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Dy Elinat
Largimi Nga Shqipëria do jetë gjithmoNë Një e çarë Në jetëN e Saj. 
por muziKa Ka ShërByer, me radhë, Si BaLSam, Si atdhe e Së fuNdmi 
Si urë. dhe paSi e zBuLoi Nëpërmjet Saj, e KërKoN gjithmoNë eKui-
LiBriN Në jetë. meS fëmijëS Së “Siri KodrëS” dhe KëNgëtareS Së 
jazz-it. meS jetëS Së mBuShur me udhëtime dhe qetëSiSë Në aparta-
meNtiN e BerNëS Ku jetoN me të daShuriN CoLiN VaLLoN. NëNtë Vitet 
me të CiLiN i rrëfeN për herë të parë. BaShKë me përjetimiN e diVor-
Cit të priNdërVe, apo mByLLjeN Në VetVete që përjetoi Vitet e para 
Në zViCër...Një rrëfim i ShKuar Në fiLLiN e uNifiKimit me të CiLiN ajo 
BaShKoN VazhdimiSht dy Botët jaShtë dhe eLiNat BreNda Saj

Nga ArtA ÇAno
foto: BlertA KAMBo
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Në kopertinë

...dhe disa elina të tjera

elina (jo)vanitoze
Bëj kujdes për trupin, sepse ky është instrumenti im. 
Jo në mënyrë maniake, por e di se jam gjithë kohës 
duke dhënë dhe duhet të mësoj që ashtu si jap edhe 
të marr për ta përsëritur sërish e sërish. Përpiqem 
ta mbaj trupin në formë dhe bëj disa ushtrime joge. 
Cigaren e kam lënë. Dhe alkooli është i dëmshëm.

elina shtëpiake
Mbrëmjet tona në shtëpi janë fi lma, libra, muzikë, 
miq. Më pëlqen shumë dhe të gatuaj. Më heq stresin. 
Bëj dhe gjellë shqiptare, por zakonisht gatuaj pjata të 
thjeshta, të shëndetshme me bazë perimesh...

elina sensibilizuese
Mundohem të them gjithandej që solidariteti midis 
njerëzve është diçka e jashtëzakonshme. Dhe 
shpirtgjerësia!  Dhe sa më pak tamaqarllëk! Bota po 
shkon keq nga tamaqarllëku i disa njerëzve. 
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uk mund të lësh një takim me 
një vajzë që vjen nga Zvicra e 
të jesh më e përpiktë se ajo. 
E kotë të bësh garë me orën e 
saj, e dorës, apo e brendshme 

qoftë. Megjithatë gjykuar nga tingujt 
jazz në bar “Radio”, pak të rrallë për 
orën 11 të paradites këtu tek ne, mund të 
thoshe që ato minuta pritjeje, po i kalonte 
në shoqëri të mirë (dhe për një fakt tjetër 
ndoshta, por kjo do kuptohej më vonë). 
Prej ca kohësh tashmë, nuk është çudi 
ta shohësh Elina Dunin në Tiranë. Nuk 
kish kaluar as një muaj dhe ishte përsëri 
këtu: herën e parë promovoi klipin e 
këngës “Kur të kujtosh”, më pas kish 
shkuar në Berlin, për një koncert solo 
me kitarë e dajre (në të njëjtën  skenë 
ku shfaqeshin punët e fotografes dhe 
mikes së saj Blerta Kambo) dhe përsëri 
në Tiranë. Kësaj here për një  koncert 
në Teatrin e Operës dhe Baletit në ditën 
e Europës ku do shoqërohej nga Gent 
Rrushi, bashkëpunëtori i saj i hershëm 
që në 2002-shin kur kanë bërë koncertin 
“e parë jazz të atij lloji në Shqipëri”, 
në Akademinë e Arteve, me të cilin do 
realizojë dhe  albumin e saj të fundit.

Ka kaluar fare pak kohë që kur 
lançove klipin nga albumi “Matanë 
Malit” dhe tani po përgatit një të 
ri...
Ky album nuk ka lidhje me kuartetin. 
Bëhet fjalë për një album solo me 
krijimet e mia në shqip. Unë kam 
shkruar tekstet dhe muzikën, por ka 
dhe tekste të poetëve të ndryshëm që 
i kam vënë në muzikë. Do regjistrohet 
në Kosovë me Armend Xhaferrin, 
një kitarist shumë i mirë dhe me Gent 
Rrushin. Janë këngë që i kam krijuar në 
vite dhe tani po i mbledh.
Ca të dhëna teknike: sa këngë do 
ketë albumi, si do titullohet, kur 
do dalë?
S’mund të them një datë të saktë hë 
për hë. Do ketë 13 këngë (unë e dua 
shumë 13-ën, në disa kultura është 
shifër që sjell fat) dhe do quhet “Muza 
e zezë”.
Pse ky titull?
Albumi është pasqyrë  e gjendjeve 
njerëzore, e mënyrës si mund të 

marrim më të mirën prej tyre. Flet 
për lirinë, dashurinë, për mërgimin, 
për tema universale.“Muza e zezë” 
ka të bëjë me çaste të vështira, çaste 
dhembjesh. Zakonisht krijimi del nga 
dhimbja, prandaj gjithmonë ideja është 
si të krijojmë nga kjo dhimbje; kur e 
kemi krijimin,muza bëhet e bardhë. 
Cilat janë ato dhimbje që të kanë 
shtyrë të krijosh?
Një nga këto çaste është sigurisht 
mërgimi në moshën 10 vjeç nga 
Shqipëria për në Zvicër. Largohesha 
nga një botë që tani nuk është më: 
Shqipëria komuniste e viteve ’80. Kam 
kaluar një fëmijëri të mrekullueshme 
ama, plot diell,  në ato vite, në shtëpinë 
e rrugës “Siri Kodra” me familjen time: 
me gjyshin, me gjyshen, me mamin, me 
tezen, me dajën, me shumë njerëz, me 
shumë shoqëri. Babin e takoja shpesh 
dhe pse prindërit e mi ishin të ndarë. Në 
Shqipëri këndoja, isha shumë e lumtur, 
kisha shoqërinë dhe njerëzit e mi të 
familjes. Kur kjo periudhë mori fund, 
gati në mënyrë të dhunshme, për mua 
nuk ka qenë e thjeshtë. Kam mbërritur 
në Zvicër, në një vend të ftohtë, ku 
nuk kuptoja gjuhën, në një kohë kur 
për ne të huajt ishin gjysmë-zotë. Dhe 
fëmijët s’kanë keqardhje për fëmijët 
e tjerë, janë të vërtetë, të shohin pak 
dhe pastaj nuk iu intereson më. Aty për 
herë të parë unë jetova vetminë...dhe 
indiferencën, që nuk e njihja.
Pse duhej të iknit në Zvicër?
Mamaja, Besa,u zhvendos në Zvicër 
dhe u rimartua me një zviceran.
E more inat mamanë në atë kohë, 
për faktin që të tërhoqi nga një 
botë me diell, në një tjetër të ftohtë 
e indiferente?
Nuk mora inat askënd, thjesht u 
mundova të gjej forca brenda meje që 
ta kaloj atë situatë të vështirë. Siç thotë 
dhe Niçja “gjithçka që nuk na vret na 
bën më të fortë”. Dhe pikërisht falë 
asaj situate fillova të njoh vetveten. 
Sepse kur has në indiferencë, ti fillon 
të shohësh brenda vetes. Por do ishte 
e pamundur të merrja inat Besën, në 
atë kohë apo më vonë. Përkundrazi. 
Unë mendoj se kam diçka tragjike 
brenda vetes dhe kontakti me të më 

bën shumë mirë, sepse më jep shumë 
lehtësi. Ajo është një grua e fortë 
që e ka parë gjithmonë jetën duke 
qeshur. Plus që Besa më ka kultivuar 
një ndjenjë të fortë solidariteti mes 
femrave, që gjithashtu hedh poshtë çdo 
mundësi inati mes nesh. Për t’u kthyer 
në atë kohë, dua të them që muzika 
më ndihmoi. Në vitet kur jetova në 
Lucernë, shokët e mi më të mirë ishin 
Beatles.
Po kjo fazë, nuk zgjati shumë?
Jo shumë, 9 muaj. Më pas ikëm në 
Gjenevë, një qytet i madh. Aty fillova 
të integrohesha. Mësova frëngjishten 
shumë shpejt. Fillova të vija në 
Shqipëri, kisha nënën dhe gjyshin, të 
cilët, i takoja shpesh mes moshës 16-20 
vjeçare. Pastaj në moshën 21 vjeçare 
erdha të qëndroja disa muaj këtu, bëra 
koncertin me Gentin. Dhe që nga viti 
2004, kur nisa të merrem me muzikë 
ballkanase dhe sidomos shqiptare në 
Zvicër, kam ardhur vazhdimisht dhe 
vazhdoj të vij gjithmonë e më shpesh. 
Tashmë ishte zgjedhur përfundimisht 
jazz-i, nëpërmjet të cilit sjell këngët tona 
apo dhe ca të tjera ballkanase, jazz-i 
europian. Ishte zgjedhur për të qenë 
shpëtimtari i përhershëm për Elinën, 
jo thjesht artistik, sepse më shumë sesa 
stil muzike ai është“stil të jetuari”, që e 
lejon të mos bëjë jetën e formatuar në 
këtë botë të mbushur me kode. Është një 
“dritare lirie në një shoqëri ku çdo gjë 
është e futur në kuadrat”, që e lejon të 
rikrijojë çdo natë, ta sjellë ndryshe një 
këngë duke i ruajtur vetëm boshtin, të 
improvizojë. Nuk është hera e parë që 
e shpjegon kështu zgjedhjen e saj, por e 
vërteta është si struktura e këngëve jazz: 
megjithë format me të cilat shprehet në 
thelb mbetet e pandryshuar. Kështu, pas 
shkollës së mesme, një vizite në SHBA 
e një koncerti në Shqipëri, Elina hyn në 
Shkollën e Lartë të Arteve në Bernë, 
prestigjioze për degën e saj të jazz-it. Dhe 
pikërisht aty njeh Colin Vallon, pianistin 
e kuartetit të saj. I gjendur para ofertës 
së Elinës për të bashkëpunuar, e vetmja 
kërkesë e tij ishte të bënin diçka ndryshe 
dhe në këtë vramendje tipike prej artisti  
kuptoi se nëse donte diçka të re, e kishte 
para syve: ishte vendlindja e Elinës, një 
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vend i panjohur, muzika e të cilit nuk 
ishte dëgjuar ndonjëherë në ato anë, jo 
në mënyrën që ata do e sillnin të paktën 
, si standarde jazz-i.  Dhe rezultoi një 
sukses i vërtetë, me vlerë të shtuar për 
shqiptarët: kënaqësinë e rrallë që nëpër 
skenat europiane këndohet shqip. 
Sa e njihje ti, 22 vjeç në atë kohë, 
e larguar që 10 vjeç, muzikën 
shqiptare?
Njihja shumë pak gjëra, sepse në 
atë kohë muzika popullore ishte një 
propagandë, nuk i përkiste popullit në 
të vërtetë. Gjeta disa kaseta të vjetra 
në shtëpi që i kishte marrë Besa dhe 
nisa t’i dëgjoj, por duke menduar si t’i 
ri këndoja. Ajo që më ka frymëzuar 
më shumë ka qenë kaseta e Parashqevi 
Simakut e 89-ës me këngë popullore, 
por dhe Eli Fara dhe disi Merita Halili. 
I pashë me syrin e jazz-it, fillova t’i 
këndoj dhe zëri im dilte sikur kishte 
qenë gjithmonë aty dhe unë nuk e kisha 
gjetur çelësin më parë.  Kështu bëmë 
disa koncerte në duo në 
Bernë dhe në Lozanë me 
Colin.
Po dy muzikantët e tjerë 
kur u bashkuan me ju?
Aty  na panë basisiti dhe 
bateristi dhe thanë: duam 
të vijmë dhe ne. Unë isha 
me shumë fat sepse isha 
vetëm në fillim të shkollës 
dhe luaja me muzikantë të shkëlqyer. 
Basisti dhe bateristi ishin mësues në 
shkolla të larta arti. Kola mbahej si ylli 
i skenës jazz dhe për mua ishte fat që i 
gjeja ata të tre. Janë shumë autentikë, 
shumë poetikë, i afrohen muzikës me 
shumë respekt dhe në të njëjtën kohë 
arrijnë ta përvetësojnë dhe të bëjnë 
përkthimin e kësaj muzike. Dhe për mua 
magjia e këtij kuarteti është mënyra se si 
ndërveprojmë ne, se si improvizojmë. Sa 
më shumë kalon koha, aq më e fortë dhe 
më e bukur bëhet. Është diçka shumë e 
rrallë, i jam mirënjohëse jetës që ma ka 
dhënë këtë fat. 
Dukesh me të vërtetë në një pozitë 
të privilegjuar:  ata janë muzikantë 
shumë të talentuar, e megjithatë 
zgjodhën të formojnë një kuartet 
që mban emrin tënd dhe mbi të 
gjitha pjesa më e madhe e këngëve 
të luajtura janë në shqip. Duhet të 
jetë pothuaj llastuese t’i shohësh 
të trajtojnë me kaq dashuri e 
përkushtim muzikën e vendit tënd?
Po, jam shumë e privilegjuar. Por 
megjithëse unë jam frontwoman,  
theksohet fakti qëne jemi katër, mes 

nesh është demokraci. Dhe këngët i 
arranxhojmë bashkë, gjithçka bëhet në 
grup dhe merr aprovimin e të gjithëve. 
Ç’do të thotë në këtë pikë, 9 vjet 
nga fillimi, të vazhdosh të këndosh 
shqip në Europë? Duket se nuk 
është një zgjedhje e rastësishme, ti 
vazhdon të nxjerrësh albume dhe 
vazhdon të zgjedhësh muzikë dhe 
tekste shqiptare...
Muzika që bëj me kuartetin ka qenë një 
mënyrë unifikimi e vetes sime, sepse 
emigranti jeton gjithmonë në një botë 
midis, në një botë ku duhet të bashkojë 
dy universe dhe ura që unë mundohem 
të ndërtoj mes dy kulturave, është 
edhe ura mes dy Elinave, pjesës sime 
shqiptare dhe pjesës zvicerane, sepse 
kam 20 vjet që jam andej dhe për mua 
unifikimi është muzika. E them gjithnjë 
që atdheu im është muzika, ku unë 
unifikohem. Sepse kjo gjendje është një 
plagë që nuk mundet të shërohet kurrë, 
është si një prerje, nga e cila më kanë 

ardhur vetëm të mira, por është diçka 
të cilën nuk mund ta harrosh.
Duhet të ketë dhe diçka ekzotike 
muzika dhe tekstet shqiptare në një 
vend si Zvicra e më gjerë në Europë. 
Nuk është se kjo nuk ju ka shkuar 
në mendje? Ti vetë e ke jetuar si 
ekzotizëm origjinën tënde? E ke 
ndjerë efektin tërheqës të kësaj?
Po, gjithmonë e kam ndjerë se të 
qenit ndryshe nga pjesa më e madhe e 
shoqërisë atje, ishte diçka ekzotike. Por 
duhet thënë se në Zvicër, zviceranët 
e pastër janë shumë të rrallë. Zvicra 
është një vend ku janë shkëmbyer 
shumë kultura. Për mua ka qenë e 
rëndësishme ta vë në dukje këtë pjesë 
timen ekzotike, por dhe faktin që jam 
e dyanshme: edhe shqiptare, edhe 
zvicerane. Sepse Zvicra e sotme është 
e përbërë nga shumë njerëz të tillë që 
vijnë nga diku tjetër, por jetojnë aty, 
marrin pjesë në jetën politike, në jetën 
qytetare dhe ky është një identitet i ri. 
Fliten katër gjuhë zyrtare, është një 
vend i cili ka një demokraci interesante 
direkte: çdo kush mund të kërkojë një 
referendum. Njerëzit kanë kulturën e 

kompromisit dhe duan të gjejnë një të 
mesme të artë dhe mendoj se do ishte 
frymëzim për një vend si Shqipëria ku 
shumë gjëra janë e zezë ose e bardhë. 
Idealja për mua është miksi mes zjarrit 
ballkanas, energjia, impulsi dhe një lloj 
urtësie që vjen nga Zvicra dhe Veriu.
Po muzikantëve të tu u pëlqen kjo 
energjia ballkanase? Si janë ndjerë 
kur kanë ardhur në Shqipëri?
U ka pëlqyer shumë Shqipëria. Janë 
ndjerë të prekur nga dashamirësia 
e njerëzve. Janë ndjerë mirë. Kanë 
ngrënë shumë mirë. Dhe për ta ka qenë 
diçka e veçantë që luajnë muzikën 
shqiptare dhe vijnë në atë vend dhe 
sjellin atë muzikë. Colin e do shumë 
Ballkanin, gjyshja e tij ka qenë hebreje-
turke. Ai ka rrënjë çifute, turke, 
franceze, çeke, siç po thosha në Zvicër 
është vështirë të gjesh zviceranë të 
pastër.
Por, për Elinën të paktën, është e lehtë 
të gjesh muzikantë të mirë. Por mbi të 

gjitha të gjesh qetësinë (që për 
Elinën është e rëndësishme: nuk 
bën pjesë në ata artistë që s’i 
ruhen dot vetështerjes në rrjedhën 
e vrullshme të koncerteve). Atë 
qetësi, që ndoshta ajo e ka kërkuar 
më shumë se gjithçka kur është 
rikthyer vite më vonë në Shqipëri. 
Ishin vite kur kërkonte identitetin 
“nëpër rrugët dhe gurët” e Tiranës 

dhe nuk gjente më asgjë. Iu desh shumë 
kohë të pranonte që gjithçka ndryshon, 
dhe qyteti i saj. Dhe vetëm atëherë, 
filloi ta shijonte përsëri Tiranën. Tashmë 
duhet të mësohet me një rrugë “Siri 
Kodra”, “anonime”, mbushur me pallate 
në vend të shtëpive me oborre. Duhet të 
pranojë që shtëpia me diell është kthyer 
në shtypshkronjë nga daja i saj. Duhet 
t’i pranojë të gjitha ndryshimet dhe pse i 
vjen me të vërtetë keq që nuk e gjen dot 
më të kaluarën. 
Çfarë të mungon më shumë nga 
Tirana?
Më mungon gjelbërimi dhe qetësia. 
Kishte një lloj paqeje në atë kohë, të 
paktën kështu e shihja unë me sytë e 
një fëmije. Tirana është bërë shumë 
e madhe tani, por mungojnë vendet 
e qeta, ku njerëzit mund të shkojnë e 
të gjejnë pak qetësi, sepse një qytet, 
njerëzit e tij, kanë nevojë për këtë, si 
bateritë që kanë nevojë të karikohen. 
Por ti qetësinë të paktën e gjen me 
bollëk në Zvicër
Po Zvicra është shumë e qetë dhe më 
pëlqen kjo gjë. Unë kam nevojë për 
qetësinë e saj, sepse udhëtoj shumë 

“Është shumë prekëse për mua kur shoh impaktin e muzikës 
sime te shqiptarët , duket sikur këto këngë po iu rikthehen. Në të 
vërtetë ka diçka kontradiktore te tradita:  është konservatore, nuk 
të lë të shkosh përpara, por për mua është e rëndësishme. Unë 
frymëzohem nga tradita, nga poezia. Sot në botë mungon ndjenja 
poetike dhe unë me sa mundem po jap kontributin tim.”
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dhe më duhet një vend për të rigjetur 
ekuilibrin. Është si një balancë. E 
njëjta gjë që ndodh kur vij këtu. Tirana 
ka një hare, ka një gëzim që ngelet 
i pandryshuar, diçka, që me gjithë 
problemet njerëzit vazhdojnë ta kenë, 
ajo: “hajde mblidhemi dhe harrojmë 
hallet”. Kjo më pëlqen këtu. Po dhe 
kaosi është frymëzues. Unë vij, e marr 
dhe shkoj ta përpunoj në qetësi. Është 
një dualizëm pa të cilin nuk jetoj dot.
Meqë përmende udhëtimet: po të 
shohësh axhendën e koncerteve , 
është plot me data të ngjeshura, 
do shkosh në 18 qytete deri në 20 
gusht...Si është të kesh një jetë 
gjithmonë në lëvizje? Arrin të kesh 
ende ndjesinë e shtëpisë, të një 
vendi ku ndalesh?
Lëvizja për mua është sinonim i jetës. 
Mua më pëlqen shumë të udhëtoj ; 
shoh vende, njoh njerëz, këto janë 
shumë frymëzuese. Dhe pse kur je 
për koncerte nuk ke shumë kohë të 
bësh turisten, megjithatë është bukur. 
Por sigurisht që kam dhe bazën time, 
apartamentin në Bernë ku jetoj me të 
dashurin tim Colin Vallon, vendi ku 
unë gjej atë ekuilibrin për të cilin flas 
vazhdimisht. Vërtet kam nevojë për të 
dyja. Vetëm me lëvizjen nuk jam mirë, 
vetëm me qetësinë prapë s’jam mirë. 
Është hera e parë që e pranon historinë 
e dashurisë me pianistin e kuartetit, 
pas ftesës në emisionin “Zonë e lirë”, 
sepse tashmë kjo bën pjesë në faktet e 
klasifikuara “publike”. Ia kishin dalë ta 
mbanin të fshehtë për shumë vite në 
Zvicër dhe ndoshta historia e tyre do 
vazhdojë të mbetet e tillë për fansat 
dhe mediat europiane, pa kërkuar 
ndonjë shpenzim të madh energjish 
nga ana e atyre të dyve pasi për vetë 
natyrën e jazz-it,për ata shkruhet 
përgjithësisht në revistat e specializuara 
të kritikës muzikore, që nuk interesohen 
se si sintonizohen artistët në jetën e 
përditshme. Ndoshta është dhe efekti 
i kohës së gjatë që e ka zbutur disi 
koracën gati besëtyte me të cilën disa 
çifte që bashkëpunojnë kërkojnë ta 
izolojnë marrëdhënien private nga ajo 
që ndriçohet me prozhektorë skenikë. 
Sepse, tashmë janë bërë plot 9 vjet që 
janë bashkë. Që kur ajo,vajza e talentuar 
nga Shqipëria, me tepri dejesh artistikë, 
me një lloj femërie joanemike, me një 
trishtim tërheqës në portret, pak prej 
fëmije e pak prej të huaje,  u regjistrua 
në Shkollën e Lartë të Arteve në Bernë, 
ku ai, Colin Vallon, në atë kohë në 
vit të fundit, konsiderohej si gjeniu i 
ri i shkollës, gjë që do të ketë ardhur 

pasi është konsideruar si “bukuroshi”  i 
shkollës që ditën e parë kur ka shkelur 
në të.  
Si ka nisur historia jote me Colin?
Në të vërtetë në atë kohë për Colin 
shkruanin të gjitha gazetat. Ishte vetëm 
23 vjeç dhe e quanin si gjeniu i shkollës. 
Unë doja ta takoja për këtë arsye. Prisja 
një tip mendjemadhi, por kur e takova 
pashë që nuk ishte fare i tillë. Gjëja 
që më bëri të bija në dashuri me të, 
ishte pikërisht thjeshtësia e tij. Dhe ai 
vazhdon të jetë modest. 
Po jo se pamja nuk ndikoi fare?
Po, është dhe i bukur. 
Kur nisët bashkëpunimin, ishit 
bashkë apo historia nisi më pas? 
Kanë qenë pak a shumë paralelisht... 
Dashuria me Kolën, ishte pothuajse 
një dashuri me shikim të parë. Unë 
e takova dhe desha menjëherë të 
luaja me të sepse u preka shumë nga 
mënyra si ai interpretonte,  e ndjeja 
shumë të afërt muzikalitetin e tij. 
Ndërkohë isha e goditur dhe nga ana 
e tij njerëzore. Të jesh muzikant i mirë 
nuk është e mjaftueshme, sigurisht. 
Ai ka një thjeshtësi dhe thellësi që 
janë gjë e rrallë. Është një muzikant i 
jashtëzakonshëm, është dhe një njeri i 
jashtëzakonshëm.
Një modesti e asaj shkalle që në 
çastin kur konsiderohej gjeniu i 
shkollës, zgjedh një pozicion të 
vijës së dytë në kuartetin tënd...
Po, por Colin ka dhe trion e tij, ku është 

ai frontman, ku luhen kompozimet e tij. 
Albumi i tyre i fundi quhet “Rruga”,(në 
shqip), në të cilin ka një këngë që 
titullohet “Rruga” ; këtë titull ia kam 
propozuar  unë.
Po fjalë të tjera shqip, veç atyre të 
këngëve, di ai?
Po, di disa fjalë dashurie që m’i thotë 
dhe pastaj, edhe disa fjalë të tjera...pak 
më të forta.
Fati juaj ngjason pak me atë të 
ekipit të një anijeje që shkel rrallë 
në tokë. Për ju, të ndërtonit e të 
mbanit një marrëdhënie dashurie 
në një vend, ndërkohë që jetën e 
keni plot udhëtime, do ishte shumë 
e vështirë. Fakti që udhëtimet, 
planet, koncertet i bëni bashkë 
duket se e ka ndihmuar jo pak 
dhe e ka bërë jetëgjatë raportin, e 
mendon këtë?
Nuk e di në të vërtetë. Për disa çifte 
kjo është gjë e mirë, për disa të tjerë 
nuk funksion. Imazhi i anijes më pëlqen, 
por nuk di ta them çfarë ndikon më 
shumë te ne. Për mua fakti që jemi 
miq, që kemi respekt profesional dhe 
njerëzor ndaj njëri-tjetrit është gjëja më 
e rëndësishme. Dhe unë jam shumë e 
lumtur që ai ekziston.
Janë tashmë në një fazë pothuaj të ujtë 
mirëkuptimi dhe bashkëpunimi, ku, pa 
asnjë përpjekje, mendimet, ndjenjat apo 
fjalët e njërit plotësojnë vendet bosh 
të tjetrit. Si tingujt e Colin në vijën 
melodike të një kënge shqip, si fjala 
“Rrugë” në titullin e albumit të tij, e cila 
për çdo shqiptar, që e has në youtube, do 
ishte një ngacmim nacionalizmi ndërsa 
për më romantikët, një shprehje dashurie 
dhe pse ajo faktikisht është një gjetje 
artistike, diçka që shpreh një ide, atë të 
ecjes, të vazhdimësisë, të cilën në atë 
çast Elina e mendoi në shqip.
Në ç’gjuhë mendon?
Mendoj në shqip dhe frëngjisht. Varet 
çfarë mendoj. Unë flas pesë gjuhë, 
por frëngjishtja është gjuha ime e 
shkollës. Kam bërë katër vjet shkollë në 
Shqipëri, shkollën e lartë e kam bërë 
në gjermanisht, megjithatë frëngjishtja 
është për mua gjuha më e afërt pas 
shqipes.
Po sigurisht që kontakti me 
shqipen, sidomos atë të shkuarën, 
nuk është ndërprerë kur u largove 
që këtu?
Po, kam vazhduar të kem kontakt 
me shqipen e shkruar. Kam pasur me 
fatin që mamaja më dha shumë shpejt 
të lexoj libra. Jam rritur në një shtëpi 
me libra dhe më pas ata që e kanë 
mbajtur shqipen time gjallë kanë 

Elina Duni me instrumentistët e 
kuartetit. Nga lart-poshtë: Patrice Moret,
Norbert Pfammatter, Colin Vallon
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qenë Kadareja dhe Migjeni. Kadare 
ka qenë shumë i rëndësishëm për 
shqipen time. I kam thënë që më 
bën të dashurohem me shqipen sa 
herë e lexoj. Tani jam duke lexuar 
librin e Adrian Klosit. Më mungon 
shumë, ishte një njeri i rrallë, mënyra 
si e fliste si e njihte shqipen ishte dhe 
vazhdon të jetë frymëzuese.
Ti  luan dhe në disa instrumente: 
kitarë, dajre.. Ç’peshë zënë në 
interpretimet e tua?
Kitarës i jam futur që kur isha 12 vjeç 
dhe iu riktheva kur bëmë koncertin 
me Besën, ku ajo lexonte poezitë e 
saj dhe unë e shoqëroja me muzikë. 
Aty fillova të mendoj një repertor 
solo. Mora kitarën e dajren dhe nisa të 
këndoja a capela. Kam filluar të marr 
leksione kitare, bëj gjëra solo dhe pa 
Besën tani, falë saj. Luaj ndonjë këngë 
në piano, por  nuk jam pianiste, thjesht 
kompozoj në piano. 
Ke bashkëpunuar dhe me babain 
tënd regjisorin Spiro Duni. Qoftë 
për krijimin e vargjeve, apo qoftë 
dhe për teatrin ke trashëguar aftësi 
artistike për të cilat Besa dhe Spiro 
janë figura të njohura respektivisht. 
Zërin nga kush e ke marrë?
Mendoj se nga fisi i babit. Ata janë nga 
Dhërmiu dhe këndojnë të gjithë shumë 
bukur. 
Po atë tragjizmin sepse as njëri e as 
tjetri sikur nuk e kanë?
Ah po, ndoshta atë e kam timin. Po, 
Besa dhe Spiro, të dy kanë një lloj 
lehtësie. Besa gjithmonë arrin të shoh 
anën ironike të jetës dhe të qeshë 
me të, ashtu si dhe babai im që bën 

shumë teatër burlesk. Më pëlqen kjo. 
Më mban pak në ajër. Por unë nuk e 
di nga e kam. 
Gjithë fëmijërinë time e kam kaluar 
me tragjedinë greke. Mami m’i 
kishte blerë të gjitha veprat dhe 
unë isha e dashuruar pas tyre. 
Është diçka shumë e thellë, në fakt. 
Kam një gjysh, që ka diçka shumë 
të fortë brenda vetes: Mehmet 
Myftiu, shkrimtar disident. Ndoshta 
tragjizmin e kam marrë nga ai. Nuk e 
di...Nuk e di a trashëgohet, por më ka 
pëlqyer gjithmonë...
Doja të ndaleshim në një ngjarje të 
fëmijërisë tënde, por që vijon, te 
divorci i prindërve. Si e more në atë 
kohë? Dhe çfarë efekti ka pasur më 
pas?
Kam qenë katër vjeç kur prindërit janë 
divorcuar. Në Shqipëri ekziston ideja 
që divorci nuk është gjë e mirë, që 
fëmijët e shkretë kush e di ç’heqin pas 
kësaj, por unë mendoj që në qoftë se dy 
njerëz nuk shkojnë, për fëmijët është 
më mirë që ata të ndahen. Prindërit 
e mi kanë pasur lidhje miqësore më 
pas, janë njerëz të civilizuar, unë kam 
pasur gjithmonë mundësinë ta takoj 
babain, kam një marrëdhënie shumë 
të bukur me të. Unë e kam jetuar në 
mënyrë shumë të shëndoshë këtë 
pjesë. Në familjen e gjyshërve ku 
jam rritur, të gjithë janë sjellë shumë 
mirë. Sigurisht që në atë kohë ka qenë 
heroizëm të divorcoheshe, sidomos 
për një femër. Për mamanë time ishte 
heroizëm. Nëse dikush dilte fajtor, 
humbte gjithçka. Në atë kohë divorci 
ishte shumë i rëndë moralisht. Por 

të dy dolën të pafajshëm. Kemi qenë 
vërtet me fat. 
Po në shkollë e ke ndjerë të të 
shihnin si vajza e prindërve të 
divorcuar?
Jo, dhe pse isha e vetmja, nuk e kam 
vuajtur asnjëherë këtë fakt. Ndoshta 
ngaqë ishin e artistë. Unë në fakt kam 
qenë te shkolla “Kongresi i Përmetit”, 
kishte shumë fëmijë artistësh aty. Por 
unë asnjëherë nuk e kam ndjerë dhe 
nuk jam treguar kurrë me gisht “ja goca 
e të divorcuarve”.
Çfarë marrëdhënie ke tani me 
partnerët e prindërve?
Jam shumë e hapur dhe jam ok me 
personat që ata zgjedhin të kenë. Para 
se të jenë prindërit e mi ata janë Besa 
dhe Spiro, janë kolegë dhe miq. Nuk 
i  shoh si funksionalë të faktit që janë 
prindërit e mi dhe i thërras në emër. 
Dua të jenë të lumtur.
Ti vetë ke ndonjë plan për t’u bërë 
me fëmijë?
Bebet e mia për momentin janë disqet e 
mia. Nuk mund të flas për të ardhmen. 
Nuk mundohem ta projektoj. 
Vetëm e shkuara është e sigurt, në fund 
të fundit. Ajo që Elinën e ka ndarë 
mes dy botëve, që e ka dyzuar dhe atë 
vetë. Njëra është fëmija e lumtur në 
Shqipërinë e qetë të viteve ’80, për 
të cilën ajo do ndjejë gjithmonë mall. 
Prandaj te bar “Radio” me arredimin 
nostalgjik, ndoshta kishte dhe një arsye 
më shumë për t’u ndjerë mirë... Tjetra 
është Elina e rritur në Zvicër, që jeton në 
stilin jazz...si muzika që po dëgjohej deri 
pak më parë aty.
 Kishit një takim të veçantë me dy Elinat.




