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Romani i tij i ri shoqërohet në 
botimin në gjuhën italiane nga 

shtëpia botuese “Robin Edizioni” me 
një parathënie të estetit, Massimo 
Pasqualone. Kritika e vlerëson si 

roman kafkian 

Albumi përmbledh këngë tradicionale 
shqiptare si: Unë ty moj të kam dashtë 

ije, Margjelo, Një lule, Martesa jone, 
Hapi sytë e zeze moj, Lule borë, Ma fal 
at buzeqeshje, Mallngjimi, O zambak, 
zambaku i bardhë dhe Na leu dielli...

Një vëzhgim i Robert Dunier mbi viset e shumta banuar nga shqiptarë në Greqinë e  vitit 1912, 
traditat dhe mënyrën e jetesës së tyre, botuar në “Journal des Voyages, e diel, 21 korrik 1912...

Pasi është bërë i njohur në Itali 
me botimin e poezive të tij, Ar-
ben Shehi tashmë po i prezan-

tohet lexuesit italian me romanin e 
tij të parë “Gryka e pusit”. Shtëpia 
botuese italiane “Robin Edizioni”, 
sapo ka vënë ne qarkullim romanin 
“La gola del pozzo” (“Gryka e pusit” 
- Botimet Toena 2011) të shkrimtarit 
Arben Shehi. Romani shoqërohet me 
një parathënie të estetit Massimo 
Pasqualone, lektor i sociologjisë së 
proceseve kulturore pranë Univer-
sitetit “G.  d’Annunzio” të Kietit. 
Libri përmban gjithashtu edhe disa 
sqarime të kujdesshme...

Të martën me 12.5.2015, në 
sallën e evenimenteve të 
Bashkisë së vjetër të Vjenës, 

u bë prezantimi i CD-së me muzikë 
shqiptare - ALBANIAN FLOWERS 
-  të mezzosopranos nga Kosova, 
Flaka Goranci. Cd-ja e prodhuar 
nga shtëpia e famëshme muzikore 
GRAMOLA, përmban 11 këngë 
dhe është e shoqëruar nga një trio 
që përbëhet nga pianisti kosovar 
Mennan Bërveniku, në violinë 
Adela Frasineanu nga Rumania / 
Gjermani dhe violincelisti shqiptar 
në Austri -  Edison Pashko, që të 
tre muzikantë ....

“Gryka e pusit”,  
Arben Shehi 

botohet sërish 
në Itali

Flaka Goranci 
Promovohet në 
Vjene  Cd-ja me 

muzike shqiptare

Fshatarët ortodoksë shqiptarë 
në Greqi në vitin 1912
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NGA ROBERT DUNIER

Shpnesa e Shcypeniis” (Shq-
iptarë të Trieshtit) është një 
libër ku zbulohen gjurmë pas 
gjurme historia e shqiptarëve 
të Triestes që nga fi llesat e 

tyre në këtë qytet në vitet 1400 e deri 
në ditët e sotme. Autori i këtij libri vo-
luminoz Paolo Muner e ka konceptuar 
veprën e tij si një antologji, apo një 
përmbledhje artikujsh që i bashkon 
e njëjta temë shqiptarët dhe Triestja. 
Libri i shqipëruar nga gazetarja Alba-
na Nexhipi është botuar në dy gjuhë, 
shqip dhe italisht dhe përmbledh 20 
kapituj si dhe dy shtojca: e para me 
titullin “Triestinët në Shqipëri” dhe 
shtojca e dytë Libra shqiptarë në 
Trieste. 

Ndër kapitujt e këtij libri vle-
jnë të veçohen: “Të ardhurit e parë”, 
“Karl Gega: inxhinieri më i madh 
hekurudhor evropian” “Shqiptarët 
dhe shqipëria në pikturat triestine”, 
“Aleksandër Moisiu: triestin apo 
durrsak”, “Nisje të rëndësishme nga 

porti i Triestes për Shqipëri”, “Kon-
gresi shqiptar i Triestes, 1913”, “Nisja 
e princ Widit nga Triestja”, “Fillimet 
e ‘900: familjet e vjetra dhe të reja 
shqiptare”, etj. 

Disa prej argumenteve që shtjel-
lohen në këtë libër janë trajtuar edhe 
më parë, por mjaft fakte, dokumente e 
fotografi  mbi këtë temë mjaft kurioze, 
i paraqitet lexuesit për herë të parë 
dhe këto të reja i zbulojmë së bashku 
me autorin Paolo Muner, përmes kësaj 
bisede.

Z. Muner “Shpnesa e Shcypeniis” 
është një tekst që rrëfen historinë e 
shqiptarëve të Triestes, plot me fotografi 
dhe dokumente. Si lindi ideja e këtij libri? 

Më duhet të them që ka lindur nga 
një projekt shumë ambicioz: vite të 
shkuara në Trieste, me disa miq të 
lidhur me mënyra të ndryshme me 
Shqipërinë, krijuam një shoqatë për 
festimin e dy njëqindvjetorëve shqip-
tarë: atij të Pavarësisë (më 28 nëntor 
2012) dhe atij të  Kongresit Shqiptar 
të Triestes (më 3 mars 2013), 
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Disa prej përfaqësuesve kryesorë të Kongresit te Triestes, 1913
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KËNGËTARJA PROMOVIMI

MUZIKA

FLAKA GORANCI
Promovohet në Vjenë

CD-ja me muzike shqiptare
Albumi përmbledh këngë tradicionale shqiptare si: Unë ty moj të kam dashtë 
ije, Margjelo, Një lule, Martesa jone, Hapi sytë e zeze moj, Lule borë, Ma fal at 
buzeqeshje, Mallngjimi, O zambak, zambaku i bardhë dhe Na leu dielli

Të martën me 12.5.2015, në sallën 
e evenimenteve të Bashkisë së 
vjetër të Vjenës, u bë prezan-
timi i CD-së me muzikë shqip-
tare - ALBANIAN FLOWERS 

-  të mezzosopranos nga Kosova, Flaka 
Goranci. Cd-ja e prodhuar nga shtëpia e 
famëshme muzikore GRAMOLA, përm-
ban 11 këngë dhe është e shoqëruar nga 
një trio që përbëhet nga pianisti kosovar 
Mennan Bërveniku, në violinë Adela 
Frasineanu nga Rumania / Gjermani dhe 
violincelisti shqiptar në Austri -  Edison 
Pashko, që të tre muzikantë të Filarmo-
nisë së Vjenës.

Këngëtarja lirike Flaka Goranci këndoj 
për publikun e ftuem dhe fansat e saj, një 
repertor me muzikë të njohur qytetare dhe 
të përpunueme nga autoret më të mëdhej 
shqiptar. Ndër këngët e zgjedhura në 
repertorin e saj ajo i këndon dashurisë, 
luleve, prandverës, atdheut të bukur 
shqiptar duke sjellë kënget tradicionale 
të popullit tonë, si: Unë ty moj të kam 
dashtë ije, Margjelo, Një lule, Martesa 
jone, Hapi sytë e zeze moj, Lule borë, Ma 
fal at buzeqeshje, Mallngjimi, O zambak, 
zambaku i bardhë dhe Na leu dielli. Salla 
ishte e mbushur nga artëdashës të komu-
nitetit shqiptar me banim në Vjenë, trupi 
diplomatik, përfaqësues të shtëpisë së 
famëshme Vjeneze - GRAMOLA -,  spon-
sorët dhe të ftuar të tjerë. 

KUSH ËSHTË FLAKA GORANCI
E lindur në Gjakovë të Kosovës, Flaka 

Goranci qysh fëmijë ka studiuar pianon. 
Më vonë ka vazhduar studimet kantos 
në Tiranë ku ka pasur mentore muzi-
kanten e njohur 
Suzana Frashëri. 
S tud imet  mas -
t e r  i  v a z h d o j 
n ë  s h k o l l ë n  e 
muz ikës  Buch-
mann Mehta në 
Tel Aviv, ku fi toj 
një stipendium për 
dy vjet. Më pas 
me mbështetjen 
e shoqatës aus-
triake “Hildegard 
Z a d e k ” ,  m o r i 
leksione private 
n ë  V j e n ë  n ë n 
drejtimin e Prof. 
W. Moore. Ishte 
20 vjece kur pu-
noj me drejtuesen 
amerikane të tea-
trit E. Stewart në 
New York, ku në 
teatrin muzikor 
atje luajti rolin 
e Armillës në “Il 
Corvo”, me të cilën 
u hap dhe bienalja e Venecias në Itali. 
Në moshën 22 vjecare debutoi me rolin e 
Rosinës në Berberin e Seviles si dhe luajti 
Cherubinon në pjesën e Mozartit “Le nozze 
di Figaro”në teatrin kombëtar të Operas 
në Tiranë. Në vitin 2012 mori pjesë në 
konkurimin e Akademisë ndërkombëtare 
europiane të Prishtinës me “Erlkönig” 

NGA PJETER LOGORECI

të Shubertit. Ajo ka frekuentuar kurse 
specializimi pranë mjeshtrave D. Ettinger, 
Ch. Spencer, U. Laufenberg dhe Vito Maria 
Brunetti si dhe ka punuar nën drejtimin 
e mjeshtrave Nikolaus Harnoncurt, Man-
fred Mayerhofer, Yishai Steckler, Vittorio 
Parisi, Zhani Ciko, Desar Sulejmani dhe 

Rafet Rudi. Mezzo Soprania Flaka Goranci 
ka shtuar tashmë në biografi në artistike të 
saj interpretime të ndryshme të realizuara 
në skenat ndërkombëtare nga veprat e 
Mozart-it, Rossin-it, Shubert-it, Schumann-
it, Brahms, Maler-it, Berio-s etj...

Pervec pjesëve klasike shumë të njohura 

ajo këndon edhe pjesë nga perlat e muzikës 
popullore të cilat i ka incizuar dhe në këtë 
CD e cila është prodhuar me  mbështetjen e 
Ministrisë së Diaspores së Kosovës. 

Fotot në origjinal nga Pjeter Log-
oreci

Wien, me 13.5.2015

Në foto:
Këngëtarja Flaka Goranci, koperina 
e albumit të saj dhe momente nga 
promovimi në Vjenë


