Prishtine të re 
të dijes dhe të komunikimit të sinqertë, ku përfitues mund të jenë të 
gjithë. Vetëm kur të fillojmë të mendojmë përtej mureve tona, vetëm 
atëherë proceset mund të marrin jetë. Vetëm atëherë do ta kuptonim 
se ecja , qëndrimi dhe eksperienca në qytet është lumturi dhe se qyteti 
dhe jeta në të ka të bëjë me hapësirat e përbashkëta, aty ku ndodh 
njohja, komunikimi,zhgënjimi, gëzimi, dashuria, protesta dhe festa.
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Many planners and urban designers have often suggested that the 
“space between buildings is as important as the building itself”. On 
the other hand, many people have not paid sufficient attention to this 
relationship between the building and its surrounding space, to the 
continuity that is created, to the way in which the building fuses with 
the panorama and enriches it, how it creates an opportunity and an 
additional story in the overall urban mosaic. This is the reason why 
many intermediate and common spaces, even though they are physi-
cally present, are in most cases left completely unused or become 
mere transit spaces while moving from point A to point B in the city. 
This is usually caused by buildings which are not open towards their 
external space and do not feed it with their internal functions. Prishti-
na’s university space, also known as “Center 2”, is as a case in hand 
– a space with a lot of potential located in the heart of Prishtina, but 
which at first sight creates the impression of being a “no man’s land”. 
From a historical perspective, this space represents some of the most 
important moments in Kosovo’s social development. Due to the fact 
that cities are usually a product of their cultural values, then the very 
content of the highest functions of social illumination located within 
this space makes it central to Prishtina’s image, whether in a physical, 
social or political aspect.   

The background... 
The period of the early 60’s – a time when Prishtina began to develop 
at a rapid pace - was also the time when the first institutions of higher 
education began to be established, even though some of them re-
mained dependent on the University of Belgrade. After the renowned 
protests of 1968, during which Kosovars demanded higher autonomy, 
the University of Prishtina was established (in the period between 
1969-1970). In order to allow the University to develop and gradually 
expand to cover all academic disciplines, it was given considerable 
space (at the time this space was in the margins of the city – today it’s 
in the center) in order to build the needed infrastructure. Since that 
time, the Municipality of Prishtina gave the University of Prishtina the 
authority to manage this space - known as the “University center”. At 
the time there was a detailed urban plan designed for the university 
space and its first buildings, such as the Philological and Philosophi-
cal Faculties, the nearby Institute of Albanology, the Economic Fac-
ulty and, among others, the Radio and Television of Prishtina build-
ing which was also built nearby. In 1992 the National Library building 
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was also added – a project designed by the Croatian architect Andrea 
Mutnjakovic – an ambitious project at the time which, due to its archi-
tecture and location, eventually became a landmark not only for the 
University and for Prishtina, but for Kosovo as a whole. The library was 
built in a delicate period – a time when the student protesters of 1981 
demanded the Republic of Kosovo and initiated a great revolt against 
the political system that resulted with many arrests and injuries. The 
University of Prishtina was seen by the Serbian political establishment 
as an intellectual cradle of Albanians and this is the reason why, at a 
time when the political and economic crisis was becoming more visible 
by the day, in 1989, Milosevic’s regime not only took away Kosovo’s au-
tonomy, but first of all assaulted the system of higher education and 
the media. From that point on the University of Prishtina developed 
in two parallel ethnic directions – one Albanian, the other Serbian. The 
Albanians operated outside of the institutions and did not have ac-
cess neither to the National Library nor other university services, thus 
simulating a platform of parallel education which was completely 
detached from the current physical context and which operated in the 
private houses of Albanians located in peripheral areas of town. Since 
the regime was keen on demonstrating its power, it built the Ortho-
dox Church within the space of the University in 1995. Construction 
works on this building were halted after the Kosovo war and ever since 
then the building has remained in an unfinished state. In the immedi-
ate after-war period the building was guarded by NATO (KFOR) forces 
and then it was surrounded with wired fences, receiving extra protec-
tion during the riots of March 2004. Recently, the area surrounding 
it has been cleaned up. The Ahtisaari plan guarantees the protection 
and proper treatment of Orthodox heritage (even though this build-
ing is new and according to the Law on Cultural Heritage it would not 
fulfill the criteria for protection) and this often creates a great barrier 
for a more professional and integrationalist approach to the univer-
sity space. In 2007, the regulatory plan for the “Center 2” zone was 
drafted with the aim of further developing the area, integrating the 
new spaces and functions, as well as functionalizing the public space 
which was never treated in the way in which it should have. The only 
result of this plan is the newly constructed Faculty of Education, which 
was not built in the location previously foreseen in the plan, but in-
stead took over the space of the future Center for Contemporary Arts 
– a building to which the Kosova Art Gallery would have been attached 
to in the future as well. The matter of greatest concern is that every 

building which belongs to the University of Prishtina within this space, 
or any other facility operating within it, did not show any care about 
the external space. Even when they have done something, every unit 
only takes care of its own yard - not going further than the border of 
their own plot. Many partial interventions took place during the last 
thirteen years, but they did not take into account the approved regula-
tory plan and not even the patterns or existing models that have been 
layered throughout the years. This is the only reason why the interme-
diary space in the University zone is used either as a transit zone or as 
a student waiting area until the next activity.  

The new articulation 
When we think about today’s communicatively open world, the first 
thing that comes to mind is that the ways in which we articulate and 
communicate are changing every day, and that this is the reason why 
we should keep reconsidering our communication modalities. But one 
thing that does not change is physical space. It is always there, but is 
often forgotten due to lack of communication, detachment and the 
lack of content. Despite a lengthy consultative process with the com-
munity, as well as with other stakeholders of the University space, dur-
ing the drafting of the regulatory plan and the attempts to articulate 
a unified vision of a possible future for the center, very few qualitative 
changes have in fact been implemented inside this space. Despite the 
fact that the plan had proposed the opening of institutions and their 
functions to the outer public space, so that the space could articulate 
itself in a new shape and language - like for example through a sculp-
ture park, or an amphitheatre for performances and open reading 
events – all of these ideas were never materialized. The University rec-
torate invested in metal fences, tasteless pathways without any public 
lighting, as well as some inappropriately placed chairs. It is natural 
that no one will celebrate this space, because it still belongs simulta-
neously to everyone and no one. 

The rebirth of the centre
We need to rethink and redefine what we mean by Prishtina’s center 
– namely, we need to reconsider what it is and how big it is. The local 
and central administrations of Kosovo still consider only the “Mother 
Theresa” boulevard as representing the center. We can even have sev-
eral centers as part of the city and, since the “Mother Theresa” boule-
vard accommodates most of political and commercial life, maybe this 
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is the best time to turn the public space of the University into a center 
for civil/social life. Many cosmetic changes can be made with very 
little money. With great and well articulated visions we could orient fu-
ture activities and, in time, turn the public space in between the Uni-
versity buildings into an active, livable space of celebration and illumi-
nation - not only for students, but also for other public interest groups. 
The annual exhibition “Muslim Mulliqi”, held this year under the slogan 
“It doesn’t have to be beautiful, unless it’s beautiful”, merely proved 
that by opening cultural and educational activities in the external 
spaces of institutions we could give new meanings and appearances 
not only to the surrounding spaces, but to the functions of the institu-
tions themselves, thus empowering them, giving them a new dimen-
sion, and making them more present in everyday urban life. The time is 
ripe for open minds and open institutions to go hand in hand with the 
opening of new processes which will lead to the rebirth of a new center 
- a new Prishtina of knowledge and open communication from which 
everyone could benefit. Only once we begin to think beyond our walls 
can such processes begin. Only then will we understand that walking, 
standing and experiencing the city is a pleasure and that the city and 
our life within it has a lot to do with our common spaces – the spaces 
where we meet, communicate, get disappointed, where we experience 
joy, love, protest and celebration. 
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A
ADRIAN PACI

Per Spekulum (2006) është një film i cili 
reflekton mbi kapacitetin tonë njerëzor 
për ta vlerësuar bukurinë, natyrën dhe 
brishtësinë e fëmijërisë. Filmi nis me 
një grup fëmijësh të një utopie bari-
tore të cilët dalin të jenë vetëm refle-
ktime pasqyresh. Në fund, pasqyret 
dhe natyra kombinohen nëpër duart e 
fëmijëve. Titulli i punimit aludon në një 
pasazh nga bilbla (“Dhe tani ne sikur 
shohim përmes një xhami, errësisht ...”) 
gjë që përçon mesazhin se njerëzit gjith-
një e shohin një version përshkrues dhe 
jo të plotë të realitetit. Filmi i Adrianit 
mashtron syrin dhe mendjen përmes 
përdorimit të pasqyrimeve, por në fund 
ai e ofron mundësinë e bukur për t’i ka-
përcyer kufinjtë nëpër drunjtë e dritës.

Per Speculum (2006) is a film work that 
reflects on our human capacity to ap-
preciate beauty, nature and the fragil-
ity of childhood. It starts with children 
in a pastoral utopia who turn out to be 
only reflections in a mirror. Ultimately, 
the mirror and nature are combined in 
the hands of the children. The work’s 
title alludes to a famous passage in 
the Christian Bible (“For now we see 
as through a glass, darkly . . . ”) that 
suggests how humans always observe 
an imperfect, deceptive view of reality. 
Adrian’s film also deceives the eye and 
the mind through its use of reflections, 
but in the end he offers a beautiful pos-
sibility of transcendence in the trees of 
light.

ALBERT HETA
Revelution ka për qëllim restaurimin  
dhe aktivizimin e ndriçimit publik në 
sheshin Vllaznim-Bashkim me Përmen-
doren e Revolucionit. Intervenimi synon 
t’i japw dritë shikimit në arkitekturën 
e shoqnisë Kosovare dhe tepricës së 
dukshme të politikave shtet-ndërtuse, 
të përdoruna për tw prodhu nji shtet të 
ri në Kosovë. Revelution, poashtu ka të 
bajë me atë se si mund ta zgjanojmë 
hapsinën për mendim, përtej stigmati-
zimit të ideve unifikuese shoqnore të së 
kalumes, dhe eklipsimit të shënjuesve 
të luftes antifashiste të pupullit të 
Kosovës. Për ma tepër, Revelution është 
hapsina publike për me u ndalë. Dikur 
thonim, Prishtina duket bukur natën.
Instalimi del në pah pas perëndimit të 
diellit. 

Revelution aims to restore and acti-
vate the street lighting in the Square of 
Brotherhood and Unity and the Monu-
ment of Revolution. The intervention 
aims to light up a view of the architec-
ture of Kosovar society and the surplus 
that is made visible by state building 
politics used to engineer a project for a 
new state in Kosovo. Revelution is also 
about how we can expand the space 
for thinking beyond the stigmatiza-
tion of unifying social ideas of the past 
and the eclipse of the signifiers of the 
anti-fascist struggle of the people of 
Kosovo. In addition, Revelution is a 
public space to pause. We used to say 
Prishtina looks beautiful at night. (The 
work can be seen after sunset).

ARBEN ELSHANI
Fotografitë e Arbenit ofrojnë një kënd-
vështrim të shkëlqyeshëm dhe obsesiv 
mbi jetën dhe punën e gjyshit të tij, 
Jakup Vojvodës, të përqendruar në 

përpjekjet e tija për të ndërtuar fermën 
familjare në fshatin Llaushë të Skend-
erajt. Fotografitë shpërfaqin një afërsi 
dhe pëlqyeshmëri të autorit për sub-
jektin e cila edhe është e pritshme për 
shkak të marrëdhënies së tyre të afërt. 
Imazhet zakonisht fokusohen te sub-
jekti gjatë kohës kur ai punon, ndër-
kohë që fokuset e afërta në fytyrën dhe 
trupin e tij, apo edhe paraqitjet e fer-
mës, japin detaje shtesë të sfondit të 
jetesës dhe mënyra të ndryshme për ta 
kuptuar mjedisin e tij privat. Të marra 
së bashku, fotografitë krijojnë imazhin 
e plotë të një njeriu me ndjenjë të fortë 
përkatësie dhe vetëdijeje për vetëveten.

Arben’s photographs are a wonderfully 
obsessive view of the life and work of 
his grandfather, Jakup Vojvoda, cen-
tred on his efforts to build up his fam-
ily farm in Llausha, Skenderai,Kosovo. 
The photographs display a familiarity 
and sympathy with his subject that we 
could only expect from such a close 
relation. The images often focus on 
the man at work, while close-ups of 
his face or body, as well as glimpses of 
the farm itself, provide counterpoints 
or different ways of reading his private 
environment. Taken together, the series 
creates a rounded picture of a person 
with a strong sense of belonging and 
awareness of himself.    

AYA BEN RON
Punimi i Ayas Varur është i vendosur 
jashtë Akademisë së Shkencave dhe 
Artit. Ai është prodhuar për herë të 
parë në ‘welcome trust’ të Londrës, ku 
artistja kishte qenë në rezidencë për të 
hulumtuar ndërveprimin mes shkencës, 
artit dhe hulumtimeve biomjekësore. 
Varur portretizon transformimin e jetës 
dhe lëvizjen e saj nga lindja e gjer në 

vdekje, të simbolizuar nga një makinë 
anestezioni. Punimi përshkruan një 
shteg jetësor ku gjithçka shkon keq 
ndërkohë që jeta vazhdon përkundrejt 
sfidave. Imazhi i harmonisë që krijohet 
nga struktura e përgjithshme vizuele 
trazohet nga natyra e dhimbshme e 
detajeve. Aya dëshiron të krijojë një 
baraspeshë mes pritjeve tona mbi 
sëmundjet dhe shëndetin, duke pyetur 
shkenctarët, artistët dhe publikun se 
‘çka është normale?’  

Aya’s work Hanging stands outside the 
Academy of Science and Arts. The work 
was first produced at London’s Well-
come Trust after she had a residency 
there to explore the interplay between 
science, art and biomedical research. 
The work portrays the transformation 
of life, moving from birth at the bot-
tom to death above, symbolised by an 
anaesthetic machine. It describes a 
pathway through life where everything 
goes wrong and yet life continues.  The 
appearance of harmony created by 
the overall pattern is disrupted by the 
painful nature of the details. Aya wants 
to create a balance between our ex-
pectations of sickness and health and 
asks the question ‘what is normal?’ 
to scientists, artists and the general 
public alike.

B
BERT THEIS

Dhjetë Gishtat gjenden në hapsirën që 
rrethohet nga Universiteti i Prishtinës 
dhe insitutcionet e  tjera të kulturës, 
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përfshi këtu edhe Galerinë e Arteve. Kjo 
hapsirë do të mund të bëhej një shesh 
i ri i Prishtinës, ku jeta intelektuale e 
qytetit mund të shpërfaqet publikisht. 
Berti ka vendosur dhjetë platforma 
të bardha në këtë hapsirë të gjelbërt, 
secila e shoqëruar nga një dru molle. 
Te gjitha platformat janë të hapura 
për shfrytëzim nga kalimtarët. Aty, 
kalimtarët mund të takohen, pushojnë, 
flejnë, lexojnë, madje edhe të perfor-
mojnë gjatë verës. Drunjtë ofrojnë hije 
dhe eventualisht edhe fruta, ndërsa 
bashkë me platformat, kjo punë ua 
ofron njerëzve disa nga nevojat el-
ementare të jetesës në një hapsirë e 
cila që gjendet në fazën fascinuese të 
bërjes.  

The work Ten Fingers is situated in the 
open area surrounded by the Univer-
sity of Prishtina and other cultural 
institutions including the Art Gallery. 
This area could become a new plaza 
for Prishtina in the future, where the 
intellectual life of the city can come 
out in public. Bert has placed ten white 
platforms on this green area, each one 
accompanied by an apple tree. These 
platforms are open for the people 
crossing the area to use as they want. 
They can meet, rest, sleep, read even 
perform on the platforms throughout 
the summer. The trees offer shade and 
eventually fruit and together with the 
platforms, the work offers people some 
of the basic needs of life in an environ-
ment at a fascinating stage of becom-
ing.

D
DANICA DAKIĆ

Katër fotografitë e Danicës janë pjesë 
e serisë La Grande Galerie. Imazhet u 
japin rastin romëve të fshatit Preoce të 
përsërisin pikturat franceze të shekul-
lit 17 të romëve stereotipizuar, si ajo 
e Nicolas Regnier me titullin ‘Falxhiu’ 
ose ajo e Georges de La Tour me titul-
lin ‘Mashtrimi’. Teknika e pozimit te 
njerëzve të gjallë në poza të ngrira 
njihet si “tableau vivant” dhe aso kohe 
ishte formë e zakonshme e zbavitjes. 
Duke përdorur pikturat si sfond, artistja 
ka kërkuar nga modelet e saj të vishnin 
rrobat e tyre të përditshme. Ajo refuzon 
t’i romantizojë rrethanat në të cilat 
jetojnë romët, por e kombinon të kalu-
arën dhe të tashmen e marrëdhënieve 
ndër-europiane duke dhënë sinjal për 
mundësinë  e të ardhmeve të ndryshme 
përmes përfshierjes së gërmadhave 
piktoreske në prapavijë.

Danica’s four photographs are part 
of a series called La Grande Galerie. 
The artist asked Romany people from 
Preoce, Kosovo to re-enact French 
17th century paintings of stereotypi-
cal “gypsies” such as Nicolas Régnier’s 
Fortune Teller (ca.1626) or Georges de 
La Tour’s The Cheat (1635). This “tech-
nique of posing living people in frozen 
positions is called “tableau vivant” and 
was a common form of entertainment 
at the time. Using the paintings as 
backdrops, the artist asked her models 
to present themselves wearing their 
everyday clothes. She refuses to ro-

manticize the circumstances in which 
these people live but combines the past 
and present of inter-European rela-
tions, while hinting at possible futures 
through the inclusion of picturesque 
ruins in the background.

DEIMANTAS NARKEVICIUS
Revisiting Solaris është një film i 
shkurtër i inspiruar nga filmi epik i 
Andrej Tarkovsky’it Solaris, i cili për vete 
kishte qenë i bazuar në një roman të 
Stanislaw Lem. Filmi e ofron një tjetër 
kuptim të marrëdhënies kyçe të mo-
dernitetit – asaj mes njeriut dhe maki-
nës. Aktori Donatas Banionis, i cili e 
pati luajtur karakterin e Chris Kelvin-it 
në origjinalin e Tarkovsky’it, i rikthehet 
rolit të tij pas dyzet vitesh. Këtë herë, 
Kelvin reflekton mbi vizitën e tij të 
shkurtër në planetin Solaris. Deimantas 
përdor fotografitë e simbolistit Litu-
anez Mykalojus Konstantinas Ciurlionis 
si imazhe të sipërfaqes, ndërkohë që 
narracioni sillet rreth përceptimit të 
hutuar të Kelvinit rreth ndodhive të 
përjetuara. Filmi fiton gjallëri nga një 
kohë gati kozmike dhe nga kujtimet e 
një moderniteti të cilin bota e la pas në 
vitet ‘90.

Revisiting Solaris is a short film inspired 
by Andrej Tarkovsky’s epic Solaris, itself 
based on a Stanislaw Lem novel. It of-
fers a different understanding of the 
crucial modern relationship between 
humans and machines. The actor Do-
natas Banionis who played Chris Kelvin 
in Tarkovsky’s original, returns to his 
role more than forty years afterwards. 
This time, Kelvin reflects on his brief 
visit to the “soil” of the planet Solaris. 
Deimantas uses photographs by the 
Lithuanian symbolist Mykalojus Kon-

stantinas Ciurlionis as the images of 
the surface, while the narrative re-
volves around Kelvin’s confused realisa-
tion of what happened. Slow, almost 
cosmic time infuses the film as well as 
a memory of the modernity that the 
world left behind in the 1989.

DREN MALIQI
Dreni ka bërë një xhirim të shkurtër të 
mikut të tij Genc Salihu, i cili e shp-
jegon në mënyrë shumë të thjeshtë 
marrdhënien mes muzikës folklorike 
shqiptare dhe reggae-s xhamajkiane. 
Përmes përdorimit të ritmeve dhe ton-
eve të ndryshme, një melodi gati iden-
tike përnjëjherë e transformon veten 
në dimension të përkatësisë kulturore, 
kombëtare dhe referenciale. Filmi nuk 
është vetëm një ligjëratë muzikor, por 
është edhe portret i një muzikanti dhe 
i entuziazmit të tij të theksuar për 
temën e trajtuar.

Dren has made a short film of a friend, 
Genc Salihu, who explains very simply 
the close relationship between Alba-
nian folk music and Jamaican reggae. 
Using slightly different phrasing and 
rhythm, an almost identical tune can 
transform itself in terms of its culture, 
nationality and references almost 
instantly. The film is not only a music 
lesson but also a portrait of the musi-
cian and his animated enthusiasm for 
his subject.

DRITON HAJREDINI
Me hangër apo me t’hangër është in-
terpretim vizuel i një fraze të njohur e 
cila mbase ka ndërlidhje të veçantë me 
ekonominë botërore neo-liberale, por 
edhe me shoqëritë e trazuara si këto të 

52 53



54 55

sotshmet në Ballkan. Duke i ngjarë një 
kurthi kafshësh me përmasa njerëzore, 
një kuti e madhe qëndron përmbi një 
tavolinë të mbushur me ushqime dhe 
të mbështetur për një shkop të lidhur 
për litar. Ftesa për ta shijuar kënaqësi-
në e menjëhershme të ushqimit na ver-
bon para rrezikut të rënies në kurthin e 
përgatitur.

The work Eat and Get Eaten is a visual 
rendition of a familiar phrase, one that 
perhaps has a particular relevance for 
the global neo-liberal economy as well 
as for disrupted societies such as in the 
Balkan region today. Like a human-
sized animal trap, a huge box is sus-
pended above a table laden with food 
and propped up by a stick tied to a 
rope. The invitation is to go for the im-
mediate satisfaction of the food blind-
ing ourselves to the danger of the trap 
closing shut over our heads.

E
EDI HILA

Shtëpitë gjysmë të ndërtuara dhe obor-
ret e shumta që mbushin periferitë e 
qyteteve të Shqipërisë i kanë dhënë 
Edit kohëve të fundit inspirimin për një 
seri pikturash. Ndonjëherë të mbuluara 
me bar ose edhe të dala nga të blertit 
e natyrës, ngjyrat e fasadave të traj-
tuara në mënyrë delikate e pasurojnë 
atmosferën e bukur dhe të pabesu-
eshme e cila i ngjan një mjedisi fan-
tazmash. Një tarracë me një tavolinë 
madje duket sikur lundron në mjedisin 

e vet. Ky tipar i kësaj pikture, që e bën 
atë të duket sikur buron nga një botë 
tjetër, është në kontrast radikal me 
vetë temën qëndrore të pikturës, e cila 
është rritja e pakontrolluar e qytetit 
dhe pasojat e privatizimeve dhe neo-
liberalizmit ekonomik të viteve të fundit 
në Shqipëri. Këtu dokumentari puqet 
me fantazinë, ndërkohë që pikturat 
kombinojnë kritikën me dinjitetin dhe 
shprehjen e admirimit për subjektet e 
tyre. 

The many half-built houses and gar-
dens that dot the outskirts of Albania’s 
cities have given Edi the inspiration 
for a series of recent paintings. Some-
times overgrown or emerging out of 
the green of nature, the thinly-painted 
facades and blue colours add to the 
beautifully unreal, ghost-like atmos-
phere. Even a terrace with a table ap-
pears to float in its environment. This 
otherworldly quality of the painting is 
in radical contrast to the actual sub-
ject matter, which is the uncontrolled 
growth of the city and the conse-
quences of the privatisations and eco-
nomic neo-liberalism of the last years 
in Albania. Here the documentary 
meets the fantastic and the paintings 
combine critique with dignity and ex-
pressive admiration for their subjects.    

F
FATOS KABASHI

Duke patur si pikënisje lapsat e për-
dorur, Fatosi gdhend figura dhe objekte 

të ndërlikuara nga grafiti i mbetur i 
lapsave. Format që ai krijon variojnë: 
nga pajisjet shtëpiake e deri te heroi 
shqiptar Skenderbeu, secila prej tyre 
e gdhendur me shumë kujdes dhe 
imagjinatë. Ripërdorimi i një gjëje të 
rëndomtë si lapsi, i cili në rrethana të 
zakonshme do të hidhej në plehra apo 
edhe do të harrohej, ia shton hijeshinë 
punimit. Ndonjëherë duket sikur janë 
vetë lapsat ato që përcaktojnë atë që 
krijohet prej tyre, sidomos në rastet kur 
të dyja anët e lapsit janë të përdorura, 
apo kur grafiti thyhet në simbole let-
rash loje të cilat lundrojnë secila vetë 
më vete.

Taking used pencils as his starting 
point, Fatos carves intricate figures 
and objects out of the remaining lead. 
The shapes vary from domestic tools 
to the Albanian hero Skanderbeg, each 
one precisely and painstakingly carved 
with great skill and invention. The 
recycling of such an everyday mate-
rial as pencils, something that might 
otherwise just be discarded or forgot-
ten, enhances the beauty of the work. 
Sometimes it almost seems that the 
pencils themselves determine what 
they depict, especially when both ends 
are used or lead is broken up into the 
symbols on playing cards that float off 
on their own.      

J
JOHANNA BILLING

Ky film është xhiruar në një qendër 

për aktivitete pas-shkollore të Du-
bravës, në rrethinën e Zagrebit. Një 
grup fëmijësh ushtrojnë këngën e vitit 
1968 Bota Magjike (Magical World) të 
grupit amerikan Rottary Connection. 
Shikuesi mbetet i impresionuar nga 
melodia e këndshme dhe nga përqen-
drimi simpatik i nxënësve. Kënga e ka 
një natyrë paksa fëmijërore, edhepse 
kur na bie ndërmend viti 1968, mendja 
na shkon drejt konteksteve të tjera që 
kishin inspiruar këngën. Përkthimi i saj 
në Ballkanin e viteve 2000 është përplot 
me paradokse. Ndikimi i Shteteve të 
Bashkuara dhe i anglishtes, një gjuhë 
e cila duket që s’është gjuhë amtare 
e fëmijëve, tani bëhet i rëndësishëm. 
Bota magjike tani ka për sfond realite-
tin e Dubravës ndërsa në këtë mje-
dis të ri idealizmi i vargjeve ngjan si 
shpresëdhënës por edhe si i çuditshëm 

This film was shot in an after-school 
centre in Dubrava, a Zagreb suburb. 
Children rehearse the 1968 song Magi-
cal World by the US psychedelic band 
Rotary Connection. We are struck by 
the joyfulness of the tune and the 
charming concentration of the stu-
dents.  The song has a childlike quality, 
though when we recall its creation in 
the charged year 1968, we can imagine 
other contexts for its inspiration. The 
translation to the Balkans in the 2000s 
is full of paradoxes. The influence of 
English and the USA, clearly not the 
children’s native language, becomes 
significant. The Magical World is set 
against the reality of Dubrava and 
the idealism of the lyrics become both 
hopeful and strange in this new envi-
ronment.
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JOSEF DARBENIG
Josefi u ftua në Kosovë për këtë ek-
spozitë dhe vizitoi fusha të ndryshme 
futbolli anekënd vendit. Ai bëri foto-
grafi evokuese të fushave të zbrazura 
dhe dokumentoi atmosfrën e shumë 
“fushave të ëndrrave” ku zhvillohen 
dramat e vogla të secilës ndeshjeje 
të futbollit. Imazhet e tija variojnë 
nga stadiumet e mëdha me rrethoja 
e deri te fushat e vogla që improvizo-
hen nëpër toka fshatërash. Të marra 
së bashku, këto fotografi krijojnë një 
portret jashtëzakonisht të bukur të 
Kosovës nga këndvështrimi i një sporti 
botëror. Josefi ka punuar me fushat e 
futbollit edhe në vende të tjera, dhe 
ai e vazhdon këtë seri në Kosovë, duke 
e shoqëruar atë me një publikim të 
vogël fotografish për t’u shpërndarë në 
Prishtinë.

Josef was invited to Kosovo for the 
exhibition and toured various foot-
ball pitches throughout the country. 
He took evocative photographs of the 
empty grounds and documented the 
atmospheres of many different ‘fields 
of dreams’ where the small dramas of 
every football match are played out. 
The images vary from big stadiums 
with stands to irregular pitches carved 
out of the countryside. Together they 
form an unusual and beautiful portrait 
of Kosovo from the point of view of a 
worldwide sport. Josef has worked on 
football grounds in other countries and 
he continues this series in Kosovo also 
with a small publication that includes 
a selection of the photographs for dis-
tribution around Prishtina.

L
LAURENT MARESCHAL

Dyshemeja prej pllakash e Laurentit 
është një punim dashurie në të cilin 
shfaqen të shtrira, pas një pune shumë 
të mundimshme, pesë lloje erëzash 
(shafran, xhenxhefil, zahtar, valanidh 
dhe piper i bardhë), duke marrë formën 
e motiveve tradicionale të dyshemeve 
palestineze prej pllakash. Punimi quhet 
Beiti, gjë që në hebraisht do të thotë 
“shtëpia ime” apo “të ndihesh në 
shtëpi” - një ndjesi kjo që vazhdimisht 
i mohohet popullit palestinez. Në këtë 
mënyrë, bukurisë dhe lezetit aroma-
tik të punimit i shtohet edhe shtresa e 
konfliktit mes palestinezëve dhe izra-
elitëve, gjegjësisht mënyra se si popujt 
dhe territoret historike të Palestinës 
ndodhen nën presion të vazhdueshëm. 
Brishtësia e punimit gjithashtu nënk-
upton se mbijetesa e tij mundësohet 
vetëm nga kujdesi dhe respekti i atyre 
që e vëzhgojnë. Duke qenë njëkohësisht 
simbol i rehatisë dhe i ndasive, Beiti 
përmbledhtazi shpreh natyrën e dya-
nëshme të bukurisë.  

Laurent’s tiled floor is a labour of love 
in which five spices (turmeric, ginger, 
zahtar, sumac and white pepper) are 
painstakingly laid out following the 
traditional patterns of Palestinian floor 
tiles. The work is called Beiti, meaning 
‘my house’ or ‘feeling at home’ in He-
brew, an emotion that is regularly de-
nied to the Palestinian people. Thus the 
beauty of the work and its aromatic 
delicacy is layered with the Palestinian/

Israeli conflict and the way people and 
territory are under constant pressure 
in the historic land of Palestine. The 
fragility of the work also means that 
it only survives through the respectful 
attention of those looking at it. As a 
symbol of both comfort and division, 
Beiti encapsulates the double-sided 
nature of beauty.        

LUAN BAJRAKTARI
Nëse sot pyetemi se si do të mund të 
përfaqësohej përmes artit një hero, 
një përgjigje do të mund të ishte për-
faqësimi i tij përmes një piedestali ku 
kanë mbetur vetëm dy këmbë të thy-
era. Duke ndenjur si roje jashtë galer-
isë, këmbët krijojnë përshtypjen e një 
statujë apo suveniri të një regjimi të 
rënë, gjë që na përkujton të kaluarën 
apo për një të ardhme të mundshme, 
si dhe na kujton gjithë ato imazhe 
lajmesh të cilat na janë shfaqur para 
syve përgjatë dekadave të fundit.
Brenda galerisë, Luani ka vendosur një 
top futbolli nga qeramika. Ky objekt 
i çuditshëm, i cili na fton për një lojë 
të pamundur, krijon përshtypjen e një 
ndeshje kulturash dhe materialesh 
ndërkohë që e parashikon një ndeshje 
të bukur.

National Hero. We might ask how to 
represent a hero today and the answer 
could be a pedestal on which only two 
broken legs remain. Keeping guard 
outside the gallery, the legs suggest a 
statue or souvenir of a fallen regime, 
reminding us of the past or the possible 
future, as well as many news images 
that have passed before our eyes in the 
last few decades. 
Ball. In the gallery, Luan has placed a 
ceramic soccer ball. This strange ob-

ject, primed for an impossible match, 
suggests a clash of cultures and mate-
rials while nevertheless anticipating a 
beautiful game.

M
MAJLINDA HOXHA

Fotografitë e Majlindës janë reali-
zuar brenda dhe rreth shtëpisë së saj. 
Përveç imazheve të takimeve familjare, 
ajo kap edhe ngjarje të rëndomta në 
mjedisin urban. Kompozicioni i im-
azheve është shumë i rëndësishëm 
dhe i largon punimet nga karakteri i 
tyre dokumentar. Drama e të gjitha 
fotografive përqëndrohet në qendrat 
e imazhit, ku zakonisht vendosen dy 
subjekte kryesore përmes një simetrie 
të pazakontë e cila jo gjithmonë është 
menjëherë e dukshme. Fotografitë e 
njerëzve, objekteve arkitektonike apo 
shtëpive të vogla trajtohen në mënyrë 
të ngjashme. Të gjitha imazhet janë 
njëkohësisht të ëmbla dhe të tharëta, 
kanë sharm por edhe një dozë trishti-
mi, ashtu siç edhe e shohim botën nën 
ndriçimin e plotë të ditës.

Majlinda’s photographs are taken in 
and around her home. As well as im-
ages of her own family gatherings, she 
records unremarkable incidents in the 
urban environment. The composition 
of the images is very important and 
takes the work away from the docu-
mentary. The drama in all the photo-
graphs is focused on the centre of the 
image, where there are often two main 
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subjects placed side by side or in an 
unusual symmetry that is not always 
immediately visible. The photographs 
of people, fairground architecture 
or small houses are treated in a very 
similar way, all becoming bittersweet 
images with charm but also a certain 
sadness, like looking at the world in the 
full light of day.

MARK LEWIS
Nathan Phillips Square, a Winter’s 
Night, Skating ndërton fotografinë 
perfekte të shoqërisë së imagjinuar 
multi-kulturore të perëndimit. I xhiruar 
në Toronto të Kanadasë, filmi ka si 
protagonist kryesor një çift romantik 
rreth të cilit shfaqen njerëz të lumtur 
të të gjitha moshave dhe racave që 
bëjnë patinazh. Kjo skenë është shumë 
e bukur si imazh, por ajo tërë kohën 
evokon ndjesi të artificialitetit dhe 
jorehatisë. Ekziston vetëm një aktivitet 
ndërkohë që patinazhistët shmangin 
të gjitha bashkëveprimet shoqërore. 
Poashtu, sheshi i patinazhit është i ven-
dosur në qendër të qytetit, si një skenë 
ku qytetarët luajnë rolet e veta. Duke e 
përdorur teknikën e vjetër të projektim-
it nga prapa, Mark krijon një hapsirë 
vizuele mes çiftit dhe mjedisit të tyre, i 
cili mezi përceptohet. Sidoqoftë ndjesia 
se po shohim diçka të rreme asnjëherë 
nuk arrin të zbehet.

Nathan Phillips Square, a Winter’s 
Night, Skating constructs a perfect 
picture of the imaginary western 
multi-cultural society. Shot in Toronto, 
Canada, the film centres on a roman-
tic couple, around whom people of all 
ages and races skate happily. As an 
image it is beautiful, yet evokes an 
uncomfortable artificiality. There is 

O
ORHAN KURTOLLI

Orhani jeton në Prishtinë dhe pikturat 
e tij i referohen pikërisht ambientit, 
kushteve, njerëzve dhe arkitekturës 
së këtij qyteti. Duke qenë dëshmitar i 
ndërrimeve të mëdha që i kanë ndod-
hur qytetit përgjatë kohës, imazhet e 
tija kanë një natyrë shtresëzimi teksa 
figurat dhe vendet mbulojnë njëra 
tjetrën apo shtrydhen deri në sipër-
faqen e pelhurës. Në këtë drejtim, pik-
turat e Orhanit kanë një ndërlidhje me 
ato të Edi Hilës. Por derisa Edi kërkon 
ritmin misterioz të qytetit, Orhani 
shpalos ndërlikimet e tija. Bashkë 
me këto peisazhe qyteti prezantohet 
edhe një autoportret  në të cilin artisti 
shfaqet duke na shikuar neve dhe duke 
i parë me sy të ri edhe punimet e tija.

Orhan is based in Prishtina and his 
paintings usually refer directly to the 
environment of the city, its condi-
tions, people and architecture. Hav-
ing observed the great changes that 
have taken place in the city over many 
years, his images have a layered qual-
ity in which figures and places overlap 
or seem to squeeze up to the surface of 
the canvas. In this respect, they bear 
a relation to the works of Edi Hila but 
while Edi searches for the mysterious 
rhythm of the city, Orhan displays its 
complexities. Alongside these city-
scapes, there is one self-portrait that 
sees the artist looking out at us and at 
his own work anew.

ÖZLEM GÜNYOL & 
MUSTAFA KUNT

A jeni ju nga ata që ne arritëm t’i bëjmë 
evropian? shkruan në hyrje të Galer-
isë në gjuhën turke. Brenda dyerve 
ndodhet edhe shpjegimi i detajuar në 
anglisht për mënyrën se si është struk-
turuar fjala. Bëhet fjalë për një pyetje 
të paqartë që i drejtohet bashkësisë 
turiqisht folëse. Dy artistët turq kështu 
prodhojnë një konfrontim të pakënd-
shëm mes dy kulturave. Kush janë 
njerëzit që “u bënë evropian” nga të 
tjerët dhe, nëse kjo vërtet paskësh 
ndodhur, sa e vullnetshëm paskësh 
qenë kjo “bërje”? Brenda pyetjes vihet 
re prezenca e arrogancës së njohur të 
mendësisë së europianit perëndimor. 
Por ama punimi është edhe njëfarë 
kremtimi i heshtur i magjisë së gjuhës 
turke – një gjuhë ku një fjalë e përbërë 
mund të sjellë në mëndje fotografi kaq 
komplekse.

Are you from the ones we were able to 
make European? it says on the front 
of the gallery in Turkish. Inside the 
door there is a detailed explanation in 
English of how the word is constructed. 
It is an ambiguous question asked of 
the Turkish speaking community. The 
two Turkish artists produce an uneasy 
confrontation between two cultures. 
Who were the people who were ‘made 
European’ by others and, if so, how vol-
untary was it? The familiar arrogance 
of a (western) European mind-set is in-
tensely present in the question but the 
work is also a quiet celebration of the 
magic in the Turkish language, in which 
a single compound word can conjure 
up such a complex picture.

only one activity and the skaters avoid 
all social interaction. Also, the skating 
rink is set in the middle of the city - like 
a stage where the citizens play their 
parts. By using the old back projection 
technique, Mark creates a visual gap 
between the couple and their environ-
ment that is barely perceptible, yet the 
sense of something false never quite 
disappears.

MEHMET BEHLULI
Mehmeti në këtë ekspozitë vjen me një 
punë të re të përmbledhur nga pjesët 
e mbetura të punëve të realizuara 
përgjatë periudhave dhe rrethana të 
tjera të karrierës së tij artistike. Shu-
mica e punëve të tija janë individuale 
dhe domethënëse për të. Ato gjenden 
në koleksionin e tij, përfshi këtu puni-
met nga vitet ’90, si ajo e xhaketës me 
glacë të gjyshit të tij, më të cilin e nda-
jnë emrin (“Unë jam Mehmet Behluli”). 
Të përmbledhura në një instalacion të 
vetëm, këto punime krijojnë një mini 
retrospektivë dhe një pamje tjetër nga 
e kaluara drejt së ardhmes.

Mehmet has made a new work for the 
exhibition consisting of an assem-
blage of older pieces made at different 
times and circumstances in his artistic 
career. Many of the individual works 
shown are very personal and meaning-
ful to the artist and belong to his own 
collection including works from 1990s 
such as the suit with bird shit and the 
portrait of his grandfather that shared 
his name (I’m Mehmet Behluli”). 
Brought together in a single installa-
tion, the works now form both a mini-
retrospective and a new look from the 
past towards the future.
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P
PETRIT HALILAJ

Petriti nuk i druhet përdorimit të his-
torisë së vonshme dhe biografisë per-
sonale si inspirim. Në punën e tij të 
titulluar Cleopatra II ai u referohet 
koleksioneve të Muzeut të Historisë 
Natyrore në Prishtinë të cilat janë zh-
vendosur gjatë luftës, por edhe obe-
sionit të tij të fëmijërisë për të ndjekur, 
kapur dhe mbledhur flutura bashkë 
me nënën e tij. Petriti projekton në 
muret e dhomës imazhe të koleksionit 
të fluturave dhe insekteve ndërkohë që 
në hapësirën e galerisë i lë të lira disa 
flutura të gjalla. Këto krijesa të gjalla 
duket sikur i kanë ikur arkitvit, duke ua 
rikthyer jetën atyre të vdekurave dhe 
të ruajturave, dhe duke e shpërbërë 
arkivin për t’i lënë vend lëvizjes dhe 
fluturimit. Në këtë mënyrë, Petriti gjen 
bukuri tek shkatërrimi.

Petrit does not shy away from using 
recent history and personal biography 
as his inspiration. In this work called 
Cleopatra II he refers both to the col-
lections of the Natural History Mu-
seum in Prishtina that were displaced 
during the war and his own childhood 
obsession with following, catching 
and collecting butterflies together 
with his mother. Using images of the 
butterfly and insect collection, Petrit 
projects them onto the walls of the 
room while setting live butterflies free 
in the space of the gallery. These living 
specimens seem to have escaped the 
archive, bringing life back to the ten-

impose their own kind of beauty, pull-
ing us from the overview to the detail 
in a dance of looking at and thinking 
about each element within an overall 
composition.

Q
QËNDRESË DEDA

Qëndresa ka dizajnuar një seri poster-
ash me fjalë që do të shpërndahen 
nëpër qytetin e Prishtinës, në rrugë dhe 
në njërën nga hapsirat ekspozuese. 
Posterat përmbajnë fjalë të thjeshta 
dhe të drejtëpërdrejta. Formulime 
emocionale, mendime ose vështrime që 
s’kanë nevojë për interpretime të mëte-
jme por të cilat i flasin drejtpërdrejtë 
lexuesit. Kjo thjeshtësi e komunikimit 
pasqyron komentet që bëhen në Face-
book nga muri në mur, ose përdorimi i 
fjalive të shkurtëra në Twitter apo SMS. 
Fjalët kanë për synim të provokojnë 
reagime të menjëhershme në rrugë dhe 
ndoshta edhe mbi vetë posterët. Në 
këtë mënyrë, artistja na  sjellë gjuhën e 
botës digjitale në ambientin urban për 
të parë se çfarë mund të ndodhë kur 
këto dy sintaksa të ndryshme përzihen.

Qëndresë has designed a series of word 
posters that will be spread around 
the city of Prishtina in the streets and 
inside one of the exhibition venues. The 
posters contain simple, direct words 
and statements of emotions, thoughts 
or observations that do not need fur-
ther interpretation but speak directly 
to the mental state of the reader. This 
simplicity of communicating mirrors 

derly preserved dead and dismantling 
the archive in favour of movement and 
flight. In this sense, Petrit finds beauty 
in both life and death.

PRANEET SOI
Ashtu sikurse artistët e tjerë në këtë 
ekspozitë, pikturat e murit të Praneet-
it lidhin trupat njerëzor me arkitek-
turën, por edhe me njëri-tjetrin. Ato 
janë prodhuar posaçerisht për muret 
e galerisë. Këto imazhe të pasura dhe 
të përziera të trupave fluturues apo 
të pjesshëm gjithnjë ngjajnë si ndonjë 
lloj ndërtimi, dhe si të tilla duken më 
shumë artificiale sesa organike. Gjuha 
e duarve dhe e trupit luajnë rol të 
rëndësishëm, duke i lejuar figurat që të 
duken të kapura në një moment të cak-
tuar shprehjeje i cili është ngrirë nga 
vetë piktura. Këto imazhe na rrëfejnë 
për fragmentimin dhe parregullsinë, 
por njëkohësisht imponojnë variantin e 
vet të bukurisë, duke na lëvizur përqen-
drimin nga pamja e përgjithshme tek 
detajet, në një vallëzim të të vëzhguarit 
dhe të të menduarit për secilin element 
përbrenda kompozicionit të përgjith-
shëm.

In common with other artists in the ex-
hibition, Praneet’s wall paintings relate 
human bodies to architecture as well 
as to each other. They have been spe-
cially made for the gallery walls. These 
rich overlapping images of flying or 
partial bodies always appear construc-
tions of some kind and therefore more 
artificial than organic. Hands and body 
language play an important role, al-
lowing the figures to seem caught in a 
moment of expression that is frozen by 
the painting itself. These images speak 
of fragmentation and disorder but also 

the wall-to-wall comments on Fa-
cebook or the use of short sentence 
structure on Twitter or SMS. The words 
are meant to provoke immediate reac-
tions on the street and hopefully on 
the posters themselves. In this way, the 
artist brings the language of the digi-
tal world to the urban environment to 
see what happens when two different 
syntaxes are mixed. 

S
ŠEJLA KAMERIĆ

Filmi “1395 ditë pa të kuqe” do të 
shfaqet disa herë gjatë ekspozitës. 
Filmi ishte ideuar fillimisht si projekt i 
përbashkët i Sejlas me Anri Salën, por 
në fund u zhvilluan dy filma të ndarë. 
Ngjarja zhvillohet në Sarajevë, ku një 
grua ecën në qytetin e zbrazët. Në se-
cilin udhëkryq ajo ndalet, vëzhgon dhe 
dëgjon. Gruaja, rolin e së cilës e luan 
aktorja spanjolle Maribel Verdu, e për-
jeton sërish përvojën e rrethimit 1395 
ditësh të kryeqytetit boshnjak. Përgjatë 
rrethimit të qytetit, Simfonia e Sara-
jevës kishte vazhduar të luante ndër-
kohë që ushtrimet e saja për Simfoninë 
e gjashtë të Tchaikovsky-it përbëjnë 
sfondin muzikor të filmit. Muzikantët 
ndalen dhe vazhdojnë me lojën e tyre 
ashtu siç bën gruaja e cila, duke e 
dëgjuar muzikën në kokën e saj, e gjen 
kurajon për të vazhduar më tutje.

The film 1395 Days without Red will be 
screened occasionally during the exhi-
bition. It was conceived as a collabora-
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tive film project by Šejla and Anri Sala 
but eventually produced two separate 
films. The location is Sarajevo, where 
a young woman walks through an 
empty city. At every crossing she stops, 
looks and listens. The woman, played 
by Spanish actress Maribel Verdú, 
relives the experience of the 1395 day 
siege of the Bosnian capital. Through-
out the siege, the Sarajevo Symphony 
Orchestra continued to play and the 
soundtrack of the film is their rehears-
als for Tchaikovsky’s 6th symphony. The 
musicians stop and start, just like the 
woman who, hearing the music in her 
head, finds the courage to carry on.

SHPEND HAVOLLI
Jeta është e bukur është titulli i skulp-
turës së Shpendit me figura të zeza që 
lëviin gjallërisht. Secila figurë e mbart 
nga një glob të madh, të bardhë dhe 
vezullues i cili është në fokus të aktiv-
iteteve të tyre – lojës, bartjes, ngjitjes, 
punës ose kërcimit përreth dhe përmbi 
to. Ato duken tejet fleksibile, të gat-
shme për t’u kërrusur prapa për t’i 
kryer detyrat e tyre. Ndonëse secila fig-
urë përfaqëson një individ, ato duken 
sikur reagojnë ndaj njëra tjetrës dhe së 
bashku formësojnë një komunitet vep-
rimi i cili është intensivisht dhe lumtur-
isht i zënë me jetën.

Life is Beautiful is the title of Shpend’s 
sculpture of animated, flexible metal 
figures. Most carry an oversized, glow-
ing white globe that is the focus of 
their activity – playing, carrying, climb-
ing, working or jumping around and 
over them. They look extremely flexible, 
willing to bend over backwards to per-
form their tasks. Although each one is 
individual, the figures seem to react to 

swimming pools in the backyards of 
luxury Los Angeles homes for his book 
Nine Swimming Pools and a Broken 
Glass in 1968. The combination of the 
two produced the work, which cele-
brates the busy social whirl and intense 
community of the Yugoslavian pools 
while recognising that they can never 
be put back together.

V
VADIM FISHKIN

Vadimi është një artist i cili luan me te-
konologjinë dhe me natyrën e besimit, 
frikës dhe besimit sonë ndaj saj. Puna 
e tij përdor elemente bazë elektronike 
ose digjitale për të krijuar ndjenja të 
humorit, befasisë dhe habisë. Në këtë 
ekspozitë, puna e tij prezantohet në dy 
vende. Brenda galerisë, një ansambël 
prej pesë ballonave të quajtur Tour en 
L’air drejtohet nga ca makina të vogla 
që luajnë waltz-in e Tchaikovsky’it. 
Plejada në lëvizje luan “muzikën e sfer-
ave”, duke ua dhuruar kështu ballonave 
budallenj njëfarë mençurie. Në hapë-
sirën e zyrave, në punimin Miss Christ-
mass, një kovë e thjeshtë transformo-
het përmes mjeteve krejt të dallueshme 
në një ishull shkretëtirë të turbullt.

Vadim is an artist who plays with 
technology and the nature of our trust, 
fear and faith in it. His work uses basic 
electronic or digital elements to create 
humour, surprise and wonder. His work 
appears in two places in the exhibition. 
In the gallery, an ensemble of five silver 
balloons called Tour en L’air is guided 

each other and together form a whole 
community of action that is busy deal-
ing with the burdens of life.

T
TANJA LAZETIć

“Nëntë pishina prapa xhamit të thyer” 
është një seri fotografish për verën, 
diellin, modernitetin dhe dhimbjen 
e thellë të humbjes që herë pas here 
vazhdon të ndihet nëpër rajonin e ish-
Jugosllavisë. Tanja kishte gjetur foto-
grafi të vizitorëve të pishinave nëpër 
broshurat turistike të Jugosllavisë të 
viteve 60. Ajo kuptoi se këto fotografi 
qenë bërë pak a shumë në të njetën 
kohë kur artisti amerikan Ed Ruscha 
kishte fotografuar pishinat private të 
shtëpive luksoze të Los Angeles-it për 
librin e tij “Nëntë pishina dhe një xham 
i thyer”, të botuar në vitin 1968. Puna 
e Tanjës është rezultat i kombinimit 
të këtyre dy koleksioneve – një punë 
që kremton gjallërinë shoqërore dhe 
ndjesinë e fortë komunitare të pishi-
nave Jugosllave, teksa njëkohësisht 
pranon faktin se ato tashmë nuk mund 
të bëhen bashkë asnjëherë. 

Nine Swimming Pools behind Broken 
Glass is a series about summer, sun, 
modernism and the sharp pain of loss 
that is still sometimes felt in the re-
gion of former Yugoslavia. Tanja found 
photographs of bathers in old Yugoslav 
tourist brochures from the 1960s. She 
realised they were taken at more or less 
the same time as US artist Ed Ruscha 
was photographing empty private 

via small engines to the soundtrack 
of a Tchaikovsky waltz. The shifting 
constellation enacts a “music of the 
spheres,” giving dumb balloons a kind 
of intelligence. In EXIMKOS, a simple 
bucket is transformed through the 
most obvious means into a shadowy 
desert island in the work Miss Christ-
mass.  

VANGELIS GOKAS
Pikturat e vogla dhe intime të Vangelis-
it shpërthejnë me mërzi, dëshirim dhe 
me një energji të çuditshme. Ai vizaton 
fragmente trupash dhe peisazhesh, 
ndonjëherë edhe figura të plota që 
duken të humbura apo edhe thjesht 
të vdekura. Kondukteri i vdekur mbase 
është piktura e tij më alegorike dhe 
ajo ofrohet për t’u lexuar në kontekstin 
e zhvillimeve të sotme ekonomike në 
Europë dhe fundin e neo-liberalizmit. 
Puna e tij e ka edhe një dimension 
shpirtëror i cili fshihet më thellë brenda 
imazheve, dhe i cili e kombinon ndjes-
inë për ambientit natyror me dhunën 
e cila na sfidon në jetën e përditshme. 
Këto janë imazhe të një bukurie të 
paqartë e cila të ngelet në mendje, 
ashtu siç rëndom na ngelin në mendje 
pikturat më të mira.  

Vangelis’ small, intimate paintings 
explode with sadness, longing and a 
strange energy. He depicts fragments 
of bodies or landscapes, sometimes 
whole figures that look lost or simply 
dead. The Dead Orchestra Conductor 
is perhaps the most allegorical of his 
paintings, offering itself to a reading 
that would place it in the context of 
current European economic develop-
ments and the end of neo-liberalism. 
There is also a spiritual dimension to 
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the work that is hidden deeper in the 
images and combines a sense of the 
natural environment with the violence 
that confronts our daily experience. 
These are images of an ambiguous 
beauty that stay in the mind in the way 
the best painting always does.

Y
YAEL BARTANA

Projeksioni në film 16mm titullohet 
Arti i degjeneruar i gjallë (Degener-
ate Art Alive) dhe animon një pikturë 
të modernistit gjerman Otto Dix. Dix 
ishte veteran i Luftës së Parë Botërore 
i cili u shkarkua nga nazistët, punimet 
e të cilit qenë deklaruar zyrtarisht si 
‘degjeneruese’ dhe qenë djegur. Piktu-
rat që Yaeli përdor quhen Llogoret dhe 
Lufta dhe ato shpërfaqin vrazhdësinë 
gjymtuese të luftës në një mënyrë që 
binte ndesh me glorifikimin të cilin na-
zistët i bënin luftës. Duke i sjellur këto 
imazhe në jëtë përmes animacionit, 
Yaeli qartësisht kap kundërshtinë e 
Dix-it ndaj efekteve të luftës në kohët e 
sotme. Trupat e thyer dhe të pikturuar 
me mjeshtëri marshojnë nga analet e 
historisë për të na rrëfyer sërish mbi 
atë se çfarë mund dhe çfarë s’mund të 
thuhet në shoqëritë e ndara.

The 16mm projection is called Degener-
ate Art Lives and animates a painting 
by the modernist German artist Otto 
Dix. Dix was a veteran of the 1st World 
War who was sacked by the Nazis and 
whose work was officially declared 

‘degenerate’ and burnt. The paintings 
Yael uses are called The Trench and War 
and both depict the crippling harsh-
ness of war in a way that opposed 
the Nazi glorification of conflict. By 
bringing these images to life through 
animation, Yael vividly captures Dix’s 
condemnation of the effects of war 
for the current times. These skillfully 
painted, broken bodies march out of 
history to speak again about what can 
and cannot be said in divided societies 
everywhere.
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Adrian Paci
Per Speculum, 2006 
video  06:53 min
Courtesy the artist and Kaufmann Repetto Milan

Albert Heta
Revelution, 2012
outdoor installation / instalim në hapsirë

Arben Elshani
My Grandfather, Gjyshi im, 2011 – 2012  
B/W photographs on paper / fotografi bardh e zi në letër

Aya Ben Ron
Hanging, Varur , 2006 
print on PVC / print në PVC, 270.70 x 106 cm
Courtesy of / Me të drejtë nga Aando Fine Art

Bert Theis
10 Fingers, 10 Gishta, 1998-2012
site specific installation / instalim në hapsirë

Danica Dakić
La Grande Galerie, 2004
photographs c-print on aluminum / 
fotografi c-print në alumin 2x100x129cm, 2x60 x73cm 

Deimantas Narkevicius
Revisiting Solaris, 2007 
video 18:25 min
Collection of / Kolekcion i Van Abbemuseum, Eindhoven

Dren Maliqi
Footprints, Gjurmë, 2012
video 5:00 min

Driton Hajredini
Eat and be Eaten, Me hangër e me t’hangër, 2012
mixed media installation / teknikë e kombinuar

Edi Hila
Periphery 4,Periferi 4, 2011
Acrylic on canvas / akril në pëlhurë 
100x155.5cm

Indeksi Index
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Z
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Fatos Kabashi
The Pencil, Lapsi, 2012
sculpture / skulpturë

Joanna Billing
Magical World, Botë Magjike, 2005
video 6:12 min
Collection of / Kolekcion i Van Abbemuseum

Josef Dabernig
Stadium panoramas in Kosovo, Panorama stadiumesh në 
Kosovë, 2012
B/W photographs on paper and printed book / fotografi në 
letër dhe libër
Courtesy of / Me të drejtë nga Galerie Andreas Huber Vienna 
& Wilfried Lentz Rotterdam

Laurent Mareschal
Beitti, Shtëpia, 2012
installation, turmeric, ginger, zaatar, sumac, white pepper 
/ instalim me tumeric, xhinxhefil, zaatar, somak, dhe biber 
të bardhë

Luan Bajraktari
Topi, The Ball ,2010
ceramic / keramikë, 22x22cm

Majlinda Hoxha 
Untitled, Pa titull, 2012
color photographs on paper / fotografi me ngjyra 7x50x70 
cm

Mark Lewis
Nathan Philips Square, a Winters Night, Skating / Sheshi Na-
than Philips, një natë dimri, patinazh, 2009/ video 4:00 min
Courtesy of / Me të drejtë nga Van Abbemuseum

Mehmet Behluli
S’ka me shpi,  No place like Home, 2012
mixed media installation / teknikë e kombinuar

Orhan Kurtolli
Prishtina, my city! / Prishtinë qyteti im!, 2011
Paintings / piktura 130 x 70, 90 x 60, 100 x 70, 60 x 40, 50 x 42 

Özlem Günyol and Mustafa Kunt 
Avrupa-li-las-ti-r-abil-di-k-leri-m-iz-de-n-mi-sin-iz?,  2006 
vinyl letters on wall / instalim

Petrit Halilaj
Cleopatra II, 2012
video installation / video instalim
Courtesy of / Me të drejtë nga CHERT Berlin

Praneet Soi 
To Prishtina With Love, Për Prishtinën me dashni, 2012
mural, acrylic on wall / mural, akril në mur

Qëndresë Deda
Nothing Else, 2012
posters, city-wide / posterë nëpër qytet

Šejla Kamerić
1395 Days without Red / 1395 Ditë pa të kuqe, 2011
film 65:00min
Courtesy of / Me të drejtë nga Artangel

Shpend Havolli
Life is Beautiful, Jeta është e bukur, 2012
light sculptures, operated by solar system / skulptura drite 
me sistem solar

Tanja Lazetic
9 Swimming Pools behind a Broken Glass, 9 Pishina prapa 
xhamit të thyer, 2010
photographs/fotografi 9x53x73cm

Vadim Fishkin
Tour en L’air, Udhëtim ajror,2009 
mixed media installation / teknikë e kombinuar

Vangelis Gokas
The Dead Orchestra Conductor, Dirigjenti i vdekun, 2010; 
oil on canvas / vaj në pëlhurë 
30x40 cm
Courtesy of / Me të drejtë nga Elika Gallery

Yael Bartana
Degenerate Art Lives, Jetë të degjeneruara arti, 2010
16mm film, 5:00 min loop
Courtesy of / Me të drejtë nga Annet Gelink Gallery
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