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Foshnjëria politike e treguar në stilin e filmit brenda filmit Lina Selander rimerr në një formë tjetër
filozofinë estetike të Jean Luc Godardit dhe tregon historinë personale Artistja suedeze merr shkas
nga historia e babait të saj një maoist pasionant në Stokholmin e viteve gjashtëdhjetë

Im at pëlqente Maon
Elsa Dhmo

ftuar në ekspozitën Çfarë i ndoLinaSelander vjen nga Stokholmi edhi Gjeneralit e cila u hap dje
në Galerinë e Fakultetit të Arteve

Pamore në Tiranë Është e vetmja artiste e
huaj që interferon në një dialog të disa
artistëve vendas mbi të kaluarën dhe të
sotmen si çdo dialog fundja

Në video instalacionin Kur di
elli perëndon bëhet krejt i kuq pastaj zh
duket 2008 Selander citon pret monton
nga Kinezja La Chinoise 1967 film i
Jean Luc Godard kineast që i shfaqur fil
limisht si i nouvelle vague s kreu dialog
të vazhdueshëm me politikën nëpërmjet
estetikës Kinezja kishte dalë pak muaj
para revoltave të Majit 68 Foshnjëria
politike dhe besimi te një revolucion i
treguar në stilin e filmit brenda fllmit
Selander i rimerr në një formë tjetër prej
këtij ati shpirtëror të kinemasë dhe i për
dor për të treguar historinë e saj personale
Ajo merr shkas nga historia e babait të
saj një maoist pasionant në Stokholmin
e viteve gjashtëdhjetë

Në dhomën ku Selander paraqet video
instilacionin në njërin ekran ju ofron
shtjellime filozofike mbi gjuhën imazhin
dhe thelbin e çështjes rivlerësimin e
komunikimit mes njerëzve Është edhe
shumë poetik teksti që artistja 38 vjeçare
ka shkruar Teksti paraqitet si titra të
pamjeve dokumentare që janë nxjerrë nga
filmi i Godardit nga arkivat mbi revoltat
studentore në Paris dhe Stokholm në
1968 nga arkiva personale

Ndërsa bënim me Lina Selander in
tervistën për të parin prezantim të sajin
në një ekspozitë në Shqipëri ajo ridalej
dhe tregonte fotot e të atit në mesin e
protestuesve apo atë që ndodh në ko
hën e Maos E shihni njollën në kokën
e Maos Është një njollë lagështire mbi
një foto lajm mbi Mao Ce Dunim Në fakt
të gjitha imazhet që shihni te ky ekran i
kam fotografuar me blic dhe të gjitha fotot
kanë një dritë Kjo dritë verbuese nëimazh
bllokon çdo kuptim të motivit apo ngjarjes
së fotografuar

E ndërsa drita verbuese djeg një
copë të imazhitdhe ia ndalon shikuesit
herë pas leximin dëgjohet zëri në suedisht
që i referohet kësaj drite verbërie
Dua tëjem e verbër
Pse

Pir ti folur mi miri me njëri tjetrin që la
dëgjojmë njeri tjetrin me kujdes
Si mundet

Ta pirdorim ndryshe gjuhën
Fjalët ndirrojnë kuptim ni kohe
Dhe
Dhe atiherido t iflasim me tëvërtetime njiri
tjetrin kuptimi do t i ndryshojifjalë t

Lina Selander ka studiuar fotografi
dhe kinema në Universitetin Mbretëror
të Arteve të Bukura në Stokholm dhe në
Universitetin e Goteborgut



Është mirëpunajuaj këtu Çfarëju bashkon shkëndijë qysh kur e pashë këtë film Ju shihni
se si një dritë i përshkon këto imazhe Është njëju në këtë temë që ështëfrymëzuar nga një klasik
mënyrë për të qenë e pranishme në këto imazhei kinemasë shqiptare Gjeneral Gramafoni
të së shkuarës për të qenë e pranishme po edheTema është shumë aktuale me zgjedhjet
për të krijuar distancë Nisa të shkruaj skenarinnë Shqipëri dhe gjithashtu dhe me historinë e
për Kinezen hodha mendimet dhe komentetkomunizmit me historinë e një shoqërie të kon
e mia për tëtrolluar I gjithë koncepti i ekspozitës paraqitet

Godar gjithashtu është si një figurë atëroresi ndërmjetësim i imazhit me historinë
Unë kam studiuar fotografi jam kineaste dheTe kjo ekspozitë për mua është i njohur një
ai është si një hije gjigante mbi atë që bën tiartist i rëndësishëm shqiptar Adrian Paci 1 kam
Kjo ka të bëjë edhe me mënyrën si e konceptonndjekur punët e tij dhe të Anri Salës
kinemanëVideo instilacioni që paraqes në Tiranë është

Ja këto që po shohim tani janë imazhe nganjë punë poetike fragmentare dhe mund t i japë
Kinezjashikuesit mundësinë për të soditur mendimet e

Në njërin ekran revolucioni në tjetrin poezia
Njëra është pjesa diskursive dhe ana për

ballë saj është pjesa poetike reflektive Kjo anë
është hija e gjetheve të kuqe të një peme Po të
ulesh këtu ku jemi ne kjo dritë e kuqe do të bjerë
mbi kokën tuaj Ndoshta ka të bëjë më shumë
me faljen jeta vazhdon dhe në këtë pikë të dis
kutimit tonë instalacioni kryen funksionin e vet

Në fund të filmit ndodh një shpërbërje siç
po e shohim tani kjo anë e ekranit bëhet e zezë
ndërsa dhoma e kuqe Kjo është loja dhoma
dhe dy ekranet Ekrani i kuq pikon gjak në
ekranin përballë

Kur dielli perëndon bëhet krejt i kuq
pastaj zhduket Në distancë me diellin metaforik
me atë angazhim të baballarëve në idetë komuniste
dhe për një revolucion në Perëndim të Evropës në
çfarë përfundimesh dilni

Për mua sot e gjitha kjo është një meditim
melankolik Jo thjesht sepse ekziston kjo lidhje
me historinë e babait tim Sigurisht që nuk ekzistua Jo gjithçka që unë dua të them është e shk
ton më angazhimi si atëherë Sot shohim se ç poruar Në këtë rast te Kur dielli perëndon bëhet
ndodh me Tunizinë ç po ndodh në Egjipt Libikrejt i kuq pastaj zhduket shikuesit ftohet të
qoftë edhe këtu te ju ku njerëzit protestojnëmendojë për veten
dhe o Zot qëllohenPse i referoheni Zhan Lyk Godarit pse është

Nuk di nëse shikuesit mund të mësojnëi nevojshëm ballafaqimi me vitin 1968
diçka nga instalacioni im por ndoshta mund tëNë fakt origjina e kësaj pune merr shkas nga
reflektojnë për histdrinë emocionet Ky ështënjë histori personale nga historia e tim eti Ai
filtri im historia imeishte maoist në vitet gjashtëdhjetë në Suedi Ka

Njerëzit shohin lajme shohin dokumentarëmarrë pjesë në protestat në Stokholm Ai hoqi
dhe nuk e vrasin shumë mendjen që dikush ështëdorë nga të gjitha dhe u bashkua me celulat e
duke mbajtur kamerën dhe dikush është duke iprotestuesve E vetmja gjë që lexonte ishte Libri
drejtuar gjërat vetëm në një drejtimi vogël i Kuq i Maos Ta shohësh sot duket mar

Nga video instilacioni pamë seju kryeni njërëzi por ishte një pasion i madh një angazhim
proces mbi montazhin citimet dhe referimet e tëi madh që zuri fill me Luftën e Vietnamit Dhe

donin të bënin revolucion tjerëve Në thelb ku bazohet puna juaj
Përherë e më shumë jam përqendruar nëKam dashur ta kuptoj qëndrimin e tim eti

dekonstruksionin e gramatikës së filmit dokudhe gjithë lëvizjen e viteve gjashtëdhjetë
mentar e elementeve realizues të filmit Por unëKam kërkuar në arkiva dhe foto familjare
i jap shumë rëndësi edhe historisë subjektiveJa ky që po shihni tani është im atë Të ngjall
diçka që vjen nga përvoja personale Pas këtijemocione ajo kohë Kam kërkuar dhe gjetur
filmi kam xhiruar në Palestinë në vendin eshumë foto nga Lufta në Vietnam dhe kështu
katastrofës së Çemobilitmë duket se nisa një diatbg

Më intereson lënda dokumentare dhe sePërseju shërbeu Kinezja
si ështe krijuar kjo lëndë Më pëlqen të tregojPër të krijuar një distancë dhe për ta bërë
histori më pëlqen historia Në një farë kuptimimë shumë artistik këtë dialogun tim
akoma besoj te imazhi dhe kërkoj të merrem meE kisha parë filmin me kohë nuk është ky
lidhjet që krijon fjala me imazhinjanë të tjerë filma që i pëlqej Godarit Kisha një


