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Bazuar në gjetjet nga aktivitetet
e Projektit HARP Hapësira Arteve
Publike
(Pjesëmarrja
e
komuniteteve të Tiranës në Artet
Publike dhe Politikë”, siç janë
kërkimi, punëtoritë me artistë,
konferenca, takime publike,
prezantime, etj. gjatë Mars 2018October 2019, dhe Raporti
Anketave nr.2 ku 254 prej 456
personave zgjodhën Natyrën si
temën
kryesore
që
ata
dëshirojnë të shohin dhe përjetojnë më shumë, gjithashtu dhe veprimtari për të rinjtë.
Shqetësimet më të mëdha përsa i përket hapësirave publike janë hapësirat e parkingut, që zënë
shumicën e hapësirës publike në lagjet e Tiranës (përafërsisht në vitin 1970 kishte 600 makina
në të gjithë Shqipërinë, 1990 kishte 6,000 makina në Shqipëri, ndërsa në vitin 2015 rreth 300,000
makina vetëm në Tiranë).
Për të bashkërenduar përpjekjet me lëvizjet ndërkombëtare, Dita e Parkimit (PARKing Day) u
zgjodh dhe Tirana PARKing Days/ HARP PARKon u kurua nga Blerina Berberi dhe Kevin Tummers,
me temen Natyra, për ndërhyrje publike me zbatimin kryesuar nga 4 femra krijuese hqiptare,
Iris Canaj, Tea Mersuli, Grace Kozeli dhe Valbona Berdica. Projektet e përzgjedhura nëpërmjet
thirrjeve të hapura shënjestruan hapësira larg bulevardit kryesor në periferi me sfida përsa i
përket parkimit, ku gjithashtu mungojnë elementët përfitues të mjedisit. 8 mbledhje publike me
komunitetet u organizuan për të diskutuar projektin, dhe 4 vendodhje u përzgjodhën: 2 në lagjet
e artistëve, 1 aty ku banorët ishin ankuar në TV, media dhe kanë ngritur një padi në Njësinë
Administrative Nr. 2 përsa i përket hapësirave publike, dhe 1 ku një kopësht qendror i planifikuar
i rrethuar nga ndërtesat nga periudha e komunizmit shndërruar në hapësire parkimi per makina,
dhe këndet e lojrave janë tashmë në hapësira private. Shihni HARTËN këtu
Ekphrasis Studio OJF aplikoi dhe morri leje nga Tirana Parking/ Bashkia e Tiranës, sidoqoftë
komuniteti ishte shumë bashkëpunues, dhe shumica e makinave u lëvizën në kohë. Disa njoftime
u vendosën në zona me detajet e ngjarjes dhe hapësirat e parkimit të përcaktuara të cilat do të
shfrytëzoheshin. Ky projekt u zbatua në mënyrë të suksesshme përgjatë 21-22 Shtatorit, 2019
dhe mbi 250 m2 të hapsirës publike dhe të parkimit që zakonisht bart sëpaku 20 makina, u
shndërrua në një pikë takimi komunitare e shprehjes së larmishme artistike dhe kulturore, dhe
një vend “terapie” pas tërmetit. Ne shpresojmë që komunitetet dhe institucionet publike ta
ndjekin këtë shembull të mire për qasjen nga poshtë-lart, të zbatohet ligji nr. 146/ 2014 për
Njoftimet dhe Konsultimet me Publikun, dhe komunitetet të mblidhen dhe të organizojnë
ngjarje të ngjashme kulturore dhe artisitke në hapësirat publike. Për më shumë shihni
www.HARP.al

BACKGROUND

Shumë falenderime për mbështetjen dhe bashkëpunimin: Nevin Bilali, Arba Baxhaku, Tea Mersuli, Sidita Zaja, Elisa
Kuqali, Jonida Fezga, Iris Canaj, Valbona Berdica, Moz Art, Ermira Pirdeni, Sonila Abdalli, Grace Kozeli, Albana Kozeli,
Franko Dine, Alba Canaj, Anila Hoxha, Aida Xhamallati, Claudia Imami, Juli Miftari, Julia Vrapi, Zhaklina Gjolla,
Klodiana Shpendi, Aldo Tare, Enisa Cenaliaj Huso, dhe të gjithë përfshirë në aktivitetet, komunitetet, familjet dhe
miqtë!

Blerina Berberi dhe Kevin Tummers/ Tetor, 2019.
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FOTO GJATË TAKIMEVE PUBLIKE ME KOMUNITETIN PËR HARP PARKon/
TIRANA PARKING DAYS, SHTATOR 2019
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KUTIA E RËRËS
nga TEA MERSULI
(24 vjeç, Studente Masteri në arkitekturë tek
FA STU në Bratislav, Sllovaki, nga Tirana)
FRYMËZIMI Të krijoj një hapsirë të sigurtë që
fëmijët të luajnë. Në kontrast me parkingun
e makinave, për të ndërgjegjësuar
përdorimin e hapësirës publike për të gjitha
moshat. Kutia e rërës rikthen natyrën që
është zëvendësuar nga asfalti dhe kontakti
me lëndët natyrale si druri dhe rëra ndikojnë
shëndetin fizik dhe zhvillimin psikologjik.
Motivon njerëzit për të komunikuar dhe për të krijuar kujtime në hapësirat e tyre publike.
PËRSHKRIMI Kuti e madhe rëre, lodra, kolovajzë prej druri e bërë me duar, zbukurime, mjedis
ndenjeje me materiale arti, veprimtari të ndryshme, projektime gjatë mbrëmjes, ndriçim,
veprimtari pikturimi dhe prezantime të tjera.
PËRJETIMI Pas tërmetit, Kutia e Rërës ishte një formë terapie e artit që afroi të rinjtë dhe të
moshuari bashkë. Fëmijët vizatuan, shikuan filma, u mblodhën tek Kutia e Rërës jashtë orareve
të përcaktuara, dhe sollën me vete dhe lojrat e tyre. Fëmijët nuk ishin të lumtur kur projekti i
Kutisë së Rërës përfundoi.
KOMENTE “Pikërisht atë që kishim nevojë pas tërmetit, një vend për tu qetësuar” / “Falë këtij
projekti njoha komshinj që nuk i kisha njohur dhe kam jetuar këtu prej 5 vitesh” / “Përse nuk e
bëni më shpesh?” / “Përse nuk është e përhershme” / “Përse nuk ka një parkim nëntokësor dhe
këtë hapësirë ta shndërrojmë në një kënd lojrash?” / “Pse nuk ishe këtu (herët të Dielën në
mëngjes), ne ishim duke ju pritur”
FALENDERIME TË VEÇANTA Tea Room, Miranda Mersuli, Ana Zhibaj architekte, Aurora Zhibaj,
Mësuese Luli, Fredi marangozi, Ervin elektriçisti, Tahiri Administratori i Ndërtesës, Braçe oficeri i
parkingut, Lindita dhe Edona nga mëhalla, Tani ujdisësi i paletave, Amla, Mila dhe fëmijët e lagjes.
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KUTIA
E RËRËS
SANDBOX
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PARKU VIZUAL
nga IRIS CANAJ
(26 vjeç, producente/ kuratore/ manaxhere, Tiranë)
FRYMËZIMI Unë kam kurajon dhe të pyes ty: Ju pëlqen më shumë
makina juaj e parkuar apo që fëmija juaj sëbashku me fëmijët e
tjerë të lagjes të rriten siç ne jemi mësuar. Ne ishim aty përpara
se të vinin makinat! Ne ishim aty përpara Pakut Vizual! Ne ishim
aty kur fotot shkrepeshin vetëm për ditë të veçanta! Ne luanim
nëpër garazhde dhe ngjiteshim tek shkallët, pastronim plehërat
në mëngjes, dhe bënim gjullurdi në mbrëmje duke luajtur...Ne
jemi kjo gjeneratë! Duke dhënë mbrapsht hapësirat në lagje që
ishin zaptuar nga parkimi i makinave, ku fëmijët mund të
argëtohen me lojra reale larg teknologjisë dhe botës virtuale. Nëpërmjet artit të sjellim kujtime
fëmijërie
personale
dhe
komunitare,
ne
ishim
përpara
makinave!
PËRSHKRIMI Një park vizual 3D i pikturuar ku 3 karaktere, një fëmijë përtac, një vajzë dhe një
fëmijë Roma janë vizatuar, gjithashtu lojra me zambakë uji në një imazh ekrani celulari mbi afalt
dhe muret rrethues që u rrëfejnë fëmijëve tregime, veprimtari të ndryshme për të gjitha moshat,
kërcim dhe muzikë.
PËRJETIMI Ne vizituam kujtimet tona dhe takuam komunitetin, duke iu propozuar që të lëviznin
makinat nga sheshi për 48 orë, duke i informuar ata për konceptet që ne i propozuam. Ideja ishte
zbavitëse dhe ata ishin të gatshëm që të ndihmonin, të vegjël dhe rritur! Të shtunën me ndihmën
e fëmijve të lagjes, që fatkeqsisht nuk i kisha njohur më parë, sepse nuk i kisha parë ata të
gumëzhonin aq bukur me zërat e tyre fëmijërore dhe lojrat fizike, më në fund sheshi u boshatis!
Ku jo vetëm fëmijët e ditëve të sotme mësuan të luajnë, por gjithashtu ne rikujtuam fëmijërinë
tonë! Dhe fëmijët gjithashut morrën penelat dhe shtuan bar të pikturuar në trotuar. Një prizë
nga një komshi, një tavolinë nga dikush tjetër, dhe inagurimi i Parkut Vizual, na prezantoi me
komshinjë e rinj dha na bëri ne më të vjetrit, të përfundonim përjetimin e një fundjave të
tmerrshme të tërmetit me shumë dashuri!
KOMENTE "Kur hapet Parku nesër?” / “E dija që do të na mblidhje për diçka të bukur!” / “A mund
të propozojmë që të vendosim në një shtyllë “Ndaloni së parkuari makinën këtu” dhe të bëjmë
një Park të Vërtetë në lagje?” / “Unë jam gati për të lënë makinë diku tjetër! Që të nxjerrim
fëmijët që të luajnë, sepse ata nuk e dinë se si të luajnë me peta...” / “O e shoh, ju po pikturoni
këtu për të mbajtur këtë hapsirë të lirë, jo për makina, por për personat me karrocë invalidi për
tu ngjitur në tatëpjetëzën!”
TË TJERA Të dielën në mëngjes ishte pushimi i vërtetë; me muzikë nga Johnny dj, një ish banor i
famshëm, pije freskuese për të gjithë dhe stolat, e kthyen ditën pas tërmetit në një festë lagjeje
që rrall herë ndodh në epokën e virtualitetit!
FALENDERIME TË VEÇANTA Alba Canaj arkitekte, Franko Diane artist grafiti, DJ Johny, Eno, Tili,
Ndërmarrja Dekor Tirana, DOART, fëmijët, familjet dhe komuniteti.
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PARKU VIZUAL
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ENDANGERED
SPECIES
SPECIE NË ZHDUKJE
nga VALBONA BERDICA
(50 vjeç, juriste e liçensuar e vetëpunësuar, Shkrodër)
FRYMËZIMI Si një adhuruese e kafshëve shtëpiake dhe duke
e ditur se si ne i duam dhe i mbrojmë kafshët tona shtëpiake,
pyeta veten se si do të mund të mbronim ne kafshët e botës
sonë, sa të informuar jemi ne përsa i përket bashkëjetesës me
gjithçka në natyrë? Duke reflektuar, e dija që ky ndërgjegjësim
duhet të niste prej hapsirës së parkingut, përpara çdo
ndërtese. Duke i dashur shumë kafshët dhe natyrën unë dua
të dërgoj një mesazh sensibilizimi për neglizhencën që njerëzit
shfaqin ndaj specieve në zhdukje që janë bashkë-udhëtarë me
ne në këtë jetë në tokë, dhe ta përfaqësojë këtë artistikisht në
asfalt dhe të krijoj mundësi për komunitetin dhe fëmijët që në
mënyrë të sigurtë të përdorin hapsirën e parkingut në mënyra
që zakonizht nuk e shfrytëzojnë.
PËRSHKRIMI Hapësirë e lirë për veprimtari të ndryshme, lojra dhe aktivitete, projektime, muzikë,
vallëzim dhe piktura brenda zonës së parkingut 5 përfaqësime të përhershme të specieve të
rrezikuara.
PËRJETIMI Shumë e lumtur që përfundova këtë projekt pasi mesazhi u përçua në një mënyrë
artistike dhe u mirëprit nga komuniteti, që në falenderoi për këtë këtë angazhim dhe pas
tërmetit.
KOMENTE “Sonte kalova një kohë të mrekullueshme me shokët e mi, festimet më të mira që kam
kaluar ndonjëherë” / “Përveç tërmetit, ishte një ditë shumë e bukur” / “Faleminderit shumë dhe
ne duam që të organizoni përsëri kësi lloj aktivitetesh”
TË TJERA Ansambli Folklorik Shqiponja iu bashkua veprimtarive me kërcime të veshur me
kostume tradicionale dhe Claudia Imami dhe Juli Miftari gjithashtu pikturuan murale pranë.
FALENDERIME TË VEÇANTA Artistët Ila Gjinaj dhe Aleksandër Sirma, Moz Art, Blerina, Kevin, Edi,
Elisa, Sidita, Klodi, Leart, banorët e Njësisë Nr. 2, Ansambli Popullor “Shqiponja”, Aida Xhamallati
dhe DeStil.
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KOPËSHTI
ZEN
ZEN
GARDEN
nga GRACE KOZELI
(21 vjeç, diplomë BA, aktualisht producente AudioVideo,
Tiranë)
FRYMËZIMI Dëshira për të luftuar kaosin me qetësi, më
bëri mua që të zbatoj një koncept të vjetër si “Kopështi
Zen”. Duke ndërthurur natyrën rrethuese me individët,
krijohet një barazpeshë shpirtërore, që aktualisht mungon
në shoqërinë tonë.
PËRSHKRIMI Gura të ndryshëm dekorativ, rretha, bimë,
tapete, hapësira meditimi, paleta, muzikë, këndim,
pikturim dhe aktivitete vallëzimi.
PËRJETIMI Zbatimi i projektit ishte një përjetim unik prej
të cilit shumë veta u frymëzuan për të dhënë kontributin e tyre moral dhe shpirtëror për mjedisin
rrethues. Meditimi dhe aktivitetet muzikore ofruan argëtim për të gjithë komunitetin.
KOMENTE “Ne duam të kemi më shumë veprimtari të tilla gjithëpërfshirëse” / “Nga festimet më
të bukura të bëra” /”Ne jemi në një vend shumë të bukur”.
TË TJERA Anila Hoxha dhe Inkubatori Metropolitan OJF projekti “Punim Dore” iu bashkua kësaj
veprimtarie me udhëzime për punime dore dhe paraqitjen e tyre.
FALENDERIME TË VEÇANTA Albana Kozeli, Ergys Turku, Geraldo Beshku, Anila Hoxha dhe të
gjithë fëmijëve dhe komunitetit për mbështetjen e tyre!
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ZEN
GARDEN
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PJESËMARRËS TË TJERË GJATË HARP PARKON/ TIRANA PARKING DAYS
21-22 SHTATOR, 2019

ANSAMBLI FOLKLORIK “SHQIPONJA”

ANILA HOXHA & METROPOLITAN INCUBATOR “PUNIME ARTIZANALE”

CLAUDIA IMAMI & JULI MIFTARI “NDOTJA NE QYTETE”
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VEND NDODHJA E AKTIVITETEVE
1- SPECIE NË ZHDUKJE NGA VALBONA BERDICA (RR. XHAVIT SHYQYRI
DEMNERI, NJËSIA ADMINISTRATIVE 2)
2- KOPËSHTI ZEN NGA GRACE KOZELI (UNAZA/ BULEVARDI I RI, AFËR BAR
MOOD, NJËSIA ADMINISTRATIVE 6)
3- PARKU VIZUAL NGA IRIS CANAJ (RR. GRIGOR HEBA, AFËR STADIUMIT
SELMAN STËRMASI, NJËSIA ADMINISTRATIVE 5)
4- KUTIA E RËRËS NGA TEA MERSULI (BLVD. GJERGJ FISHTA, AFËR TEA
ROOM, NJËSIA ADMINISTRATIVE 10)

KLIKONI KËTU PËR HARTËN
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