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CONTAINPORARY Kurator/ Ekspozues Maksut Vezgishi
Pavilioni i Republikës së Kosovës
Toka është shtëpi/ Roli i urbanizimit është të krijojë
mjedise të qëndrueshme që lidhin njeriun me Natyrën.
Biodiversiteti planetar është misioni më fisnik i
arkitekturës. Urbanizimi global i mega—strukturave
është në zgjerim. Procesi përfshin vendet dhe
shoqëritë ku ‘vendimmarrja’ ka një ndikim global.
Mungesa e planifikimit të qëndrueshëm e vë Tokën në
rrezik. Çështja më e mprehtë është kriza e ngrohjes
globale. Na mungon ndërgjegjësimi dhe veprimet e
koordinuara për të shmangur efektet e katastrofës
klimatike. Asnjë veprim njerëzor nuk mund të shihet
më si ‘individual’. Ëndrrat dhe vizioni i përjetësisë
ekzistojnë në përvojat kalimtare. Toka, natyra, janë
të transformueshme. Synimet e kujtesës si ‘arkivi—
mobil’ duhet të aktivizohen në botën e ndërgjegjshme
si një Ideal—Fantastik.

Urbanizimi i qëndrueshëm duhet të
respektojë ekuilibrin e Ekosistemit. Urb—
Arkitektura kërkon qasje inovative, ndërtimin
e strukturave të shumë—qëndrueshme që
e mbrojnë mjedisin. Formësimi i mjedisit i
revolucionarizon konceptet sociale, politike
dhe hapësinore, forcon lidhjet midis njerëzve
dhe vendeve. Aktualisht, megastrukturat nuk
garantojnë Qëndrueshmëri. Ka shumë palë
të interesuara, me interesa të ndryshëm,
që i përcaktojnë pasojat: Qeveritë, qendrat
e mëdha financiare, tregtia dhe ekonomia,
kompanitë shumëkombëshe… Të gjithë
palet kanë pak konsideratë për planifikimin
racional dhe perdorimin ‘Jo-t’mençur’ të
burimeve ekzistuese.
Ndërkohë Toka është në një situatë të
mjerueshme, e mbingarkuar nga mbeturinat
që e bëjnë atë një deponi. Ëndrrat dhe
vizioni i përjetësisë Ekzistojnë në hapësirat
dhe përvojat kalimtare.
Jeta shoqërore është gjithashtu e
mjerueshme me shtëpitë e shndërruara
në fabrika, njësitë e riciklimit, shfrytëzimin
e punës së fëmijëve, punimet ne ndërtim
brenda 24 orësh… Jeta urbane degradon
në mosrespektim të QYTETIT si një
habitat njerëzor. TOKA, natyra, janë të
transformueshme. Kujtesa, ndjekja e
synimeve fisnike si ‘arkivi—mobil’ duhet të
aktivizohet në Botën e ndërgjegjshme si
një Ideal. Bota—Fantastike e mundësive.
Arkitektët dhe planifikuesit duhet, detyrohen
ta ringjallin dhe perditësojnë. Në këtë
drejtim, përtej individualizmit, kërkohet
komunikimi i vazhdueshëm dhe angazhimi i
palëkundur.
Kosova për dekada ka qenë një vend
që është “zhvilluar” dhe degraduar nga

teknologjia e ndyrë. Ky kapitull duhet të
mbyllet dhe zhvillimi i Qëndrueshëm duhet
të hapet.
Projekti ‘CONTAINER’ është një ‘objekt’
i madh i hapur, i mbyllur, i destinuar
për ngarkimin e ‘PËRMBAJTJEVE’ të
ndryshme. Ka formë, funksion dhe dizajn
të jashtëzakonshëm. Ndodhet në çdo
komunë. Rreth këtij kontejneri mbetet i
hapur peizazhi i ndërtesave të ndërtuara
për të qenë të përjetshme; Specifikat që
ofrojnë ‘MUNDËSITË E REJA’ të përdorimit,
hapësirat për eksperimentimin, socializimin,
reflektimin, aktivizmin, shpresën, idetë e
reja, fantazitë dhe qëllimet… TERRA EST
STELLA.
MAKSUT VEZGISHI
I lindur në Prizren, Kosovë në vitin 1960.
Vezgishi u diplomua për Arkitekturë në
Universitetin e Prishtinës në 1990. Ne
Fakultetin e ArkitekturesAi punoi si asistent
gjatë periudhës 1993—1996. Njëkohësisht
ka punuar si redaktor artistik në revistën
politike ‘ZËRI’ dhe Art—revistat kulturore—
mikste në Prishtinë. Në vitin 1990 ka drejtuar
‘skenën Alternative’ në ‘Teatri i Qytetit’ në
Prizren. Interesimi i Vezgishit ne arkitekturë
dhe artet vizuale është ‘Experimenti/
Modernizmi’. Rrjedhimisht, sjell vëmendjen
ne ‘Kërkimi’ në artin—aktual shqiptar.
Vezgishi është autor në disa disiplina të artit
bashkëkohor. Nga viti 1998/99 jeton dhe
punon në Bruksel.
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