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Falënderimet

#C19A20

Krijimi i një koleksioni rrëfimesh, veçanërisht
një që përmban këtë larmi perspektivash
dhe përvojash, është përpjekje intensive
bashkëpunuese.
E para dhe më e rëndësishmja, libri C19 A20
nuk do të ishte i mundur pa perspektivën
dhe kreativitetin e artistëve pjesëmarrës.
E falenderojmë secilin prej jush që keni qenë
të hapur dhe keni ndarë historitë e juaja
personale me ne, të cilat nuk janë asnjëherë
të lehta, sidomos tani kur të gjithë jemi
më të ndjeshëm. Marrëdhëniet e afërta
ndërnjerëzore kanë edhe më shumë rëndësi
veçanërisht gjatë kësaj kohe të distancës
fizike dhe izolimit shoqëror.
Ekipi i Iniciativës për Histori Gojore është
meritor për vëmendjen dhe kujdesin e treguar
në transkriptimin e saktë të intervistave në
gjuhët e tyre origjinale dhe në përkthimin e
përpiktë në gjuhën shqipe, gjuhën serbe dhe
gjuhën angleze. Kapacitetet dhe burimet e
nevojshme për këto përpjekje u financuan
nga National Endowment for Democracy
dhe Rockefeller Brothers Fund. Për më tepër,
forumZFD zyra në Serbi, ofroi një mbështetje
të vlefshme duke lekturuar materialin e këtij
libri në gjuhën serbe.
Ky botim është mundësuar nga një grant nga
Citizen Diplomacy Action Fund e sponsorizuar
nga Departamenti i Shtetit Amerikan, Byroja e
Çështjeve Arsimore dhe Kulturore dhe zbatuar
në partneritet me Partnerët e Amerikës.

Hyrje

Për të mbrojtur shëndetin publik nga
COVID—19, më 13 mars, 2020, qeveria e
Kosovës vendosi mbyllje të plotë në të gjithë
vendin. C19 A20 është një përpjekje për të
krijuar një kuptim më të ngjyruar dhe më
empatik për mënyrën sesi koronavirusi ka
ndikuar në jetën e qytetarëve të Kosovës që
nga ajo e premte vendimtare. Ky koleksion
shpalos histori në kohë reale rreth asaj sesi
ndryshuan jetët e njerëzve, sesi luftuan, u
përballën, u bashkuan dhe u përshtatën në
këtë kohë të jashtëzakonshme.
C19 A20 përmban histori dhe vizatime nga
dhjetë artistë nga Kosova të brezave dhe
prejardhjeve të ndryshme kulturore. Libri
u zhvillua brenda mureve të shtëpisë. Faza
fillestare e prodhimit të këtij libri ishte realizimi
i intervistave së historisë gojore me artistë.
Intervistat u zhvilluan në distancë, gjë që
kërkonte fleksibilitet dhe përshtatshmëri
për të krijuar hapësira besimi ku zhvillohet
rrëfimtaria më e mirë e mundshme mes
intervistuesës dhe narratorit. Intervistat janë
redaktuar dhe përpunuar në tregime nga
intervistuesja, duke e lënë rrëfyesin të thurë
rrëfimin në vetën e parë
Shumica e tregimeve të paraqitura në libër
u inçizuan në mes së valës së parë dhe të
dytë të COVID—19, gjegjësisht në mes të
muajve qershor dhe shtator. Nëntë nga dhjetë
intervistat u zhvilluan në kohë të ndryshme
pas mbylljes që mbaroi më 1 qershor, ndërsa
njëra u bë gjatë mbylljës në mes të muajit maj.
Cilësia kohore e secilës dëshmi gojore në lidhje
me përvojat e mbylljes ndryshon, si të tilla ato
regjistrojnë nivele të ndryshme të vetëdijes dhe
qëndrimeve rreth koronavirusit.
Të gjitha intervistat filluan me të njëjtën
pyetje, “Si filloi mbyllja për ju?” Pyetja,
megjithëse ishte e thjeshtë në karakter, ofroi
pasqyrë në përvojat personale dhe përgjigjjet
ndaj kësaj krize globale. Nga këtu, njohuritë
mbi mënyrën sesi i ka afektuar ata tërheqja
nga sfera publike në atë private filloi të marrë
formë.

Erëmirë Krasniqi

Artistët e përfshirë në këtë projekt janë në
faza të ndryshme të karrierës dhe jetës së
tyre. Ata janë mirë të ushtruar në të ndenjurit
me vetvetën. Mbyllja, për disa, ishte kohë për
të reflektuar. Për të tjerët, ishte një periudhë
në të cilën ata bënin shumë punë në të njëjtën
kohë. Prindërit folën për barazpeshën midis
punës artistike dhe kujdesit ndaj tjerëve. Të
tjerët përshkruan shqetësimin rreth mungesës
së një kornize institucionale për të vlerësuar

dëmin e shkaktuar ekosistemit kulturor. Disa
shprehën një shqetësim të thellë për grupet
më të rrezikuara të goditura më së shumti nga
pandemia, ata që humbën punën e tyre dhe
bashkëqytetarët që vazhdojnë të jetojnë në
kushte të pasigurta.
Përderisa artistët që janë mësues u janë
përshtatur sfidave të mësimdhënies në
distancë, ata dhe artistët e tjerë qëndrojnë
hezitues për të ekspozuar në internet. Me
qëllim që të komunikojnë me audienca më
të mëdha në ambiente intime të dizajnuara
veçanërisht, ata argumentojnë që punët e tyre
bëhen më të cekëta në hapësirat dixhitale.
Artistët vazhdojnë të përballen me këtë krizë
sesi të komunikojnë me të tjerët përmes artit
të tyre në një kohë kur hapësira publike është
tkurrur dhe ngjarjet publike ose janë ndaluar
ose janë shtyer.
Me mungesën aktuale të hapësirës personale
dhe politike, ballkoni u mvesh me një kuptim të
ri. Kjo hapësirë e ndërmjetme në mes të sferës
publike dhe private shpërfaqet në shumë nga
kujtimet e artistëve. Gjatë mbylljes, ballkoni
shërbeu si një dhomë për vete, një studio dhe
një platformë proteste.
Me identifikimin e temave qendrore të mbylljes,
artistët dërguan vizatime bazuar në historitë
që ndanë me ne. Artistët, në vitin 2020, në
mënyrë kreative iu përgjigjën COVID—19,
andaj dhe titulli C19 A20, i ngjan një kodi të
fshehtë, një të dhëne që duhet deshifruar dhe
pajtuar me të. Vizatimet janë pasqyrime të
momenteve intime, por gjithashtu ato duhet
të lexohen si dokumente informative historike
që përshkruajnë sfidat me të cilat u përballën
dhe nëpër të cilat kaluan, por dhe mësimet e
nxjerra.
Paraqitjet vizuale të mbylljes në faqet e këtij
libri janë lënë qëllimisht të pa ngjyrosura,
duke ua lënë lexuesve të vendosin cilësitë
estetike të vizatimeve përmes zgjedhjes së
tyre të ngjyrës. Lexues, të rinjë dhe të moshuar,
mund të ngjyrosin me ngjyra të drurit, të ujit,
markera, dhe materiale tjera ngjyrosëse dhe
në këtë mënyrë të personalizojnë kopjet e tyre.
Kompleksitetet dhe hollësitë që raportet e
lajmeve, të dhënat statistikore dhe historitë
zyrtare nuk arrijnë të kapin, marrin jetë në
këtë proces.
I inkurajojmë lexuesit dhe lexueset të ndajnë
me ne dhe të tjerët në Kosovë dhe gjithë botën
vizatimet e tyre të ngjyrosura në Facebook,
Instagram dhe Twitter me hashtagun

#C19A20. Ky akt i thjeshtë dhe kreativ do të
kontribuojë në ngritjen vetëdijes mbi përvojat
e kosovarëve me COVID—19, brenda dhe jashtë
Kosovës.
Gjerësa fijet e zgjidhura të librit C19 A20 lidhen,
Kosova është duke e përjetuar valën e dytë.
Nevoja për të dokumentuar ankthin, hutinë
dhe paparashikueshmërinë e momentit mbetet
domosdoshmëri. Perceptimet dhe kuptimet
e njerëzve për këtë krizë të shëndetit publik
ende ndryshojnë çdo ditë, ndonjëherë çdo orë.
Regjistrimet e së tashmës bëhen kujtimet e
një të ardhmeje të paparashikueshme. Ndërsa
COVID—19 vazhdon të transformojë Kosovën,
historitë e njerëzve të saj do të marrin më
shumë vlerë.
Versioni dixhital i C19 A20 është në dispozicion
në webfaqen e Iniciativës për Histori Gojore
(IHG) oralhistorykosovo.org. Ndërsa pandemia
vazhdon të përshkojë jetën tonë gjatë këtyre
kohërave që ndryshojnë shpejtë, ky projekt i
historisë në kohë reale do të jetojë dhe rritet.
Tregimet e plota të artistëve, si dhe të dhëna,
kujtime dhe dokumente shtesë që lidhen me
COVID—19 në Kosovë, janë në dispozicion në
arkivin e “gjallë” të IHG—së në webfaqën e saj.
Shumë meritë dhe vlerësim shkon për artistët
që ndanë historitë dhe perspektivat e tyre
përmes krijimit të paraqitjeve vizuale të
peisazheve të dendura të ndjenjave për atë që
ka ndodhur dhe çfarë mund të ndodhë.
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8—9
Artan Hajrullahu
Karantinë. Dita 50, 2020
Laps thëngjilli në letër
21 x 29. 7 cm

18—19
Jakup Ferri
Pa titull, 2020
Kimik i zi në letër
14 x 10 cm

Karantinë. Dita 29, 2020
Laps thëngjilli në letër
21 x 29. 7 cm

Pa titull, 2020
Kimik i zi në letër
14 x 10 cm

10—11
Dejan Kitić
Mësimi në largësi, 2020
Laps grafik në letër
11 cm x 15 cm

20—21
Meriton Maloku
Studimi pas nejës, 2020
Laps kimik në letër
23.5 x 17 cm

Mësimi në largësi II, 2020
Laps grafik në letër
11 cm x 15 cm

Studimi i së dielës, 2020
Laps kimik në letër
23.5 x 17 cm

12—13
Doruntina Kastrati
Rrugëve, 2020
Kimik i zi në letër
21 x 29.7 cm

22—23
Mirjeta Qehaja
Lagjja “Kolonia”, 2020
Marker në letër
21 x 29. 7 cm

Rrugëve II, 2020
Kimik i zi në letër
21 x 29.7 cm

Lagjja “Kolonia” II, 2020
Marker në letër
21 x 29. 7 cm

14—15
Driton Selmani
Neja e Çajit, 2020
Kimik i zi në letër
14 x 10 cm

24—25
Renea Begolli
Ballkoni 05, 2020
Kimik i zi në letër
42 x 29.7 cm

Kriza e moshës së mesme, 2020
Kollazh
23.5 x 17 cm

Pa titull, 2020
Kimik i zi në letër
42 x 29.7 cm

16—17
Fitore Berisha
Ndjeshmëri, 2020
Kimik i zi në letër
14 x 10 cm

26—27
Zake Prelvukaj
Kthesa, 2020
Radiograf i zi në letër pakete
21 x 29. 7 cm

Përqafim, 2020
Kimik i zi në letër
14 x 10 cm

Kthesa II, 2020
Radiograf i zi në letër pakete
21 x 29. 7 cm

Chester Eng (1989) është mësues dhe
hulumtues amerikan. Ai ka përvojë
profesionale në zhvillimin e ideve të
projekteve, shkrimin e propozimeve për
grante, dhe implementimin e projekteve
me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë në
Kosovë. Më parë, Eng shërbeu si vullnetar
i Korpusit të Paqes në Kosovë. Së bashku
me gjuhën angleze, si gjuhë amëtare, ai ka
një njohuri pune të gjuhës shqipes. Ai morri
dimplomë bachelor në letërsinë angleze dhe
studime gjermane në Bowdoin College në
Brunswick, Maine.

Udhëheqës të projektit
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Erëmirë Krasniqi (1985) është hulumtuese
dhe kuratore me bazë në Prishtinë, Kosovë.
Ajo përfundoi studimet bachelor në Bard
College Berlin në Estetikë, Filozofi dhe
Letërsi dhe morri diplomë master në Letërsi
Krahasuese nga Kolegji Dartmouth në
New Hampshire. Në vitin 2017, Krasniqi
përfundoi programin “Ekspozimi i Historisë
Bashkëkohore – Reprezentimi i shekullit
XX”, studim një vjeçar mbi muzeologjinë
dhe praktikat kuratoriale në Universitetin
Friedrich Schiller në Jena, Gjermani. Ajo ka
përvojë të gjerë profesionale në hulumtim
kualitativ, kurim dhe menaxhimin e projekteve
kulturore.

Iniciativa për Histori Gojore (IHG),
është organizatë joqeveritare me
bazë në Kosovë, e cila përbëhet nga
një kolektiv hulumtuesish të brezave,
etnive dhe prejardhjeve të ndryshme.
Duke shërbyer si pionier në formate
të reja mediatike, IHG gjen praktikën
e saj brenda fushës së shkencave
humanistike dixhitale, trashëgimisë
kulturore dhe studimeve të kujtesës.
Iniciativa angazhohet me historinë e
Kosovës në një mënyrë jo formulaike,
duke u përpjekur të rikthej ndërveprimin
e kujtesës individuale me atë kolektive,
përtej narrativave të ndërtuara në
grup–qoftë etnike apo kombëtare.

Rreth Iniciativës për Histori Gojore
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Arkivi ynë dixhital shumëgjuhësh,
në dispozicion për publikun:
oralhistorykosovo.org, paraqet histori
të regjistruara të individëve nga të
gjitha sferat e jetës në video, audio dhe
tekst. Iniciativa u krijua në verën e vitit
2012 nga një bashkëpunim në mes të
Rrjetit të Grave të Kosovës (Prishtinë)
dhe New School for Public Engagement
(New York). Në vitin 2015, IHG u
shndërrua në organizatë të pavarur
joqeveritare.
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