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Ftova disa gra që kanë emigruar e je-
tojnë në Europë, të merrnin pjesë ne
projektin tim të Biennale-s duke
qëndisur historinë e tyre personale të
emigrimit mbi 62 kapelat e prezantu-
ara.  ‘Një fije e një gjilpërë’ që lidhi
këto gra ishin problemet e tyre të emi-
grimit duke jetuar në vende të
ndryshme. Një histori e treguar pikër-
isht nëpërmjet një fijeje e një gjilpëre.

Pse në njërën prej kapelave tuaja
keni zgjedhur të shkruani: 
“Everybody I met in those years
asked me if I came with a boat like
all the Albanians arrived in Italy.
My only fault was being in Italy. It
was OK for me to become a prostitute
but not an Artist.”
Po kjo frazë është qëndisur mbi një

nga 62 kapelat. Flasim për vitet 90.
Emigracioni shqiptar në Itali ishte një
fenomen i jashtëzakonshëm. Situata
nuk ishte e lehtë për një shqiptare stu-
dente si unë në ato vite në Milano.
Sapo ndizje televizorin dëgjoje vetëm
lajme mbi shqiptarët: prostitucion,
drogë, emigrantë. Kur më pyesnin se
nga vija e kur tregoja kombësinë time
isha e lidhur menjëherë me këtë
imazh… por koha është ilaç për të
gjitha gjërat. 

Në instalacionin tuaj me titull
“Lanscape Legacy” 2012 keni kaluar
nga kapelat tek … bunkerët. Në for-
më shumë të ngjashme, edhe pse si
objekte përfaqësojnë dy botë shumë
të largëta mes tyre. Çfarë mendoni
se përfaqësojnë bunkerët tuaj në
miniaturë për një artdashës jo
shqiptar?
Janë që të dyja të rrumbullakëta e të

ngjashme si forma por jo në vlerat që
ato sjellin e simbolizojnë. Një kapelë
Borsalino mbart në vete vlera të
mrekullueshme që lindën në 1856-tën
në Alessandria dhe vishet me krenari.
Një bunker shqiptar është një objekt

tipik i një arkitekture lufte. Për më
tepër, një bunker i rrumbullakët si ata
që gjenden në Shqipëri është një ob-
jekt tipik i arkitekturës shqiptare gjatë
diktaturës së Enver Hoxhës. Në
Shqipëri nga ana arkitektonike nuk ka
shumë objekte që përfaqësojnë atë
periudhë përveç pallateve 5 katëshe. 
Por Bunkeri dhe Mentaliteti i

Bunkerit që përfaqëson më mirë se
gjithçka atë periudhë historike, poli-
tike dhe gjeografike. E çuditshme por
e vërtetë. Ky projekt “Lanscape Lega-
cy” i bunkerëve shqiptarë u paraqit
për herë të parë në Ukrainë (Ish vend i
bllokut sovjetik) e kishte edhe një ar-
sye pse të paraqitej atje. Ky lloj men-
taliteti nuk ndryshon kollaj. Vazhdon e
trashëgohet edhe në vlerat e poli-
tikanëve të Shqipërisë sot. Është një
trashëgim i një peizazhi shqiptar i së
djeshmes e të sotmes. 

Në punët tuaja ndihet një traditë e
rrënjosur e endjes, thurjes dhe
qëndisjes. Kush ju ka mësuar të
qëndisni? 
Në familjen time të gjithë dinë të

qëndisin me dorë e me makinë
qepëse. Është një vlerë e traditë famil-
jare që trashëgohet prej shumë
brezave. “I kemi duart flori” them unë. 

Keni studiuar në Shqipëri e në
Itali. Si e vlerësoni shkollën
shqiptare? E artistët e tjerë shqip-
tarë në Itali? 
Një ndër momentet e rëndësishme

të formimit tim si artiste janë bazat e 4
vjetëve të studimit në Liceun e Dur-
rësit. Nuk ishte vetëm piktura apo
skulptura, ishte e gjithë atmosfera e
studimit.  Dashuria për artin në të
gjitha fushat nga viola tek pianoja, vio-

Bota Shqiptare: Së fundi keni nisur
një bashkëpunim me Borsalino për
koleksionin e ardhshëm
vjeshtë/dimër 2012/2013. Si lindi
bashkëpunimi? 
Anila Rubiku: Ky projekt lindi pas

një eksperience pozitive për të dyja
palët  si për mua  si artiste ashtu edhe
për Fondacionin Borsalino në Pavi-
jonin Shqiptar në rastin e Biennales së
54-rt të Venecias që u zhvillua në qer-
shor-nëntor 2011. Unë paraqita insta-
lacionin e ri “Hats Protect Ideas” të
përbërë nga 62 kapela. 
Borsalino S.P.A më kontaktoi për të

bërë një Capsule Collection Uomo

2012/2013 të titulluar “Borsalino dà i
numeri”  i cili u paraqit në janar tek Pit-
ti Uomo 2012 në Firence, një ndër ak-
tivitet ndërkombëtare më të rëndë-
sishme të modës.  Për herë të parë unë
krijova një linjë mode. 
Ky projekt mbart jo vetëm vlerat e një

marke ‘Made in Italy’ siç është Borsali-
no – një markë historike italiane por
edhe të tjera si p.sh:  artin bashkëko-
hor, kulturën e historinë time si artiste. 
Këto vitet e fundit  arti dhe moda janë

të lidhur gjithnjë e më tepër.  Kufiri që i
ndan është shumë i hollë e shpesh
njëra ndikon tjetrën. Gjatë gjithë real-
izimit të projektit më kujtoheshin mo-

mente të të kaluarës si për shembull
kur durrsakët e vjetër kur dilnin të
dielave në mëngjes nga Vollga thoshin
“ai zotëria atje me Borsalinën në kokë”.
E për një Durrsak një Borsalinë është
një Borsalino e jo çfarëdolloj kapele.

Çfarë përfaqëson kapela për  ju? E
keni pasur temën tuaj edhe vjet në
Bienalen e Venecias. 
Historikisht në cilindo besim fetar,

kulturë, gjini, vend, të varfër apo të pa-
sur, koka është e mbledhur/mbuluar. 
Po shpjegohem më mirë:  kur i lutesh

Zotit, në shenjë respekti ndaj tij, në
kishë, xhami apo sinagogë funksionon
i njëjti rregull: koka duhet të jetë e
mbuluar, me një kapelë, shami, qe-
leshe, kippah, Një mbret, mbretëreshë,
fshatar, qytetar apo malësor historik-
isht gjithmonë kanë pasur një kapelë
apo kurorë në kokë. Shpesh kapela ka
qenë një objekt për të dalluar klasën,
fenë apo kulturën të cilës i përket një
person. 
Sot kapela si objekt ka vlera të tjera

që janë shtuar me kohën. Jemi në
2012-tën, por nuk ka humbur kurrë
cilësinë për të cilën ka lindur: “të
mbrojë kokën” nga shiu, era, i ftohti, i
nxehti, por edhe të mbrojë idetë që
janë brenda një koke: “Hats Protect
Ideas” siç quhej edhe instalacioni im i
paraqitur në Venecia.

Në instalacionin e Biennales së
Venecias keni çuar 62 kapela burrash
mbi të cilat gra të huaja me banim në
Itali kanë qëndisur secila një frazë.
Cili është filli që lidh ato shprehje,
ç’keni gjetur të përbashkët e të
veçantë?

AnilA 
Rubiku
nga bunkerët 
e Shqipërisë 
te kapelat 
e Borsalinos

Ç
farë kanë të për-
bashkët bunkerët me
kapelat? Veç formës, i
bashkon emri i Anila
Rubikut, artistes

shqiptare që vjet çoi të parët në
Venecia, ndërsa këtë vit ka krijuar
një koleksion të kapelave për fir-
mën italiane të modës, Borsalino,
për vjeshtën e dimrin 2012/2013. 
Anila ka lindur në Durrës e prej

viteve ’90 jeton në Milano ku erd-
hi për studime. Ajo tregon se edhe
si studente nuk e kishte të lehtë t’i
shpëtonte opinionit të krijuar nga
mediat mbi shqiptarin, dhe se
vuajti sa çdo bashkatdhetar i saj
paragjykimet e racizmin: “Sapo
ndizje televizorin dëgjoje vetëm
lajme mbi shqiptarët: prostitu-
cion, drogë, emigrantë. Kur më
pyesnin se nga vija e kur tregoja
kombësinë time isha e lidhur
menjëherë me këtë imazh… “ tre-
gon ajo sot. 
Studimet e para i ka bërë në

Durrës, ndërsa në Milano ka nd-
jekur Akademinë e Brerës. Sot
është artiste e afirmuar që ekspo-
zon në të katër anët e botës: Angli,
ShBA, Izrael, Zvicër, Ukrainë. Kur
e pyet se ç’ndihet sot të thotë
natyrshëm se nuk i pëlqejnë ku-
fizimet gjeografike, ndaj edhe
projekti që paraqiti vjet në Vene-
cia kishte për titull “Është më
mirë të jesh qytetar i botës sesa
vetëm i një kombi”. Por
megjithatë mbetet shumë e lid-
hur me Shqipërinë e veçanërisht
me gjuhën shqipe: në një nga in-
stalacionet e saj shkruan “Personi
që mohon gjuhën e tij për të
adoptuar një tjetër, ndërron iden-
titet e zhgënjime”. Ndjek jetën
artistike në Shqipëri, dhe shpreh
keqardhje për mungesën e një
koleksioni privat me vepra të
artistëve bashkëkohore apo një
fondacion privat për artin
bashkëkohor. “Nëse një vepër arti
si piktura, instalacioni e të tjera
mjete ekspozimi bëhen vetëm për
kënaqësinë tonë private atëherë
arti ynë mbetet vetëm një hobby”.
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“Hats Protect Ideas” nga Anila Rubiku
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KuRiozitet

Diku është shkruar se gratë shqiptare ishin “skan-
dalizuar” me hedhjen përtokë të fasuleve në një prej
instilacioneve tuaja. A mund të na e tregoni këtë
episod, komik nga njëra anë, por edhe mjaft
domethënës.
“Pas atij “skandalizimi” është një histori e gjatë e lid-

hur me shumë aspekte si edhe me konceptin e instala-
cionit që unë paraqita në Bruksel. Por një aspekt
është:  nëse shkel një fasule/groshë nuk të vret këm-
bën por nëse shkel shumë të dhemb këmba e je i de-
tyruar t’i shikosh. Është një lloj metafore e lidhur me
situatën e gruas në historinë europiane edhe atë
shqiptare. Është një metaforë për të treguar
ndryshimet e rëndësishme që kanë sjellë gratë nga
arti te mjekësia, nga shkencat te të drejtat e njeriut, e
kështu pa fund në të gjitha fushat. Një fasule nuk vret
por shumë bashkë të bëjnë që ti  t'i shikosh e të kujto-
hesh që ekzistojnë” shpjegon Anila. 

Anila Rubiku
“Ain’t I a Women?” nga Anila Rubiku



M
bahet më 13
shtator në
Shtëpinë e
Kinemasë në
Romë, edicioni

i katërt i çmimeve Moneygram
për sipërmarrësit e huaj në Itali.
Në prani të qindra sipërmar-

rësve të huaj e italianë, juria e
drejtuar nga Massimo Canovi
nënpresident për Europën e
Jugut i Moneygram Interna-
tional, dhe e përbërë veç të
tjerësh edhe nga Natale Forlani
(Ministria e Punës), Radwan
Khawatmi (themelues i Hirux
International dhe fitues i edi-
cionit të parë të Moneygram
Award), Ivan Malavasi (presi-
dent CNA), Franco Pittau (Drej-
tor i dosierit të Karitasit mbi
Imigracionin), shpalli finalistët
dhe fituesit e pesë kategorive
(Rritje, Punësim, Novacion,
Sipërmarrje e të Rinjve dhe
Përgjegjësia Sociale) të çmimit
Moneygram.
Sipërmarrësi i huaj më i mirë

i këtij vitit u shpall rumuni
Florin Simon, 42 vjeç që prej
shtatë vjetësh ka hapur në
Romë ndërmarrjen e eksport-
importit Rumania s.r.l. që sjell
në Itali produkte tipike ru-
mune.
Florin Simon fitoi edhe Mon-

eyGram Award në kategorinë e
Rritjes. Ndërmarrja e tij me 34
të punësuar ka rritur në
vazhdimësi xhiron e biznesit
dhe për vitin në vijim
parashikon një xhiro prej 19
milionë eurosh, (+34% kraha-
suar me një vit më parë).
Për kategorinë e Përgjegjësisë

Sociale, çmimin MoneyGram e
mori Elsa Javier, 55 vjeç nga Pe-
ruja, që në Romë ka ngritur “Se-
milias Latinas” shoqatë që ka
për qëllim përhapjen dhe njo-
hjen e produkteve ushqimore
të Amerikës Latine.
Njëra nga tre finalistët e kësaj

kategorie, 52-vjeçarja Monda
Gjini, e lindur në Lushnjë dhe e

ardhur në Torino nga viti 1998,
ku jeton edhe sot me të shoqin
e dy djemtë e saj. Në vitin 2007
ka hapur agjencinë “Ra-Gi –
Shërbime për emigrantët” që u
ofron asistencë emigrantëve,
familjeve dhe sipërmarrësve të
huaj në marrëdhëniet me ad-
ministratën publike dhe
burokracinë italiane. Monda,
bashkë me dy djemtë e saj 22
dhe 25 vjeç, çojnë me sukses
përpara agjencinë: jo vetëm
ofrojnë falas informacione mbi
çështje të ndryshme që kanë të
bëjnë me emigracionin por nd-
jekin hap pas hapi praktikat
pranë administratës publike.
“Klientët tanë janë privatë të

huaj por edhe familje që punë-
sojnë të huaj, çiftet e përziera
apo ndërmarrje imigrantësh –
thotë Monda Gjini për shqip-
tariiitalise.com – Shqiptarët?
Janë thuajse gjysma e klien-
telës, dhe kjo e fundit është rrit-
ur gjithnjë nga viti në vit.
Njerëzit kanë besim në punën
time. Agjencia ka listën e

çmimeve për çdo praktikë, por
të gjithë e dinë që e çojmë
punën që na besohet deri në
fund, përndryshe u kthejmë
paratë mbrapsht qytetarëve.
Publiciteti më i mirë për ne ka
qenë ai që na kanë bërë vetë

klientët”.
“Për sanatoren e vitit 2009

ndoqëm mbi 200 praktika – tre-
gon Monda me një shembull
punën e agjencisë Ra-Gi – që të
gjitha praktikat përfunduan me
lëshimin e lejes së qëndrimit
për të  huajt, edhe ato pak që
kishin ndonjë problem, i ndo-
qëm deri në fund dhe i zgjid-
hëm. – vazhdon ajo - Kështu
për sanatoren e këtij viti kemi
akoma më shumë kërkesa, ndaj
edhe duhet të marr trenin më të
parë e të kthehem në Torino”.
E kënaqur për çmimin që

sapo ka marrë? “Është gjithnjë
kënaqësi kur të tjerët vlerësojnë
punën që bën”, thotë e qeshur
Monda.
Për kategoritë e tjera fituesit e

këtij viti janë: Moneygram
Award për Punësimin, është fi-
tuar nga dy gra. Sandra Apare-
cida Gouveia (nga Brazili) që në
vitin 2004 ka hapur në Ascoli
Piceno qendrën estetike Akos
Benessere, me 18 të punësuar.
Fituesja tjetër është rumunia

45-vjeçare Anisoara Marin, që
në vitin 2001 ka hapur në Romë
‘Kooperativën sociale Risvolti’
që ofron asistencë për të
moshuarit dhe u jep një
mundësi pune grave të huaja në
vështirësi. Numëron 18 të
punësuar.
Moneygram Award për Nova-

cionin, Lishuang Hu, 46-vjeçar
kinez i ardhur në Preganziol të
Trevisos në vitin 1984 që sot ka
katër restorantë me kuzhinë
orientale me mbi 130 të punë-
suar.
Moneygram Award për Sipër-

marrjen e të Rinjve e merr 32
vjeçari Muhammad Ajmal
Shahid që në Porto Recanati të
Maceratës ka themeluar në
vitin 2006 “Impresa Service”
kooperativë shërbimesh që u
ofron ndërmarrjeve krah pune
të kualifikuar. Nëdrmarrja e tij
numëron sot 31 të punësuar
dhe parashikon një rritje vje-
tore të xhiros me 10% për vitin
në vijim.

Keti Biçoku

lina e kantoja.  Një pjesë e mirë e
artistëve durrsakë si Gavril Priftuli,
Nikolet Vasija, Nelo Lukaci kanë
lënë gjurmë të rëndësishme në
formimin tim si artiste. 
Shqipëria është një vend shumë i

vogël, e megjithatë janë të shumtë
artistët e personazhet kreativë që
po njihen nëpër botë. Ka ardhur
koha të njihemi për gjëra të mira,
pozitive e kreative sepse për të këqi-
jat jemi goxha të njohur.  

Veprat tuaja gjenden përveçse
në Itali edhe në Angli, ShBA,
Izrael, Zvicër. Keni hapur ek-
spozita personale e keni marrë
pjesë në ato kolektive në Europë e
Amerikë. Ndiheni më shumë për-
faqësuese e artit shqiptar apo ital-
ian. Apo këto kufizime bien në
art? Sa ndihet Shqipëria dhe dyzi-
mi i emigrantit në veprën tuaj?
Nuk më pëlqejnë kufijtë në

përgjithësi, ato kufizojnë edhe
mendimet.
Projekti që paraqita në Biennalen

e Venecias ishte pikërisht mbi këtë
temë. “Është më mirë të jesh qytetar
i botës sesa vetëm i një kombi”,
kështu e mendoj unë. 

Në punët tuaja, që nga kapelat,
tek shtëpizat në miniature të
qëndisura e të ndriçuara nga
brenda deri dhe tek bunkerët e
fundit, ndihet një lloj poezie in-
time me emërues të përbashkët
mbulesën, mbrojtjen, nevojën për
të qenë i sigurt. Është ndoshta
pasqyrim i ndjesisë së çdo njeriu
që jeton larg vendit të vet apo
thjesht një rastësi?
Varet nga këndvështrimi, për ju

është mbrojtje, për mua është rrë-
fim. Është mirë që punët të kenë
këndvështrime e interpretime të
ndryshme.  I lë spektatorit mundës-
inë e leximit.

E sot marrëdhëniet tuaja me
Shqipërinë? E ndiqni artin në
Shqipëri?
Kanë qenë e janë shumë të mira. E

ndjek artin shqiptar e uroj të jenë
më tepër mundësitë për artistët
shqiptarë e brezat e rinj në Shqipëri
e jashtë saj, në mënyrë që të kraha-
sohen e të ekspozojnë më tepër. Në
Shqipëri nuk ka asnjë koleksion
privat me vepra të artistëve
bashkëkohore apo një fondacion
privat për artin bashkëkohor. Ne
bëjmë punë që duhen ekspozuar.
Puna duhet të shikohet, të kritiko-
het e të krahasohet nga të tjerët.
Nëse një vepër arti si piktura, insta-
lacioni e të tjera mjete ekspozimi
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Për sanatoren e vitit 2009
ndoqëm mbi 200 praktika
që të gjitha praktikat për-
funduan me lëshimin e
lejes së qëndrimit për të
huajt, edhe ato pak që
kishin ndonjë problem, i
ndoqëm deri në fund dhe i
zgjidhëm. Kështu për
sanatoren e këtij viti kemi
akoma më shumë kërkesa

”

AnilA RuBiKu
nga bunkerët e Shqipërisë 
te kapelat e Borsalinos
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shqiptarishqiptari
l'albanese d'italia
italisëii italisë

Një   mbret, fshatar,
qytetar apo malësor
historikisht gjithmonë
kanë pasur një kapelë

apo kurorë në kokë. Shpesh
kapela ka qenë një objekt për të
dalluar klasën, fenë apo kulturën
të cilës i përket një person. Sot
kapela si objekt ka vlera të tjera
që janë shtuar me kohën. Jemi
në 2012-tën, por nuk ka humbur
kurrë cilësinë për të cilën ka lin-
dur: “të mbrojë kokën” nga
shiu, era, i ftohti, i nxehti, por
edhe të mbrojë idetë që janë
brenda një koke.

”

bëhen vetëm për kënaqësinë tonë
private atëherë arti ynë mbetet
vetëm një hobby.   

A keni ndier ndonjëherë
vështirësitë, pengesat, diskrimin-
imin në jetën e përditshme? 
Në të vërtetë unë nuk kam qenë

kurrë “emigrante” në kuptimin e
mirëfilltë të fjalës. Erdha në Itali, në
Milano, për të studiuar në Akadem-
inë e Brera-s. E megjithatë në
mënyrë absurde provova në kur-
rizin tim të gjitha problemet e emi-
gracionit për të vetmin fakt sepse
isha në Itali në vitet ‘90 në mo-
mentin më kritik për shumë shtetas
shqiptarë që ndodheshin në Itali. 
Po, kam ndier të gjitha

vështirësitë e  diskriminim në jetën
e përditshme sikur të isha një emi-
grante edhe pse në të vërtetë isha
studente por me kombësi
shqiptare.

Duket se jeni shumë e lidhur me
gjuhën shqipe, keni një dashuri të
madhe për të. Një mesazh i juaji
“The person who disowns his own
language in order to adopt a dif-
ferent one, changes identity and
disillusions” (personi që mohon
gjuhën e tij për të adoptuar një
tjetër, ndërron identitet e zhgën-
jime), është shkruar nga germa të
vendosura në varëse rrobash ku
ndodhen të varura pantallona
burrash.
E vërtetë. Një ndër pasuritë e pak-

ta që unë kam është gjuha shqipe.
Janë shumë pak vetë që flasin shqip
në botë. Është një gjuhë shumë e
vështirë. Pasi mëson të flasësh në
shqip është shumë më e lehtë të
mësosh gjuhët e tjera të huaja. 

Po të ktheheshit mbrapsht, do të
zgjidhnit gjithnjë Italinë?
Jo, do të më pëlqente të nisja një

tjetër eksperience, në një vend e
kulturë që nuk e njoh. Një vend ku
femra ka më shumë hapësirë e rol
në shoqëri, e vlera të tjera. Një vend
ku të jesh ndryshe është një plus
dhe jo një minus. 

Keti Biçoku

Në këto tre faqe disa nga punimet e
artistes Anila Rubiku, nga mini-

bunkerët e instalacionit “Lanscape
Legacy” te kapelat e “Hats Protect

Ideas” i përbërë nga 62 copë, i
paraqitur vjet në Biennalen e Vene-
cias. Nga ky instalacion i fundit  i

fundit lindi bashkëpunimi me Borsali-
no S.P.A që e kontaktoi artisten për
një koleksion kapelash për burra

2012/2013 të titulluar “Borsalino dà i
numeri”  i cili u paraqit në janar tek
Pitti Uomo 2012 në Firence, një ndër
aktivitet ndërkombëtare më të rëndë-

sishme të modës. 

MondA Gjini 
mes finalistëve
të Moneygram

Award   
Agjencia e saj “Ra-Gi – Shërbime
për imigracionin” ndër tre më të
mirat në kategorinë e çmimeve për
Përgjegjësinë sociale. Gjini: “Është
kënaqësi kur të tjerët vlerësojnë
punën që bën”


