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B
ienale e Arkitekturës që mbahet 
çdo dy vjet në Venecia, këtë vit 
mban fi rmën e Alejandro Arave-
na, një arkitekt i famshëm kilian i 
lidhur ngushtë me Venecian që 

nga viti 1993, kur studionte histori  dhe 
teori në IUAV gdhendje pranë Akademisë 
së Arteve të Bukura. Ekspozita e këtij viti  
mban titullin “Raportim nga fronti”, dhe 
mishërohet nga një fotografi  që ka goditur 
fort që me shfajen e posterave të parë të 
këtij aktiviteti.   Fotografi a tregon një zonjë 
që ngjitet në një shkallë. 

Sa më lart ngjitet, aq më i gjerë është 

horizonti që shtrihet para saj, duke e 
zgjeruar kësisoj edhe “fushëpamjen”. 
Kësaj teme, Shqipëria i është përgjigjur 
me pavijonin e saj ku është ekspozuar 
vepra e kuratorëve Simon Battisti, Leah 
Whitman-Salkin, Åbäke “I Have Left 
You the Mountain”(Te kam lënë malin). 
Pavijoni shqiptar tërhoqi vëmendjen e 
publikut menjëherë pas prezantimit për 
median mbrëmjen e 26 majit.

TË KAM LËNË MALIN…
Vepra e grupit të kuratorëve që prezan-

ton Shqipërinë, shpalos një gjendje që ka 

përcaktuar thurjen urbane të Shqipërisë: 
arkitektura e zhvendosjes dhe migrimit. 
Kuratorët kishin porositur tekste të reja 
rreth arkitekturës së zhvendosjes nga 
shkrimtarë, poetë e krijues të skenës 
ndërkombëtare: poeti Etel Adnan, poeti 
Mourid Barghouti, shkrimtari Michel Bu-
tor, artistja Claire Fontaine, arkitektja Yona 
Friedman, artisti Anri Sala, antropologu 
Michael Taussig,...

vijon në faqet 20-22

Polifonia shqiptare magjeps 
publikun në Venecia

Raportim nga fronti/ Pavioni shqiptar 
në Venecia një hapësirë dëgjimi kolektiv

Bienalja 2016/ Njerëz që vëzhgojnë horizontin 
në kërkim të fushave të reja të veprimit

Komunistët më 
nxorën prej deret, 
e unë ju hina prap 
prej dritares..

Andrea, Zbulimet 
sensacionale 
për Konicën 
dhe Dora D’Istrian

faqe 16-17

faqe 16-17

Edhe pse kaloj shumë kohë nga kon-
takti me familjen e Gjosho Vasisë, për 
të marrë informacione mbi jeten dhe 

aktivitetin e tij, për të shkruar këto rreshta 
biografike, u desht që të „mendohem 
mirë “. Përsonazhi im, burri i shumë tal-
enteve Gjosho Vasia, përvec madhështisë 
shpirtërore dhe njerzore, ishte një Titan i 
humorit të kulturuar shkodran, por edhe 
atij të zgjedhur shqiptar. Vasia ishte një 
fi gurë përfaqësuese e shtresave qytetare 
e atdhetare që u përndoqën, përfaqësues 
i lobbyt të humoristëve ......

FOTAQ ANDREA DHE FAIK KONICA
Kulmi i zbulimeve të Andreas do të ar-

rihej në dhjetor të vitit 2010, kur piketon, 
gjen dhe vërteton praninë e dy romaneve 
të panjohura të Faik Konicës, shkruar rreth 
viteve 1908-1909 në frëngjisht dhe botuar 
më 1911 me pseudonimin Jean de Kroïa 
(Gjoni i Krujës), titulluar Martesa e Lejlës 
dhe Sotiri e Mitka. Fillon në këtë mënyrë 
për Andrean, nga viti 2011, aventura Kon-
ica. Për të vërtetuar gjithçka në mënyrë 
shkencore, ...

NGA PJETER LOGORECI

NGA THANAS L.GJIKA 

Bienalja e arkitekturës

ADMIRINA PEÇI 
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 ▶ Gjosho Vasia

PROFIL ARTISTI

Gjosho Vasia
Komunistët më 
nxorën prej deret, 
e unë ju hina prap 
prej dritares..
Aktori Gjosho Vasia, simbol i vuajtjes, qytetarisë 
dhe humorit... , Burri i shumë talenteve, që përvec 
madhështisë shpirtërore dhe njerzore, ishte një 
Titan i humorit të kulturuar shkodran, por edhe 
atij të zgjedhur shqiptar... 

E
dhe pse kaloj shumë kohë nga kon-
takti me familjen e Gjosho Vasisë, 
për të marrë informacione mbi jeten 
dhe aktivitetin e tij, për të shkruar 
këto rreshta biografi ke, u desht që 

të „mendohem mirë “. Përsonazhi im, burri i 
shumë talenteve Gjosho Vasia, përvec mad-
hështisë shpirtërore dhe njerzore, ishte një 
Titan i humorit të kulturuar shkodran, por 
edhe atij të zgjedhur shqiptar. Vasia ishte 
një fi gurë përfaqësuese e shtresave qytetare 
e atdhetare që u përndoqën, përfaqësues i 
lobbyt të humoristëve të talentuar që dolën 
nga „jeta“. Sic do lexojmë më poshtë, diktatura 
komuniste, nuk e desht këtë njeri të madh, 
me vizion dhe u mundua të  ja cungojë 
gjymtyrët që në rini. Megjithatë, Gjosho-ja, 
shpesh "luante me zjarrin", duke ironizuar 
linjën e kuqe të partisë apo imituar person-
azhet qesharake të makinerisë së diktaturës. 

...me gjithë përndjekjen, arrita të bëj dicka, 
të jem dikush, e madje arrita të njihem prej të 
gjithë shqiptarve.... Komunistët njëmije herë 
më nxorën prej dere, por unë njëmijë herë 
u futa prej dritares..., ka shkruar humoristi 
shkodran Gjosho Vasia në kujtimet e jetës 
së tij.

 Gjosho Vasia lindi, në qytetin e 
Shkodres me 28 tetor 1931, në një familje 
me tradita të larta atdhetarie e qytetarie. 
Babai Jaku dhe nëna Angje, patën tre femijë, 
ndër to dy djem dhe një vajzë.  Rruga Vasiej, 
ku lindi dhe u rrit artisti, kish marrë emrin e 
familjes së tij, shtëpia e së cilës ishte nder 
të parat të ndërtuara në rrugicën pranë kat-
edrales së Shkodres. Krejt lagjja Serreq, pjesë 
e së cilës ishte dhe rruga Vasiej, ishte qëndra 
e familjeve qytetare, të cilat i përcollen vlera 
të papërsëritëshme kulturës shkodrane. Pasi 
mbaroj mësimet fi llore dhe të mesme në 
shkollën e jezuiteve në Shkoder, në shtator 
të vitit 1949, duke parë nevojat e kohës për 
mësues, punësohet si arsimtar në zonat e 
thella të Mirditës. 

Ndër kohë, një ngjarje e padëshëruar ndo-
dhi në Shkoder, ku disa të rinj antikomunist 
protestuan ndaj veprimeve të policisë sekrete. 
Sigurimi fi lloj raprezaljet duke vrarë disa prej 
tyre. Shumë u burgosën, të tjerët arritën të 
arratiseshin e ndër to edhe i vëllau i Gjoshos, 
Lec Vasia. 

Pas tre muajsh pune, ndër ditët që priste 
inspektorin nga seksioni i arsimit, me 23 nën-
tor 1949, në derën e klasës së mesuesit Gjo-
sho Vasia, trokasin dy policë të cilët “Në emër 
të Popullit”e arrestojnë atë. Ashtu i lidhur me 
hekura, mbi një kamion të ngarkuar me gurë, 
dërgohet në internim në kampin famëkeq të 
shfarosjes në Tepelenë, ku fi llon kalvari pesë 
vjecar i mundimeve, i atij që kish lindur artist. 

 ...Tepelena më priti me “krahë-hapët”, 
kujton Gjosho Vasia. Tremijë të mjerë në atë 
kamp përqëndrimi, tremijë skelete të dhimb-
shëm që nxirrnin vaj e ofshama, krizma noful-
lash e hekurash, ....ndër to fëmijë të stërkeqtë 
që nuk njohën qumështin e nënës..., u bënë 
miqtë e mi. ...Oh! Tela të hekurta, “burrni” 
komuniste, poshtërsi që të lindi e të rriti in-
joranca e kuqe, ti ...mur rrethues i këtij kampi 
shfarosës, rrasë e këtij vorri të pamëshirshëm, 
perde e zezë e thurur në tezgjahun e djal-
lit, kulshedër me jargë sllavizmi, gjarpër që 
helmon pafajsinë, .....qofsh mallkue përsa të 
jetojë padrejtëia në botë....

Por jo vetëm lotë, mundime dhe vdekje 
në kampin fatkeq të shfarosjes. Aty, Gjosho 
mundohej që me sharmin e humorin e tij të 
lindur, tu jepte ngjyra jetës së përditëshme 
të banorëve. Shpesh, spijunë, informatorë, 
policë, kapterrë apo personazhe të ndry-

bashku me një grup intelektualesh të pa-
fajshëm me akuzën e vendosjes së bombës 
në ambasadën sovjetike. Sipas familjarëve, 
nuk u vërtetua kurrë nëse Jonuzi u push-
katua, vdiq ndër tortura, u varros i gjallë, apo 
e hodhën nga dritarja e burgut.

Le të ndjekim përsëri linjën e zhvillimeve 
të jetës së personazhit tonë Gjosho Vasia, i 
cili pas 5 vitesh të egra, lirohet nga internimi 
dhe kthehet në Shkoder. Fillon pa shpresë të 
kërkojë punë, pasi nga statusi i tij “i internuar” 
i mbylleshin të gjitha dyert. Për arsye që të 
mos “kujtoheshin” për internimin, ai detyro-
het të deklarojë se kishte qënë ushtar dhe 
arrin të fi llojë punë në Ndërmarjen e Pasurive 
të Shtetit si ndihmës bojaxhi, ku lyente me 
gelqere muret e rrugicave të Shkodres.  

Gjatë kësaj kohe, Gjosho mëson auto-
dikakt instrumentin e kitarrës dhe fi llon të 
jetë pjesë e ndonjë evenimenti kulturor në 
qytet. Paraqitet për të parën herë në një 
skenë të improvizuar amatorësh në qëndër 
të qytetit, natyrisht i panjohur, me kupletin 
Plak me Marak të autorit të famshëm Pjeter 
Gjini. Të mahnitur nga zëri i tij, Gjoshon, fi l-
lojnë ta ftojnë në mbremjet e argëtimit  që 
organizoheshin nga rinia në ndërmarrjet e 
ndryshme. Suksesi dhe fama e tij në qytet, u 
bë shkak që ai të humbasë punën si bojaxhi, 
pasi e njohën dhe e paditën si i internuar e 
si “element armik”. 

Pas një periudhe të veshtirë, në vitin 1957, 
i propozojnë që të punojë në fermën Perlat 
Rexhepi në repartin e riparimit të arkave, por 
me kusht që të drejtojë dhe grupin amator 
të fermës. 

Atë vit, Gjosho i përvishet punës me pa-
sion për të krijuar dhe drejtuar grupin artistik 

shëm, bëheshin “frymëzim” i lojrave e hu-
morit të tij. Aty edhe pse në mes vuajtjesh 
dhe i rrethuar me tela me gjëmba, ai arriti të 
gjejë dhe “gjysmën tjetër” të tijën, dashurinë 
e vërtetë, shoqen e jetës Berinën. 

 Berina, një vajzë fi snike që komunizmi ja 
mbylli rininë në kampin e Tepelenës, vinte 
nga familja tiranase me tradita e Kaceleve. 
Ajo rritej jetime, pasi babai i saj, tregtari Jonuz 
Osman Kaceli, u asgjësua në vitin 1951 së 
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 ▶ Gjosho Vasia 
dhe disa nga 

medaliet që janë 
akorduar 
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të ndërmarrjes dhe paraqitet me sukses 
në festivalin e estradave, ku arrinë të fi tojë 
cmimin e parë, të cilin e fi ton edhe në vitin 
1958-tën për të dytin vit radhazi. 

Në vjeshtën e vitit 1958, artitsti ynë Gjo-
sho Vasia, thirret ushtar dhe dërgohet në një 
repart pune në fshatin Bubullimë të Lushnjës. 
Në repart, ai krijon një grup artistik duke ak-
tivizuar dhe civile nga zonat për rreth e ndër 
to edhe këngëtaren e re Vace Zela. Në këtë 
periudhë, përvec se drejtues grupi, atij i duhet 
të shkruaj tekstet, të aktroje dhe të shoqërojë 
me kitarrë këngët e repertorit. 

Pas viteve 1960, ai ishte shumë aktiv në 
skenë dhe arrin të bëhët një humorist i njo-
hur dhe mjaft popullor. Bëhet mjeshtër i in-
terpretimit të skeceve humoristike, i parodisë, 
prezantues i pashoq, por fi llon të njihet dhe 
si bejtexhi duke i dhënë dasmave dhe festave 
familjare një kënaqësi të papërshkruar. Sic po-
hon ai vetë: ....vargun popullor 
shkodran (Bejten) pata fatin ta 
dëgjoj qysh fëmijë nga gaztori 
i madh Zef Hile Gega.  Vargu 
tetërrokësh, AB- AB ose rrima, 
u përdor shumë në Shkoder 
prej Osos së Falltores, Hilës së 
Files, Kasem Xhurrit, Tuk Vasisë 
e mikut tim Pjeter Gjinit....

Njihen duelet në bejtë të 
Gjoshos me talente të tjerë të 
humorit si Pjeter Gjinin, Mergim 
Muhjen, Muharrem Nurjen, Gjok 
Vatën, Njazi Burginë, Mark Kaf-
tallin e me kushrinjtë e tij Simon 
e Kolec Pepa. 

Duke shfletuar shënimet 
e Gjoshos, lexoj që në vitin 
1962, punësohet si punëtor, 
në Fabrikën e Cingareve të 
Shkodres, ku i kërkohet të krijojë 
grupin artistik, i cili u bë shumë 
i njohur për humorin dhe lojën 
e mrekullueshme të aktorve. 
Aktorët Gjosho Vasia, Muhar-
rem Nurja dhe Gëzim Kruja,  
që ishin themeli i grupit, si dhe 
këngëtarët Fatmira Puka, Gjokë 
Vata, Tonin Tërshana, njiheshin 
në të gjithë republikën. 

Në vitin 1967, Gjosho-ja kri-
jon grupin shumë të njohur të 
Hidrocentralit të Vau Dejës me 
të cilin del në turne në të gjithë 
republiken. Bashkëpunon me 
aktorin brilant Zef Deda duke u 
bërë dyshja me simpatike e skenave të humorit 
shqiptar. Një vit më vonë, në 1968-tën, Gjosho 
dhe grupi i tij i hidrocentralit nderohet me Fla-
murin e Festivalit të Estradave të Ndërmarrjeve 
si dhe merr Medaljen e Artë në takimin e estra-
dave profesioniste në Tiranë. Gjatë kësaj kohe, 
Gjosho Vasia, arrin të shpalosë të gjithë talentin 
e tij të shumëanshëm. Ai ishte autor, rregjisor, 
poet, kompozitor,  parodist, prezantues, imitues. 
Ai lot në kitarrë,  por edhe imiton me goje vegla 
të ndryshme muzikore si dhe zëra përsonaz-

t ë 
cilët e sulmonin për “hi-

jet në biografi ”. Pat ndonjë aktor të “famshëm” 
të estradës, që për xhelozi profesionale apo 
servilizëm partiak të devotshëm, kërkonte 
viktimën te Gjosho Vasia.  

...Une kam dy Gjosho mbrenda meje, i 
shprehej aktori miqve të afërt, ...Gjoshon që 
fl et, qesh e këndon, hin e del nëpër skena...e 
Gjoshon që hap gojën vesh më vesh, por ka 
zemrën që i kjan me lot gjakut...

Pas statusit të “profesionistit” në teatër, ai 
fi llon punën në Uzinën e Telave në Shkoder 
me statusin e përditshëm “të punëtorit”. Në 
të vertetë, në organike fi guronte si punëtor, 
por krijoj dhe drejtoj grupin artistik nga ku 
sfi doj me profesionalizëm shumë artistë të 
mëdhej të skenës. Ai arrinë të zërë vendin e 
tij të respektuar në plejaden e humoristëve 
më të permendur shqiptar, si dhe të fi tojë 

respektin dhe miqësine e tyre. Aktorët të 
cilët e njohën atë nga afër si P. Preka, S. Sal-
laku, Z. Deda, F. Hasa, A. Prodani....etj. janë 
shprehur me superlativa për Gjosho Vasinë 
njeri dhe aktor.

Ndërsa në lagjen e tij, Gjoshon e mbajnë 
mend për kanconetat italiane që këndonte 
sidomos kur mblidhte miqtë për të pjekur 
rakinë. Komshitë cuditeshin me aftesitë e 
Gjoshos për të bërë të gjitha zanatet. Në 
rindërtimin e shtëpisë së tij, falë një fi ziku 
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t ë prej sportisti, ai bëri hamallin, muratorin, 
karpentierin, marangozin, bojaxhinë e me-
kanikun. Gjosho njihet edhe si kompozitor i 
disa këngëve të muzikës së lehtë e për fëmijë 
të cilat shpesh i këndonte në mes miqve e 
shokëve. Ai është autori i këngës se njohur 
“Unë dhe Kombinoshet”, të cilën pasi nuk ja 
pranuan në festivalin e fëmijëve në Shkoder, 
fi toj cmimin e parë në festivalin kombëtar të 
pionierve në Tiranë.

Por Gjosho ishte dhe sportist i mirë. Ai 
garoj disa herë në garat e atletikës ne disi-
plinen “kërcim së larti”, duke pasë rezultate të 
shkëlqyeshme e duke marrë vendet e para. 
Në kampionatin rinor kombëtar të atletikës 
në vitin 1949, shpallet i dyti në kërcim së larti si 
dhe në  Spartakiaden e parë Kombëtare të vitit 
1959 në Tiranë, ai shpallet kampion i kërcimit së 
larti. Falë këmbënguljes së B. Dizdarit e F. Bilalit, 

ai ishte aktiv edhe me ekipin e 
Vllaznisë, ku stervitej tre herë në 
javë në stadium  dhe njihej si 
kampion lokal i kërcimit së larti.

Në vitin 1990, kur fi lluan lev-
izjevet për demokraci, Gjosho Va-
sia kërcënohet me burg nga një 
instruktor i partisë së Shkodres, 
pasi kishte “Llapen e Madhe” e 
bënte “agjitacion e propagandë”, 
“tallej” me partinë.... Në këto 
rrethana, ai vendosë gjënë më 
sublime, të arratiset prej atdheut. 

Pasi shet cdo gjë që i perk-
iste trashëgimisë 300 vjecare të 
familjes Vasia, blen dy bileta avioni 
dhe fl uturon për në  Kanada. Por 
atje nuk ndjehet mirë dhe ven-
dosë të jetojë në qytetin e  Tri-
estes deri sa vdes me 21 nëntor 
2013. Më vonë,  emri i tij, Gjovalin 
Jak Vasia u gjet ndër listat  zeza 
të ministrisë së mbrendëshe me 
numrin 40, së bashku me shumë 
të tjerë të pregaditur për tu elem-
inuar në rast raprezaljesh.  

Në vitet e demokracisë, në 
nëntor të 2008-ës, Gjosho Vasia 
u vlerësua nga këshilli bashkiak 
në Shkoder me titullin MIREN-
JOHJA E  QYTETIT dhe  me 
16.3.2010 u vlerësua nga Presi-
denti Republikës Bamir Topi 
me urdhërin MJESHTER I 
MADH me një motivacionin 
që është rezultantja e jetës 

së tij: 
...TALENTIT DHE KRIJUESIT TË RRALLË 

TË SKENËS SË HUMORIT, QË, FALË PER-
SONALITETIT DHE KARAKTERIT TË FU-
QISHËM, JO VETËM DITI TI REZISTOJË ME 
FISNIKËRI PËRNDJEKJES SË EGER TË DIK-
TATURES KOMUNISTE, POR ME HUMORIN 
E TIJ U DHA GËZIM, DRITË DHE SHPRESË 
NJERZVE TË THJESHTË DHE BASHKËVUA-
JTËSVE NË TË GJITHË VENDIN. ... 

Vjene, me 23.5.2016

hesh 
të ndryshëm. Në 
një aktivitet të dendur artistik, 
humoristi Gjosho Vasia dallohet për ironinë 
dhe realizimin me mjeshtri të fi gurave “prob-
lematike” për shoqërinë e kohës. Ai sjell në 
skenë, me një interpretimi brilant, një galerie 
rolesh si :...  të kopracit, dembelit, hajdutit, 
matrapazit, rrencakut, burokratit, mendjema-
dhit, punëtorit pararoje, fshatarit medioker...

Po ashtu është shumë aktiv së bashku me 
humoristin Zef Deda në TVSH, në programet 
e ndryshme, që nga ai i fëmijëve deri në for-
matet e mëdha  të vitit të ri që organizonte 
radiotelevizioni. 

Në vitet 1970 – 74, kur arti dhe kultura pat 
një “fl lad” të lehtë modernizimi dhe demok-
ratizimi, Gjoshon e pranojnë si aktor profe-
sionist në Estradën e Shkodres. Kjo ëndërr 

nuk i zgjatë shumë, pasi fi llon fushata e “ash-
përsimit të luftës së klasave” me pleniumet 
e radhës. Ai e kupton që duhet të largohet 
nga ky institucion që ishte nën kontrollin e 
rreptë të partisë dhe jep dorëheqjen, ....“që ma 
pranuan me gjithë qejf”, tregonte ai. 

Aktori Gjosho Vasia, me personalitetin e 
talentin e tij të pashoq, u ndi mirë gjatë inter-
pretimeve në skenën profesioniste, por duhet 
përmendë që përjetoj edhe momente të 
vështira nën trusninë e disa “kolegëve me parti” 


