
Në ditët tona, miliona imazhe 
qarkullojnë në kohë rekord nëpër 
botë. Shpejtësia nga shkrepja në 
publikimin e tyre është më e madhe 
se koha që nevojitet për ndezjen 
e zmadhuesit në laboratorin e 
fotografisë, ndaj dhoma e errët 
mbetet një parim arkaik, misterioz, 
përmes të cilit, gjendja fizike e 
subjektit/objektit, transformohet. 
Asokohe, dhoma e errët ishte një 
hapësirë e rezerveruar për fotografët, 
asistentët dhe laborantët. Ishte 
dhoma e emocioneve në pritje të 
imazhit, ku për shkak të procesit 
fotografik, dominonte drita e kuqe. 
Çdo imazh bazohet në parime për 
të cilat vetëm pak njerëz janë të 
interesuar dhe pjesa më e madhe në 
fakt, as që kanë nevojë t'i njohin.

Imazhet e vagullta bëhen më të qarta, 
ato të përmbysura i nënshtrohen 
logjikës së “gravitetit” dhe proceseve 
cerebrale që veprojnë në secilin prej 
nesh. Kështu mësojmë të shohim. 
Po kështu, mund të mësojmë edhe 
të fotografojmë. Fotografia kishte 
dhe ka një lidhje të pashmangshme 
me teknologjinë. Pas saj fshihen 
dhe bashkohen inxhinierë të 
disiplinave të ndryshme si optikët, 
elektrikët, kimikët, punuesit fin 
të drurit, metaleve dhe xhamit. 
Njerëz me një dashuri të madhe 
për eksperimentimin, vizionarë, 
ëndërrimtarë... fotografë dhe artistë, 
të cilët përmes mjeteve teknike,  
i japin “jetë” imazhit.

Krahas nxjerrjes në pah të objekteve 
të ruajtura arkivin e muzeut, kjo 
ekspozitë nuk mund të përshkruajë 
përvojën gati 200 vjeçare në 
zhvillimin teknik të fotografisë, por 

ia vlen t’i jepet një shans këtyre 
objekte – të cilët i përkasin një 
periudhe të qasjes ndryshe me 
fotografinë – e t’i vendosësh në një 
raport fiziko-emocional me vizitorin. 
Ata kanë një jetë të tyren, rrugëtimin 
e gjatë në hapësirë e në kohë, ku 
janë trajtuar dhe prekur me kujdes 
nga fotografët më të rëndësishëm të 
Shqipërisë, Marubët.

Tërmeti i fortë që goditi dhe dëmtoi 
rëndë qytetin në vitin 1905, u bë 
shkak që fotografi Kel Marubi ta 
zhvendoste atelierin e tij në Rrugën 
e Madhe. Studioja më pas u quajt 
dhe u bë e njohur si “Dritëshkroja 
Marubbi”. Gjatë viteve '30–'40, 
ajo do të kthehej në një 'industri' 
të fotografisë, e cila kishte marrë 
përsipër edhe shpërndarjen e 
materialeve fotografike në rajon. Pasi 
hapej një derë relativisht e ngushtë 
dhe harkore, një dritë binte mbi 
vitrina. Në to ekspozoheshin fotografi 
personazhesh të panjohur apo të 
spikatur të kohës. Tavolina e punës 
kishte pas saj raftin me regjistra 
dhe filma, libra, korrespondencë dhe 
objekte të tjera. Në këtë “atelier” 
të rijetëzuar në muze, krahas tyre, 
ekspozohen edhe fotografi të ruajtura 
në arkat e vjetra të fotografëve, 
fotografi të paekspozuara, prova 
fotografike, foto të porositura, si dhe 
ato të patërhequra ndonjëherë nga 
familjarët.

Each day millions of images are 
shared all across the globe. However, 
the offset between the trigger and 
the release of the images is shorter 
than the time the enlarger is lit in 
a photo lab, thus the dark room 
remains an archaic and mysterious 
technique which transforms the 
physical conditions of the object/
subject. Once, the dark room was 
an area reserved for photographers, 
assistants and lab technicians who 
would plunge into feelings in a room 
dominated by red lights, waiting for 
the “magic” to occur. All images 
are generated through specific 
processes, but few people are 
interested in such technicalities and 
most of us ignore them.

Fuzzy images finally become 
clear, those reversed conform to 
the logic of “gravity”. Your brain 
begins to adjust and you become 
able to “see” in there, a process 
which is similar to the physical act 
of seeing. Photography itself has 
always been closely connected with 
technology. In the images we meet 
the contribution of engineers from 
various disciplines: optics, electronics, 
chemics; fine wood, metal and glass 
workers. People with an appetite 
for experimentation, visionaries, 
dreamers... photographers and artists 
who use specific tools to breath “life” 
into an image. 

In addition to displaying objects 
preserved in the museum’s archive, 
this exhibition cannot describe 
quasi 200 years of technological 
developments in the field of 
photography, but it is worth giving 
a chance to visitors to engage in a 

physical and emotional relationship 
with objects dating back to a period 
when approach to photography was 
different. These objects carry their 
own life, a long voyage through time 
and space. They were looked after 
by the Marubi, the most important 
photographers in Albania. 

The earthquake that stuck and 
damaged the city in 1905 forced 
Kel Marubi to move his atelier – 
known as “Dritëshkroja Marubbi” 
(Marubi photo studio) – to the Great 
Street. During the 1930s and 1940s 
this space became an 'industry’ 
for photography which would also 
undertake the supply of photographic 
material for the region. Once the 
narrow and arched doorway was 
opened, the sunlight on the window 
display caressed the photographs of 
unknown and famous people. Behind 
the desk one could see registers, roll 
films, books, correspondences and 
other objects. In this “revival atelier” 
created in the museum, you will 
find exhibits of old trunks used by 
the photographers, never-exhibited 
images, test prints, commissioned 
and uncollected photographs by 
families.

MUZEU KOMBËTAR I FOTOGRAFISË “MARUBI” 
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ORARI
E martë – E shtunë: 09:00–16:00, E diel: 10:00–15:00

BILETA
→ Biletë individuale (në sportel)  700 Lekë 
→ Biletë individuale (www.myticket.al) 600 Lekë 
→ Biletë grupi +12  600 Lekë
→ Jetimët, invalidët, pensionistët 350  Lekë 
→ Studentët, fëmijë nga mosha 12-18  210  Lekë

→ Fëmijë nën 12   0 Lekë
→ Veteranë lufte  0 Lekë
→ Ish të dënuar dhe të përndjekur politikë   0 Lekë
→ Invalidë paraplegjikë dhe tetraplegjikë
→      Studentë dhe nxënës shkollash në kuadër të  0 Lekë 

zhvillimeve të orëve mësimore apo programit  
“Edukimi përmes kulturës”

→ Anëtarët ICOMOS - ICOM  0 Lekë
→   Punonjësit e ministrisë përgjegjëse për trashëgiminë  0 Lekë  

kulturore dhe institucioneve në varësi të kësaj ministrie
→ Delegacionet zyrtare shtetërore  0 Lekë

HOURS
Tuesday – Saturday: 09:00–16:00, Sunday: 10:00–15:00

ADMISSION
→ Adults (reception desk) 700 Lekë 
→ Adults (www.myticket.al) 600 Lekë
→ Groups over 12  600 Lekë
→ Orphans, people with disabilities, seniors  350  Lekë 
→ Students, pupils (ages 12-18)  210 Lekë

→ Children under the age of 12 0 Lekë
→ War veterans 0 Lekë
→ Former political prisoners 0 Lekë
→ Paraplegic and tetraplegic invalids
→  Albanian students and pupils visiting the  0 Lekë 

museum during lesson hours or the program  
“Education through culture”

→ ICOMOS – ICOM members 0 Lekë
→  Staff of the Ministry responsible for cultural  0 Lekë 

heritage and subordinate institutions of the  
above mentioned Ministry

→ National delegations       0 Lekë
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