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hije / ombre

- ho scoperto di avere un’ombra

- mi ricordo di avere un’ombra quando sto con altre persone

- sono rimasta affascinata quando ho scoperto di avere un’ombra tutta mia

- zbulova që kisha një hije

- kujtohem që kam një hije kur rri me të tjerët

- ngela e magjepsur  kur zbulova që kisha një hije të gjithen timen
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Statujat monumentale ndërfuten si shenja në 
hapësirë, kësisoj përcaktojnë kohën dhe 
përcaktohen në kohë. Hija monumentale ka 
fuqinë të lërë në hije ata që i afrohen. Vetëm 
turma nuk ka frikë nga përplasjet. Mund ta 
përmbysë pushtetin. Kur ajo mblidhet në 
masë, përcakton shenjën që ripërcakton një 
qendër të re, kështu që hijet e statujave dhe 
ato të njerëzve shkrihen: marrin pjesë në një 
qenie të re monumentale. - Patrizio Raso
 

I monumenti statuari si inseriscono come 
segni nello spazio, ne definiscono il tempo 
nel tempo. L’ombra monumentale ha il 
potere di mettere in ombra chi le si avvicina.
Solo la folla non teme confronti,  può rove-
sciare il potere. La folla, quando si raduna in 
massa, definisce il segno di un nuovo 
centro. Le ombre delle statue e quelle delle 
persone si fondono e partecipiamo ad un 
nuovo essere monumentale. - Patrizio Raso
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Per il secondo incontro pensiamo di 
realizzare un esercizio al di fuori dal 
COD. L'obiettivo è quello di trovare una 
location con un’adeguata distanza dal 
luogo di protesta.
Mi vengono quindi in mente le statue 
comuniste di Stalin, Lenin, i Partigiani 
Comunisti etc. poste sul retro della 
Galleria Nazionale, anch’esso, come il 
Palazzo del Primo Ministro, situato nel 
Boulevard, qualche centinaio di metri 
lontano dal COD. 
Ne parlo con Patrizio che propone di 
soffermarci sulle ombre delle statue, ci 
invita a produrre dei grandi disegni dal 
ricalco della sagoma dell’ombra proiet-
tata. 
Preparo quindi i materiali BAUBAUS: 
pennarelli, matite, blocchi da disegno, e 
dei gessi per poter disegnare in terra 
dato che avevamo a che fare con ombre 
di statue.
Dopo esserci incontrate e aver iniziato 
ad esplorare il contesto nel quale abita-
vano le statue, la guardia del museo ci 
nega di stare più a lungo di due minuti 
nel luogo dove sono posteggiate le 
statue. Anche questa volta l’esercizio 
non si può fare per come era stato 

pensato, un’altra negazione. L’ombra 
delle statue, quindi, non era più disponi-
bile... 
Come durante il primo incontro ci era 
stato negato l’ambiente da disegnare. 
Propongo quindi di sfruttare quei due 
minuti che ci erano stati concessi per 
assumere con i nostri corpi le posture 
delle statue, diventando così per due 
minuti come monumenti. Statue davanti 
alle statue. 

Ci spostiamo e ci sediamo sui gradini 
davanti la galleria e iniziamo a parlare 
dell’ombra: che cos’è l’ombra? La 
nostra ombra? Quando è stata la prima 
volta che l’abbiamo vista? C’è stata 
effettivamente una prima volta? Che 
valore ha oggi per noi?
Parliamo delle statue, la storia che 
rappresentano, proviamo ad immagina-
re, fallendo, altri modi in cui questi 
personaggi potevano vivere la loro vita. 
Proviamo ad immaginare con successo, 
diversi risvolti della loro vita privata. 
Ritorniamo all’ombra e la focalizziamo 
come un essere che contiene, nella sua 
mobilità, una serie di stratificazioni.
Dopo il momento di confronto decidia-

mo di tornare a lavorare in modo diverso 
allo stesso esercizio, ci dividiamo in 
coppie assumendo in altro luogo le 
identiche posture delle statue. Una 
ricalca a terra l’ombra dell’altra, e 
viceversa. Continuiamo a farlo e le 
posizioni, diverse, si sovrappongono.

Dopo aver disegnato le nostre ombre, 
sovrapposte, abbiamo fermato i passan-
ti per chieder loro cosa ne pensassero. 
Potevano anche dare un titolo. La guar-
dia della Galleria Nazionale, che non ci 
aveva permesso di rimanere con le 
ombre delle statue, ha partecipato alla 
nostra azione. 
Cerchiamo poi di disegnare la nostra 
stessa ombra, senza mai guardare il 
foglio, nell’impossibilità di definire la 
forma che andava cambiando con il 
nostro movimento.

Dato che ci hanno negato le ombre delle 
statue, abbiamo dovuto trovare un’alte-
rnativa: le abbiamo adottate assumen-
done la postura, le abbiamo idealmente 
portate in giro, le abbiamo condivise 
non solo tra di noi ma anche con gli altri.
- Valentina Bonizzi

Për takimin e dytë, planifikuam të 
kryenim një ushtrim jashtë COD. 
Qëllimi ishte të gjenim një vendndo-
dhje me distancë të përshtatshme nga 
vendi i protestës.  
M’u kujtuan statujat komuniste të Stali-
nit, Leninit, partizanët komunistë, etj., 
të vendosura në pjesën e pasme të 
Galerisë Kombëtare, edhe ajo si Krye-
ministria, e vendosur në Bulevardin 
“Dëshmorët e Kombit”, disa qindra 
metra larg COD. 
Fola me Patrizion që propozoi të 
ndaleshim te hijet e statujave dhe na 
ftoi të realizonim vizatime të mëdha 
duke u rënë përsipër linjave të krijuara 
nga hijet. 
Kështu, përgatita materialet BAU-
BAUS: penela, lapsa, blloqe vizatimi 
dhe shkumësa për të vizatuar në tokë, 
pasi kishim të bënim me hijet e statuja-
ve. 
Pasi u takuam dhe filluam të eksploro-
nim kontekstin në të cilin jetonin 
statujat, roja e muzeut na kërkoi të 
mos qëndronim më shumë se dy 
minuta në vendin ku ishin statujat. As 
këtë herë ushtrimi nuk mund të bëhej 
siç ishte menduar; një tjetër mohim. 

Hija e statujave pra, nuk ishte më në 
dispozicion ...
Ashtu sikurse gjatë takimit të parë na u 
mohua mjedisi për të vizatuar.
Kështu që propozova të shfrytëzonim 
dy minutat që na u dhanë, duke përd-
orur trupat tanë për të marrë format 
dhe qëndrimet e statujave duke u bërë 
kështu, për dy minuta, si monumente. 
Statuja para statujave.

Lëvizëm dhe u ulëm përpara Galerisë e 
filluam të flasim për hijen: çfarë është 
hija? Hija jonë? Kur ka qenë hera e 
parë që e pamë? Ka pasur në të 
vërtetë një herë të parë? Çfarë vlere ka 
sot për ne?
Flasim për statujat, historinë që 
përfaqësojnë, përpiqemi të imagji-
nojmë, duke dështuar, mënyra të tjera 
sipas të cilave, këta personazhe mund 
të jetonin jetën e tyre. Përpiqemi të 
imagjinojmë, me sukses, zhvillime të 
ndryshme të jetës së tyre private. 
Kthehemi te hija dhe e fokusojmë si një 
qenie që përmban, në lëvizshmërinë  e 
saj, një seri shtresëzimesh.
Pas momentit të krahasimit vendosëm 
të ktheheshim e ta realizonim në 

mënyrë tjetër të njëjtin ushtrim, u 
ndamë në grupe dyshe duke marrë 
qëndrim të njëjtë me statujat, por në 
një vend tjetër. 
Secila u ra përsipër linjave tokësore të 
hijes së tjetrës dhe anasjellas. Vazh-
duam ta bënim këtë gjë dhe pamë 
pozicionet e ndryshme që u mbiven-
dosën. 
Pasi i vizatuam hijet tona të mbivendo-
sura, ndaluam kalimtarët për t'i pyetur 
se çfarë  mendonin, nëse mund t'u 
vinin një emër. Madje edhe roja e 
Galerisë Kombëtare që nuk na lejoi të 
qëndronim me hijet e statujave, u bë 
pjesë e veprimit tonë. 
Pastaj u përpoqëm të vizatonim hijen 
tonë, duke mos e parë asnjëherë 
fletën, në pamundësi të përcaktimit të 
formës që ndryshonte bashkë me 
lëvizjet tona.

Meqë na u mohuan hijet e statujave, na 
u desh të gjenim një alternativë: i 
adoptuam ato duke mbajtur po atë 
qëndrim, në mënyrë ideale u bëmë 
xhiro, i ndamë jo vetëm mes nesh, por 
edhe me të tjerët.
- Valentina Bonizzi
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