
KOMUNIKATË PËR SHTYP
Konferencë dhe workshops nga Matteo Ragni 
dhe Giuseppe Mincolelli në Tirana Design Week 2015 

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë, në bashkëpunim me Universitetin Polis, 
në kuadër të aktiviteteve të Tirana Design Week, ka kënaqësinë të prezantojë 
konferencat dhe workshops-et e dy prej dizenjatorëve më të rëndësishëm ba-
shkëkohorë  italianë.
Këtë vit motoja e TDW është: Design Now me të cilin dëshirohet të nxirret në pah 
nevoja e design për të kapur sfidën e krizës globale, për t’u dhënë përgjigje efikase 
pyetjeve bashkëkohore.

Matteo Ragni në konferencën e tij me titull Design for Better days, që do të 
mbahet të martën, 15 shtator në orën 10,00 pranë Muzeut Historik Kombëtar në 
Tiranë, do të fokusohet në idenë e butësisë, një koncept që shtrihet në të gjithë 
prodhimin kulturor të gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, në sajë edhe të mës-
imeve (të paharrueshme) të Italo Calvino-s. Lehtësia kuptohet në fakt nga Ragni 
jo si sipërfaqësore por si mënyrë operative, si aftësi për të konceptuar objektet e 
vogla, të lehtë përmes të cilave qasemi në jetën e përditëshme në një mënyrë të 
thjeshtë dhe efektive.
Ragni do të realizojë një workshop nga data 14 deri më 19 shtator me titullo Sou-
venir Tiranës, në ambientet e Qendrës Rinore në Tiranë ndihmuar nga arkitektja 
Chiara Moreschi.

Giuseppe Mincolelli do të mbajë të mërkurën, 23 shtator në orën 17,00 në Pal-
latin e Kulturës në Tiranë, një konferencë me titullin e rëndësishme Food design: 
consapevolezza e sostenibilità, që në vitin e ekspozimit universal (ende në zhvil-
lim e sipër) në Milano, kushtuar pikërisht këtyre temave, analizon rolin vendimtar 
që dizajni luan në aktin e të ngrënit, duke kërkuar në këtë moment në strukturën 
e tij të përgjithshme, nga prodhimi te ruajtja e deri në konsumimin e ushqimit.
Në një botë që e ka bërë konsumin qëllimin përfundimtar të veprimtarisë njerëz-
ore, që mëson të jetë e vetëdijshme për modelet e prodhimit të ushqimit bëhet 
thelbësore për mbijetesën e species sonë.
Mincolelli do të realizojë një worshop që do të trajtojë temat e konferencës, në 
Hotel Destil në Tiranë, nga data 21 deri më 26 shtator.

Matteo Ragni është diplomuar për Arkitekturë në Universitetin Politeknik të Mila-
nos. Në vitin 2001 ka fituar me Giulio Iacchetti-n  Compasso d’Oro ADI për pirunin/
lugë të biodegradueshëm “Moscardino”, tashmë në Koleksionin e Përhershëm të 
Design në MOMA në New York.
Në vitin 2008 ai fitoi Wallpaper Design Award ’08 për abazhurin e tryezës / 
mbajtësen e librave Leti prodhuar nga Danese. Po në vitin 2008 ai themeloi 
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TobeUs, markën e makinave prej druri  të prodhuara në mënyë artizanale në Itali, 
një markë që dëshiron të jetë një manifest për një konsum të përgjegjshëm dhe 
që shpesh merret me seminare dhe ekspozita. Për shtëpinë botuese Corraini ka 
botuar “Camparisoda: aperitiv i shpejtë futurist, nga Fortunato Depero te Matteo 
Ragni”  për të festuar 100 vjetorin e Futurizmit  dhe, në vitin 2012, librin “Wallpa-
per Celebration” me Jannelli & Volpi. Po në vitin 2012 ai fitoi Çmimin Kombëtar 
për Inovacionin “Premio dei Premi” për projektin W-eye. Në fund të vitit 2013 u 
mbajt në Institutin Italian të Kulturës në Toronto një ekspozitë përkujtimore mbi 
aktivitetin e tij me titull “ Matteo Ragni: Almost 20 Years of Design “. 
Në vitin 2014 me Giulio Iacchetti-n fiton çmimin Il secondo Compasso d’Oro ADI  
për serinë e pusetave Montini. 
Një prej projektimeve të tij më të fundit është projekti Hub  për Fantoni. Një vend 
pune relativ, i personalizuar dhe konfiguruar për nevojat e secilit.

Giuseppe Mincolelli Studimeve klasike i detyrohet pasioni i tij për gjuhën si një 
mjet interpretimi dhe ndërtimi i realitetit, duke u zgjeruar nga fusha letrare në 
atë hapësinore-morfologjike gjatë Diplomimit në Arkitekturë dhe Specializimit në 
Design Industrial në Universitetin e Firences. Pas bashkëpunimit, që nga viti 1989, 
me disa firma projektimi, ai filloi karrierën e tij profesionale në vitin 1993. Studio 
e tij, e cila merret kryesisht me product design , interface design dhe dekor, ka 
realizuar projekte dhe produkte për kompani të shumta, të tilla si Ducati Sistemi, 
Lifter, Marconi, Mondadori Informatica, Novalux, Pramac, Powersoft, Sweda, Tab, 
Selex, Imer.
Nga viti 1994 deri në vitin 1997 ka mbajtur leksione mbi marrëdhëniet midis 
projektimit dhe procesit produktiv në kurset e fushës teknologjike dhe design in-
dustrial pranë Universitetit të Firences dhe Ferrara-s.
Që prej vitit 1997 ai është Profesor i Kursit të Design Industrial në Fakultetin e Ar-
kitekturës të Universitetit të Ferrara-s, si dhe, që nga viti 2001, është Profesor në 
Laboratorin e Konkretizimit Final të Design Industrial.
Kryen aktivitete didaktike mbi Design dhe metodikat e kontrollit dhe zhvillimit të 
Cilësisë së produktit për institucione të trajnimit dhe specializimit si Certottica e 
Belluno-s dhe Enaip e Varese-s.
Ka botuar produkte, projekte dhe artikuj në revista të ndryshme.
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