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"Matanë Malit fshihet historia ime, ashtu si dhe e kaq
shqiptarëve: mërgimi, mungesa dhe më pas krijimi i një
bote, një urë që mundohet të lidhë rrënjët me kulturën, të
kaluarën me të tanishmen, Shqipërinë që më ka bërë dhe
Zvicrën që më ka skalitur".
Foto: Blerta Kambo
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iku në zonën e ish-Bllokut, në katin e
dytë të një pallati të dalë boje, sapo
kanë ardhur imazhet e para të xhirimeve
të videoklipit më të ri të elina dunit. Një bardhësi
gati verbuese. elina shfaqet entuziaste me një termus çaji në dorë. Pas çdo ciak-u, lojës torturuese
të dritave dhe muzikës e cila mbush oshëtimën
boshe të maleve, artistja nuk do asesi të dorëzohet,
edhe pse i ftohti, bora dhe shiu, si për inat nuk do
të ndalet. Një staf i madh njerëzisht janë ngjitur deri
në razëm pikërisht për atë pejsazh, prandaj elina
nuk ka asnjë arsye përse të dorëzohet. do të marrë
me vete një kujtim tjetër të bukur nga shqipëria, për
të vijuar në evropë turneun e “matanë malit” dhe
pas suksesit me kolonën zanore të Albtelekom. Ajo
është artistja më e njohur e muzikës shqiptare Jazz
nëpër botë, me një axhendë koncertesh fiksuar disa
muaj para si dhe bileta të shitura. Kur ishte 18 vjeç
ajo nisi të dëgjonte këngët popullore të Parashqevi
simakut dhe eli Farës, të cilat e ushqyen me tekste
për muzikën Jazz. Ishte pikërisht ky tingull, i cili
ndryshe nga adoleshentet e tjera, i ngjante vajzës
së rritur në një familje artistësh, si një manifest lirie,
një mënyrë për t’i bërë gjërat ndryshe, një rezistencë
kundër formatimit shoqëror. Në një intervistë për
elegance, elina duni vendos të rrëfehet për artin dhe
karrierën jo vetëm në zvicër, por kudo nëpër botë,
zbulon detaje të panjohura të lidhjes disavjeçare me
artistin e quartetit të saj, disa sekrete për dhuratat e
tyre më intime dhe ku do të festojnë sivjet jo shën
Valentinin, por përvjetorin e dashurisë së tyre...!
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Pse pikërisht Jazz-i ju ka tërhequr dhe jo një
rrymë tjetër muzikore?
jazz-i për mua është si një manifest lirie: do të
thotë që brenda strukturës së një kënge ke lirinë
të improvizosh dhe të krijosh çdo herë diçka të re.
Kjo të jep mundësinë të këndosh një këngë pak
ndryshe çdo natë. në një shoqëri ku gjithçka
shkon drejt formatimit dhe standardizimit ky
këndvështrim muzikor është për mendimin tim
shumë i nevojshëm.
Si vijnë në kujtimet tuaja më të hershme
tingujt Jazz?
Shuplakën e parë të jazz-it e mora me albumin
Kind of Blue të Miles Davis. në atë moment e
kuptova sa e desha atë tingull, dhe atë liri që ta jep
vetëm jazz-i.
A ka pasur këngë apo artistë të cilët i keni
pasur si frymëzim?
po, ka pasur shumë artistë që më kanë frymëzuar:
Miles Davis, john Coltrane, Billie Holiday, louis
armstrong, Shirley Horn, Sidsel endresen.
Kur e morët vendimin e madh të studionit këtë
rrymë?
në 2003 kur u ktheva nga një qëndrim në new
York. aty mora vesh që një nga shkollat më të
vjetra të jazz-it ishte pikërisht në Zvicër, në Bern.
Konkurova dhe fitova të drejtën e studimit.
Njihni instrumentat e violinës dhe pianos: e
para ngjan sikur nuk ka lidhje natyrale me
Jazz-in?
Violinën e kam studjuar në Shqipëri midis moshës

6 dhe 10 vjeçare. në fakt desha pianon, por atëherë
në Shqipëri nuk kishe atë që dëshiroje, prandaj
sapo erdha në Zvicër fillova pianon klasike. Sado i
largët që duket ky instrument, ka sot disa
violinistë që po çajnë në rrugën e jazz-it.
A kanë ndikuar prindërit në këtë zgjedhje?
prindërit e mi më kanë edukuar me art në
përgjithësi por jo me jazz-in. Kam qenë unë ajo që
i kam edukuar ata me këtë rrymë!
Një këngëtare Jazz-i patjetër duhet të ketë
ndjekur konservatorin dhe të jetë diplomuar në
këtë degë?
jo doemos, muzikantët më të mëdhenj të jazz-it
nuk kanë pasur diploma. Sot jazz-i ashtu si muzika
klasike është pjesë e konservatorëve dhe studiohet.
Kjo është nga një anë një arritje e madhe sepse
simbolizon një mirënjohje ndaj kësaj rryme, por
nga ana tjetër është një rrezik sepse muzika mund
të formalizohet dhe të humbasë shpirtin dhe
spontanitetin e saj. por ky është një problem i
lidhur me institucionet në përgjithësi.
A mund të na shuani kuriozitetin, se si u krijua
kuarteti juaj, si u gjendët bashkë?
në vitin 2004, gjatë studimeve njoha pianistin
Colin Vallon me të cilin kisha shumë dëshirë të
bashkëpunoja. Ka qënë ai që më ka dhënë idenë për
të gërshetuar folkun ballkanas me jazz-in. Ky
projekt lindi si një duo dhe disa muaj më pas ju
bashkangjitën kontrabasisti patrice Moret dhe
bateristi norbert pfammatter. Herën e parë që
kemi luajtur bashkë si kuartet unë kam ndjerë
diçka magjike midis nesh.
Thuhet se bandat e Jazz-it janë të lidhura fort
shpirtërisht, vlen kjo për grupin tuaj?
po, absolutisht. për mua dashuria dhe mirëkuptimi
janë të domosdoshëm për bashkëpunimin. Grupi
është si një familje. përmes udhëtimeve dhe
koncerteve ne kalojmë bashkë një pjesë të madhe
të jetës. Dhe muzika që bëjmë, improvizimi i
përbashkët kërkon gjithashtu shumë besim tek
njëri-tjetri.
Si e zbuluat tingullimin e folkut tonë përmes
Jazz-it?
Kur isha 18 vjeç fillova të dëgjoj disa këngë popullore, sidomos parashqevi Simakun dhe eli Farën,
ashtu si dhe shumë muzikë rome. por gërshetimi
me jazz-in ndodhi më vonë, në vitin 2004 në duon

Elina Duni

me Colin Vallon. aty fillova vërtet të gërmoj
folkun shqiptar dhe ballkanik dhe u mrekullova
nga larmishmëria muzikore, ritmet, poezia.
Sapo jeni kthyer nga turneu “Matanë Malit”,
cilat ishin impresionet?
Ky turne ka filluar në tetor 2012 nëpër evropë, më
pas kemi luajtur në SHBa dhe në dhjetor kemi
qenë në trojet shqiptare. për mua ka qenë një
turne shumë i bukur. Gjithandej muzika është
pritur me shumë dashamirësi, kemi takuar plot
njerëz interesantë dhe kemi parë kaq vende të
ndryshme. në veçanti koncertet në trojet shqiptare
kanë ngjallur tek unë një emocion shumë të madh.
Çfarë fshihet ‘Matanë Malit’?
Matanë Malit fshihet historia ime, ashtu si dhe e
kaq shqiptarëve: mërgimi, mungesa dhe më pas
krijimi i një bote, një urë që mundohet të lidhë
rrënjët me kulturën, të kaluarën me të tanishmen,
Shqipërinë që më ka bërë dhe Zvicrën që më ka
skalitur.
Çfarë ju ka frymëzuar për këtë album?
Dashuria për gjuhën shqipe dhe poezinë e saj.

Kur isha 18 vjeç

fillova të dëgjoj disa
këngë popullore,
sidomos Parashqevi
Simakun dhe
Eli Farën
Hera e parë që udhëtonit në të gjitha trojet
shqiptare, ku pati më shumë interes?
Kjo nuk ka qenë hera e parë por e dyta që kam
luajtur në gjithë trojet shqiptare. në përgjithësi
pati një interes shumë të madh kudo, biletat ishin
shitur plotësisht disa ditë përpara koncerteve dhe
kjo më ka prekur shumë. Çdo qytet ka spektatorin
e tij, një erë dhe ndjesi të veçantë, por për mua
koncerti në tiranë, në qytetin tim të lindjes, ishte
më mbresëlënësi.
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Kur erdhët në Tiranë, mendova se Jazz-i ishte
pak i njohur në Shqipëri, por kur pashë pjesëmarrjen, u gabova: kush mendoni se e do këtë
muzikë në Shqipëri?
Unë jap koncerte me kuartetin në tiranë që në
vitin 2007 dhe koncerti në teatrin e operas ka
qenë rezultati i këtyre 5 viteve të fundit ku
vazhdimisht kam ardhur dhe kam bërë muzikë,
duke mbledhur kështu një publik artdashës që me
kalimin e kohës është zgjeruar. Mendoj se
gërshetimi me folkun i jep mundësi shumë
njerëzve ta shijojnë jazz-in dhe ta ndjejnë atë edhe
pse nuk e njohin. për mendimin tim stili i muzikës
nuk është aq i rëndësishëm kur muzika mbart një
të vërtetë që e prek publikun.
“Matanë Malit” kishte tekste që më lanë pa
fjalë, ju si i zbuluat dhe i përzgjodhët?
Unë kam përzgjedhur gjithë tekstet dhe këngët
në këtë album. Besoj se ajo që ndihet është
dashuria ime për gjuhën shqipe dhe përjetimi i
çdo kënge qoftë ajo një poezi e Kadaresë apo
një këngë si “U rrit vasha”. poezia popullore e
poetëve anonimë qëndron bashkë me gjigantët
e letërsisë.

Jazz-i është për mua
një manifest lirie,
një mënyrë për t’i bërë gjërat
ndryshe, një rezistencë kundër
formatimit shoqëror.
Cila këngë ju ka prekur më shumë dhe e
këndoni shpesh?
një nga këngët që dua më shumë është kënga e
isuf Myzyrit “S’paske pas’ një pikë mëshirë” të
cilën e kam regjistruar tek albumi im i dytë
“lume lume” (2010). Sa herë e këndoj jam ai
dashnor i përjetshëm dhe i pafat që me kaq
shumë bujari premton prapëseprapë dashuri.
Sepse me sa duket e rëndësishmja është të
dashurosh dhe jo të të duan, kjo është ajo që na
dhuron thellësi.
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Ju e çoni folkun përmes Jazz-it në skena
botërore, e dinë dëgjuesit nga vijnë motivet?
ngado që shkoj i përkthej këngët dhe komunikoj
shumë me publikun duke i marrë dëgjuesit me vete
në një udhëtim.
Çfarë interesi tregojnë për ta zbuluar atë?
ata janë të gjithë të prekur nga muzika shqiptare,
nga tematikat universale, nga ritmet dhe meloditë
kaq të larmishme.
Lirika e këngëve tona duket e vjetër, por kur e
këndoni ju Jazz ngjan e bukur, e re: cili është
sekreti?
Sekreti është pikërisht se ajo që cilësoni ju si e
vjetër për mua është e veçanta. nisem pra nga
poetika e së vjetrës, popullores, së thjeshtës, së
vërtetës dhe kur e këndoj mundohem të nxjerr në
pah pikërisht këtë esencë poetike. Kam gjithashtu
fatin të luaj me muzikantë të mrekullueshëm të
cilët arrijnë të interpretojnë e të përvetësojnë
folkun shqiptar, t’i qepin atij një petk të ri pa e
cënuar copën e vjetër.
Këngët tuaja ishin në Youtube, po realisht si i
mbijeton Jazz-i muzikës komerciale?
jazz-i i mbijeton me shumë vështirësi muzikës
komerciale, falë disa njerëzve të apasionuar që nuk

Një nga këngët që dua më shumë
është ajo e Isuf Myzyrit

“S’paske pas’ një
pikë mëshirë”
Sa herë e këndoj jam ai dashnor i
përjetshëm dhe i pafat në dashuri
i janë dorëzuar akoma shoqërisë së konsumacionit.
ashtu siç e thashë në fillim, jazz-i është për mua
një manifest lirie, një mënyrë për t’i bërë gjërat
ndryshe, një rezistencë kundër formatimit
shoqëror.
A mund të jetohet vetëm me muzikë, ju si ja
bëni?
është shumë e vështirë të jetohet vetëm me
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muzikë, shumica e muzikantëve japin mësim ose
kanë një punë të dytë. Unë kam fatin që ja dal për
momentin vetëm me muzikë dhe me disa projekte
pedagogjike, por sigurisht që kam më pak të
ardhura se një rrogë normale këtu, por të them të
drejtën jam shumë e lumtur që arrij të jetoj me
artin tim.
Jazz-i nuk mbush stadiume, por ka një
intimitet dhe magji që nuk e ofron zhanër
tjetër, ju çfarë ju mbush në këto koncerte?
nuk e kam ëndërr të luaj nëpër stadiume. ajo që
kërkoj është pikërisht intimiteti, i cili të jep
mundësi të krijosh diçka të veçantë. intimitet
mund të ofrojë edhe salla me 1000 vende. Dua të
zgjoj tek njerëzit të bukurën, të veçantën, të
ndjesh men dhe kur kjo ndodh atëherë e di pse
jetoj.
Cilat janë projektet e ardhshme dhe axhenda
koncertore në të ardhmen?
turneu për promovimin e albumit “Matanë Malit”
do të vazhdojë nëpër evropë dhe unë jam duke
kompozuar këngë të reja.
Si i keni raportet me familjen, jetoni bashkë
apo vetëm?
Unë jetoj bashkë me të dashurin tim që prej shumë
vitesh. Kam shumë vite që jam e dashuruar dhe
kam fatin të jetoj një dashuri të rrallë e të bukur
që më pëlqen ta mbaj pak sekrete.
Cili ju ndjek në koncerte apo ju ndihmon në
nismat tuaja?
i dashuri im, të cilin më pëlqen ta mbaj sekret
publikisht. jam pak supersticioze nga kjo anë...
Ku dhe me kë do ta festoni Shën Valentinin?
Do më pëlqente të mos kishte një ditë në veçanti
për dashurinë, por që çdo ditë të ishte një ditë më
shumë për të dashur. Shën Valentinin zakonisht
nuk e festoj sepse më duket më shumë një festë
merkantile, fallco dhe e sajuar, por ato ditë do të
festoj përvjetorin e lidhjes sime dhe do shkoj në
itali.
Keni luajtur me nënën tuaj në filmin “Yllka” ku
kishit një marrëdhënie të veçantë, sa i ngjan ky
rol realitetit?
Ky rol i ngjan shumë realitetit. në fakt me nënën
time, Besa Myftiu, kemi një lidhje shumë të fortë
që është njëkohësisht e shumëanshme: nënë e
bijë, shoqe të ngushta dhe kolege pune; kemi
krijuar bashkë një spektakël muziko-letrar ku

Besoj se ajo që
ndihet është
dashuria ime për
gjuhën shqipe dhe
përjetimi i çdo
kënge.

nëpërmjet teksteve të saj dhe muzikës sime e
ftojmë publikun në një udhëtim shqiptar dhe të
veçantë.
Çfarë keni trashëguar më shumë nga nëna juaj?
Po babai?
Gjëja më e bukur që më ka dhuruar nëna ime është
besimi tek njerëzit, tek mirësia e tyre, ndërsa babai
më ka dhënë potencën skenike, impulsin.
Kur vizitoni Tiranën, cilët miq takoni më
shpesh?
Kam fatin të kem disa miq shumë të mirë në
tiranë me të cilët më lidh edhe puna ashtu si dhe

disa njerëz të familjes që i konsideroj si miq të
shtrenjtë.
Po vendet që vizitoni?
Kafe dhe restorante të ndryshme, (në Tiranë hahet
kaq mirë), teatrin dhe kinematë.
Çfarë ju mungon nga Tirana aty ku jetoni?
Më mungojnë miqtë e mi tiranas dhe hareja e tyre!
Një artiste Jazz-i çfarë ka më shumë në
gardërrobë?
nuk di për të tjerat, por për mua janë fustanet e gjata.
Aksesori më i parapëlqyer?
Vathët dhe këpucët.
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Gjatë xhirimimeve të klipit të fundit në Razëm

Pa çfarë s’mund të dalë në skenë një artiste
Jazz-i?
pa vathë pikërisht.
A keni ndonjë objekt fatsjellës që e mbani
gjithmonë me vete?
nuk është objekt, por është një këngë që këndoj
gjithmonë para koncertit.

Besoj gjithmonë që
më e bukura do të
vijë dhe jo që ka
kaluar
Sa kohë i dedikon blerjeve? Blerja e fundit?
Zakonisht blej kur ka ulje çmimesh sezonale.
Blerja e fundit: një palë këpucë të kuqe!
Sendet tuaja më të çmuara?
Fotografitë, letrat dhe blloqet e vjetra ku kam
mbajtur shënime mbi jetën.
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Stilisti apo marka që ju plotëson imazhin?
Kam filluar bashkëpunim me një shoqen time në
tiranë, e cila më ka konceptuar disa veshje shumë
të bukura për skenë, ajo nuk është stiliste e njohur,
por e lindur!
Ikona që ju frymëzon çdo ditë?
të gjithë njerëzit e mirë.
Dhurata më speciale që keni marrë?
një udhëtim për në tailandë.
Po ajo që keni dhuruar?
një rrugicë të mbushur plot petale trëndafilash.
Udhëtimi juaj më i bukur?
Besoj gjithmonë që më e bukura do të vijë dhe jo
që ka kaluar.

