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PËR PREZANTUESEN E NJOHUR

Jona Spahiu ndryshimet janë
gjithmonë të mirëpritura. Ky vit shënoi
një rikthim në ekran me formatin e ri
“Kosherja”. Një spektakël humori, i cili i shtohet fashës së disa të tillëve të dielave mbrëma, në
të cilën torta e madhe e audiencës ka bërë tashmë
zgjedhjen e vet. Si natyrë e gjallë, ajo nuk e ka zakon të
presë se kur dhe kush mund të kujtohet për të, ndaj, në
shkëputjen e mëmësisë, Jona mori kohën e duhur për
të punuar dhe për të zhvilluar ide të reja në lidhje
me dy projekte televizive, por, si njeri i detajeve,
gjërat nuk shohin kurrë dritën e realizimit,
nëse nuk janë të kuruara në përsosmëri apo nëse nuk gjejnë kushtet e
përshtatshme në zbatim.

3

LIVING
PERSONAZH

F

ati trokiti pikërisht në kohën dhe në vendin e duhur. Regjisori i njohur Altin
Basha, me intuitën e tij, mendoi se Jona ishte prezantuesja e duhur për këtë
format. Ftesa ishte sa e papritur, aq edhe sfiduese. Ishte pikërisht ajo që Jona
po kërkonte në atë çast të jetës. Të gjesh formatin e duhur, që të përshtatet,
nuk është aspak e thjeshtë, edhe pse direkun e anijes e drejton një regjisor,
që spektaklin e humorit tashmë e ka bërë pjesë të vetën. Në fakt, gjatë këtyre
viteve shkëputje nga ekrani, Jona nuk është se nuk kishte patur raste apo nuk
ishte bërë nostalgjike për një rikthim në ekran, por ishte përpjekur ta shmangte
këtë tundim të ëmbël, për shkak të angazhimeve të tjera në jetë. Ndërkohë,
nga ana tjetër, kishte diçka brenda saj që e ngacmonte gjithmonë. Televizioni
është një ambient i dashur familjar, që thuajse i ngjan lojës, dhe kjo e bënte ta rijetonte atë vend. Në
këtë kopertinë të parë për “Living”, Jona zbulon më shumë për këtë projekti të ri, “Kosheren”, për
familjen, për veten dhe për biznesin, duke qenë, si gjithmonë, vetvetja: karizmatike dhe e qeshur.

Në përgjithësi, je vajzë e batutës. Si e gjete veten mes
aktorëve të humorit? A të ndihmoi ky fakt për ta marrë
më me lehtësi prezantimin?
Ju faleminderit, por unë nuk shquhem shumë për batuta, më shumë sesa për “fjalë të mëdha”. E bukura qëndron tek e reja dhe e panjohura dhe, në një terren të tillë,
kam njohur një dimension tjetër të vetes, që jam e lumtur që e zbulova falë “Kosheres”.

Gjatë spektaklit të kemi parë dhe në rolin e aktrimit,
si për shembull në rolin e kushërirës. Mos ka ardhur
koha të të shohim në një dimension të ri, apo është më
shumë një kënaqësi e shtuar e këtij spektakli?
Maksimumi mund të zëvendësoj Bleona Qerretin te filmi tjetër i Bes Kallakut (qesh). Nuk e kornizoj dhe as nuk
e kufizoj veten, kështu që çdo projekt që më përfaqëson
dhe më jep kënaqësi e energji të mirë, është i mirëpritur.

- Me partnerin tënd në skenë, Bes Kallakun, njiheshit
më parë? A u përshtatët lehtë?
Njiheshim, por në kufijtë e formales, aq sa mezi përshëndeteshim në ambientet e televizionit ku punonim
të dy, duke ditur se sa VIP ishte Bes Kallaku (qesh).
Përtej shakave, me Besin kemi një kimi që perceptohet
lehtësisht edhe nga televizori.

Çfarë presim në sezonin e dytë të këtij spektakli të
humorit?
Që unë të them një barsoletë për të qenë (qesh). Në
këtë vend nuk mungojnë as fenomenet, as problemet,
kështu që “Kosherja” do të ketë boll për të trajtuar me
humor dhe ironi. Rëndësi ka që është formuar një grup
i mirë, me dëshirë dhe entuziazëm për të punuar e
bashkëpunuar.

Të pëlqen ta ndash skenën apo parapëlqen të jesh
protagoniste?
Është e çuditshme: në jetën e përditshme nuk e pëlqej
protagonizmin, por protagonizmi më ndjek. Është më
i fortë sesa unë (qesh). Sa më shumë rritesh, aq më
shumë kupton se rëndësi ka produkti final, jo egoja
personale. Andaj dhe në televizion arritja më e madhe
është të transmetosh mesazhin dhe energjinë e duhur,
më shumë sesa të përqendrohesh te koha apo vëmendja televizive.
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Pamë edhe tendenca të modës, që është normale në
këto shfaqje. Je përfolur si për mirë, edhe për keq, në
disa raste, për veshjet e spektaklit, por në përgjithësi
Jona sjell tendenca dhe është një guru mode. Ti vetë
si je ndier me pamjen tënde?
Kjo është një nga gjërat e bukura të televizionit, që e
shijoj shumë. Kështu, zgjedhja e veshjes çdo javë është
një lojë më vete dhe mua më pëlqen të eksperimentoj,
shpesh duke dalë edhe nga zona ime e rehatisë. SigLIVING.AL
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»

Kështu, zgjedhja e veshjes çdo javë
është një lojë më vete dhe mua më
pëlqen të eksperimentoj, shpesh duke
dalë edhe nga zona ime e rehatisë.

«

urisht, ashtu si në jetë, nuk mund t’i pëlqesh gjithkujt,
por rëndësi ka të ndihesh mirë, të kesh vetëbesim dhe
ta përcjellësh atë. Të them të drejtën, komentet në përgjithësi nuk më bëjnë përshtypje, sepse në epokën e Instagram-it çdokush me pak ndjekës mund të marrë kompetencën për të gjykuar dhe kritikuar.
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Ç’stil veshjeje ke dhe si është përditshmëria jote në
lidhje me tendencat e modës?
E shoh që stili im ka ndryshuar me kalimin e kohës.
Nuk di të përcaktoj se çfarë stili kam, sepse ndonjëherë jam shumë minimaliste dhe herë të tjera shumë
“ekstra”, por di të them që në rrjetet sociale ato që më
frymëzojnë më shumë janë vajza angleze dhe daneze.
S’e kisha marrë kurrë seriozisht Instagram-in, deri
vitin e fundit, kur nga pandemia, të gjithë u orientuam
më shumë drejt botës virtuale. Aty fillova të tërhiqesha
nga estetika e fotove dhe nga profilet e kuruara, që në
fund të ditës tregojnë shumë për personalitetin dhe
shijet e dikujt. Nga ana tjetër, aq sa e kuroj, aq dhe nuk
e teproj për të dalë nga kufijtë e joreales. Të gjithë ata
që më ndjekin e dinë se me sa transparencë dhe spontanitet e tregoj përditshmërinë, aktivitet dhe gjërat e
dashura për mua.

PJ E S A FA M I L J A R E
Cili nga njerëzit e tu më të afërt është më kritiku në
lidhje me çdo dalje tënden në ekran?
Motra, një Luan kokëgdhe, që nuk kënaqet kurrë, por,
siç është kritikuesja, është edhe këshilluesja ime më e
mirë: që nga modeli i flokëve deri te mimikat.
Tani që angazhimet janë më të mëdha, si e ndan kohën
mes familjes dhe profesionit?
Sa herë që më bëjnë këtë pyetje, prekem, sepse është
një nga pikat e mia të dobëta dhe kështu duhet të jetë
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Të them të drejtën, komentet në
përgjithësi nuk më bëjnë përshtypje,
sepse në epokën e Instagram-it çdokush me
pak ndjekës mund të marrë kompetencën
për të gjykuar dhe kritikuar.

«

për çdo nënë, e angazhuar ose jo. Përtej përkushtimit për t’i bërë të gjitha, është e pashmangshme koha
fizike që i merret familjes, çfarëdolloj pune zgjedh të
bësh. Nga ana tjetër, besoj që edhe sikur kjo kohë të
jetë me bollëk, kur bëhet fjalë për familjen, nuk është
asnjëherë mjaftueshëm. Një shprehje e bukur që kam
dëgjuar kohët e fundit thotë: “Familja është si shtëpia
e plazhit, mos e lër rërën të futet brenda”, dhe unë kujdesem çdo ditë që të mos e fus rërën brenda. :)
Si reagon Raideni, djali trevjeçar, kur të sheh në ekran?
Në fillim i dukej e çuditshme e si rrjedhojë ishte indiferent, por nga ajo kaluam te “dua të shoh mamin e bukur
te kosherja”.
A pritet që familja të shtohet me një motër apo vëlla?
Sigurisht, nuk ka bekim dhe gëzim më të madh, kështu
që kur dhe çfarë të dojë Perëndia!
Pjata e preferuar
Bukë, djathë, domate, do të haja çdo ditë të jetës sime,
ose sushi. Ju thashë: ose jam shumë bazike, ose e
kundërta; nuk njoh rrugë të mesme (hahahaha).
Ëmbëlsira e preferuar
Oh, unë vdes për ëmbëlsira! Çdo gjë me karamel të kripur ose fruta pasioni.
Vendi (nga udhëtimet) më i bukur sipas teje
Do të doja të kisha udhëtuar më shumë dhe pandemia
ka ca hesape për të larë me të gjithë ne, por nga ato pak
vende që kam vizituar, për energjinë që ka në çdo cep,
më pëlqen Italia.
VËTHËT: LUISA SPAGNOLI – ETC
KËMISHA E BARDHË: TOMMY HILFIGER - TEG
RROBAT E BANJËS: ELISABETTA FRANCHI –
DYQANI “CORONA LUXURY BOUTIQUE”
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Shprehja e preferuar
Përveç “e qartë” dhe “të them të drejtën” shprehja tjetër
e preferuar është “në fund të ditës”.
LIVING.AL

“Nëse do të kishte një ëndërr, nuk
do të ishte në sirtar. Nuk jam natyrë
ëndërrimtare, jam kompetitive, në garë
të vazhdueshme me potencialin tim dhe
me gjërat që më plotësojnë.
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Nuk lë pa përmendur kurrë vjehrrën dhe kunatën
tënde. Si është të jesh nuse tironse?
Të jesh nuse tironse do të thotë të zgjohesh dhe të flesh
me këngët e Artjola Toskës. Familja është fat! Kur ke fatin e mirë të të falë Zoti njerëz të mbushur me mirësi dhe
dashuri, është mirë t’i shtrëngosh fort dhe t’u tregosh se
sa i vlerëson.
Njëkohësisht, të shohim shumë aktive në palestër,
me “Cross Fit”. Sa i përkushtohesh dhe ç’do të thotë
disiplinë për ty?
Kishte kohë që nuk shkoja me kaq dëshirë në stërvitje. “Cross fit”-i është stërvitje shumë përfshirëse për
natyra si imja, që pëlqejnë gjërat dinamike dhe frymën
e grupit. Përpos të mirave në fizik dhe shëndet, ndjesia
që merr pas stërvitjes nuk ka të paguar. Stërvitja në
mënyrë sistematike ka qenë një nga gjërat më të mira
që kam bërë këtë vit për veten.

MOMENTE NGA SPEKTAKLI I HUMORIT “KOSHERJA”

Je shumë aktive në Instagram, ku e tregon me lezet
përditshmërinë tënde, por më të lezetshme janë pyetjet që të bëjnë për Frenklin. Në fakt, ç’marrëdhënie
është ajo juaja?
Marrëdhënie normale, e një çifti normal, që përveçse
janë prindër të një fëmije, janë partnerë, të dashur dhe
shokë në jetë.
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Kalojmë në një Jonë tjetër, që prej vitesh ka bërë
edhe emër në fushën e eventeve, duke krijuar çaste
magjike dhe mbi të gjitha duke qenë një “business
woman” e suksesshme. “FrenkCreative” është një
emër që po rritet dita ditës. Sa të jep kjo punë dhe
a ofrohen njerëzit më shumë nga emri yt, për të
shënuar në kalendarin e tyre një kujtim nga idetë e tua, apo pëlqejnë cilësinë dhe kreativitetin e
organizimit?
Ne shqiptarët, pavarësisht nga zhvillimi që kanë
marrë format e tjera të medies, kemi një lidhje të
veçantë me televizionin. Si rrjedhojë, duke qenë
figurë publike, televizioni e bën më familjar dhe
më të ngrohtë raportin me klientin, por në fund të
ditës treguesi i vërtetë është puna, produkti dhe
cilësia e shërbimit. Pavarësisht nga dashamirësia
për një personazh publik, besoj që askush nuk do
të bënte kompromis për Jonën në ditën e tij speciale
. Megjithatë, unë kam investuar shumë në këtë
drejtim dhe i kaloj kufijtë e detyrës, për t’i bërë
njerëzit të ndihen të lumtur e të përkëdhelur në ditët
e tyre më të rëndësishme.
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RROBAT E BANJËS: ELISABETTA FRANCHI – DYQANI “CORONA LUXURY BOUTIQUE”
KËMISHA XHINS: REPLAY – TEG

PROJEKTET – BIZNESI
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Së fundmi, si t’u duk kjo kopertinë për revistën
“Living”, realizuar së bashku me mjeshtrin e
fotografisë, Endrit Mërtirin? Si erdhi tek ti?

»

Kjo ishte kopertina ime e parë dhe
jo pa qëllim kisha pritur gjatë, që të
bashkoheshin rrugët dhe energjia e më të
mirëve :) Për më tepër, “Living” është
në harmoni perfekte me filozofinë
time për jetën. Asgjë nuk do të më
përfaqësonte më mirë se kjo kopertinë.
Faleminderit që më bëtë të ndihesha e
dashur, rehat dhe e çlirët. Shihemi në
kopertinën e radhës, se u mësova tani 

FUSTANI: FREDERIKA ARTI MARTESOR
BIZHUTË: LUISA SPAGNOLI - ETC

«
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