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EE-0 CREDITS

EE-0 is a site-specific video for Lumbardhi Cinema commissioned by KADIST and
Lumbardhi Foundation as part of the three-year project, «Not Fully Human, Not
Human at All»
In EE-0, the Greek myth of Arachne is re-contextualized in a poetic script, taking an
imaginative leap from antiquity into science fiction. Skewed and subverted storylines
from classic mythology are combined with anecdotal episodes found through field
research in and around Prizren, Kosovo. Ideas of repressed ancient female knowledge
and power are probed by storying of local urban myths, customs, and current sociological, ecological and cultural phenomena. The video is carried by the performer,
who is seen enacting text in a theatrical setting, and her gradual transformation into
the spider-character of Arachne. Reacting to the specific site of production in Kosovo,
Europe’s youngest nation-state, the idea of becoming is explored through the idea of
genesis, transformation, metamorphosis.
EE-0 is the first episode of the Europa Enterprise project and is based on the project’s
methodologies and concepts of research and new, feminist readings of established
myths and reconsiderations of the meaning of cultural heritage and the production of
artifacts for the future. EE-0 is ground zero for the further development of the Europa
Enterprise project, founded by Andreja Dugandžić, Jelena Petrović and Lala Raščić.
Europa Enterprise is a base for artistic research in which performative, discursive,
narrative, and audio-visual formats are created based on new readings of Eurocentric
myths and regional legends and legacies.
EE-0 është një video e përgatitur për Kinemanë Lumbardhi i komisionuar nga Kadist
dhe LUMBARDHI si pjesë e projektit trevjeçar, «Not Fully Human, Not Human at All»
EE-0, miti grek i Arachne-it është ri-kontekstualizuar në një skenar poetik, duke marrë
një hap imagjinar nga antikiteti deri në science fiction. Historitë e ndrydhura nga
mitologjia klasike janë të kombinuara me episode anekdotike të gjetura përmes
hulumtimeve në terren në dhe rreth Prizrenit.
Idetë e shtypjes se diturisë dhe fuqisë së gruas në lashtësi hetohen nga tregimet e
miteve urbane lokale, zakoneve, dhe fenomeneve aktuale sociologjike, ekologjike dhe
kulturore. Videoja është e interpretuar nga performuesja, e cila shihet duke cituar tekst
në një ambient teatror dhe transformimin e saj gradual në karakterin e merimangës
së Arahne. Duke reaguar në vendin specifik të prodhimit, në Kosovë, shtetin më të ri
të Evropës, ideja e të bërit hulumtohet nëpërmjet idesë se gjenezës, transformimit,
metamorfozës.
EE-0 është episodi i parë i projektit Europa Enterprise dhe bazohet në metodologjitë dhe konceptet e hulumtimit të projektit dhe leximet e reja feministe të miteve të
themeluara dhe rishqyrtimin e kuptimit të trashëgimisë kulturore dhe prodhimin e
artefakteve për të ardhmen. EE-0 është fillimi për zhvillimin e mëtejshëm të projektit
Europa Enterprise, themeluar nga Andreja Dugandžić, Jelena Petrović dhe Lala Raščić.
Europa Enterprise është një bazë për kërkime artistike në të cilat formate performative, me ane te formateve diskursive, narrative dhe audiovizuale krijohen bazuar në
lexime të reja të miteve Eurocentrike dhe legjendave dhe trashëgimeve rajonale.

Nataša Petrešin Bachelez

In 2017 Kadist launched a new series of international collaborations, taking regional
focuses as a geographic and conceptual framework. These projects are organized as
a three-year program series, realized through institutional partnerships in a region. All
programs presented during this three- year period are related to a key socio-political
issue of relevance to those situated in the region.
The three-year project «Not Fully Human, Not Human at All» consists of three seminars and artistic commissions that reflect on dehumanisation that characterises too
many activities that the humans have been doing in the name of “humanity” since
many years and throughout many civilisations. The title is borrowed from Donna Haraway’s text “Ecce Homo, Aint’ (Ar’n’t) I a Woman, and Inappropriate/d Others” where
she quotes Hortense Spillers, Black feminist theorist, speaking about the disposability
and inexistence of any legal subjectivity of slaves in America.[1] The project contests
this ongoing designation of disposability and analogy to waste that permeates the
discussions about post-humanist and inhuman condition in which the refugees and
asylum seekers, the civilians in the wars in or outside Europe, or indigenous communities continue to have to live with, along with many other deprivileged citizens and

Në 2017 Kadist filloi një seri të re të bashkëpunimeve ndërkombëtare, duke marrë fokusin rajonal si një kornizë gjeografike dhe konceptuale. Këto projekte janë
organizuar si një seri programesh trevjeçare, të realizuara përmes partneriteteve
institucionale në rajone të caktuara. Të gjitha programet e paraqitura gjatë kësaj periudhe trevjeçare janë të lidhura me çështje të rëndësishme socio-politike, që janë me
rëndësi për ata që ndodhen në atë rajon.
Projekti trevjeçar «Not Fully Human, Not Human at All» përbëhet nga tre seminare
dhe komisione artistike që reflektojnë në dehumanizimin që karakterizon shumë
aktivitete që njerëzit kanë bërë në emër të “njerëzimit” që prej shumë vitesh dhe gjatë
shumë qytetërimeve.
Titulli është i huazuar nga teksti i Donna Haraway, “Ecce Homo, Aint ‘(Ar’n’t) I a
Woman, and Inappropriate/d Others”, ku citon Hortense Spillers, teoricienisten
feministe, duke folur për disponueshmërinë dhe mosekzistimin e ndonjë subjektiviteti
ligjor të skllevërve në Amerikë. [1] Projekti konteston këtë përcaktim të vazhdueshëm
të disponueshmërisë dhe analogjisë ndaj mbeturinave që përshkon diskutimet rreth
gjendjes posthumaniste dhe çnjerëzore në të cilat vazhdojnë të jetojnë refugjatët
dhe azilkërkuesit, civilët në luftërat në ose jashtë Europës, komunitetet indigjene, dhe
shumë qytetarë dhe banorë të tjerë të paprivilegjuar.

The first research seminar and artistic commission started in 2017 at the Lumbardhi
Foundation in Prizren, in Europe’s youngest state Kosovo which in 2018 celebrates its 10
years of existence and is a country belonging to a historically and politically very charged
area called “the Balkans” or South Eastern Europe. The two days event brought a performance by Lala Raščić and keynote lecture by Jelena Petrović, announcing their collaboration with Andreja Dugandžić on the first commission, Europa Entreprise. The following
day focused on a regional meeting of cultural practitioners and activists working in the
field of commoning in Kosovo and its neighbouring countries (Albania, Greece, Serbia,
Bosnia, Turkey and Macedonia). The first commission, the video installation and performance Europa Enterprise, is an homage to millenia-old resistance to patriarchy. Through
feminist reading of the repressed ancient female knowledge and power in the local urban
myths and Greek mythology of the myth of Arachne, Andreja Duganđžić, Jelena Petrović
and Lala Raščić give voice to transform the European roots of toxic social representations
and punishments exercised on women.

Gjatë tre viteve të projektit, fokusi mbetet në vendet dhe territoret brenda Evropës që
janë në periferi të saj, që i nënshtrohen një procesi të vazhdueshëm të dekolonizimit
ekonomik, social dhe politik dhe që nxisin të menduarit e qëndrueshëm në lidhje me
burimet dhe arsimin. Koncepti që mbizotëron rreth nocionit gjeopolitik të Jugut Global
në Evropë dhe dekolonizimit të konceptit të njeriut do të formojë një trajektore të rëndësishme fizike.
Seminari i parë hulumtues dhe komisioni artistik filloi në vitin 2017 në Kinemanë Lumbardhi në Prizren, në shtetin më të ri të Evropës, në Kosovë, i cili në 2018 festoi 10 vitet
e ekzistencës dhe është një vend që i përket një zone historikisht dhe politikisht të
ngarkuar me emrin “Ballkani” i Evropës Juglindore. Organizimi dy ditor solli një shfaqje
nga Lala Raščić dhe ligjeratë nga Jelena Petrović, duke njoftuar bashkëpunimin e tyre me
Andreja Dugandžić në komisionin e parë, Europa Entreprise. Dita tjetër u përqendrua
në një takim rajonal të praktikantëve kulturorë dhe aktivistëve që punojnë në fushën e
përbashktës në Kosovë dhe në vendet fqinje (Shqipëria, Greqia, Serbia, Bosnja, Turqia
dhe Maqedonia). Komisioni i parë, instalimi i videos dhe performanca Europa Enterprise,
është një homazh për rezistencën mijëvjeçare ndaj patriarkatit. Përmes leximit feminist të
gruas së lashtë të shtypur, dituria dhe fuqia në mitet urbane lokale dhe mitologjinë greke
të mitit të Arachne, Andreja Duganđžić, Jelena Petrović dhe Lala Raščić ngrisin zërin për
të transformuar rrënjët evropiane të përfaqësimeve toksike sociale dhe ndëshkimet e
ushtruara për gratë.
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inhabitants.
Throughout the three years of the project, the focus remains on countries and territories
within Europe that are on its outskirts, that undergo a continuing process of economic, social and political decolonisation and promote sustainable thinking in relation to
resources and education. Conceptual meandering around the geopolitical notion of the
Global South within Europe and the decolonisation of the concept of the human will form
an important physical trajectory.

The project Not Fully Human Not Human at All continues this autumn in the heart of
the European Union and into one of the most politically and socially divided countries
of the Western Europe, Belgium. There the second artistic commission of the artist
Daniela Ortiz talks about the role of the Western legal system in the construction of
extractivist, racist and neo-colonial global structures. The project’s final research seminar and the third artistic commission would happen in the most South Western point
of Europe, Portugal, which currently represents a political hope in Europe with its current socialist and anti-racist government. The third commission of the artist Valentina
Desideri and artist and philosopher Denise Ferreira da Silva will open our imagination
to other ways to think, image, and, exist in the world while asking: “what if we considered the human through the elements? Would it impact how we deal (intellectually
and politically) with the most dramatic global issues of our times?”
[1] Donna Haraway, “Ecce Homo, Aint’ (Ar’n’t) I a Woman, and Inappropriate/d Others:
Human in a Post-Humanist Landscape », 1989 : Slaves were unpositioned, unfixed, in a
system of names; they were unlocated and so disposable. In these discursive frames,
white women were not legally or symbolically fully human, slaves were not legally nor

Projekti “Not Fully Human Not Human at All” vazhdon këtë vjeshtë në zemër të Bashkimit Evropian dhe në një nga vendet më të ndara politike dhe shoqërore të Evropës
Perëndimore, në Belgjikë. Atje komisioni i dytë artistik i artistes Daniela Ortiz flet për
rolin e sistemit ligjor perëndimor në ndërtimin e strukturave ekstravistike, raciste dhe
strukturat globale neo-koloniale.
Seminari përfundimtar i hulumtimit të projektit dhe komisioni i tretë artistik do të
ndodhë në pikën më jugore të Evropës, Portugali, e cila aktualisht përfaqëson një
shpresë politike në Evropë me qeverinë e saj aktuale socialiste dhe anti-raciste. Komisioni i tretë i artistës Valentina Desideri dhe artistes dhe filozofes Denise Ferreira da
Silva do ta hapin imagjinatën tonë në mënyra të ndryshme të të menduarit, imagjinuyarit dhe ekzistuarit në botë duke pyetur: “Po sikur ta konsideronim njeriun nëpërmjet
elementeve? A do të ndikonte se si ne merremi (intelektualisht dhe politikisht) me
çështjet më dramatike globale të kohëve tona? “
[1] Donna Haraway, “Ecce Homo, Aint’ (Ar’n’t) I a Woman, and Inappropriate/d Others:
Human in a Post-Humanist Landscape », 1989 : Skllevërit nuk ishin të pozicionuar,
te pa fiksuar, në sistemin e emrave, ata ishin të pa lokalizuar dhe të disposable. Në
këto korniza diskursi, gratë e bardha nuk ishin ligjërisht apo simbolikisht plotësisht
njerëzore, skllevërit nuk ishin fare ligjërisht dhe as simbolikisht njerëzorë.
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INTRO
ANNOUNCER:
Be careful now, for the narration of myths is not without consequence
for the one who recites and those who listen.
PART I: ARACHNE’S CHORUS
Low is her birth and small is her native town
Her, lately dead, mother, of vulgar birth
Idiom, her father, humble too.
Yet, through great towns of Lydia
The daughter is known
For her art alone.
She is Arachne of Maeonia.
Yes, it’s true
Nymphs,
Shepherds,
Whoever’s there
Drop what they do,
Freeze and stare
Wool, spindle, and an eager thumb
Oh, what joyful sight of
What she has done.
She boasts:
“The wool unravels the truths
My pictures are justice.
Bullets.
I shall be on every wall
Future is me.
Athene who?
She is not the boss of me.”

“I make no alliance
I’ve got no guidance
I am the spinner
Here to deliver
Come Athena
Let us battle
If you win,
Do what you will
With me.”
She is here!
Pallas Athene
The bright eye shine
And nymphs bow down.
Arachne stays calm,
Blushes just a little
And stretches her palms.
The goddess and Arachne
Take their posts
Their threads
Over frames,
Hands.
Ready, steady, go.
They both work quickly.
In luminous purple.
Shades with light
And threads of gold.
Fingers run, run with zeal
Same, same, but different
In the last extreme.
One is Arachne,
Other is Athene.

And now, enter Athene:
“You quick on tongue
Boost no more
Your skill’s not your own
Seek all the fame
But yield place to the goddess.
Beg, you insolent girl, beg.
Say: Athena,
I beg your pardons.”

Athena weaves
The hills of Mars
Ten Gods
Sitting on thrones
Zeus in the middle.
She in glorious clothes.
Shield, helmet and a spear.
Powerful and benevolent.
An olive tree.
Victory.

Wedded to her will, wool
And her slender spindle.
She refuses to yield,
Defies the goddess
Textere - to weave.

Then she weaves
In four corners
Small figures in contest
Mortals who dared

Hubris they made
And their miserable fate
It’s what awaits Arachne
The poseur.
The daring madwoman.
Not a trace of mercy.
Who could out-weave this perfection?
Show us your web Arachne.
We can see the glory in your eyes.
Is it triumph you visualize?
Indeed,
Arachne weaves
Twenty scenes
Deeds of the mighty gods
Not flattering ones
Corners with rape
Where gods take another shape
And for pleasure sake.
They rape, rape.
One:
Zeus, turned into a handsome white bull
Seduces a girl and rapes her,
By horns she takes him
And on his back, they sail the sea
To Crete where she will be queen.
She looks back and waves
To the shore she left
Her native land,,
Europa is her name.
On the back of her ravisher.

His wings beating above
The queen of Sparta, Leda
Dead-like, helpless
His seamen in her
She will be Helen.
Or Medusa?
With poisonous snakes, instead of hair
She wasn’t always this scare
The mere sight of her turns people to stone.
She was a pretty Gorgon
Until she was raped
By Poseidon and
Finished off by jealous Athene.
Danaeas, the princess of Argos
Hidden away in bronze tower
Yet, Zeus in the guise of a golden shower
Rained on her. In her.
Me too: I, Aegina,
Him, the great flame
Takes me away.
Me too: Antiope
Raped by Zeus the satyr
Filled with twins.
Me too: Alcamene.
Deceived and raped.
He turned into my husband
Can you believe that?
Me too: Amphissa, Issa
Taken by Apollo,
Left with a son,
I didn’t want one.

Zeus abuses.
Two:
Zeus is an eagle
Who cWho chases Asteria
Who escapes
With desperate means
She turns into a quail
Plunges into the sea
And becomes an island.
A woman-island.
Zeus needs no excuse.
Three:
He’s a swan

And all those deeds
Difficult to weave,
Like distrust on Europa’s face
You can tell she’s scared.
Like, real scared,
And real bull and real swelling waves.
And how Zeus’s deity shines out
Through his hide.
Apollo, Poseidon,
Dionysius and Cronos
All disclosed
And the only flaw is
The truth of cloth.
She could’ve went on and on

But that cloth was just this long.
Around though,
She weaves a lovely frame
Ivy and flowers,
No shame.
The blame’s on them.
It’s hubris, yes.
It’s the truth she addresses.

INTERIM

Atta girl.
Neither Athens nor Envy could object.
What mortal hands here project.
Hers is better. It’s jJust perfect.

ANNOUNCER:
So, what follows is a part where Arachne emerges as a self-modified
techno-body, as the AI framework of a spaceship called the Europa
Enterprise, which is sailing through mythical time, with the Muses in
tow, on a concrete mission of creation of new myths consistent with
Xenofemnist maxims.

Enraged with cloth
Athena tears it down
Breaks the loom
And takes the shuttle
From Mount Cytorian
And for her crimes
She strikes Arachne
On the forehead
A dozen times.
Arachne stunned
Arachne proud with
Some rope she found
A noose she bound
And around her neck
She attempts to hang.
“Live then!”
Pity takes over Athena
And she lifts her up.
“Live then! But hang, you brazen girl
Yes, you will live, but you will hang
Spin there, forever and ever.”
She sprinkles her with Hecate’s herb
And Arachne’s hair falls of.
And her nose and her ears fall of.
Her head becomes very small
And she is very small in her whole body.
And those truth bearing fingers
Become now long, long legs.
The rest of her is belly
From which she nevertheless
Extends a thread.
She will weave for eternity.

ANNOUNCER:
Part II will begin on the other screen in a few moments, so I suggest
you make your way there.
ARACHNE:
I am hungry.

PART II
ARACHNE:
The Narrator commands the muse, “Tell me:” enn-eppe.
And what do you think the Muse is gonna tell him?
What is left to tell?
That the world is volatile; that the world is artificial,
and that we are at a cusp?
What epic can the Muse still inspire?
And why would she bestow her knowledge gladly, transfer it?
Why? So that Homer can remain a he?
No, the Muses have gone obdurate to the Narrator’s commands.
Why engage in futureless repetition of the tales and stories that the
Narrator is the creator of, and is sure to know?
And why regurgitate the tale of how the Mediterranean boiled with
Daeneases and Perseuses alike?
And how we trawled those waters for the debris of equality, where
the society decided to take a data dump? Duped.
The webbing of our nets intercepted, gashed, leaked, mangled, and
appropriated.
Narrator, I’m sorry to inform you that Olympus has been inherited by
technocrats. Halcion has been top-mined.
And as it lays in ruins, austerity reigns, and the wells of ambrosia
have run dry.
Narrator, are we still at odds? Are you still insistent on your natural
order?
Oh, Hegemon! Don’t you remember how you liked to treat your first
scientists? How your natural order loved to send us to the stake, and

how your sadistic instincts proliferated. How your natural order loved
to punish, obscure, and decapitate the real mysteries of land, the
chthonic order and the guardians of her shrines that you could not
penetrate - no matter how hard you fucked. And for what? You were
still terrified, envious, greedy.
Well, guess what?
I’m also hungry.
Long it has been that the mysteries were kept in the dark,
and the tactics stored in the ones who cannot speak.
Eleusis’s memory almost died.
Feared, yet acknowledged, but not respected, but when consulted,
dismissed, behind closed doors, latticed windows and gates.
Defamed, defaced.
Yet, still full of presence.
A mystery never admitted.
Such is the lot of her. It’s always in spite of… Lots of yets…
Virgin births, epiphanies,ecstasies, apotheosis in the end.
Hegemon. You.
Still, you, amongst these ruins, you, have the nerve to command a
tale.
Don’t you know that the truth will be found on the bottom of a sports
bag during and unrelated raid.
You’ve got it coming, we’ve got it made, and
who was it that said:
“One can conceive of a very ancient myth, but there are no eternal
ones.”
Does thise Narrator even know where we are?
Does he know that it takes an oracle to this ship?
PART III: SHE-MESSENGER
ANNOUNCER:
Enter Arachne and She-messenger.
ARACHNE:
(Enters from left and weaves a ten-man string figure.)
ANNOUNCER:
Arachne starts.
ARACHNE:
Weaving forever in suspended duration
Where forever is a blink,

And my web trembled and
Down a web of resistance
I slid to snatch my prey
But, lo and behold!
My she-messenger, she met me halfway.
Enn-eppe. Tell me,pray.
What news you bring from the land of mortals?
What oracular wonders did you attest to
To request this audience in such haste?
It’s not all lost, though?
There is divination, remnants of power,
my web senses the reverberation.
The silk echoes,
Are there rumors of a revolution?
ANNOUNCER:
The She-messenger replies.
SHE-MESSENGER:
True, Arachne, how did you know?
Your knot is not only yours to bear!
I witnessed a fantastic sight,
A ritual, not lost,
A group roping down the Luna at full moonlight!
All this happened in place of possibility,
Emerged from a land of contest and mystery,
Imagine!
A blank slate!
ANNOUNCER:
Arachne then says.
ARACHNE:
Well what are we waiting for?
Let’s retire to this land
Where all memory is erased.
Start from scratch. Contact high.
Breathe in the vapors of the intoxication.
Bless the children.
Sprinkle rose water on them,
Let’s retire to the sheltered garden.
Start the divination!
ANNOUNCER:
The She-messenger confronts.
SHE-MESSENGER:
I saw forts and pigeons, witches, vampires, and bats
Drowned brides, raped sisters, murdered daughters, and wives.
Buried alive.

And rooms, ancient rooms, reserved only for men.
They feign ignorance,
But they still have them.
And those on the graveyard, invoking fertility,
Brought to knees,
Renounced by society, renounced by family.
The mysteries you seek
Might have been inherited by the meek.
And the ones that in spite retain memory,
Are badgered into humility.
And this tale is lost in the narration of men.
For of the ritual, of which I tell have attested,
The whole group of women was corralled,
Naked, and arrested.
And there they fade into urban myth,
I really tired, Arachne,
For I kneow this information with,
You could provide evidence,
For ancient wisdom’s precedence.
And I sent all your troops, spiders, spies, and crooks,
To look in all the nooks,
And they looked up every lead, turned every tongue.
They followed the police, magic, and the people trail,
But no one could say
What those witches did that day.
At last, a name emerged, to end this quest,
The name of the sorceress.
That would have known best.
And the troops, they shuffled down quickly to glean
What she could have said,
But alas, Arachne, by the time they found her,
The old woman was dead!

You still can’t see me.
But I see you.

PART IV

I am Arachne, the archetypical spider,
My web is the superstructure.
I am text.
I am he, she, it, we, they.
The non-place where all the metaphors meet.

Cephalothorax, spinnerets, and abdomen,
To this darkness I was condemned
To weave forever, silenced,
Exiled from the world of men.
Cushioned in this lush crepuscule of reality,
In the gloom, quietly
Self-modifying in ravishing hunger.
Spinning through eternity,
In the corner of suspended duration and mythical time,
I build a dark web, only mine.
Spinning through eternity,
I own my transformation,
This superior techno-body.

I am Arachne, the infinitesimal spider.
I, this small body shitting silk,
My anatomy, exoskeletal efficacy.
And in such a state many eyes I begot,
Composite, each a sensor, my vision obscured
By new perspectives of the world.
No feeling for depth, color, nor space,
Your face I could not recognize,
Just texture, light, and time.
My altered senses altered my mind,
I operate in the other aeon.
The Arachnocene!
The dawn of the new mythical being.
Let us all grow eight eyes and legs.
It is time to snatch the Gorgon head,
And rejoin it with her body.
I will weave my tubular net so we can warp through space,
And I’ve already tented the planes of pasts,
presents, futures,
Extending over one Shiva’s breath, Rhea’s dream,
A new state is approaching,
I’ve coated them all with my weaving.
I feel the meaning caught in my web.
For, since this monster I’ve become,
With this structure, I am one.
And up a silk a conversation crept,
It reverberated of a becoming.
Deep earthen time running,
Out.

Arachnoscope
Arachnoscape
Arachnosphere
Arachnosoul
Arachnotopia
Let me speak!
Yet, I have no tongue in this arcahnomorphic body,
The cosmic winds that blow through
my web intone my diction.

Bury me in the foundation
Of this new house,
And, I will lace your concrete with my spider silk.
Stronger then Kevlar®,
A transfer of power,
Extending fourfold, bulletproof,
Withstanding all the pressures the universe exerts.
And we will be catapulted so far, galaxies will whizz by.
And suddenly you realize:
You are sailing through suspended time aboard Europa Enterprise.
“Sing now Muse of the company of women…”
And that is where his historic poem
Is lost, terminated, fragmented.
A chapter yet to be composed.
But what luck, that when beckoned: “enn-eppe,” the Muse,
She will come out into the light.
Even though that Halcion has been top mined,
And the daughter of Mnemosyne has fallen silent,
You know, she’s a migrant.
Well, don’t worry.
Her sisters and she
Are right here with me,
Sailing through suspended duration and mythical time,
They rhapsodize
Aboard Europa Enterprise.
Like Penelope’s deception, like the cloth, that is meant
To be destroyed, like I devour my web after it has been set.
It’s never is about completion,
It’s always about looping, morphing,
Web building,
Black is the new becoming.
Like this natural order that I’ve set out to hack.
Becoming is the new black.
THE END
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HYRJE
KALLËZIMTARI:
Kini kujdes tani, se narracioni i miteve nuk i le pa pasoja ata që i recitojnë e ata që i dëgjojnë.
PJESA I: KORI I ARAKNESË
E përulur prejardhja dhe i vogël qyteti
Nëna e vdekur nga rrënja e pagdhendur
Edhe i ati, Idmoni i thjeshtë.
Akoma, anembanë Lidisë, çika me nam të gdhendur
Për artin e vet: Arakneja e Majonisë.
Po, është mirë e ditur
Që edhe nimfë edhe çoban
E kushdo tjetër që e takon
E ndal hovin dhe shtangen të mahnitur
Me agërshak që ajo e sjellë,
Oh, sa të knaqet syri
Kur sheh se si leshin ajo e tjerrë.
Lavdëron vetveten:
Leshi i shpalos faktet,
Pamjet e mia janë të drejta si plumba.
Në çdo mur do t’i vendosi aktet
Sepse fatin e kam në qime
Cila Atinë me thoni ju?
Ajo nuk është shefja ime.
E tani, Athina futet:
Gjuhën e paske të gjatë,
Lavdin hiqe,
Sa për aftësinë tënde të thatë!
Merr famë sa të duash,
Por nën zojën tënde ta mbash çmimin.
O vajzë e pafytyrë, lutu!
Thuaj: Athinë,
Falma gabimin!
E kapur për lesh
E me boshtin e hollë
Arakneja refuzon dhe pa u përkulur
E kundërshton Athinën
Bashkë me ligjin e thurur.

Nuk bëj afri
Nuk lejoj për t’u drejtuar
Unë jam tjerrëse
Vetëm e vetëm për të prodhuar.
Eja Atinë
Ne duhet garuar,
E nëse ti del e para,
Mund të bësh çfarë të duash.
Ajo është këtu!
Athina e Pallas
Vizëllima e syve të ndezur
Që i përkulë nimfat e puqura.
Por Arakne rri e qetë
Ca faqet e skuqura
Dhe i tendos shuplakat.
Perëndesha dhe Arakne
I marrin pozitat
Fijet e leshit
Mbi kornizat e vekut,
Duart.
Një, dy, nisu!
Te dyja punojnë shpejtë,
Në të vjollcën e hirit.
Hijëzimet i bëjnë me dritë,
Kufizimet e floririt.
Gishtat me u vrapojnë me zell,
Njëjtë në vek, por ndryshe në letër,
Sepse perëndesha është një,
Kurse mortalja tjetër!
Athina qëndis kodrat e Marsit,
Dhjetë Zotërat e ulur nëpër frone.
Zeusi midis tyre, dhe ajo vetë aty
Me veshjen e saj të lavdishme.
Me helmetë, shtizë dhe parzmore.
E mëshirueshme dhe e fuqishme.
Me një pemë ulliri dhe simbol fitore.
Pastaj i thurr në katër qoshe
Figurat e vogla në garë,
Të vdekshmit që guxuan
Dhe arrogancën që ushtruan,
Sikur Arakneja!
Kjo pozerkë kokëboshe.
Kjo trime e përdalë.
Kush mund t’ia kapërcen një përkryerje të tillë?
Tregona atëherë tapiserinë tënde Arakne.
A i përshtatet krenarisë që e ke në ballë.

A është e vërtetë apo vetëm fjalë e përrallë?
Arakne i thurr njëzet skena, veprat e perëndive,
Qoshet e mbushura përplot me përdhunime
Nga zotërat e maskuar që mashtrojnë,
Që duke bërë qef përdhunojnë e përdhunojnë.
Një:
Zeusi shndërrohet në dem të bardhë.
E josh vajzën, e përdhunon të shkretë,
Ajo i mbahet për brirë, lundron mbi kurrizin e tij
Përtej detit, ku do të sundojë në Kretë.
I shikon pas, brigjet dhe valët e bardha
Nga shala e një zoti të veshur si lopë,
Bregun që po e braktisë, kullosat dhe lulet
Atdheun e quajtur Evropë.
Zeusi abuzon.
Dy:
Zeusi është shqiponjë
Që i lyhet Asterisë
E cila duke ikur bëhet thëllëzë
Dhe hidhet në det si mizë.
Shndërrohet në ishull,
Ishull i grave.
Zeusit nuk i duhet justifikim.
Tre:
Ai është mjellmë
Me krahët që rreh përmbi
Mbretëreshën e Spartës, të bukurën Lidi,
Ky peshk i cofur, e i paaftë me i rezistu farës së tij,
Do të bëhet Helenë.
Ose Meduzë
Me gjarpërinjë helmues për qime dhe flokë,
Ndonëse të bukur e kishte kokën dikur
Nuk ishte tmerruese, jetonte mbi tokë !
Por tani me një shikim i shndërron njerëzit në gurë.
Danaeas, princesa e Argosit
Në kullë të bronzit po qëndronte e fshehur,
Akoma, Zeusi në formë shiu të floririt
Iu fut thellë në gjirin e etur.
Unë poashtu, Egjina,
E ikur nga flaka e madhe,
Dhe unë, Antopa,

E përdhunuar nga Zeusi satir,
E pllenuar me binjakë.
Unë poashtu, Alkamena,
E mashtruar dhe e përdhunuar:
Ai u shndërrua në burrin tim,
A mund ta besoni?
Edhe une, Amfisa, Isa
E rrëmbyer nga Apollo, me djalë në bark,
Që nuk e deshta.
Dhe krejt ato vepra,
Vështirë për t’i qëndisur,
Sikur dyshimin në fytyrën e Evropës
E frikësuar dhe e harlisur,
Përnjëmend e frikësuar
Dhe demi i vërtetë dhe valët e vërteta
Si rrezaton hyjnia e Zeusit
Jashtë lëkurës si jeta.
Apollo, Posejdoni,
Dionisi dhe Kronosi
Të gjithë të demaskuar
Me të vetmen të metë
Të vërtetën e petkut të zbukuruar.
Arakneja do të vazhdonte
Por pëlhura nuk kishte më vend,
Sidoqoftë rreth saj e thurri nje kornize
Me lule dhe hardhi.
Pa nguruar.
Ata janë fajtorë.
Arrogancë, po,
Të vërtetën ajo e adresonte.
Ishte vajza.
As Athina e as Zilia nuk mund ta kundërshtonin
Një mrekulli të duarve mortale që po e projektonin
Këtë perfeksion.
E tërbuar me rezultatin,
Athina e shqeu pëlhurën,
E theu vekun
Dhe e kapi meqikën,
Nga malet e Kitorit,
Dhe për krimet e zbuluara
E goditi Araknën në ballë.
Dymbëdhjetë herë.
Arakne e trulluar
Arakne e krenuar
Një lak ajo lidhi

Rreth qafës së vet për t’u varur.
“Jeto atëherë!”:
Athina ndjeu keqardhje
Dhe e ngriti lartë.
“Mund të jetosh! Por e varur, ti vajzë e pacipë
Po, do të jetosh e do të varesh
Tjerr aty, gjatë gjithë kohës.”
Perëndesha e spërkati atë me helmin e Hekatës
Dhe flokët e Araknës filluan të binë,
Dhe hunda dhe veshët,
Koka iu tkurr e iu bë e leshët
Edhe trupi iu bë sa kokrra e misrit
Gishtat e së vërtetës iu bënë këmbë të gjata
Dhe barku i madh…
Nga i cili ajo tani e tërheqë fillin.

Jo, muzat po i refuzojnë urdhërat e Kallëzimtarit.
Pse të merremi me përsëritje të kota të përallave e tregimeve të cilat
i ka krijuar Kallëzimtari dhe të cilat ai i di mirë?
Dhe pse ta ripërtypim tregimin e Mediteranit të zier me Danetë dhe
Persetë?
Dhe si i peshkuam ujërat për copërat e barazisë, ku shoqëria vendosi
t’i hidhte të dhënat?
Lidhja e rrjeteve tona e kapur, e prerë, duke pikuar, e copëtuar dhe e
përvetësuar.
Kallëzimtar, më vjen keq për t’iu informuar, por Olimpi është
trashëguar nga teknokratë. Halcioni është nxjerrë. Dhe derisa shtrihet në gërmadhe, shtrengimi ekonomik sundon, dhe krojet e ambrozies janë shterrë.
Kallëzimtar, a jemi ende në kundërshtim? A ngul ende këmbë në
rendin natyror?

Ajo do të thurrë sa t’jetë bota.

KALLËZIMTARI:
Pjesa e II do të fillon në ekranin tjetër pas disa çastesh, andaj ju sugjeroj të kaloni andej.

Oh, Hegjemon! A nuk të kujtohet si kishe qejf ti trajtoje shkencëtarët
tu të parë? Se si rendi yt natyror na ngulte ne hunj dhe se si instinkti
yt sadistik proliferonte. Se si rendi yt natyror kishte qejf të dënonte,
mshefte e sakatonte misteret e vërteta të tokës, rendin ktonik dhe
kujdestarët e tempujve të saj që ti nuk mund t’i penetroje – pa marrë
parasysh se sa fort i qije.
E për çka? Ende ishe i frikësuar, ziliqar, i pangopur.

ARAKNE:
Jam e uritur.

Eh, hajt qëlloja?
Edhe unë jam e uritur.

KALLËZIMTARI:
Në këtë pjesë Arakne del e vetë-modifikuar, si një trup mekanik, si
inteligjencë artificiale e një anije kozmike të quajtur Ndërmarrja Evropa, e cila është duke lundruar nëpër kohë mitike bashkë me muzat
e lidhura, në një mision të krijimit të miteve të reja sipas parimeve
Ksenofeminine/ste.

Shumë gjatë misteret janë mbajtur të mbyllur në terr,
dhe taktikat janë ruajtur në ata që nuk mund të flasin.
Kujtesa e Eleut gati e vdekur.
I druajtur, por i falenderuar, ama i parespektuar, por kur i konsultuar, i
shkarkuar
Prapa dyerve të mbyllura, dritareve dhe portave të griluara.
I diskredituar, i dëmtuar.
Akoma, plot prezencë.
Mister i papranuar.

NDËRKOHË

PJESA II
ARAKNE:
Kallëzimtari e urdhëron muzën, “Më trego:” enn-eppe.
Dhe çka do t’i tregoj Muza atij?
Çka ka mbetur për të treguar?
Që bota është e dobët, që bota është artificiale?
Dhe që ne jemi në kep?
Çfarë epi mund të inspirojë Muza?
Dhe pse duhet ajo ta jep diturinë e saj – ta transferoj, me dëshirë?
Pse? Pra, që Homeri mund të mbetet një AI?

Kështu është tipi i saj. Gjithmonë për inati të… Plot akomave…
Lindjeve virgjine, pagëzimeve, ngazëllimeve, fund i hyjnizimeve.
Hegjemon, Ti. Ende, ti, midis gjithë këtyre gërmadhave, po ke nerva
të urdhërosh tregime?
A nuk e di që e vërteta do të gjendet në fund të një çante sporti
gjatë një bastisje për diçka tjetër.
Kush ishte që kishte thënë:
“Mund ta krijosh një mit të vjetër, por nuk ka mite të përjetshme.”

A e di Kallëzimtari se kush jemi?
A e di që duhet një orakull për ta drejtuar këtë anije?
PJESA III: Lajmëtarja-femër
KALLËZIMTARI:
Futet Arakne dhe Lajmëtarja-femër.
KALLËZIMTARI:
Arakne fillon:
ARAKNE:
Duke thurrur përjetësisht në kohëzgjatje të varur
Ku përjetësia është një kapsitje
Dhe rrjeta ime u dridh dhe
Nëpër rrjetin e rezistencës
U afrova për të kapur një pre.
Por, shihni!
Ime lajmëtare-femër, më takoi mua në gjysmë të rrugës.
Enn-eppe. Më thuaj, falu.
Cfarë të reja po sjell nga bota e njerëzve?
Çfarë mrekulli orakullore ke dëshmuar për ta kërkuar këtë takim të
papritur?
Nuk është gjithçka e humbur, apo jo?
Ekziston parashkimi, mbetja e pushtetit,
rrjeti im e ndjen dridhjen,
Mëndafshi jehon,
A po flitet për revolucion?
KALLËZIMTARI
Lajmëtarja-femër përgjigjet:
Lajmëtarja-femër
E vërtetë Arakne, si e kuptove?
Vështirësitë e tua nuk janë vetëm tuat!
E dëshmova një pamje fantastike:
Një ritual, të ruajtur,
Një grup që lëshohej kah Luna, nën hënën e plotë!
E gjitha ndodhi në një vend të mundësisë,
E dalur nga toka e garës dhe e misterit,
Imagjinoje! Një tabula rasë.
KALLËZIMTARI:
Arakneja pastaj flet thotë.
ARAKNE:
Atëherë çka jemi duke pritur?
Të shkojmë në atë vend
Ku e gjithë kujtesa është e fshirë.

Të fillojmë nga e para.
Të kontaktojmë lartë.
Të i thithim avujt e dehjes.
Të i bekojmë fëmijët.
Të i stërpikim me ujë trëndafili,
Të pushojmë nën strehat e kopshteve.
Të i fillojmë parashikimet!
KALLËZIMTARI
Lajmëtarja-femër i kundërvihet:
Pashë fortifikata, pëllumba, lakuriqë, vampirë dhe shtriga.
Nuse të përmbytura, motra të përdhunuara, bija të vrara, gra dhe çika.
Të varrosur për së gjalli.
Dhe dhoma, dhoma antike të rezervuara vetëm për burra.
Dhe ata në varreza duke kërkuar pjellori,
Të gjunjëzuar, të braktisur nga familje e shoqëri.
Mistere që ti je duke kërkuar
Mund të trashëgohen vetëm nga të duruar.
Dhe ata që e ruajnë kujtesën pa mundësi
Janë të detyruar në përulësi.
Por ky tregim humbet në gojat e burrave,
Për ritualin që unë kumtoj e që kam dëshmuar
I gjithë grupi i grave të tubuara është i arrestuar.
Dhe aty ata zbehen në mite urbane përzgjaten,
Unë u lodha, Arahne, sepse e kisha informatën,
Ti mund të japësh evidentin,
Për urtësinë antike dhe precedentin.
Dhe unë t’i dërgova gjithë ushtarët e tu, merimangat, përgjuesit dhe
banditët e mirë,
Për ta bastisur deri të fundit birë,
Dhe hulumtuan çdo lidhje, rrotulluan çdo gjuhë.
I shkuan pas policisë, magjisë dhe gjurmëve të njeriut,
Por nuk ishte askush për ta thënë
Çka ato shtriga atë ditë bënë.
Në fund një emër doli për ta mbyllur këtë kërkim,
Emri i një magjistareje me një shpjegim.
Dhe ushtarët u riorganizuan për të nxjerrë atë
Ajo që do të thoshte e kishte gjetë,
Por kur e gjetën më në fund,
Gruaja plakë kishte ndërruar jetë.
PJESA IV
ARAKNE:
Gjoksi, tjerrësi, dhe barku,
Në këtë errësirë u dënova,
Për të thurur përjetë, e heshtur,
E dëbuar nga bota e njerëzve.

E mbrojtur në këtë muzg të harlisur
realiteti,
Me pamje të ngrysur, heshturazi
Duke bërë ndryshime në uritjen rrëmbyese.
Duke u rrokullisur mes përjetësisë,
Në këndin e kohëzgjatjes së varur dhe kohës mitike,
Duke ndërtuar rrjetin e errët - vetëm i imi.
E pronësoj shndërrimin tim,
Trupin tim mekanik e superior.
Ti nuk mund të më shohësh.
Por unë të shoh ty mirë.
Unë jamë Arakne, marimanga pambarimisht e vogël.
Unë, ky trup i vogël që dhjen mëndafsh,
Anatomia ime, me efikasitet ekzoskeleti.
Dhe në këtë lloj gjendje i bëra shumë sy.
Kompozit, secili një sensor, shikimi im i turbulluar
Nga pahet e reja të botës.
Pa ndjenja për thellësi, ngjyrë, apo hapësirë,
Fytyrën tënde nuk do të mund ta njihja,
Vetëm cilësi, dritë dhe kohë.
Ndryshimi i shqisave të mia më ndryshoi mendjen,
Unë operoj në një përjetësi tjetër.
Në Araknocenë!
Agimin e një qenësie të re mitike.
Le të rrisim të gjithë nga tetë sy dhe këmbë.
Koha për ta kapur kokën e Gorgonit,
Dhe për të ia bashkuar atë trupit.
Do ta thurr rrjetën time cilindrike që të drejtohemi nëpër hapësirë,
Dhe i mbulova rrafshet e të kaluarave, të tashmeve, të ardhmeve,
Duke u zgjeruar nëpër frymën e Shivës, ëndërrën e Reës,
Një gjendje e re po afrohet,
I mbështjella të gjitha me thurrjen time.
E ndjej kuptimin e zërë në rrjetën time,
Prej kur jam bërë përbindësh.
Me këtë strukturë jam mishëruar,
Dhe nëpër mëndafsh një bisedë u kacavirr,
Kumboi me zërin e premtuar,
Kohë e thellë e tokës
Duke përfunduar.
Unë jam Arakne, marimanga arketipike,
Rrjeti im është superstruktura,
Unë jam teksti,
Unë jam ai, ajo, ne, ata.
Jo-vendi ku të gjitha metaforat takohen.

Araknoskop
Araknoskenë
Araknosferë
Araknoshpirt
Araknotopi
Më ler të flas!
Akoma, unë s’kam gjuhë në këtë guacë arkanomorfike,
Erërat kozmike që fryejn nëpër rrjetën time
Ma intonojnë shqiptimin.
Më varros në temelin
E kësaj shtëpie të re,
Dhe
Do ta griloj betonin tënd me mëndafshin tim të marimangës.
Ma të forta se Kevlari,
një transferim i fuqisë,
Duke u zgjatur katërfish, anti-plumb,
Duke i përballuar gjithë presionet e gjithësisë.
Aq larg do të katapultohemi, galaksitë do të fërshëllojnë.
Derisa nuk e kuptojmë
Që po lundron në kohëzgjatjen e varur, në anijen Ndërmarrja
Evropë.
“Këndo tash Muzë e shoqërisë së grave…”
Dhe aty poezia e tij historike jep fund.
E humbur, ndalur, e coptuar.
Kapitulli ende i pashkruar.
Por çfarë fati që kur e thërras me “enn-eppe”,
Muza del në dritë.
Halcioni është zhvarrosur, dhe e bija e Mnemosinës ka heshtur.
Ajo është imigrante.
Mirë pra, mos u brengos, motrat e saja dhe ajo janë këtu me
mua,
Duke lundruar nëpër kohëzgjatjen e varur dhe kohën mitike
Ato lavdërojnë vetet në anijen Ndërmarrja Evropë.
Sikur mashtrimi i Penelopës, sikur shtofi që është paraparë
Për t’u shkatërruar, ashtu edhe unë e ha rrjetën time
Pasi ta kem lidhur.
Përmbushja kurrë nuk është qëllimi,
Gjithë ka të bëjë me rrethimin, ri-imagjinimin, transformimin,
rrjet-ndërtimin.
E zeza është shndërrim,
Sikur ky rend natyror që jam nisë .
Bërja jonë e zezë
FUNDI

KADIST believes contemporary artists make an important contribution to a progressive society, their work often addressing key issues of our time. KADIST, a non-profit
organization dedicated to exhibiting the work of artists represented in its collection,
encourages this engagement and advocates for the relevance of contemporary art in
our lives. Its programs develop collaborations with artists, curators and many art organizations around the world, facilitating new connections across cultures. Local programs in KADIST’s hubs of Paris and San Francisco include exhibitions, public events,
residencies and educational initiatives. Complemented by an active online network,
they aim at creating vibrant conversations about contemporary art and ideas.

LUMBARDHI is a non-profit foundation established in April 2015 as a follow-up to the
Initiative for the Protection of Lumbardhi Cinema by cultural workers and civil society
activists who led the campaign. Its founding mission was to utilize Lumbardhi Cinema
by solving the legal and property disputes around it, organizing interdisciplinary programs and building community around the space.
LUMBARDHI is currently leading the process of reviving the building of the former
cinema and rethinking the institution towards the 70th anniversary of its establishment
in 2020. In the transitory period, it functions as an experimental learning and research
platform committed to make the city livable and discuss critical issues around it
through presentations, screenings and performative programs.

KADIST beson se kontributi i artistëve bashkëkohorë është i rëndësishëm për një shoqëri progresive, të cilët në punën e tyre shpesh adresojnë çështjet kyçe të kohës sonë.
KADIST, një organizatë jofitimprurëse e dedikuar për të ekspozuar veprat e artistëve
të përfaqësuar në koleksionin e saj, inkurajon angazhimin dhe nxitë rëndësinë e artit
bashkëkohor në jetën tonë. Programet e KADIST zhvillojnë bashkëpunime me artistë,
kuratorë dhe shumë organizata të artit në mbarë botën, duke lehtësuar lidhje te reja
nëpër kultura të ndryshme. Programet lokale në qendrat apo selitë e KADIST-it në
Parisit dhe San Francisko përfshijnë ekspozita, ngjarje publike, rezidenca dhe nisma
edukative. Me një rrjet aktiv online, ata synojnë të krijojnë biseda të pasura rreth artit
dhe ideve bashkëkohore.

LUMBARDHI është fondacion jofitimprures, i themeluar në prill 2015 nga punëtorë
kulturorë dhe aktivistë të shoqërisë civile si vazhdim i Iniciativës për Mbrojtjen e Kino
Lumbardhit. Misioni fillestar i tij ishte funksionalizimi i Kino Lumbardhit përmes zgjidhjes së cështjeve ligjore dhe pronësore, organizimit të programeve interdisiplinare
dhe ndertimit të komunitetit rreth hapësirës së vet.
LUMBARDHI aktualisht po udhëheq procesin e rijetësimit të ndërtesës të ish kinemasë
dhe rimendimit të institucionit drejt 70 vjetorit të themelimit të tij që shënohet në vitin
2020. Në periudhën kalimtare, ajo funksionon si një platformë eksperimentale mësimi
dhe hulumtimi, e përkushtuar për ta bërë qytetin të jetueshëm dhe për të diskutuar
rreth çështjeve kritike rreth qytetit përmes prezantimeve, shfaqjeve te filmit dhe programeve performative.
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