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Primavera Romana zhvillohet çdo pranverë, që 
prej vitit 2009. Projekti propozon një seri ecjesh 
eksploruese (rreth 15 km secila) nëpër hapësir-
at ndarëse të qytetit e fshatit, duke u ndeshur 
me të gjitha grupet sociale dhe qëndresën e 
tyre krijuese, të gjitha praktikat sociale në zhvil-
lim dhe përvojat, kopshtet komunitare në hapë-
sirat e kontestuara, bashkësitë e fqinjëve që 
luftojnë për mjedise të përshtatshme në vend-
banimet e reja, kampet cigane, tokat e zëna, 
vendet e kujtimeve të harruara, infrastrukturat e 
papërfunduara.

Shëtitjet janë hapësira të përkohshme publike 
në lëvizje, diçka midis një kërcimi kolektiv dhe 
një demonstrimi, duke përfshirë lexime të 
shkurtra dhe tregime historish që çdo 
pjesëmarrës mund të propozojë, ku zënë vend 
proceset reciproke të të  mësuarit dhe bash-
këpunimet krijuese. Nëpërmjet përvojës së 
drejtpërdrejtë, shëtitjet kanë për qëllim të rrisin 
ndërgjegjësimin për realitetin në terren dhe atë 
imagjinar të qytetit. Nisur nga kjo, synimi është 
të inkurajohet një qytetari aktive në çështje 
kyçe për transformimin e mundshëm shoqëror 
dhe territorial.
Në vitin 2009 kemi ecur rreth 220 km përgjatë 
Unazës së Madhe të Romës (G.R.A.), në vitin 
2010 kemi ecur përgjatë 7 qyteteve në zhvillim 
jashtë portave historike të Romës, në vitin 2011 
kemi ecur jashtë G.R.A.-së, përgjatë hekurud-
have rajonale.

Rreth 150-200 persona kanë marrë pjesë në 
secilën shëtitje. Në vjeshtën e vitit 2010, Prima-
vera Romana promovoi "gjendjet e përg-
jithshme të nënshtetësisë" së bashku me 
komunitetet vendase, shoqatat, punonjësit 
kërkimorë dhe artistët, në kërkim të prakti-
kave të reja, poetikës dhe politikës së bash-
këjetesës, në dimensionin e zhvillimit të 
Oltrecitta’s (Përtejqytetit). Të gjitha shëtitjet 
dhe veprimet kolektive janë të dokumentuara 
në një hartë të përdorshme në google, me 
mjetet për ta shpërndarë, në mënyrë që 
çdokush të mund të marrë pjesë në përmirë-
simin e projektit.



Stalker është një subjekt kolektiv, i themeluar në 
vitin 1995, që bën bashkë hulumtimin me veprimet e 
ndërmarra në mjedis, me vëmendje të veçantë në 
zonat përreth kufijve të qytetit dhe hapësirës së 
harruar urbane; zonat e braktisura apo rajonet në 
zhvillim, që këtu përmenden si "territoret aktuale". 
Stalker promovon ndërhyrje të bazuara në praktikat 
hapësinore të eksplorimit, të dëgjuarit, lidhjen dhe 
marrëdhënien krijuese me mjedisin, banorët e tij dhe 
"arkivin e kujtimeve" të tyre.

Këto procese kanë për qëllim të krijojnë 
marrëdhënie sociale e mjedisore që janë të vetorga-
nizuara dhe të evoluojnë me kalimin e kohës. Harta 
sensitive dhe dinamike  e territoreve dhe komu-
niteteve të krijuara nëpërmjet këtyre proceseve 
mbetet e lehtë për t’u përdorur. Këto ndërhyrje 
promovojnë shkëmbimin e njohurive, projekte bash-
këpunimi dhe rrisin ndërgjegjësimin e komuniteteve 
ndaj territorit të tyre dhe mjedisit të tyre kulturor.

Nga viti 1999 deri në 2002, Stalker, me komunitetin 
kurd të Romës, zunë ndërtesën e ish-veteranëve në 
Campo Boario (ish-thertorja) dhe e quajtën "Ararat", 
në mënyrë që të eksperimentonin një formë të re të 
publik-hapësirës bashkëkohore, bazuar në 
pranimin, mikpritjen dhe vetorganizimin.

Që nga viti 2002, Stalker promovon një rrjet ndërdi-
siplinor hulumtimi, të quajtur Osservatorio Nomade. 
Një rrjet i cili formësohet çdo herë rreth një kërkimi 
dhe veprimi të caktuar. Siç ndodhi për Suilettidelfi-
ume (2007), Campagnaromana (2006) dhe Immag-
inare Corviale (2003 - 2005) në Romë. Përgjatë 
Rrugës Egnatia (2003 - 2004) nga Roma në Stam-
boll, në të gjithë botën e romëve  nga Roma në 
ish-Jugosllavi, me Rom Campus (2008). Që nga viti 
2009, Stalker aktivizoi 
Primavera Romana-n, një projekt i përbashkët, i 
dizenjuar në mënyrë që të gjenerojë dhe t’i ndajë 
praktikat sociale, njohuritë e ndërgjegjësimin mbi 
dimensionin posturban (l'Oltrecittà/Përtëjqytetin). 
Kjo, duke ndarë gjithnjë e më me shumë njerëz, 
përvojën e të ecurit bashkë, duke nxitur veprime 
civile krijuese të përbashkëta dhe një proces të 
hapur të hartës së Oltrecittà-s (Përtejqytetit) dhe 
shndërrimin e tij të mundshëm.


