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Shabani ekspozon tek "Jozefi"
Piktori Artan Shabani ekspozon nga dita e enjte, më 22

mars në galerinë "Jozef" në qytetin e Durrësit. Projekti i tij i ri
ka titullin "Trokitje ngjyrash". Pas ekspozitave në Itali ku Sha-
bani jeton aktualisht, Francë, Austri, Spanjë, Finlandë, Shqipëri,
Galeria "Jozef" prezanton disa nga punët e rrugëtimit artistik
të piktorit që ka si temë figurën humane dhe vende. Kërkimi
artistik është i përqëndruar duke përdorur si gjuhë artistike
pikturën. Penelata spontane shpesh me një gjuhë informale,
pikturë me kolorit të gjallë, ky është territori ku Shabani ndi-
het më mirë, aty ku përzihen atmosfera mesdhetare me atë
ballkanike. Por ajo që e karakterizon punën e Artan Shabanit
është hetimi i natyrës humane me gjithë kompleksitetin e tij në
raport me kohën dhe vendin e përjetimit. Projekti i tij i fundit
"Trokitje ngjyrash" krijon një kontakt me qytetin tjetër bregde-
tar, atë të Durrësit, duke hedhur një shikim përtej kufijve të
qytetit të tij të lindjes, Vlorë. Ekspozita është kuruar nga Andi
Tepelena. Është çdo ditë e hapur nga ora 09.30 - 20.30

KLITUe
'MZEIMEM
Për herë të parë, një shfaqje në bardhë e
zi. Një Bomarshe me kosturne shqiptare.
Regjisori francez Eric Vigner tregon
detajet e veprës dhe përvojës së pare
me Teatrin Kornbetar ne Tiranë

Berber ala
Marubi
Bomarshesë
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Një ekspozitë fotografike dhe
një konferencë për Voskopojën.
Instituti i Monumenteve të
Kulturës në bashkëpunim me
Fondacionin "Patrimoine sans
frontiers" (Trashëgimi pa kufij)
organizojnë nesër në Galerinë
Kombëtare të Arteve konfer-
encën "Një kishë post-bizantine
e pashembullt: Shën Thanasi në
Voskopojë" mbajtur nga Max-
imilien Durand, Profesor në
Shkollën e Luvrit. Përmes
konferencës dhe ekspozitës
fotografike shpalosen vlerat e
këtij qyteti dhe kontributi i
dhënë nga PSF për ruajtjen e
asaj çka i ka mbijetuar kohës.
Në vitin 1999, Patrick Chris-
mant, Ambasador i Francës në
Shqipëri, i kërkoi PSF-së që
shoqata së bashku me IMK-në të
ndëfhynte për evidentimin e
vlerave të Voskopojës.

Në shek. XVII dhe XVIII
Voskopoja ishte qyteti më i
lulëzuar i Ballkanit. Ndodhej në
rrugën tregtare që lidhte
Venecian me Kostandinopojën
dhe kishte një Akademi, një
shtypshkronjë dhe kisha të
shumta të zbukuruara nga
mjeshtrat e mëdhenj të pikturës
post-bizantine David Selenica,
Kostandin dhe Thanas Zografi.
Një territor i rrethuar kristian
në gjirin e perandorisë së
madhe otomane, qyteti tërhiqte
intelektualët, artistët dhe
tregëtarët. Rënia e shpejtë e
qytetit në dhjetëvjeçarët e fundit
të shek. XVIII, tërmetet, Lufta e
Parë dhe më pas Lufta e Dytë

Botërore shkatërruan pjesën më
të rëndësishme të monument-
eve. Sot kanë mbetur vetëm pesë
kisha "Kryeengjëjt Shën-Mëhill
dhe Gabriel", "Shën Mëria",
"Shën Nikolla", "Shën Thanasi",
"Profeti Ilia" dhe një manastir,
shumica të zbukuruar nga një
seri madhështore pikturash
murale në gjendje konservimi
alarmante. PSF dhe IMK bënë
përçapje për ta regjistruar
qendrën në Listën e 100 monu-
menteve më të rrezikuara në
botë të "World Monuments
Ëatch" të shpallur në vitin 2002
dhe të përsëritur në vitin 2004.
Gjithashtu realizuan një pro
gram të quajtur "Voskopojë pa
kufij", ku përfshihej realizimi i
fotogrametrisë së tërësisë së
kishave, studime mbi urbanis-
tikën, arkitekturën, historinë e
artit, studimin klimatologjik,
realizimin e një kantieri për
arkeologjinë mbi kishën e
shkatërruar të Shën-Pjetrit,
organizimin e një kantieri-
shkollë për restaurimin e
pikturave murale të Shën-
Thanasit. Që prej vitit 2006 dhe
në sajë të mbështetjes së Fonda-
cionit "Getty", PSF dhe IMK
ndërmorën restaurimin e kishës
ë Profetit Ilia, ndërtesa më

origjinale dhe më problematike
e rajonit. Në janar të vitit 2007,
në sajë të Drejtorisë Rajonale të
IMK në Korçë, përfundoi faza e •
parë e planit për ruajtjen, që
kishte të bënte me konsolodimin
e mureve të ndërtesës dhe me
riparimin e çatisë. a.m

ELSA DEMO

eshjet e aktorëve duhet të jenë me ko-
stume të vjetra spanjolle, shkruan në
prezantimin e aktit té parë té "Berberit
të Seviljes" Pjer Bomarshe (Pierre
Beaumarchais) 250 vjet të shkuara.
Konti Almaviva, dashnor i fshehtë i
Rozinës shfacjet në këtë akt i veshur
me kilota sateni; është i mbështjellë me
manto bojëkafe, ose me mantel span-
joll, kësulê të zezë e zbukuruar sipas
formës me fjongo me ngjyrë.
Në mars 2007, një regjisor francez,
Eric Vigner, i përshëndet me kokë ski-
cat e kostumeve té Anila Zajmit. "Man-
tele té bardha dhe të zeza, kësula, dmth
geleshe si të kostumeve tradicionalë
të burrave tuai, por të jenë sipas kokës.
Më intereson forma... Ndérsa flokét të
jenë një e kuqe natyrale". Në ekziston
një "kinema kostumesh", fjala bie "Bar-
ry Lyndon" i Kubrickut apo "Maria An-
tuaneta" e Coppolas, ekziston dhe një
teatër i tillë, ja ku Vinger-ja u vë një
kryq parrukeve të mëdha dhe veshjeve
me ngjyra të ndezura. Berberi i Bomar-
shesë së tij vjen për herë të parë në
skenën e Teatrit Kombëtar në Tiranë
me atmosferën e fotove të 900 të Maru-
bit. Nëse një regjisori i duhet té shpikë
një intrigë, Eric Vigner-sé i ka pikuar
kjo gjetje.
I lindur në Renë né 1960, Eric Vigner
studioi teatër në vendlindje. Regjia e tij
e parë është "La Place royale" i Ko-
rnejit (1988), dhe si aktor interpreton
nën drejtimin e Jean-Pierre Miguel,
Christian Colin, Brigitte Jaques, ndêr-
sa në kinema xhiron me Philippe de
Broca, Benoît Jacquot, Maria de Me-
deiros. Kiljon një grup kërkimi teatral
dhe themelon Kompaninë "Suzanne
M." në vitet '90. Një vit më pas vê në
skenë "Shiu i verês" i shkrimtares së
njohur franceze Marguerite Duras,
më pas "Njeriu i ri" i Jean Audureau-
së, "Bukur" i Nathalie Sarraute-it, "Vij
tek ty" i Gregory Mottonit. Në vitin
1995, është emëruar drejtor i gen-
drês dramatike të Bretanjës në Lori
dhe atje ka vénë në skenë "Iluzioni
komik" i Pjer Kornejit, "Akrobati" i
Jean Genetit etj.. Me Komedinë
Franceze ka vêt-lé në skenë "Ba-
jazet" i Rasinit, "Shkolla e grave" e
Molierit dhe "Savannah Bay" e Mar-
guerite Durasit. Po ashtu ka realizuar
regjiné e disa operave.
Më 19 prill dhe për tre netët në vazhdim
do të ndjekim veprën e tij regjisoriale në
Tiranë. Dje ishte dita e paré e punës me
aktorët Roland Trebicka, Luiza Xhuvani,
Helidon Fino, Neritan Liçaj...

Zoti Vigner si për bashkëpunimin
e parë me Teatrin Kombëtar shqiptar,
na thoni diçka më shumë për projek-
tin "Berberi i Seviljes".

Është një projekt ndërmjet Sh-
qipërisë dhe Francës, një bash-
këpunim mes nesh për një komedi
të vitit 1773 të Bomarshesë "Berberi
i Seviljes" ose Masa të kota. Mbi këtë
pjesë është bazuar opera me të njëj-
tin titull e Xhoakino Rosinit që u
shfaq për herë të parë më 1816. Pse
Bomarshe? Sepse kur u ftova që té
realizoj diçka me aktorët e Teatrit
Kombëtar dhe pasi takova disa prej
-tyre vendosa për një vepër klasike,
jo tamam klasike, sepse Bomarshe
është i shekullit të 18-té.

Pse Xhuvanin, Trebickën, Fi-
non...?

I kam ndjekur në skenë kur er-
dha për herë të parë në Shqipëri
dhe mendova se atyre do t'iu shkon-
te kjo pjesë. Kjo nuk do të jetë e le-
htë. Unë nuk fias shqip, por ama
jam joshur shumë nga kultura sh-
qiptare, nga ajo çfarë kam parë këtu,
kostumet tradicionale, polifonia
etj.. Imagjinata ime mori krah nga
këto që pashë dhe dëgjova dhe ven-
dosa: kjo do të ishte një shfaqje
bardhë e zi.

Kemi dëgjuar vetëm për këtë deri
tani. Si do të jetë një shfaqje në
bardhë e zi?

Ju e dini që bota nuk është kre-
jt e zezë, as krejt e bardhë. Gjëja më
interesante në jetë është bashkëve-
primi i dritës dhe i errësirës, ose në
kontekstin tond i të bardhës dhe të
zezës. "Berberi i Seviljes" ishte një
komedi e re, një lloj i ri teatni në atë
kohë në Francë, para Revolucionit
Francez, dhjetë vjet para. Dhe , sot
është një lloj predikimi për lirinë,
si mund të jemi të lirë, si mund të
kalohet nga një botë e vjetër né një
botë të re. Kjo është koha e ndry-
shimit. Për këtë do të punojmë dhe
me aktorët, në këtë dritë shikimi të
konceptit të veprës së Bomarshesë,
si mund të ruajmë gjërat e mira për
një rol në historinë e vendit me
gjërat e traditës dhe si mund ta për-
fytyrojmë të ardhmen. Por kjo nuk
mund të jetë e mundur nëse nuk
njohim mirë të shkuarën, atë që e
quajmë "botë e vjetër".

Pamë se për kostumet ju po
frymëzoheni nga tradita shqiptare. Po
e bëni këtë sepse shfaqja po realizo-
het në Shqipëri apo ka kjo zgjedhje
edhe arsye estetike.

Jo nuk e bëj vetëm ngaqë jemi
në Shqipëri. Kur erdha këtu për
herë të parë kam parë fotot e Maru-
bit. Më land shumë mbresë, nuk i
kisha parë kurrë dhe ky ishte për
mua një takim me traditën kultur-
ore të Shqipërisë. Ashtu në bardhë
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Studente në procesin e restaurimit në Kishën e Shën Thanasit në Voskopojë

VOSKOPOJË

Ringjallja e qytetit
të akademive

e zi pashë një modë të vjetër të të
fotografuarit. Më bëri përshtypje
thjeshtësia e kostumeve dhe
njëherësh një lloj artiskroacie mash-
kullore dhe femërore. Mendova se
po, do t'ia vlenin për shfaqjen pasi
edhe pjesa vetë na çon në shekullin
e 18, sepse në të vërtetë jemi në atë



"Berberi i Seviljes" me nëntitull Té marrésh masa té kota i Pierre Beaumarchais
(1732-1799) ka një përkthim shumë të mirë të Kilo Evangjelit në shqip. Është
vënë në skenën e teatrit të Vlorës në vitet '70, por asnjëherë në Teatrin Ko-
mbëtar. Komedia është në rendin e trilogjisë ku bëjnë pjesë "Martesa e Figaros"
dhe "Nëna fajtore". Kjo triolgji është e rëndësishme sepse përfshin periudhën
më të turbullt të historisë së Francës. Figaroja dhe Konti
Almaviva, dy personazhet e Beaumarchais-së të konceptu-
ar gjatë udhëtimit të tij në Spanjë, i gjen në të tre veprat. Ata
janë dëshmitarë të ndryshimeve në pozicionet sociale para
gjatë dhe pas Revolucionit Francez. Për herë të parë
"Berberi" u shfaq në vitin 1775. Historia ndjek strukturën
tradicionale të Commedia dell'Arte. Intriga përfshin një kont
spanjoll, Almaviva (rolin e të cilit do ta interpretojë Roland
Trebicka) i cili ka rënë në dashuri me një vajzë të quajtur
Rozinë (Luiza Xhuvani). Për siguruar se ajo do atë dhe
jo paranë e tij, konti maskohet student i varfér. Planet i
zbulohen nga Doktor Bartolo (Neritan Liçaj) i cili e mban
Rozinën të mbyllur në shtëpi dhe pretendon të martohet
vetë me té. Fati i Kontit ndryshon pas një takimi fatlum me
ish shërbyesin e tij, Figaro (Helidon Fino) që punon berber
dhe mund të hyjë në shtëpinë e doktorit. Figaro sajon
mënyra që Konti dhe Rozina të takohen dhe në fund té martohen. Në role të
tjera interpretojnë Marko Bitraku - Don Bazili, Fadil Kujovska - Noteri. Muzika
është realizuar nga Fatos Qerimi, kostumet nga Anila Zajmi, skenografia nga
vetë Eric Vigner i cili për të gjitha këto ka mbështetjen e asitent regjisorit
Vasjan Lami. Inxhinieri i ndriçimit vjen po ashtu nga Franca.

Isa Boletini më 28 nëntor 1912

Me rastin e 95-vjetorit të shpalljes së mëvetësis
së Shqipërisë, ngrihet në Muzeun Historik
Kombëtar Pavijoni i Pavarësisë

Pavarësia, historia
e fshirë e 27 viteve

Pierre Beaumarchais

GG
Éshté besuar se
mund té béhet
teatér pér té
shpétuar dhe

botén, por teatri
nuk mund té

shpétojé botén.
Ai vetém êshté
piesémorrés.

Mendoj se teatri
duhet béré né nié

ményré shumé
té thjeshté, té

pérulur, modeste

Pierre Corneille

Marguerite Duras

Jean Genet
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lloj mentaliteti, në ato lloj kup-
timesh dhe të menduari.

Çfarë pretendoni të sillni me
Bomarshenë ala Marubi? -

Ky është takimi i parë për mua
dhe është mirë që po punojmë së
bashku. Para se të mbërrijmë tek
rezultati unë po punoj përditë për të

gjetur një kuptim, një
frymë të përbashkët
ndërmjet kulturave sh-
qiptare dhe franceze,
pa pasur asnjë lloj im-
ponimi me njërën kul-
turë apo me tjetrën
sepse mënyra që kemi
zgjedhur për të bash-
këpunuar është teatri
dhe gjuha e teatrit ësh-
të universale.

Dy vjet më parë
kam vënë në skenë
"Borgjezin fisnik" në
Korenë e Jugut. Unë
jam gjithnjë i intere-
suar të takohem me
kultura të tjera, duke
u përpjekur për t'i
kuptuar ato. Kjo është
e vështirë dhe kërkon
kohë. Shpresoj se do t'i
japim publikut të Ti-
ranës nié vepër dhe një
shfaqje të mirë falë
këtij bashkëpunimi.

Kush është Eric
Vigner? Përse bën
teatër?

Unë jam regjisor
dhe aktor teatri. Jam
në botën e teatrit sepse
besoj se është ndër më
interesantët e arteve
dhe më i vështiri pasi
ka të bëjë me të gjitha:
ka të bëjë me ndjenjat,
me trupin, me muz-
ikën, me hapësirën,
pra me gjithçka. Është
një art i vjetër dhe një
art i drejtpërdrejtë. Te-
atri që bëj unë është ai
që i vendos njerëzit
përballë diçkaje si për-
para një ekrani kine-
maje apo televizioni,
por që duhet të rené
"brenda diçkaje". Bren-
da diçkaje do të thotë
brenda trupit, brenda
karkasës së të shkruar-
it, brenda hapësirës po
aq sa dhe brenda
pranisë teatrale.

Çfarë është teatri i
kohës sonë?

Teatri i kohës
sonë është teatri që
bëhet sot. Është akoma
e pabesueshme që njerëzit kalojnë
kohën duke u marrë me këtë. Ditë
pas ditë ai po specifikohet. Besoj se
po e kalon atë kohë komplekse, të
vështirë, që ishte lundi i shekullit të
njëzetë, një shekull i trazuar që ish-
te i tillé sepse shkaktoi dhe shkatër-
rimin e njeriut gjithashtu. Është be-
suar sé mund té bëhet teatér për të

shpëtuar dhe botën,
por teatri nuk mund të
shpëtojë botën. Ai
vetëm është pjesëmar-
rës. Mendoj se teatri
duhet bërë në një
mënyrë shumë, shumë
të thjeshtë, të përulur,
modeste. Kjo do të
thotë që nëse marrim
pjesë në jeté, në sho-
qëri, në botë me këtë
aktivitet, ta bëjmë këtë
jo më shumë se ai që
ecën, jo më shumë se
ai që bën një kuzhinë
të mirë, jo më shumë
se ai që shkruan jo më
shumë se .... etj., etj.,
pra do të thotë né të
gjitha dhe në njëjtat
nivele.

Cili është repertori
dhe autorët tuaj?

Mua më pëlqejnë
ata autorë që nuk bëjnë
analiza sociale apo so-
cial-politike. Më pëlqe-
jnë autorët që janë po-
etë ku spektatori
mund të gjejë idetë e
tij, të ndërtojë gjykimin
e tij duke marrë shkas
nga një vepër që tek e
fundit është një vepër
e hapur. Teatri social,
teatri politik nuk është
një teatër që më tërheq.
Ka fusha të tjera intele-
ktuale që merren me
këtë, televizioni,
gazetat etj. Për fushën
sociale flitet kaq
shumë. Për mua nuk
është me vlerë që teat-
ri të merret edhe me
këto çështje, me çësht-
jet sociale pra.

Kur thua teatër
thua edhe Komedi
Franceze, sa identitet
francez ka sot teatri
juaj?

Identiteti francez
është i lidhur me një
histori të gjatë dhe pa
ndërprerje të teatrit.
Komedia Franceze që
prej 350 vjetësh, që
nga Molieri, që nga
shekulli i shtatëm-

bëdhjetë është një teatër që s'ka
reshtur kurrë se qeni me aktivite-
tin e tij, me trupën e tij të përher-
shme. Kjo ka një domethënie
shumë të rëndësishme për të thënë
"Dtre français". Kjo do të thotë: ja
një histori që nuk është ndalur kur-
rë megjithë ndryshimet e qeverive,
ndryshimet politike.

ALMA MILE

Një periudhë plot dritëhije. Sa
e trumpetuar, aq edhe é cunguar.
Është pikërisht periudha mes viteve
1912-1939, e cila mungon edhe në
Muzeun Historik Kombëtar. Por
duket se 95-vjetori i Pavarësisë do
ta gjejë Muzeun me nié pavijon të ri
për këtë kohë, të Pavarësisë, pavijon
që sot ekziston vetëm
si emën Drejtori i
MHK-së, Beqir Meta,
thotë se në muajt
shtator-tetor gjithçka
do të jeté gati. "Tani
po punojmë për
projektin e zbatimit",
- thotë Meta. Në Muze
ka filluar puna për •
realizimin e projektit
që parashikon
shndërrimin e MHK-
së, sigurisht kjo nuk
mund të bëhet
menjëherë, por në
mënyrë të pjesshme.
Tri projektet kryesore
të këtij viti janë për
Muzeun Etnografik,
Muzeun e Néné
Terezës dhe pavijbnin
e Pavarësisë i cili
mendohet të jeté gati
para Festave të
Nëntorit. Drejtori
Meta pohon edhe
faturën financiare që i
është kërkuar për •
mbështetje të projek-
tit Ministrisë së •
Turizmit, Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve
një fond prej 2
milionë lekësh të reja,
që sipas tij është
"minimumi i
minimumeve". Është
marré edhe miratimi
paraprak. Plotësimi i
këtij pavijoni nis me
realizimin e një
ekspozite mbi këtë
periudhë. `'Pavijoni i
Pavarësisë përfshin
një hark kohor prej
vitit 1912, pra
Shpallja e Pavarësisë, deri në vitin
1939, kur filon një etapë e re me
pushtimin fashist. Është një
periudhë thuajse bosh, e cila do të
marrë dimensione të reja dhe do të
trajtohet sipas parametrave
bashkëkohorë", - shpjegon drejtori i
MHK-së. Momentalisht puna është
zhvendosur në terren ku po
zgjidhen dhe mblidhen relike dhe
objekte që plotësojnë figuracionin e
ngjarjeve, duke i dhënë jeté sten-
dave të fotografive dhe hartave të
cilat në të vërtetë nuk flasin shumë
për të huajt. Bashkëpunim për këtë
epokë po u kërkohet muzeut të

Pavarësisë në Vlorë, koleksionistëve
privatë, muzeut të Prishtinës, Muzeut
"Dedë Gjo Luli" në Tuz, Fototekës
"Marubi" dhe sigurisht institucioneve
si Instituti i Kulturës Popullore,
Arkivave Shtetëtore, etj. Momental-
isht pavijoni është i përbërë më së
shumti nga stenda dhe ka boshllëqe të
dukshme në ngjaijet historike. Ndër të
paktat objekte historike është aparati

telegrafik i përdorur né
atë kohë nga Qeveria e
Vlorës; një koleksion
pullash postare, shkresa
që bëjnë të ditur
organizimin e minis-
trive të veçanta, një palë
dylbi të patriotit Pandeli
Cale, harta që të njohin
me vendimet e Konfer-
encës së Ambasadorëve
në Londër, né vitin 1913
lidhur me kufijtë e
Shqipërisë. Traktati i
fshehtë i Londrës né
vitin 1915, që cungoi
më tej territoret
shqiptare, Kongresi .
Kombëtar i Lushnjës, i
mbajtur në fund të
janarit 1920, nga ku doli
edhe qeveria e kryesuar
nga Sulejman Delvina,
jane ngjarjet e tjera që
trajtohen në pavijon.
Gjithashtu zënë vend
Lufta e Vlorës, qershor-
shtator 1920 si dhe
veprimtaria e qeverisë
së ktyesuar nga Fan
Noli, që zgjati vetëm
gjashtë muaj. Megjithatë,
këto janë shumë pak.
"Periudha 1913 - 1920
ka mbetur siç ishte
konceptuar në kohën
kur u ndërtua muzeu.
Vuan nga politizimi i
ngjarjeve historike dhe
ka boshllëqe të mëdha
të personaliteteve, të
cilët u anatemuan nga
regjimi komunist dhe u
denigruan nga histori-
ografia e kohës.
Periudha 1920-1924
është tërësisht e politi-

zuar dhe e par.lqitur në mënyrë
tendencioze. Ka nevojë për t'u rikon-
ceptuar tërësisht me qëllim që ngjarjet
dhe grupet politike të kohës të
paraqiten në mënyrë objektive e të
balancuar. Periudha 1925 - 1939, nuk
ekziston fare dhe ky pavijon është
bosh. Ky është një defekt dhe boshllëk
serioz, pasi është fshirë nga historia
periudha më e rëndësishme historike e
stabilizimit dhe konsolidimit të shtetit
shqiptar", - thotë Meta. Aty devijohet
roli që ka luajtur mbreti Ahmet Zogu
për krijimin e shtetit shqiptar gjatë 15
viteve të sundimit té tij gjë që nuk do
mungojë në pavijonin e ri.

Etnografia, muzeu
200 miré euro
"Më i bukur se ai i
ikonografiSé é Arke-
ologjisë", - thotë drejtori i
MHK-sé Begir Meta për
Muzeun Etnografik që po
ngrihet në ambientet e
Muzeut Kombétar. Në një
hapésiré prej 1800 metrash
katrorë në brendési të
MHK-së do të ngrihet
Muzeu Etnografik. Preven-
tivi paraprak parashikon një
shifër prej 200 mijë eurosh.
Nga fondi i pasur prej rreth
30 mijë objektesh et-
nografike që ka në fondet e
tij Institut i Kulturés
Popullore, do të përzgjidhen
objektet më përfaqësuese
të traditës shqiptare.

"Té huait fonde
pér Néné Terezén
Një agjenci e huaj do
mbledhë fonde për Muzeun
e Nënë Terezës. Është
agjencia italiane "Aragon",
e dila do organizojë
fushatën e thithjes së
fondevë ' për ngritjen e
muzeut të shenjtores. Kjo
agjenci do té sensibilizojë
komunitetin e biznesit dhe
institucioneve shtetërore.
Fushata mediatike do
përfshijë edhe mediat
italiane, si RAI. "Vetëm pas
sigurimit té fondeve do të
mund té clërgoimé grupe
specialistësh në vendet ku
mendojmé të gjejmë objekte
dhe dokumente, që i
përkasin Nënë Terezës, si
në rastin e Kalkutës në lndi,
etj", - thotë Meta.
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