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foreword

“Artizanët e Krujës” është një projekt i zbatuar nga
Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB Albania)
dhe i financuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit
(AADF) që synon rijetëzimin e sektorit të artizanatit në Pazarin
e Krujës.

The project “Artisans of Kruja” is implemented by Cultural
Heritage without Borders Albania (CHwB Albania) and funded
by the American Albanian Development Foundation (AADF)
and aims at the revitalization of the artisanship sector in the
bazaar of Kruja.

Historikisht ky Pazar ka qenë një vatër e gjallë dhe kumbuese
e traditave, pëlhurave, artefakteve, ngjyrave, ushqimit, zejeve,
arkitekturës dhe njerëzve, që së bashku e bëjnë këtë vend
kaq të veçantë.

Historically the bazaar has always been a lively and vibrant
melting pot of artefacts, tradition, fabrics, colours, food, skills,
architecture and people which altogether made this place so
special.

Megjithëse ndër dekada shumëçka ka ndryshuar, artizanët
e Krujës vazhdojnë të përbëjnë bërthamën e Pazarit. Duart e
tyra të arta kanë kapacitete për të rikrijuar dhe riinterpretuar
shekuj historie dhe trashëgimie kulturore dhe t’i kthejnë ato
në punime të mrekullueshme artizanale. Për këtë arsye,
AADF dhe CHwB Albania vendosën të bashkojnë forcat me
synimin e përbashkët, inkurajimin e artizanatit dhe ruajtjen e
trashëgimisë kulturore shqiptare.

Although much has changed in the past decades, the artisans
in Kruja still work here and they represent the backbone of
the bazaar. Their golden hands have the capacity to recreate
and reinterpret centuries of history and cultural heritage
and turn it into beautiful artisanal products. For this reason
AADF and CHwB Albania decided to come together and join
hands with the common goal of encouraging artisanship and
protecting Albania’s distinctive cultural heritage.

Bashkë me artizanët me përvojë dhe, ç’është më e
rëndësishmja, me bijtë e bijat e tyre, ky projekt identifikoi
mënyra të reja të riinterpretimit të zejeve tradicionale dhe
shkrirjen e tyre me dizenjo bashkëkohore, të cilat do të mund
të tërheqin një numër më të madh blerësish.

Together with senior artisans and, most importantly, with
their sons and daughters the project identifies ways of
re-interpreting traditional crafts by merging them with
contemporary designs that can appeal to a greater number
of buyers.

Me ndihmën e një dizenjatoreje ndërkombëtare, Vesna
Avramovska, artizanët kanë krijuar një linjë unike artikujsh,
me forma dhe çmime të ndryshme, me ambicjen për të
tërhequr tregun vendor, por edhe depërtuar kufijtë. Punimet
tradicionale u përmirësuan duke i dhënë këshilla artizanëve
mbi mënyrat se si mund të shkrinin tektnikat historike me
metoda moderne. Njëkohësisht, një artizane me përvojë
nga Shkodra, Kristina Mjeda, i ka ndihmuar ata në zhvillimin
e produkteve të reja duke përdorur materiale të reja të
papërpunuara; duke përzier tekstilin me materiale të tjera
për të krijuar kombinime unike të suvenireve artizanale; si
dhe duke përmirësuar teknikat tradicionale dhe monitoruar
vazhdimisht fazën e prodhimit.

With the help of an international designer, Vesna Avarmovska,
the artisans have created a unique line of products, which
have a wide variety of forms and prices, attractive to both
the local and tourist markets. The traditional products
improved by advising the artisans on how to merge the
historical techniques with modern methods. Moreover, a
well experienced senior artisan, originally from Shkodra,
Kristina Mjeda helped them to develop the new products;
using new raw material; mixing textiles with other materials
in order to create a unique combination of handicraft
souvenirs, improving traditional techniques and monitoring
the production phase.

“Artizanët e Krujës” përfaqëson një kontribut të rëndësishëm
në rijetëzimin e Pazarit të Krujës, restaurimi i të cilit është një
investim i AADF-së. Përpos ndërhyrjes fizike, ngritja e “Zonës
për Zhvillimin e Turizmit” (TID Kruja), ka dhënë ndihmesë për
promovimin e turizmit dhe ruajtjen e vlerave të trashëgimisë
kulturore në qytet. TID Kruja vijon të shërbejë si një mjet i
fuqishëm për të ndihmuar pazarin e Krujës të kthehet në
një destinacion edhe më të vizituar dhe artizanët e bizneset
lokale për të rritur të ardhurat e tyre. CHwB Albania ka përvojë
të konsiderueshme në projektimin dhe implementimin e
iniciativave që prekin artizanatin në Shqipëri, falë punës në
Gjirokastër dhe Shkodër. Projekti “Artizanët e Krujës” është
një ritheksim i përkushtimit të CHwB Albania ndaj mbrojtjes
së zejeve tradicionale në Shqipëri.

“Artisans of Kruja” represents an important contribution to the
revitalisation of the bazaar of Kruja, which AADF has recently
invested in restoring. Besides the physical intervention, the
creation of TID Kruja (Tourism Improvement District) has
contributed towards the promotion of tourism and protection
of cultural heritage in the city. TID Kruja continues to serve as
a powerful tool for making the Bazaar a desirable destination
and providing more work for the artisans and the businesses
there. CHwB Albania has substantial experience in both
the design and the implementation of initiatives that tackle
artisanship in Albania due to its work in Gjirokastra and
Shkodra in the field of artisanship. The “Artisans of Kruja”
project is the reiteration of CHwB Albania commitment to
support the preservation and development of arts and crafts
in Albania.

Tani, në epilog të këtij rrugëtimi entuziasmues në zemër të
traditës antike shqiptare, të dy organizatat janë të lumtura
që projekti “Artizanët e Krujës” ia arriti të rrisë aftësitë e
artizanëve e të nxisë rritjen ekonomike, duke i mundësuar
artizanët të vihen në kontakt me një segment më të gjëre
të tregut.
“Artizanët e Krujës” beson të ketë kontribuar për një markë
të unifikuar dhe të dallueshme shqiptare, e cila bashkon
traditën me bashkëkohoren, duke ju prezantuar me pamjen
e re të Krujës.

Now, at the end of this exciting journey in the Albanian most
antique and precious legacy both organisations are delighted
to see that “Artisans of Kruja“ succeeded in strengthening
the artisans’ capabilities and at the same time fostered
economic growth by enabling them to access a wider
segment of the market .
“Artisans of Kruja” believes that it contributed towards a
unified and distinctive Albanian brand, which sapiently blends
tradition and contemporariness, launching the new face of
Kruja.

Ne jemi një organizatë jo-fitimprurëse e dedikuar për
shpëtimin dhe ruajtjen e trashëgimisë materiale dhe
shpirtërore të ndikuar nga konflikti, neglizhenca apo
katastrofat natyrore dhe njerëzore. Ne e shohim punën tonë
si një kontribut jetësor për të ndërtuar demokracinë dhe
mbështetur të drejtat e njeriut. Ne jemi të paanshmëm sa i
përket palëve në konflikt, por jo kur vjen fjala për të drejtat e
të gjithë njerëzve për të gëzuar trashëgiminë kulturore – tani
dhe në të ardhmen.
Ne besojmë që projekti “Artizanët e Krujës” do të shërbejë
si shtysë për zhvillimin e qëndrueshëm të Pazarit të Vjetër,
duke qenë se kjo nismë rrit krijimtarinë dhe bashkon artikuj
bashkëkohorë për konsumatorë dhe tregje urbane me traditat
e vjetra. Projekti gjithashtu trajton zhvillimin krijues të biznesit
si dhe zhvillimin personal dhe profesional të artizanëvë të
përshirë në të.
Për më shumë të dhëna rreth punës sonë, lutemi t’i referoheni
faqes sonë të internetit http://chwb.org/albania/

We are a non-profit dedicated to rescuing and preserving
tangible and intangible cultural heritage affected by conflict,
neglect or human and natural disasters. We see our work
as a vital contribution to building democracy and supporting
human rights. We are neutral when it comes to conflicting
parties, but not to the rights of all people to cultural heritage
– now and in the future.
We believe the project “Artisans of Kruja” to be a driver for the
sustainable development of the Old Bazaar, as this initiative
boosts creativeness and merges contemporary products for
urban consumers and markets with antique traditions. The
project also tackles creative business development as well
as the personal and professional development of the artisans
involved in it.
For more information on our work, please refer to our
website http://chwb.org/albania/

“Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit” u krijua në 2009 nga
Fondi Shqiptaro-Amerikan i Sipërmarrjeve me mbështetjen
dhe inkurajimin e Agjensisë së Shteteve të Bashkuara për
Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe qeverisë së Shteteve
të Bashkuara te Amerikës. AADF është një koorporatë jo
fitimprurese e drejtuar nga Brodi, i cili operon në Shqipëri.
Misioni i Fondacionit është të ndihmojë për zhvillimin e
një ekonomie të qëndrueshme të sektorit privat dhe tënjë
shoqërie demokratike në Shqipëri dhe të kontribuojë
në stabilitetin e Evropës Juglindore. AADF do të
mbështesë disa programe për të çuar përpara misionin e
vet: arsim për zhvillim të qëndrueshëm, sipërmarrjen,zhvillimin e
lidershipit dhe mbështetjen e turizmit kulturor dhe eko-turizmit.

Për më shumë të dhëna rreth punës sonë, lutemi t’i referoheni
faqes sonë të internetit http://www.aadf.org/

“The Albanian-American Development Foundation (AADF)
was created in 2009 by the Albanian-American Enterprise
Fund with the support and encouragement of United States
Agency for International Development (USAID) and the United
States Government. The AADF is a not-for-profit corporation
governed by a Board of Trustees which operates entirely in
Albania.
The mission of the foundation is to facilitate the
development of a sustainable private sector economy and
a democratic society in Albania, and to contribute to
stability in Southeastern Europe. The AADF will sponsor
the following programs to further its mission: education
for sustainable development; entrepreneurship; leadership
development; and support for cultural tourism and ecotourism.”
For more information on our work, please refer to our
website http://www.aadf.org/

Idriz Çela
Kryetar bordi i tid kruja
head of the BOARD of tid kruja
“Zona për Zhvillimin e Turizmit” (TID Kruja) funksionon që
nga fillimi I vitit 2016 dhe synimi ynë është promovimi i
vlerave ekzistuese dhe përpkrahja për zhvillimin e turizmit në
qendrën historike të qytetit të Krujës, në mënyrë që të ketë
mundësinë të konkurrojë me zonat e biznesit turistik në afërsi
apo me qendrat/shoqatat e tjera, në të mirë dhe interes të
komunitetit. TID gjithashtu ka mundësuar ndërgjegjësim më
të madh dhe veprime konkrete për të ruajtur trashëgiminë
kulturore në Pazarin e Vjetër dhe promovimin e këtyre vlerave
nëpërmjet origjinalitetit të produkteve vendase.
Parë nën këtë prizëm, bashkëpunimi me CHwB Albania
ka qenë shumë frytdhënës në shtimin e larmishmërisë
së produkteve, duke i shtuar vlerë Pazarit, dhe duke i
përshtatur prodhimet artizanale me tendencat më të fundit
të kohës.
Përmes nismave të ngjashme, si “Tradition Costumes
Fashion Day”, apo “Programi i Nxitjes së Punësimit” (ofruar
nga Ministria e Mirëqënies Sociale e Rinisë) ne shpresojmë
të krijojmë një larmishmëri në ofrimin e produkteve
dhe shërbimeve në Pazar dhe shpresojmë që rinia të
ndërgjegjësohet dhe të afrohet pranë artizanatit duke ruajtur
traditën brez pas brezi.

“Tourism Improvement District” (TID Kruja) started operating
in the beginning of 2016. Its goal is the promotion of
traditional values that help support the development of the
tourism sector in the historic centre of Kruja, for the benefit
and interest of the local community. TID Kruja has also raised
awareness and undertaken concrete actions to preserve the
cultural heritage through the originality of local products.
From this perspective the collaboration with CHwB Albania
has been fruitful in increasing the variation of products
offered, raising the values of the bazaar and adapting
handworks with contemporary needs.
Through similar initiatives, such as “Traditional Costumes
Fashion Day”, or “Employment Incitement Program” (offered
by the Ministry of Social Welfare and Youth), we want to
increase the variety of products and services offered in the
bazaar. We also hope to raise awareness so that the younger
generation can come closer to the idea of artisanship and
pass on this tradition from generation to generation.

Vesna Avramovska

Kristina Mjeda

Dizenjatore, eksperte marketingu
designer, marketing expert

eksperte e prodhimit
product developer, production expert

Pazari i Krujës më pëlqen shumë. I admiroj dyqanet,
produktet e artizanët sa herë jam aty. Ajo që jam përpjekur të
bëj gjatë punës time me projektin “Artizanët e Krujës” është
të përqëndrohem në rivendosjen e besimit te vlerat dhe
produktet tradicionale mes artizanëve, shitëseve e turistëve.

I like the bazaar in Kruja very much. I admire the shops,
products and craftspeople every time. What I tried to do
while working for the project “Artisans of Kruja” is to focus on
building up the trust in traditional values and products among
the producers, shopkeepers and tourists.

Në përgjithësi, artizanët duhet të kenë më shumë besim te
aftësitë e jashtëzakonshme që kanë dhe duhet të jenë më
të gatshëm për të qënë pjesë e nismave, që i ndihmojnë
në ndërmarrjen e hapave drejt të qënit më të hapur ndaj
kërkesave të tregut. Është një proçes i gjatë, sigurisht, që
kërkon një mendje të hapur, një kërshëri të përhershme për
të renë, eksperimentim me produkte të reja e vëmëndje ndaj
reagimit të klientëve, por jam e sigurtë që artizanët e Krujës
janë në drejtimin e duhur.

Generally speaking, artisans need to have more confidence
in the great craftsmanship they offer and also be more
willing to take part in initiatives that can help them take the
necessary steps towards the needs of the consumers. It is
a long process, of course. One has to keep an open mind,
be curious, experiment with new products and listen to the
feedback of the customers. I’m confident that the artisans of
Kruja are on the right track.

Brezi i ri mund të luajë një rol aktiv në këtë proçes. Pazari i
Krujës ka pasuri të fshehura që mund të shërbejnë si burime
frymëzimi për ta. Të rinjtë duhet të mësojnë të punojnë në
zejet tradicionale në mënyrë që të realizojnë produkte të reja
që do të jenë tërheqëse për blerësit e rinj. Të rinjtë janë ata
që mund të sjellin erën e ndryshimit në Pazar.
Me mbështetjen e paltformave të ngjashme me projektin
“Artizanët e Krujës”, jam e sigurtë që pazari i Krujës do
të kthehet në një pikë tërheqëse e mikpritëse E imagjinoj
pazarin e Krujës si një vend ku teknikat tradicionale përdoren
për realizimin e produkteve për përdorim të përditshëm e për
suvenire.

This is how I see the young generation playing an active role.
There is a hidden treasure in the bazaar of Kruja, which can
serve as a great inspiration for them. They must learn the
traditional skills in order to make great designs which would
be attractive for new customers. They are the ones that can
bring some fresh air to Kruja.
With support of platforms such as the project “Artisans of
Kruja”, I am sure that Kruja Bazaar will become a nice and
welcoming spot. I imagine Kruja Bazaar as a place where
traditional techniques are utilized in production of products
for the tourist market and also for the needs of everyday
living.

Mendoj se Pazari i Krujës ka vlera unikale për vendin tonë
sepse, përveç bukurisë së peizazhit historik e arkitektonik,
ai është i pasuruar nga artizanët e talentuar që punojnë aty.
Bazuar mbi përvojën time si artizane e biznesmene them
se Pazari është në rrugë të mbarë drejt një zhvillimi të
mëtejshëm, me anë të të cilit do të arrijë t’u përgjigjet më
mirë kërkesave të tregut gjithmonë në ndryshim.
Në këtë këndvështrim, mendoj se projekti “Artizanët e
Krujës”, implementuar nga CHwB Albania, ka qenë tepër
frytdhënës për artizanët. Kemi krijuar marrëdhënie të
ngushta bashkëpunimi me njëri-tjetrin. Personalisht jam
përpjekur të transmetoj përvojën e familjes sime që merret
me artizanat prej katër brezash, kurse prej artizanëve kam
parë përkushtim e dëshirë për të përimirësuar ofertën e tyre
në treg.
Në këtë pike rol të rëndësishëm luajnë të rinjë. Përfshirja
e tyre do të ishte sukses i garantuar pasi ata janë më të
përshtatshëm për të sjellë ndryshimet e risitë e nevojshme
në artizanat. Dëshiroj dhe mendoj që kjo të ndodhë në
të ardhmen e afërt. Po ashtu, uroj që artizanët të jenë të
suksesshëm e të pasqyrojnë më së miri kulturën dhe traditën
e tyre në përputheje me prirjet e kohës. Uroj gjithashtu
që puna e bërë prej nesh nëpërmjet këtij projekti të këtë
shërbyer si një bazë për të hedhur hapa të sigurtë drejt të
ardhmes që të gjithë dëshirojmë.

I believe that the bazaar in Kruja has unique values for
our country because, besides its historic and architectural
landscape, it is enriched by the talented artisans working
there.
Based on my experience as an artisan and as a
businesswoman I think that the bazaar is on the right path
towards further development, through which it will be able to
better accommodate the needs of an ever-changing market.
In this perspective I think that the “Artisans of Kruja” project,
implemented by CHwB Albania, has been very fruitful for the
artisans. We have created close relationships among each
other. I have tried to transmit four generations of my family’s
experience with artisanship and I take back from the artisans
a great amount of commitment and desire to improve their
standing in the market.
The young generation has a big role in this aspect. Their
inclusion would be a guaranteed success as they are the
most appropriate to bring the needed changes in the bazaar.
I believe that this will happen in the near future. Also, I wish
the artisans to be successful and to represent their tradition
according to the contemporary trends in the best way
possible. I wish the work we have done through this project
to serve as a basis for the artisans to take steps towards the
future that we all aspire to.
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arJana cerhozi
qilimpunuese / Kilim maker
Ishte pasioni i mamasë time që më shtyu të mësoja
tezgjahun në ish-Artistiken e Krujës që në moshën 14
vjec. Në këto 35 vite jam marrë vetëm me tezgjah, sepse
kam menduar që zanati që mësohet nuk harrohet.
Vazhdimisht kemi bërë prodhime të vogla, por që nga viti
2005 e deri tani kemi ushtruar zanatin më gjerësisht.

It was my mother’s passion that first introduced me to the
loom at the age of 14, in the former Artistic- handmade
enterprises. Once you’re taught a craft you never forget; that
is why for the past 35 years it is all I have done. We have
always produced handworks, but since 2005 we’ve had a
constant business in this.

Në punishten time i kushtoj rëndësi pritjes e përcjelljes së
klientëve. Ata nuk arrijnë ta besojnë punën tonë po nuk na
panë duke punuar. U bën shumë përshtypje e pyesin si mund
të jenë këto punime dore.

In my workshop I give importance to hosting the clients. They
can’t imagine our handwork until they see us working on the
loom. Once they do, they’re amazed at how this can all be
done by hand.

Edhe fëmijët e shkollave vijnë shpesh në eskursione e
habiten tek na shohin. Afrohen e largohen sakaq e nuk kanë
shumë kureshtje për ta provuar. Të ishte mundësia, do të isha
shumë e lumtur t’i mësoja këta të rinj, vetëm për kënaqësinë
e të përcjellurit të kësaj tradite. Kur më jepet mundësia u sjell
atyre shembullin e një zonjë 70 vjeçare që vjen nga Kavaja
këtu me dëshirën për të mësuar.

We regularly have students visit our workshop and when they
see us working they remain quite shocked. Often they come
and go without ever trying to work on the loom themselves.
I’d be very happy to teach them just for the pleasure of
passing on this tradition. When I get to talk to them, I tell
them about a 70 year old lady that comes from Kavaja to
Kruja just to learn how to weave on the loom.

Edhe ne jemi duke mësuar nëpërmjet projektit “Artizanët e
Krujës”. Jam e kënaqur për këtë dhe mendoj që është një
model që duhet ndjekur dhe nga të rinjtë, pasi brezi ynë është
i fundit që punon me dorë. Uroj që përfshirja e tyre të bëjë të
mos humbë ky zanat i pastër e kjo traditë e lashtë.

The “Artisans of Kruja” project gives us the opportunity
to deepen our knowledge and I wish the next generation
to follow this example as we are the last to continue this
tradition. I hope the involvement of the younger generation
will prevent this beautiful craft and this ancient tradition from
vanishing.

dallËndyshe tabaku
qilimpunuese / Kilim maker
Tezgjahu më ka falur një dashuri të madhe në tërë këto
27 vite pune të pandërprerë me të. Unë nuk e kam të
trashëguar, e kam mësuar pasi përfundova gjimnazin, por
tani po mundohem t’ia trashëgoj vajzës. Është profesion
pak i vështirë dhe kjo nuk i tërheq të rinjtë, por gjërat po
ndryshojnë. Teksa e shohin nga jashtë, kjo punë u bie në sy
të gjithëve, i tërheq si magneti.

Over the past 27 years, the loom has been a great source of
love for me. I did not inherit this tradition, it was taught to me
after I finished high-school, but now I am passing it on to my
daughter. It is hard work, and that sometimes scares young
people away, but things are changing. Nowadays, people are
intrigued when they see us working the loom and that often
draws people into our workshop.

Rinia duhet të angazhohet sa më shumë me zejet pasi është
traditë që të jep frytin e punës. Vajza ime është stomatologe,
por rrobaqepësen, qilimpunuesen mund ta bëjë me dorën e
vet. Kështu jep kontribut edhe për të ruajtur traditën. Po të
mos ishim ne qilim punuesit, ky Pazar nuk do të ishte siç
është sot. Një vend pa traditë, është vend pa identitet.

The young generation should be more involved with
handcrafts, as it is a tradition that gives tangible results from
your hard work. My daughter is studying to become a dentist,
but she can also work as a tailor and a weaver. In this way
she helps to continue this tradition. If it wasn’t for us, the
weavers, this bazaar wouldn’t be what it is today. A place
without tradition is a place without an identity.

Zakonisht punoj tri javë për një qilim. Kam filluar të
eksperimentoj me modele më të larmishme, me ngjyra më
të ndezura pasi përpiqemi t’i përshtatemi edhe tregut. Ne
punojmë për të mbajtur familjen, shkollojmë fëmijët, por
ruajmë me fanatizëm edhe traditën e nuk duam që të na
humbin vlerat. Është kënaqësi e madhe kur shoh muze në
Kosovë e Berat të arreduar nga kjo punishte.
Projekti “Artizanët e Krujës” është i vlefshëm sepse ka
hapur guackën ku ishim futur. Trajnimet dhe udhetimet na
kanë hapur horizonte të reja. Falë tyre kemi eksperimentuar
suksesshëm duke bërë bashkë tradicionalen me modernen.

It usually takes me three weeks to work on one kilim. I have
started to experiment with different models and colours, as
we are trying to adapt to the market. We work to support our
family, to pay for our children’s education, but we also protect
our tradition as we don’t want our values to vanish. It gives
me a lot of pleasure to see museums in Kosovo and Berat
using rugs woven in this workshop.
“Artisans of Kruja” project has been a valuable experience
for us as it allows us to break out of our shells. The training
has opened up new horizons. Thanks to them we have
experimented successfully with combining traditional and
contemporary designs.

dëshire maja
qilimpunuese / Kilim maker
Kur u bëra 16 vjeç nëna vendosi të më përcillte zanatin e punimit
të qilimave, e tashmë kemi biznesin tonë ngritur mbi këtë traditë.
Por ndërsa unë e trashëgova këtë zejeme shumë dëshirë,
interesi nga të rinjtë mungon. Prandaj institucionet shtetërore
duhet të ndërhyjnë për t’i nxitur ata drejt këtij zanati. Skemat e
ish-Artistikeve kanë qenë shumë të mira për ne dhe ndoshta
do të ishte rasti të risilleshin. Nuk mund të lejojmë që të
humbasë tradita e punimit të qilimave, ashtu siç ka humbur ajo
e punimit të sixhadeve.
Në këtë aspekt, projekti “Artizanët e Krujës” ka qenë shumë i
mirëmenduar, pasi na ka shtyrë e mbështetur drejt realizimit
të punimeve që bashkojnë traditën, që s’duhet të humbasë
assesi, me të renë që tërheq më të rinjtë.

When I turned 16, my mother decided it was time for her to
pass the weaving tradition on to, thus nowadays our business
is uniquely based on this.
While I gladly inherited this craft, the young generation
today doesn’t seem to show much interest. This is why
state institutions should intervene to push them towards this
craft. The structure of former artistic – handwork enterprises
were really good for us and maybe it is time for them to be
introduced again. We cannot afford for this tradition to be
lost, as other ones have.
In this aspect, the project “Artisans of Kruja” has been really
well thought, as it has supported us towards the development
of handworks that combine traditions, which should not be
lost, with contemporary design that attracts the younger
generation.

elida Çela
Kostume popullore / traditional costumes
Vij nga një familje e thjeshtë, nga katër motra, unë jam e
vetmja që trashëgova këtë zanat nga nëna. Kur u hap
pazari filluam me këtë biznes të vogël. Fillimisht tregtonim
relike, ndërsa më vonë, me rritjen e interesit të blerësve për
kostumet tona popullore të mrekullueshme, iu riktheva punës
me dorë. Për mua nuk është vetëm punë e përditshme,
por një pasuri e pashlyeshme.

I come from a simple family and out of four sisters I was the
only one to inherit this tradition from my mother. When the
bazaar was open to private businesses, we opened this small
shop. At first we were selling antiques, but as the interest for
our beautiful tradition of handmade national costumes grew,
I came back to artisanship. To me it is more than an everyday
job, it is an immeasurable wealth.

Është një zanat i bukur, që e ruan të vjetrën e unë e punoj
me shumë deshirë, por kërkon pasion të madh. Dikur na e
ushqenin punën në programet shkollore dhe ende e kujtoj
mësuesen time që na mësonte si të punonim me gjilpërë.
Gëzohem kur shoh të rinj që studiojnë arte apo tekstile tek
vijnë e pyesin për procesin e punës së një kostumi popullor
dhe do të doja që të kisha një grup të rinjsh që t’i mësoja në
mënyrë që kjo trashëgimi të mos humbasë. Ky është zanati
i duhur për ata që e duan të bukurën dhe punën e pavarur.

I find it to be a very beautiful craft that preserves the past and
I enjoy working very much, but it requires a great amount of
passion. Before they would teach us hand working at school
and I still remember the teacher that taught me embroidery.
I am happy to see art or textile students coming and asking
for details of the process of creating a traditional costume
and I wish I had a group of students I could teach, in order
to prevent us from loosing this tradition. For those that love
beauty and working independently, this type of job is very
rewarding.

Projekti “Artizanët e Krujës” na ka dhënë ide të mrekullueshme.
Përveç punës së vazhdueshme më konsulentët, do të veçoja
edhe udhëtimet studimore që kemi ndërmarrë në Greqi,
Bosnje Hercegovinë e Maqedoni . Takimet me artizanët
atje, bisedat, vizitat në dyqanet e punëtoritë e tyre na kanë
frymëzuar si për krijimin e punimeve të reja, ashtu edhe
për përmirësime të vogla që mund të bëjmë në dyqanet tona.

The “Artisans of Kruja” project has given us great ideas.
Besides our continuous work with consultants I’d emphasize
the importance of the business trips we had in Greece,
Bosnia and Macedonia . Meeting the local artisans, talking
with them, visiting their work spaces and their shops has
inspired us to start developing new products and undertaking
small improvements in our shops.

lindita herri
qëndistare / embroiderer
Kam filluar qëndistarinë në vitin 1981, në fillim si nxënëse
për 6 muaj, e pastaj e punësuar. Me ndryshimin e sistemit,
struktura e punës ndryshoi e bashkë me bashkëshortin
filluam të punojmë me kostumet popullore. Është një punë
tërheqëse, të cilën e bëjmë me dashuri të madhe. Personalisht
e konsideroj të paçmueshme ndjenjën e së bukures që të
fal puna artizanale me kostumet tona popullore. Si artizanë
hasim përditë kërkesa të ndryshme dhe çdo gjë e përshtasim
sipas klientëve, por duke ruajtur me me zell traditën tonë të
vjetër.
Në Krujë vijnë shumë të huaj, shqiptarë, fëmijë, të rinj e
të reja. Të gjithëve u pëlqen qëndistaria, por nuk e marrin
nismën për të filluar ta mësojnë pasi u duket e vështirë.
Do ishte mirë që të arrinim të tërhiqnim brezin e ri drejt
punës artizanale. Kam besim se në të ardhmen do të vijë ky
moment, ku do të kemi mundesi t’i mesojmë ata mbi traditën
tonë të vjetër. Do të dëshiroja shumë ta trashëgoja zanatin
me të gjithë sekretet e tij.
Projekti “Artizanët e Krujës” ka qenë një shtysë e madhe
duke na hapur horizonte të reja. Kemi punuar me shumë
deshirë mbi dizenjot e reja të propozuara e shumë prej tyre
kanë qenë të sukseshme që në sezonin e parë.

I first started working with embroidery in 1981, first as a
student for six months and then as an employee. When the
political system changed, so did the work structure, so my
husband and I started working with traditional costumes.
The work is very attractive and we do it with great passion.
Personally, I believe that weaving traditional costumes is a
thing of great beauty. Each day we get a different request
and everything we do we adapt it to our customers, while
preserving our old tradition.
Kruja has a lot of visitors, Albanian, foreigners, kids,
youngsters. They all like embroidery, but no one seems to be
interested to start working, as it seems too difficult. It would
be very good if we managed to attract the young generation
towards artisanship. I believe that this moment will come in
the future, when we’ll be able to transmit our old tradition.
I would love to pass it on, together with all its secrets and
tricks.
The “Artisans of Kruja” project has been a great impetus by
opening new perspectives to us. We have worked hard on the
new designs and many of them have been successful.

ndriÇim GUNI
qeleshepunues / Qeleshe maker
Në familjen tonë përpunimi i shajakut ka kaluar brez pas
brezi. Në fillim ishte gjyshi im, pastaj babai, unë, e tani im
bir. Mbaj mend kur babai më detyronte ta mësoja këtë zanat
në moshën 20 vjeçare. Në fillim nuk më terhiqte, por pastaj
amaneti i të parëve pati peshën e tij te unë. Tashmë kam
arritur të përfshij edhe djalin tim e pres ditën kur do të mësoj
edhe nipërit të punojnë këtë zanat.
Është një punë e veshtirë dhe e lodhshme që kërkon shumë
sakrifica e çdo anëtar i familjes e çdo ambient i shtëpisë
është i përfshirë në këtë zanat. Pavarësisht lodhjes çdo
proces i punës është i rëndësishëm dhe i bukur për mua,
por do doja të veçoja punën me qeleshen, e cila është baza
e zanatit tonë.

In our family, felt working is a tradition passed on from
generation to generation. In the beginning it was my
grandfather, then my father, me and now my son. I remember
when my father would make me learn this craft at the age of
20. In the beginning I was not attracted to it, but with time the
will of our ancestors had its weight on me. Now I have been
able to include my son in this tradition and I look forward to
the day that I can teach my grandchildren.
It is hard work that requires a lot of sacrifices and every
member of the family and every room of our house are
included in it. Despite the long effort, every process is
important and beautiful to me, but I’d like to emphasize
working with the qeleshe, the Albanian traditional white felt
hat, which is the basis of our craftsmanship.

Vjollca Dollaku
qëndistare / embroiderer
Jam krenare që vij nga një familje artizanësh. Babai im ka
qënë mjeshtër rrobaqepës, ndërsa nëna ka qenë ajo që më
fali qëndistarinë që kur isha 15 vjeçe. Është një punë e pastër
dhe e bukur që e kam dashur që në fillim.

I am proud to come from a family of artisans. My father was a
master tailor, while my mother was the one that gave me the
gift of embroidery when I was 15. It is a pristine and beautiful
work that I have loved from the beginning.

Jam rritur me artizanatin e një ditë pa punuar me duket ditë e
shkuar bosh. Është një traditë e bukur që duhet kaluar edhe
te brezat e rinj.

I have been raised with artisanship. For me, a day without
crafting is a wasted day. It is a beautiful tradition that needs
to be passed on to the younger generation.
Recently technology has been our strongest co
mpetition but we want to pass our knowledge on to the next
generation before this tradition is lost. One of my brothers
is a doctor, the other an engineer but at least they can sow
their own trousers. I hope more youngsters will be attracted
to crafts.

Dëshiroj shumë të kem mundësi ta trashëgoj këtë traditë,
veçanërisht në kushtet e konkurrencës së fortë që teknologjia
po i bën punës artizanale vitet e fundit. Uroj që më shumë
të rinj të tërhiqen te kjo zeje, qoftë edhe si vellëzerit e mi që
qepin vetë pantallonat e tyre, siç i ka mesuar babai, edhe pse
punojnë njëri inxhinier e tjetri mjek.
Pavarësisht vështirësive, mendoj se situata për punën
artizanale po përmirësohet. Interesi i blerësve, kureshtja e
tyre, apo edhe projekte si “Artizanët e Krujës” që e kthejnë
vëmendjen nga puna e dorës, e dëshmojnë këtë.

Despite the difficulties I think that the situation for artisanship
is improving. The interest of the clients, their curiosity, or
even projects such as “Artisans of Kruja” that pay attention to
handcrafts are a proof of that.

Vjollca haxhiu
qilimpunuese / Kilim maker
Kemi qënë derë vajzash me një vëlla e prindër të traditës. Sa
mbaronim klasën e tetë na çonin në ndërmarrjen artistike të
Krujës, që asokohe kishte dy mijë punëtorë.
Në moshën 14-16 vjeçare punoja 4-5 orë në ditë. E keshtu
më hyri zeja në gjak. Unë, si fëmija i madh, bashkë me
motrën e dytë kemi trashëguar traditën e punimit te qilimave,
motra tjetër qëndis kostume popullore, ndërsa vëllai është
rrobaqepës.
Edhe vajzës sime infermiere ia kam mësuar tezgjahun dhe
punon njëlloj si unë, pa dallim fare. Do dëshiroja që dhe të rinj
të tjerë të ndiqnin shembullin e saj. Unë e shumë artizanë të
tjerë jemi të gatshëm të japim kontributin tonë që kjo traditë të
trashegohet te brezi i ri. Të rinjtë kanë dëshirë për artizanatin,
por shpërblimi i ulët i mban larg. Nëse shteti mundëson një
pagesë të vogël për nxënësin, atëherë ata mund të afrohen.
Në fillim edhe për mua ka qenë një zanat i vështirë, por tani
është pjesë e imja.
Mendoj se projekti “Artizanët e Krujës”ka qenë shumë
interesant e do dëshiroja të kishim më shumë nisma e
mundësi të tilla. Më pëlqejnë shumë të gjitha punimet që
kam realizuar nëpërmjet këtij projekti e jam e sigurtë që
mundi e puna që kemi hedhur në to do të vlerësohen në treg,
ashtu siç ndodhi që në sezonin e parë.

We are a traditional family of mostly girls and one boy. When
we finished the 8th grade our parents would take us to the
former artistic-handwork enterprise of Kruja, which at the
time employed 2000 artisans.
At the age of 14-16, I’d work 4-5 hours a day. This is how
weaving became a part of my life. My sister and I, as the
oldest children, have both inherited the tradition of loom
weaving, the youngest sister works with traditional costumes,
while our brother is a tailor.
I have taught my daughter how to work with the loom and she
is just as good as me, although she works as nurse. I wish for
other youngsters to follow her example. Together with other
artisans, we want to continue this tradition by passing our
knowledge down to the next generation. Young people want
to be involved, but it’s the low income that keeps them away.
If the state would give small reimbursements to apprentices,
then they could approach the craft sector. In the beginning it
was a lot of hard work for me too, but now it is part of who
I am.
I think that the “Artisans of Kruja” project has been very
interesting and I wish for there to be more initiatives and
opportunities like this one. I like each of the new products we
have developed through this project and I am sure that our
hard work will be appreciated in the market.

xhevdet bardhi
qilimpunues / Kilim maker
Prej 26 vitesh prodhojmë e shesim qilima, tërësisht prodhime
artizanale shqiptare, që nga leshi, fija e ngjyrosja. Nuk është
një punë e thjeshtë, pasi ne nuk tregtojmë, por demostrojmë
punime të trashëgimisë kulturore të qytetit tonë dhe të
Shqipërisë.

For 26 years now we have produced and sold kilims, entirely
handmade in Albania, from the woolen thread, to its colors.
It is not an easy job. We don’t just simply sell objects; our
products are a reflection of the cultural heritage of our city
and our region.

Janë zejet, artizanët, sixhadet, qilimat, mbulesat e shajet e
punuar në tezgjah që i tërheqin të gjithë drejt Krujës. Një
punim i blerë në këtë Pazar mbart një traditë qindra vjeçare
në modele, motive e simbole.

It is the crafts, the artisans, the rugs, the kilims, the table
cloths and the woven scarves that attract people towards
Kruja. A product bought in the bazaar, with its patterns,
symbols and different models, represents a tradition that
goes back hundreds of years.

Veshtirësia jonë më e madhe është se ngadalë po humbim
brezin e fundit që di të punojë në mënyrë artizanale. Po
përpiqemi t’i tërheqim të rinjtë drejt kësaj tradite, e cila të
fal gjithmonë punë e kënaqësi. Jam i sigurtë se ata që do të
afrohen do ta dashurojnë këtë traditë ashtu si ne dhe do të
jenë të suksesshëm.

Our greatest obstacle is that we are slowly loosing the last
generation of artisans that know how to weave on the loom,
which is why it is important to attract the younger generation
towards this tradition. I am sure that those who learn will love
it, just as we do, and they will be very successful.

Projekti “Artizanët e Krujës”ka qenë gjithashtu një ndihmesë
për të ecur drejt të ardhmes, për të rritur larminë e produkteve
që ofrojmë për t’iu përgjigjur më mirë kërkesave të tregut.

The project Artisans of Kruja” helped us to move towards the
future by bringing a larger variety of products in a way that
appeals to contemporary standards.
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