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“Domethënia e fjalës “Lookaftering”, duke iu referuar 
fillimisht një përkujdesjeje në akt e sipër (e të evokuar në 
një farë mënyre në mungesë), na projekton gjithashtu tek 
marrëdhënia e çuditshme mes shikimit e kohës, vazhdimësia 
e të cilës, dhënë nga mbrapashtesa “-ing” që e shkëput prej 
realitetit të fjalorit, duket se mban ende në veprim atë pjesë 
kohore që për definicion nuk është më. Kemi të bëjmë me një 
fjalë të përveçme, ku shikimit të ndalur e pa kohë, megjithëse 
të disponueshëm, i rrjedh një e kryer potencialisht e hapur 
dhe e mundur. Pak a shumë si në idenë e Grekëve, që sipas 
Roland Barthes “hynin te Vdekja së prapthi: ajo çka kishin 
përpara ishte e kaluara e tyre.”
 
Drejt një perspektive të ngjashme, ku atmosfera e një “kohe 
tjetër” i përkon një kohë të “tjetërsuar”, orientohet edhe 
ekspozita e artistes italiane Moira Ricci në Muzeun “Marubi”, 
me dy vepra të realizuara kryesisht nga ngjarje të jetës së saj 
private, të cilave i rikthehet me një protagonizëm diskret e në 
një dialog të pamundur, gati-gati obsesiv, me imazhet e nanës 
– bashkëautore indirekte e momenteve që ata rrëfejnë.
 
Nga gjuha e fotografisë tek ajo e videos, qëndrimi i saj mbetet 
pezull mes një kohe të rrjedhshme e të kthyeshme, e një 
tjetre që e gjen përfundimisht të shtangur. Në secilën nga 
veprat, kontekstet, ambientet e situatat ndërtojnë një galeri 
me imazhe ku artistja s’ka qenë e pranishme, ose asiston 
përmes vështrimit të dikujt. Në rastin e videos,  këtë e bëjnë 
filmimet e nanës në kohën kur e ndiqte në shfaqje e konkurse. 
Në to Moira rekuperon koreografitë e veta e marrëdhënien e 
kahershme me kërcimin. Një histori që e sjell të sinkronizuar 
me optimizmin e shpenguar të njërës prej kolonave zanore të 
filmit “Flashdance”; por ndryshe prej ekzaltimit të një ëndrre 
të realizuar që shpërfaq personazhi në film, aspirata e saj e 
dikurshme i flet me shumë një nostalgjie, të perceptueshme 
deri në zhurmat e vogla të videokasetave VHS që e trazojnë 
lehtë projeksionin.  
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Përbri tij shtrihet në vijë të njëtrajtshme cikli fotografik 
“20.12.53–10.08.04”, ku invertohet edhe dialogu i shikimeve 
të tyre. Tani është Moira, e gjendur para ndarjes nga jeta të 
nanës, që përpiqet ta ndjekë figurën e saj, e t’i afrohet në të 
vetmin vend akoma të mundur për të: në fotografitë e vjetra të 
familjes, brenda të cilave futet në kuptimin më direkt të fjalës. 
Për t’u bërë pjesë organike e tyre, asaj i duhet të inskenojë 
jo pak, e të vetë-fotografohet; të gjurmojë imazhin, vendin 
e përshtatshëm që e pret; të kamuflojë veshje e kostume të 
periudhave të ndryshme; të zbërthejë sipërfaqe e tekstura 
fotosh; të bëjë të koinçidojë dritën, temperaturën e ngjyrave, 
e ndonjëherë të presë edhe stinën e përshtatshme për të 
realizuar shkrepjen… Në stacionin final të procesit, në këtë 
seri me fotomontazhe, autorja stimulon si të vërtetë e real 
një iluzion tejet të kuruar pranie, të “paditur” poetikisht (e 
qëllimisht) vetëm nga vigjilenca e saj melankolike, e izolimi në 
një kohë që vepron në çdo skaj të fotove, përveçse mbi të.  

Jeta e dyfishtë e këtij cikli vjen në kontekstin e Muzeut si një 
refleks i padiskutueshëm i erës dixhitale e i mundësive që 
ajo ofron. Si i tillë, më shumë se para dëshmisë e momentit 
të pranishëm të fotografisë, na vë përballë natyrës së një 
imazhi të krijuar për një imazh tjetër, e para ekzigjencës 
intime që i bashkon duke ngarkuar pikërisht të mosqenurit 
aty, në atë moment, deri në mbërritjen e një normaliteti prej 
ku ata çlirohen nga varësia e faktit teknik dhe ringjiten në 
ndërgjegjen tonë afektive si të zakonshëm e njëkohësisht të 
pamundur.”
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The meaning of “Lookaftering” as an act of caring, somehow 
evoked in absence, contemplates the unusual correlation 
between the gaze and time in a continuity given by the 
“-ing” suffix which extracts this word from the context of 
the vocabulary and seems to keep flowing a past that by 
definition, does not exist anymore. We are dealing with a 
made-up word and a condition where, from a potential gaze 
stuck in time, derives a potential past that remains open and 
possible. Almost as the Greek conception, who according 
to Roland Barthes, “entered into Death backward: what they 
had before them was their past”.

From a similar perspective, where the atmosphere of 
“another time” corresponds to that of an “altered” time, the 
exhibition of Moira Ricci brings to the Marubi Museum two 
works related to her private life. The artist gets back to 
the images of her mother- indirect co-author of the stories 
they tell us- in a discrete protagonism, keeping an almost 
obsessive and impossible dialogue with them.     
From the language of photography to the video, the artist 
is pending between a time that flows and turns back 
and another time which is definitely stuck. In each work, 
contexts, environments and situations build a gallery of 
images where Moira has not been present or where she 
assists through somebody else’s point of view. In the case of 
the video, this is done by the recordings of the mother who 
used to follow her in dance shows or competition. Here Moira 
gets back to her choreographies and to the longstanding 
relationship to dancing. She shows us a story which has 
been synchronized with the fresh and unrestrained optimism 
from one of the soundtracks of the movie “Flashdance”. 
Far from the exhilaration of the accomplished dream of the 
main character, here the artist’s aspiration is much more 
in a dialogue with her nostalgia, perceived even in some 
distorted sounds of the VHS cassette which slightly interfere 
with the projection.       

                                                 

Next to these images, we have the photographic series 
“20.12.53–10.08.04” where the dialogue between the 
gazes is inverted. Now we find the artist who is facing the 
dramatic event of the death of her mother, trying to chase 
and approach her in the only place possible: the old family 
photographs where Moira literally gets inside. To become 
part of them, she needs to perform, to take self-portraits, to 
find the right image and place; to wear clothes and costumes 
from different periods of time; to analyse situations and 
photo textures; to match up the proper lighting or the 
colour temperature and sometimes even wait for the 
suitable season for shooting… The final stage is a series of 
manipulated photographs where the artist stimulates as 
true and real, a curated illusion of a presence poetically and 
intentionally disguised only by her melancholic vigilance 
and isolation from a time which seems to keep on flowing in 
every photograph, but not in her.

The double life of this series comes to the Marubi Museum 
as an undisputed consequence of the digital era and the 
opportunities it offers, but more than an evidence of a 
moment present in photography, we deal with an image 
created for another image and the intimate exigence that 
puts together something that is not there, in that precise 
moment. Finally, they show us a normal situation which 
gets rid of the technical facts and rises up to our affective 
consciousness as common ones, but in the meantime, 
impossible.

Lookaftering (23.02.–01.06.2018)Lookaftering (23.02.–01.06.2018)
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Angjeli Nenshati (Shkodër, 1929–2008) ndjek studimet e para 
në Kolegjin Saverian e mbas mbylljes së tij, në gjimnazin “28 
Nëntori” në Shkodër. 

Formimi i tij zë fill në mënyrë autodidakte. Impakti me 
fotografinë erdhi nga rasti fatlum i të rënit në dorë që herët 
i një aparati fotografik, me të cilin bëri shkrepjet e para në 
kontekstin e një qyteti me traditë në këtë fushë.

Me vendosjen e regjimit komunist, për t’iu shmangur disi 
persekutimit për prirjet e tij demokratike e fetare, nga viti 
1948 kur vendoset në Pukë e deri në 1957, është arsimtar 
pranë shkollave të ndryshme, por kjo nuk e pengon të punojë 
edhe në fushën e fotografisë.

Që herët, edhe falë lidhjeve familjare, ai qëndron pranë 
fotografit të njohur në Shkodër, Pjetër Rraboshta, gjë që e 
plotësoi formimin e tij në drejtim të proceseve të laboratorit.
Në vitin 1958 hyn në kooperativën shtetërore ku punon si 
fotograf.

Në vitet ’70 i bashkohet Gegë Marubit në aktin e dhurimit 
të fondit fotografik personal. Ky fond i ruajtur në Fototekën 
“Marubi” dhe i pasuruar më tej prej tij, numëron mbi 228.000 
imazhe të shkrepura në film rul 24x36mm.

Ishte fotografi që ndiqte eventet social-kulturore të vendit, 
por edhe familjet qytetare në ritualet e ndryshme të jetës 
së tyre. Aktiviteti i tij u realizua më shumë jashtë studios se 
brenda saj.

Punon në repartin e fotografëve deri sa arrin moshën e 
pensionit në vitin 1989. Realizon fotografi të zhanreve të 
ndryshme, por është shumë afër atij të reportazhit. 
Krahas fondit të tij në Muzeun Kombëtar të Fotografisë 
“Marubi”, famija zotëron një fond të pasur me fotografi, 
kryesisht me ngjyra.

Nenshati është autori që ndjek nga afër ngjarjet më të 
rëndësishme të qytetit, lëvizjet e ndryshme demokratike të 
viteve ’90, momentet e kthesave të rëndësishme, rifillimin e 
kremtimeve fetare, rihapjen e kishave e xhamive. 

Më 1993 fotografon vizitën e Papa Gjon Palit II dhe Nënë 
Terezës së Kalkutës në Shqipëri. Më 1996 bashkë me djemtë e 
tij hap studion fotografike “Nenshati”.

***

Krijimtaria artistike në Shqipëri, ashtu si edhe në vendet 
tjera të ish-Bllokut komunist lindor, ndiqte rrymën ideologjike 
të realizmit socialist, e cila trajtohej si e vetmja e denjë për 
regjimin komunist në lëmin e letërsisë dhe të arteve në 
përgjithësi. “Filli i kuq” i frymës ideologjike të kohës përshkonte 
tejembanë formën estetike, duke e shndërruar veprën artistike 
në një instrument propagandistik për të përhapur idealet 
komuniste revolucionare dhe optimizmin për botën që ata 
ideale mëtonin të krijonin. E gjithë kjo realizohej nëpërmjet 
transformimit ideologjik të realitetit në artin e kohës, ku 
përmes linjës politike të një partie të vetme ekzistuese, i 
ashtuquajturi “njeriu i ri” paraqitej si fryt i fitoreve revolucionare 
dhe i triumfit të betejave për transformimin e botës. Ai njeri 
nuk përfaqësonte aspak realitetin kontradiktor, subjektivitetin e 
qenies njerëzore dhe nuk kishte asnjë lloj natyrshmërie. 

Kemi të bëjmë me një lloj “laboratori të formësimit të 
prototipit” – siç e ka përkufizuar studiuesi Gëzim Qendro – 
që përtej vullnetit për ta shfaqur modelin e njeriut të ri në 
çdo aspekt artistik dhe kulturor, në të vërtetë e mbaten atë 
“të fshehur nga fotografia, të fshehur nga kinematografia, të 
fshehur nga piktura, nga skulptura, nga gjithçka.”

Ekspozita kushtuar Angjelin Nenshatit, fotografit të 
shndërrimeve historike të vendit, orientohet në dy drejtime: në 
periudhën e diktaturës komuniste dhe në atë të tranzicionit të 
viteve ’90. 
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Në qoftë se vitet ’60, e miqësisë vëllazërore me Bashkimin 
Sovjetik, na paraqisnin frymën triumfante të regjimit të asaj 
kohe sipas klishesë “njeriu dhe lufta”, vitet ’70 – të cilave i 
përkasin edhe shumica e fotografive të kësaj ekspozite – 
kanë në fokus temën “njeriu dhe puna” dhe eksperimentin 
e revolucionit kulturor me frymëzim kinez në shoqërinë 
shqiptare. 

Këto dekada karakterizohen nga dy momente të rëndësishme 
të trysnisë ideologjike. Nga njëra anë zhvillohet lufta kundër 
besimit fetar dhe zakoneve prapanike, që do të çonte në 
shpalljen e Shqipërisë si i pari vend ateist në botë me 
kushtetutën e vitit 1976. Ky aspekt tragjik i revolucionit 
kulturor bëri që objektet e kultit të shndërroheshin në vende 
të propagandës së ideologjisë komuniste. Një pjesë e tyre 
u transformuan në pallate sporti, kinema, shtëpi kulture, 
magazina e të tjera u shembën me themel. Gjithë këto masa 
përmbyllnin fushatën e persekutimit të klerit që kishte zënë 
fill në vitin 1944. 

Pas viteve ’70, regjimi diktatorial i Enver Hoxhës u 
karakterizua nga ndjekja besnike e ideologjisë komuniste, që 
interpretohej në një këndvështrim të rreptë antirevizionist. 
Pleniumi IV (1973) ishte edhe momenti më kulminant i politikës 
agresive kundrejt artit. Shembujt kryesorë të kësaj lufte qenë 
goditja kulturore e artistëve të ekspozitës “Pranvera” (1972) 
dhe Festivali XI i Këngës në Radio Televizion (1972).

E parë në këndvështrimin e ndryshimeve, ekspozita e Angjelin 
Nenshatit ndërtohet në një rend kronologjik të orientuar 
nga tre imazhe kryesore. Në plan të parë qëndron shfaqja 
e një gjimnasteje e kapur në unazat e vendosura në altarin 
e një kishe të transformuar në klub rinie (1967). Në kontrast 
me të, njëzet e katër vite më pas, autori dokumenton aktin 
e “rimarrjes” së Katedrales, ku ikona e Zojës së Shkodrës, 
megjithëse në plan të dytë, qëndron mbi shkallët e tribunës 
së Pallatit të Sportit ndërkohë që njerëzit heqin tabelën e 
basketbollit (1991). Krahas dokumentimit të momenteve të 
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hapjes së kulteve, vetëm pak ditë më pas, fotografi dëshmon 
djegien e Komitetit të Partisë në Shkodër me 2 Prill 1991, e 
cila konsiderohet si ngjarja përfundimtare e përmbysjes së 
diktaturës në Shqipëri.

Në të dyja këto periudha, në thelbin e fotografisë së tij, 
mbetet ngjarja të cilën ai e ndjek me interesin dhe me syrin e 
reporterit të mirëfilltë dhe të vëmendshëm. Për asnjë moment 
tek ai nuk ndihet vlerësimi i autorit ndaj asaj që po pasqyron 
– qofshin ato momente që i përkasin manifestimeve rinore, 
aksioneve vullnetare, propagandës së kohës apo thjesht 
çastet e jetës së përditshme.

Këtë pozicion të disiplinuar në marrëdhënie me momentin 
e pranishëm e perceptojmë gjithashtu edhe në ndryshimet 
e mëdha politike të vendit në vitet ’90, ku përmbysjet 
social-politike të lartpërmendura e transformojnë totalisht 
natyrën gjithnjë e më dramatike që merr ngjarja e çliruar nga 
inskenimi. 

Kjo ekspozitë u organizua në bashkëpunim me familjen e fotografit 
Angjelin Nenshati. 
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Angjelin Nenshati (Shkoder, 1929–2008) began his primary 
studies at the Saverian College and after the closure, he 
continued at the “28 Nëntori” High School in Shkoder. He was 
an self-taught. The impact into photography came to him 
through a lucky and fateful encounter with a camera and 
began shooting in a city which already had a tradition in t 
his field. 
 
With the establishment of the communist regime, in order 
to avoid persecution for his democratic and religious views, 
from 1948 – when he settled in the city of  Puka – until 1957, 
he was a teacher at various different schools, but this did 
not prevent him from continuing his work in the field of 
photography.  

From early on, thanks to familial ties, he had been able 
to stand next to one of Shkodra’s most well-known 
photographers, Pjetër Rraboshta who helped him specialize 
in laboratory processes.  
 
In 1958 he joined the state-cooperative where he would 
work as a photographer. while in the 70s he followed 
Gegë Marubi’s act and donated his personal photographic 
collection. This fund that was stored at the Marubi archives 
and further enriched by Nenshati, counts more than 228,000 
images shot on 24x36mm roll films.
 
He was a photographer that followed socio-cultural events, 
but also local families in various rituals of their lives. His 
work was mostly realized outside rather than in the studio. 
Nenshati worked as a photographer until his retirement in 
1989 and took photographs of diverse genres, but his works 
mainly resemble reportage. 
 
In addition to his fund at the “Fototeka” (now the Marubi 
National Museum of Photography), the family owns a rich 
amount of photographs, mostly in color. 
 

He was the type of author who followed the most important 
events of the city, the various democratic movements of the 
90s, moments of important turn of events, the resumption 
of religious celebrations, the reopening of churches and 
mosques.
 
In 1993 Nenshati photographed the visit of Pope John Paul II 
and Mother Teresa of Calcutta in Albania. And in 1996, along 
with his sons, he opened the Nenshati photography studio.   

***

Artistic creativity in Albania, like in other countries of the 
Eastern Communist bloc, followed the ideological stream 
of socialist realism, treated as the only worthy ideology by 
the communist regime in regards to the fields of literature 
and the arts in general. The “red star” was the spirit of the 
communist ideology during this time and it pervaded as 
the aesthetic form, which turned it into an instrument used 
to propagate the revolutionary ideals of the communists 
and their optimism for the world they wanted to create. All 
of this was accomplished through artistic work presenting 
an ideological transformation of reality. By following the 
political route, of an only existing party, the idea of the “new 
man” was presented as the fruit of revolutionary victories, 
a winner of battles for the transformation of the world. This 
ideological person did not represent a contradictory reality, 
or the individualism of a human being, nor did this person 
possess any kind of naturalness.

“We’re dealing with a kind of prototype shaping lab” — as 
defined by researcher Gëzim Qendro — which goes beyond 
the will to display the model of the new man in every 
artistic and cultural aspect by “conspicuously hiding him 
from photography, cinematography, painting, sculpture, 
everything.” 
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The exhibition dedicated to Angjelin Nenshati, the 
photographer of the country’s historical transformations, 
is divided into two parts: the period during the communist 
dictatorship and the transitional period of the 90s.
 
If the 1960s, years of the fraternal friendship with the 
Soviet Union, presented to us the triumphant spirit of the 
regime at that time, according to cliché “man and war”, the 
1970s- photos from this decade are mostly prevalent in this 
exhibition- focused on the theme “man and work” and the 
experiment of the Chinese cultural revolution in the Albanian 
society. 
 
These decades are characterized by two important moments 
of ideological pressure. On the one hand there is a struggle 
against religious beliefs and customs which – with the 
1976 Constitution – would lead to Albania becoming the 
first atheist country in the world. This tragic aspect of 
the cultural revolution transformed places of worship 
into propaganda sites of Communist ideologies. Some of 
these were converted into sports arenas, cinemas, cultural 
establishments, warehouses while others were completely 
destroyed. These actions ended the cleric persecution 
campaign that began in 1944. 
 
Enver Hoxha’s dictatorial regime, after the 1970s, was 
characterized by the loyal pursuit of communist ideologies, 
interpreted in a strict anti-revisionist view. Plenium IV (1973) 
was also the climactic moment of aggressive politics toward 
art. The main examples of this war were the cultural attack 
against the artists of the “Pranvera” exhibition (1972) and the 
11th Festival of Song on Radio Television (1972). 

In regards to these changes, the Angjelin Nenshati exhibition 
is built in chronological order and is oriented by three main 
images. In the first image appears a gymnast caught in the 
rings set on the altar of a church that was changed into 
a youth center (1967). In contrast to this, 24 years later, 

the photographer documents the act of “recapturing” the 
Cathedral where the icon of Our Lady of Shkodra – although 
in the second plan – stands on the stairs of the tribune 
of the Palace of Sports while people are getting rid of the 
basketball backboard (1991). In addition to documenting 
the reopening of religious institutions, a few days later, the 
photographer shows the burning of the Party’s Committee 
building on the 2nd of April 1991. This is considered the final 
event that ended the dictatorship in Albania.                 

In both these periods, at the heart of Nenshati’s photography, 
remain the events he follows with interest and with the eye 
of a reckless and attentive reporter. He never wants to give 
an author-like assessment of the events, whether they are 
moments of youthful manifestations, voluntary actions, 
propaganda of the time, or simply moments of daily life.
 
This disciplined position in the relationship with the present 
moment is also recognized in the country’s major political 
changes of the 90s, where the above mentioned socio-
political reversals completely transform the increasingly 
dramatic nature of the event that is liberated from the 
reenactment.

This exhibition was organized in collaboration with the family of the 
photographer Angjelin Nenshati.
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Dy vëllezërit Félix dhe Adrien Nadar kanë shënuar fillimet 
e portretit fotografik në Francën e shekullit XIX. Nën 
Republikën e Tretë, Paul Nadar trashëgon zanatin e të atit 
Félix duke vijuar kështu aventurën familjare të studios 
fotografike më të rëndësishme në Europë deri në gjysmën 
e shekullit XX. Arkivat e tyre u blenë nga shteti francez në 
vitin 1950 dhe numërojnë mbi 120.000 xham negativë të 
ruajtuar nga Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 
një koleksion me portretet e të famshmëve francezë dhe të 
huaj. Paralelizmi me historinë e dinastisë Marubi është unik 
si për nga risitë teknologjike e komerciale ashtu edhe për 
nga trashëgimi i zanatit dhe ndërtimi i një kujtese vizuale. 
Paul Nadar është bashkëkohës i Kel Marubit e më pas Gegë 
Marubi vjen për të studiuar në Paris në vitin 1923. Nadar dhe 
Marubi janë dy emra që dëshmojnë rëndësinë e trashëgimisë 
fotografike në Europë. 

Kjo ekspozitë propozon një përshkim në zhvillimin e 
fotografisë në kohën e Paul Nadar që na tregon se si portreti 
klasik i « burrave të mëdhenj » të shekullit XIX, i shpikur 
nga Félix, i la vend suksesit të fotografisë së aktorëve dhe 
aktoreve të teatrit duke filluar që nga fundi i shekullit XX. 
Tregtia e portretit kalon nga kthjellësia në fantazi duke 
na rrëfyer zhvillimin e një shoqërie ku kodet e famës kanë 
ndryshuar. 

Kjo ekspozitë u realizua në bashkëpunim me Muzeun e 
Fotografisë “Jeu de Paume” në Paris, Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine, Ministrinë e Kulturës së 
Francës, Ministrinë e Kulturës të Republikës së Shqipërisë, 
me mbështetjen e Ambasadës së Francës në Shqipëri. 

NADAR. Mes rregullave dhe tekave. (10.10.2018–03.02.2019)
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The two brothers Félix and Adrien Nadar marked the 
beginning of the photographic portrait in France in the 
twentieth century. During the Third Republic, Paul Nadar 
takes over the studio of his father Félix and continues the 
family adventure of the most important photographic studio 
of the mid-twentieth century in Europe. Their archives 
were acquired by the French state in 1950 and count more 
than 120,000 glass plates representing portraits of French 
and foreign celebrities, preserved by the Médiathèque de 
l’Architecture et du Patrimoine. The parallelism with the 
history of the Marubi dynasty is unique: from the technical 
and commercial innovation to the passing on the family 
business and constitution of a visual memory. Paul Nadar 
is a contemporary of Kel Marubi. Later on, Gegë Marubi 
studied in Paris in 1923. Nadar and Marubi are nowadays two 
names that bear witness to the importance of photographic 
heritage in Europe. 

The exhibition offers an insight on the production during 
Paul Nadar’s era showing us how the classic portrait of the 
“great men” of the nineteenth century invented by Felix, 
gives way to the success of photographs of theatre actors 
and actresses from the beginning of the twentieth century. 
This business of the portrait goes from sobriety to fantasy 
and reflects the evolution of a society where the codes of 
celebrity have changed.

This exhibition was organized by Jeu de Paume, Paris, in 
collaboration with La Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine, Ministry of Culture France, Ministry of Culture of 
Albania, the French Embassy in Albania with the participation 
of the Marubi National Museum of Photography for its 
presentation in Shkodër.

NADAR. Convention and caprice. (10.10.2018–03.02.2019)
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Fotografia në Shkodër
Kjo ekspozitë paraqet një përzgjedhje nga koleksioni i Muzeut 
Kombëtar të Fotografisë “Marubi” në Shkodër, arkivi i të cilit 
ruan rreth gjysëm milioni negativë në pllaka xhami dhe film 
rul prej katërmbëdhjetë autorëve. Fotografia, e shpikur pas 
shumë përpjekjeve në Europën Perëndimore, u përhap me 
shumë shpejtësi edhe në skajet më të largëta të Lindjes duke 
ngjallur tek njerëzit dëshirën për të parë imazhin e vet dhe 
atë të tjerëve, të fiksuar përmes këtij procesi magjik. Ndoshta 
këtë gjë e ndjeu edhe Pietro Marubbi në Shqipërinë osmane 
të asaj kohe. Shkodra, e shtrirë në një luginë që grumbullonte 
dhe shpërndante flukse që vinin nga toka e nga uji, nga fushat 
e malet, nga vendasit dhe të huajt, u bë vendi i zgjedhur nga 
piaçentini Marubbi që e bëri qytetin, vendin e parapëlqyer të 
artit të fotografisë në Shqipëri. Studioja e tij nuk dëshironte 
vetëm të kënaqte sytë e Perëndimorëve me imazhe ekzotike 
të Lindjes, por kryesisht synonte të nxiste dëshirën e 
vendasve për tu fotografuar. 

Kjo tërheqje ndaj fotografisë u bë ngjitëse. Disa dhjetëvjeçarë 
më vonë, edhe Kolë Idromeno, një personazh poliedrik i 
kulturës shqiptare, do të hapte studion e tij fotografike në 
Shkodër. Ndër të rinjtë shqiptarë që punonin në studion e 
Pietro Marubbit, të parët qenë fëmijët e familjes Kodheli, 
Matia ( i cili vdiq në moshë shumë të re) e më pas, Keli. 
Marubbi nuk pat trashëgimtarë. Të vetmit qenë nxënësit e 
tij. Ndër ta, Kel Kodheli ia trashëgoi mjeshtërinë dhe studion 
duke mbajtur me devocion mbiemrin “Marubi”, së bashku me 
atë të familjes. Trashëgimia kaloi në dorë të të birit, Gegës. 
 Si të gjitha shpikjet e lindura në Perëndim, edhe fotografia 
ishte një teknikë progresive. Marubët ishin të ndërgjegjshëm 
për atë që bënin e përparuan shumë në këtë aspekt: Kel 
Kodheli Marubi u dërgua nga mjeshtri Pietro për të studiuar 
fotografi në studion “Sebastianutti” në Trieste e vite më vonë, 
edhe vetë Keli dërgon të birin Gegën për të ndjekur kurset 
fotografike të vëllezërve Lumière në Paris. 
Studioja mikpriste shpesh shegertë të cilët më vonë do hapni 
studiot e tyre që do të vazhdonin aktivitetin deri në fillim të 
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viteve 1950. Secili prej tyre ndoqi rrugëtime sa të ngjashme 
aq të ndryshme e prej kësaj rrjedhin emërtimet e tyre ‘Marubi 
i zotnive’, ‘Pici i maleve’, ‘Jakova i rinisë dhe i dashnisë’, 
‘Rraboshta i fminisë’.

Kështu nga pllakat e xhamit me kolod të lëngshëm e ato 
me xhelatinë të thatë të Pietro Marubbit, filloi të ngrihej një 
arkiv fotografik. Pasardhësi i tij, Keli, vijoi të fotografonte e 
të ruante negativët. Në ato kohëra nuk ishte zakon t’i jepet 
negativi klientit. Ndonëse për një kohë të shkurtër, arkivi 
u zgjerua nga i biri i Kelit, Gega. Ndërkohë, edhe studio të 
tjera fotografike kishin ngritur arkivin e tyre, duke depozituar 
fragmente të një kujtese individuale e kolektive. 

Nga studiot private në repartin fotografik shtetëror
Fillimi i viteve 1950 shënon një periudhë të vështirë për 
ndërmarrjet private. Në Shqipëri është momenti i vendosjes 
së regjimit komunist. Vit pas viti, me qendërzimin e pushtetit, 
persekutimin e ashpër të kundërshtarëve, reformën bujqësore 
dhe shtetizimin e industrisë, tentohej në sekuestrimin e 
pronës private. Në fillim ky proces iu la vullnetit të secilit, 
por meqë kjo përpjekte nuk rezultoi e suksesshme, shteti 
filloi të ndëshkonte të gjithë ata që nuk i bashkoheshin 
kooperativave. Pikërisht atëherë ndodhi kalimi nga studiot 
private në repartin fotografik shtetëror.

Lindja e arkivit “Marubi”
Në vitin 1970, Gegë Marubi, ndër të tjera, duke mos mundur ta 
mbante në përdorim dhe në kushte dinjitoze arkivin e familjes, 
ia dhuroi atë shtetit. Gjesti i tij u ndoq edhe nga Pici, Jakova, 
Rraboshta e Nenshati. Është një histori e ndërlikuar, një 
përzierje vullnetesh të lira e qëllimesh të mira, me keqardhje, 
ngurrime e detyrime. Ata që kishin hyrë të rinj në studion 
e Marubëve për të mësuar zanatin e fotografisë, hynë në 
Fototekën “Marubi” me korpusin e tyre fotografik. Kjo do t’i 
japë jetë fillimisht një Fototeke e më vonë, nga maji 2016, 
Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi”.
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Qasja e ekspozitës
Kjo ekspozitë përmban 150 imazhe të përzgjedhura nga 
autorët më të njohur të koleksionit duke na ofruar një 
fragrancë shumëforme dhe eklektike të një realiteti të ruajtur 
brenda një arkivi negativësh. Një realitet që na shfaqet 
pëmes momenteve të së përditshmes dhe praktikës së 
ritualeve të kalimit, të fiksuara nga rituali fotografik. Ekspozita 
përqendrohet në jetën dhe ritualin që e shoqëron. 
Struktura qendrore përmbledh si “në fshehtësi” gjendjet 
njerëzore – dashurinë dhe vdekjen, sëmundjen dhe 
çmendurinë – në dialog me disa negativë dhe gjendjen e 
gjërave që ata përmbledhin. Muret e jashtme të strukturës 
rrethojnë këto gjendje njerëzore përkatësisht me ritualet e 
lindjes, të fëmijërisë, të rinisë, të pjekurisë dhe të vdekjes. 
Në katër muret e sallës gjejmë vendet, aktivitetet njerëzore, 
marrëdhëniet, ndëshkimet, celebrimet, grumbullimet 
rastësore e ata të detyrueshme. Larmia dhe diversiteti i tyre 
lejonte larmi dhe diversitet edhe në qasjet e fotografëve. 
Struktura qendrore me aksin lehtësisht të devijuar, ofron 
rrugëtime të ndryshme brenda saj.

Kjo bën që secili prej nesh t’i lexojë fotografitë e ekspozuara, 
në mënyrë spontane. Brenda arkivit gjenden kryesisht 
portrete të njerëzve apo grupeve që pozojnë në studio 
apo jashta saj. Ai moment i ndalur është tashmë i kaluar. 
Të shohësh një fotografi është sikur të shohësh diçka që 
nuk ekziston më. Pjesa më e madhe e imazheve të arkivës 
është dëshmia e një momenti më të gjatë se fluturak. 
Kohëzgjatja e pozës i kërkonte subjekteve palëvizshmërinë 
e një monumenti antik. Ashtu si ritet e kalimit të shoqërive 
të së shkuarës deri më sot, fotografia përfshinte disa gjeste 
të veçanta, manipulimin e disa objekteve dhe përdorimin e 
veshjeve të veçanta. Një ritual i fotografisë që përmbante 
aksione me vlerë simbolike, që urdhërohej e praktikohej në 
raste të veçanta, duke krijuar apo nënvizuar një kalim të tillë. 
Ai mund të kryhej për qëllime të ndryshme që kërkonin të 
kënaqnin nevojat shpirtërore dhe emocionale të praktikuesve. 
Karakteristikat që shpjegojnë ritualin magjik, të pranishëm 

në fotografi, janë aksionet rituale dhe funksioni shoqëror. 
Elementët që takohen janë procesi, alkimia (magjia), mjedisi 
i përshtatshëm (habitat), poza (habitus). Përmes pozave dhe 
gjesteve, buzëqeshjeve dhe ngërdheshjeve, aty na shfaqen 
marrëdhëniet njerëzore ndërmjet subjekteve, ndërmjet 
subjektit dhe fotografit, ndërmjet subjektit dhe vendit apo 
skenografisë. Personazheve të njohura të regjistrit të Kel 
Marubit “Njerz n’zâ e sende të kujdesshme”, tani mund t’i 
njihej edhe imazhi. Por si e sa na flet ky imazh? Cila ishte 
marrëdhënia mes veprave të tyre, fjalëve të thëna apo të 
shkruara nga apo mbi ta, me këtë imazh? Çfarë na thonë 
fytyrat e tyre dhe duart e tyre, veshjet dhe sjelljet e tyre? Si 
mund të përmblidhej historia e tyre në një pozë të vetme? 
Kështu, flitet për fotografinë si një ritual më vete, një prej 
atyre që depërtonte, shpjegonte e përjetësonte botën 
njerëzore me historitë, dëshirat, ëndrrat dhe ritualet e saj. 
I njëjti proces i realizimit të fotografisë, fazat që duhet të 
kalonte, objektivat që synonte, nënkuptonte një ritual, i ardhur 
në këtë botë pak para gjysmës së shekullit XIX por i dëshiruar 
nga zanafilla e njerëzimit. Është pikërisht ky kah që i jep 
titullin kësaj ekspozite. 

Kjo ekspozitë u organizua nga Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” në 
kuadër të kalendarit të „Vitit Mbarëkombëtar Gjergj Kastrioti -Skënderbeu“ në 
ambientet e La Triennale di Milano, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës 
të Republikës së Shqipërisë, në bashkëpunim me Museo di Fotografia 
Contemporanea dhe Ambasadën e Shqipërisë në Itali. 
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Photography in Shkodra 
This exhibition presents a selection from the collection of 
the Marubi National Museum of Photography in Shkoder. Its 
archive contains almost half a million negatives - glass plats 
and roll films-of fourteen different authors. Photography, 
invented in Western Europe after a lot of attempts, spread 
throughout the most remote corners of the East giving rise to 
a strong desire to have a personal or somebody else’s image, 
fixed through this magical process. Maybe Pietro Marubbi in 
the Ottoman Albania of those times became aware of this. 
Shkodra lying on the valley used to gather and spread flows 
from land and water, from fields and mountains, from locals 
and foreigners, attracted the Italian young man from Piacenza 
and became the main city for the art of photography in 
Albania. His studio did not merely want to feed the Occidental 
needs exotic images from the Eastern Europe, but most of all 
wished to fulfill the desire of the locals to be photographed. 

Photography attraction became contagious. Decades later, 
Kolë Idromeno, a polyhedric character of the Albanian 
culture, opens in Shkoder its photographic studio. Among the 
youngsters who worked in the Pietro Marubbi studio, the first 
ones were the sons of the Kodheli family, Mati (who died at a 
young age) and later Kel. Marubbi did not have heirs, expect 
for his students. It will be Kel Kodheli the one to inherit the 
mastery and his atelier. Kel Kodheli would inherit the mastery 
of photography and his atelier. He would also keep the 
master’s surname “Marubi” along with his family name. The 
legacy was handed over to his son Gegë.

Same as for the other invention made in the Western 
countries, photography was a progressive technique. The 
Marubi became aware of this and made some progress in 
this field: Kel Kodheli Marubi was sent by the master Pietro to 
study photography in the studio “Sebastianutti” in Trieste and 
later, Kel sends his son Gegë to attend photography courses 
at the Lumière brothers in Paris.

Many young apprentices were trained at the atelier. They 
would open later their own ateliers and carry on their private 
activities till the 1950s. Each of them followed some paths 
which are somehow similar but in the same time so different 
and from here the names ‘Marubi of the gentlemen,’Pici of 
the Highlands’, ‘Jakova of youth and love’, ‘Rraboshta of 
childhood’.

And so from Pietro Marubbi’s collodion glass plates to the 
gelatin-dry ones, this is how the archive was created. His 
successor Kel continues to take photographs and preserve 
the negatives. In those time negatives were not handed to the 
clients. The family archive is also enlarged by his son Gegë, 
despite his short period of activity. In the same, the other 
photography studios of the city create their archives which 
preserved fragments of individual and collective memory. 

From the private ateliers to a State unit of photographers 
The beginning of the 1950s will mark a difficult period for the 
private enterprise due to the installation of the communist 
regime. As years passed by, the centralization of power, the 
violent persecution of the opponents, the agrarian reform 
and the nationalization of industry aimed at the confiscation 
of the private property: initially there was an attempt for this 
process to be achieved by voluntary means, but this kind 
of willingness did not turn out to be so efficient so those 
who tried to resist, were to be punished. Here we find the 
transition from the photographic ateliers to the joint unit of 
photographers within a State cooperative.

The birth of the Marubi archive 
In 1970, Gegë Marubi, who could not afford to continue 
his activity and preserve the archive in proper conditions, 
donated it to the state. The other photographers of the city 
ateliers - Pici, Jakova, Rraboshta e Nenshati - did the same. 
It is a complicated story, a mix of spontaneous wills and 
good intentions full of reluctance and constrains. Those 
who had entered the Marubi atelier to learn the mastery 
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of photography, now would become part of the Marubi 
Phototeque. This is how the Phototeque was found and 
later transformed – in May 2016 – into the Marubi National 
Museum of Photography.

The approach to the exhibition 
In this exhibition we find a selection of 150 images from the 
most important authors of the collection offering a multiform 
and eclectic fragrance of a reality which has been preserved 
inside an archive of negatives. This reality is reflected in the 
everyday life moments as well as in the practice of rituals of 
passage which have been fixed by the photographic ritual. 
The exhibition concentrates on life and its rituals. 

The structure at the center of the hall encloses “in secrecy” 
the human conditions - love and death, illness and madness - 
in dialogue with a selection of negatives and the state of the 
things they keep on hold. The external walls of this structure 
surround these human conditions with the rituals that are 
accompanied by: birth, childhood, youth, maturity and love. In 
the wall of the exhibition hall we find images of places, human 
activities, relationships, punishments and celebrations, 
spontaneous and obligatory gatherings. The variety and 
diversity they reflect, encouraged the variety and diversity of 
the approaches of the photographers. The central structure 
with a deviated axis, offers different paths within its space. 
This allows the visitors to have a personal comprehensions of 
the photographs shown here.

Most of the images of the archive are portraits of individuals 
or groups posing in the studio or outside of it. This moment 
stuck in time is already past. When we look at a photograph, 
we look at something which does not exist anymore. Most 
of the images are more an evidence of a moment that lasted 
in time than of an elusive one. All had to become still in front 
of the photographic camera. The length of the pose required 
the stillness of an antique monument. Same as for the rituals 
of the past and nowadays societies, the photograph includes 

MARUBI ARCHIVE. The photographic ritual (16.11.–09.12.2018)

particular gestures, the manipulation of certain objects 
and the use of particular clothes. The photography ritual 
which embodied actions of symbolic values was ordered 
and practiced in specific cases which would create or mark 
that kind of passage. This might have had different purposes 
which were used to satisfy the spiritual or the emotional 
needs of the practitioners. The characteristics of this magic 
ritual in photography were the ritual actions and the social 
function. The elements we encounter there were the process, 
the alchemy (the magic), the environment (habitat), the 
attitude (habitus). Here we note the relationship between 
the subjects, between the subject and the photographer, 
the subject and the place or the scenography through their 
poses and gestures, their smiles and grimace. In Kel Marubi’s 
register “Renowned people and accurate objects” finally we 
could see the images of these well-known people. But, how 
and how long does this images speak to us? Which was the 
connection between their deeds, what was said or written 
from or about them, with their image? What do their faces, 
their hands, their clothes and their gestures tell us? How to 
compress their story in a unique pose? So we speak about 
photography as a ritual, one that penetrated, explained and 
immortalized the world of the human being with his stories, 
desires, dreams and rituals. The same process of taking 
a photograph, its phases, its target meant a ritual, which 
was born in the second half of the 19th century, but had 
been strongly desired since the dawn of humanity. I started 
from such considerations that later provided the title of this 
exhibition.

This exhibition was organized by the Marubi Museum on the occasion of 
the “Nationwide Commemorative Year of Gjergj Kastrioti-Skënderbeu” in La 
Triennale di Milano, with the support of the Ministry of Culture of the Republic 
of Albania, in collaboration with Museo di Fotografia Contemporanea and the 
Embassy of Albania in Italy.

MARUBI ARCHIVE. The photographic ritual (16.11.–09.12.2018)
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Në ekspozitën Dinastia Marubi–Njëqind vite të studios 
fotografike shqiptare, Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” 
do të paraqesë një përzgjedhje imazhesh nga arkiva (1856–
1959) që kanë qenë pjesë e ekspozitës me të njëjtin titull të 
hapur në Muzeun e Fotografisë FOAM Amsterdam, më 2016. 
Tre gjeneratat e fotografëve realizonin portrete në studio të 
personave të ndryshëm, që nga borgjezia urbane tek shtresat 
më të varfëra, nga perandorët osmanë tek Mbreti Zog, nga të 
burgosurit tek aktorët e famshëm dhe piktorët.

Italiani Pietro Marubbi mbërriti në Shkodër në vitet 1850, 
menjëherë pas shpikjes së fotografisë. Aty ai hapi studion 
e parë fotografike në rajon dhe realizoi imazhet e para me 
teknikën e kolodiumit të lëngshëm. Menjëherë pas vdekjes së 
Pietros, asistenti i tij Keli do të mbante mbiemrin e mjeshtrit 
në nderim të tij. Ai e vazhdoi aktivitetin e studios dhe më pas 
ia la trashëgim të birit, Gegës. 

Koleksioni me mbi 150,000 xhama negativë i dinastisë 
Marubi paraqet interes nga pikëpamja historike, sociologjike, 
kulturore, antropologjike dhe artistike. Në të zbulojmë ngjarjet 
e trazuara të historisë së Shqipërisë (që nga Perandoria 
Osmane tek periudha komuniste), ritualet shoqërore, 
kostumet folklorike dhe portretet. 

Kjo ekspozitë është një prezantim i historisë së pasur 
fotografike të një vendi-asokohe të izoluar-europian. 
Ekspozita përfshin disa riprodhime moderne dhe projeksione 
të xham negativëve të skanuar. Muzeu Marubi nuk disponon 
shumë stampime origjinale. Pjesa më e madhe e tyre janë 
shitur nga Marubët e mund të gjenden në shtëpitë e familjeve 
shqiptare. Përmes imazheve, ju mund të lexoni më shumë 
mbi historinë e Shqipërisë, studion Marubi si dhe procesin 
fotografik.

Kjo ekspozitë organizohet në bashkëpunim me Muzeun e Fotografisë FOAM, 
Amsterdam, Holandë.
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In the exhibition Dynasty Marubi – A Hundred Years of 
Albanian Studio Photography, the Marubi National Museum 
of Photography is showing a selection of photos from the 
archive (1856–1959) which was previously shown in the 
homonymous exhibition opened at the FOAM Museum of 
Photography, Amsterdam in 2016. 

Three generations of photographers made studio portraits of 
a wide variety of people, ranging from the urban bourgeoisie 
to lower classes, from the Ottoman emperor to King Zog, 
from prisoners to famous actors and painters. 

In about 1850, not long after the invention of photography, 
the Italian Pietro Marubbi arrived in Shkodër. There he 
started the first photography studio in the region, using the 
wet collodion process. After Pietro’s death his assistant Kel 
adopted the same surname, as a tribute to him. He ran the 
studio himself and eventually passed it on to his son Gegë.

The extensive collection of 150,000 glass negatives of the 
Marubi dynasty is interesting from an historical, sociological, 
cultural and anthropological as well as artistic point of view. 
Events in the turbulent history of Albania (from Ottoman times 
to the communist period), social rituals, folkloric costumes 
and sociologically interesting group portraits. The exhibition 
is an introduction to the rich photographic history of an 
isolated European country by that time. 

The exhibition includes modern reproductions and projections 
of scanned glass negatives. There are not many vintage 
prints in the collection of the Marubi National Museum of 
Photography. They were sold by the Marubis and can still 
be found in the homes of many Albanian families. In the 
exhibition you can read more about the history of Albania,  
the Marubi studio and the photographic procedure.

This exhibition is organized in collaboration with FOAM, Photography
Museum, Amsterdam, The Netherlands.

DYNASTY MARUBI (15.02.–02.06.2019)
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Kristo Sulidhi (1858–1938) / Petro Dhimitri (1886–1953) /  
Perikli Kaçauni (1870–1940) / Dhimitër Vangjeli (1872–1957) / 
Vani Burda (1875–1949) / Kristaq Sotiri (1883–1970) / 
Thimi Raci (1886–1966) / Mandi Adham Koçi (1912–1988)

Fotografët e juglindjes së Shqipërisë sillen në këtë ekspozitë 
si një hap i parë drejt plotësimit të konstelacionit të 
fotografëve shqiptarë të traditës. Përzgjedhja e këtyre tetë 
autorëve, duke filluar nga fundshekulli XIX, kushtëzohet nga 
vështirësia për të rënë në kontakt me veprën që ata kanë lënë 
trashëgim.

Fotografitë familjare, shumica në studio, përbënin pjesën 
më të madhe të aktivitetit të tyre. Çfarë i dallon nga njëri 
tjetri është tendenca e ndryshme e qasjes me realitetin 
në rastet e zgjedhjes së klientelës apo subjekteve. Në disa 
raste shkrepjet në studio ofrojnë një pamje të modernitetit 
të një pjese të shoqërisë qytetare të kohës, që ndjek edhe 
tendencat e modës perëndimore.

Kanë fiksuar figura patriotësh, ushtarakësh, martesa, 
pagëzime, funerale, shkolla, manifestime e peizazhe. Disa prej 
tyre kanë qenë vetë pjesëmarrës aktivë në ngjarjet politiko-
shoqërore të kohës, duke na lënë sot fotografi të çmueshme 
dokumentuese të historisë së zonës e Shqipërisë në tërësi. 

Territori ku punuan këta fotografë shquhej për nivel të lartë 
emigracioni. Ndjeshmëria e banorëve të zonës ndaj këtij 
fenomeni shprehet në ekzistencën e një sheshi të famshëm 
në Korçë, të quajtur “Lëndina e Lotëve”. Emigronin edhe 
fotografët, që në rastin më të mirë ktheheshin pas disa vitesh 
të pajisur me zanatin e ri dhe me aparatet e makineritë 
e nevojshme. Prandaj, shpesh, subjektet janë të lidhura 
ngushtë me emigrimin e kështu, fotografia na vjen si kulmim i 
fenomeneve që krijonin zbrazëti sociale.

Fotografë të Juglindjes Shqiptare (07.06.–27.10.2019)

Evenimente të fiksuara në foto, postoheshin për të arritur 
muaj më vonë në Amerikë me njoftimet për gëzime apo 
hidhërime në familje.

Fotografimet e ceremonive mortore, për shembull, janë të 
shumta në këta koleksione sepse ishin kthyer në rregull e 
zakon, biles, në ndonjë krahinë ishin taksative, pjesë e vetë 
ritualit mortor. Përtej synimit të fotografit për të na dhënë 
diçka estetikisht të perceptueshme, ato mbeten në thelb 
porosi të klientit i cili duhet të informojë të afërmit që janë 
larg për ecurinë e funeralit, duke u dërguar atyre në dorë një 
dokument të faktuar të ndarjes finale.

Në këtë rrugëtim të vazhdueshëm të fotografisë mes 
vendesh dhe ngjarjesh, ekspozita gërsheton riprodhimet me 
stampimet origjinale. Më shumë se një zgjedhje formale, 
ajo vjen si pasojë e humbjes së negativëve të disa prej 
autorëve. Për këtë arsye, stampimet origjinale paraqesin sot 
edhe kopjen e fundit ose dëshminë e vetme të mbetur, ku 
bashkëjeton celebrimi i një vlere të çmueshme e autentike me 
faktin e trishtë të një krijimtarie të dëmtuar përfundimisht. 

Kjo ekspozitë u organizua në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Arkivave, Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore, 
Bashkinë e Korçës, Bashkinë e Ersekës, Familjen Sotiri.

Fotografë të Juglindjes Shqiptare (07.06.–27.10.2019)
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Kristo Sulidhi (1858–1938) / Petro Dhimitri (1886–1953) /  
Perikli Kaçauni (1870–1940) / Dhimitër Vangjeli (1872–1957) / 
Vani Burda (1875–1949) / Kristaq Sotiri (1883–1970) / 
Thimi Raci (1886–1966) / Mandi Adham Koçi (1912–1988)

Photographers of Southeastern Albania are introduced in this 
exhibition which marks the first step for the completion of 
the constellation of Albanian photographic tradition. We have 
selected eight authors – starting from the end of the 19th 
century – and this choice is due to the difficulties to track 
down the work they have left behind.

Family photographs – mostly taken in a studio – were at the 
core of their activity. What makes them unique is the multiple 
approach to the reality, reflected in their choice of clients or 
subjects. 

In some cases, studio portraits contemplate the modernity 
of Albanian bourgeois families of that period following the 
trends of the Western fashion. We see photographs of 
patriots, soldiers, marriages, baptisms, funerals, schools, 
manifestations and landscapes. Some of them gave a 
contribution to the political and social events of the time 
leaving us today some precious images documenting the 
history of their region and Albania as well. 

The territory where these photographers worked was 
affected by a high level of immigration. The sensitivity of 
the inhabitants towards this phenomenon can be perceived 
nowadays in a very famous square in Korça named “Lëndina 
e Lotëve” (The Meadow of Tears). Even the photographers 
used to immigrate and in the best-case scenario, they would 
come back years later with a new metier and the necessary 
equipment and tools to continue it. This is why in most 
photographs, subjects are strictly related to immigrations 
and photography depicts phenomena which induced social 
decline. 

Family events fixed in photographs were shipped to the 
States. It would take up months to reach their beloved 
relatives and inform them about family’s joy and sorrow. 

In their collections we find many photographs from funeral 
ceremonies which had become part of the tradition and in 
some regions, they were intrinsic to the very structure of 
the mortal ritual. Besided the intention of the photographer 
to show us something aesthetically pleasing, these images 
are basically an order from a client who needs to inform his 
relatives about the funeral procedure by sending them a 
document which proves the final separation. 

In the continuous photographic journey among places and 
events, this exhibition puts together original prints and 
reproductions. Far from being a formal issue, this choice was 
dictated by the loss of negatives from some of the authors. 
For this, the originals prints are nowadays unique copies or 
the only evidence of the photographer’s work, a memento 
bringing together the celebration of a precious and authentic 
artifact with the sad reminder of a longtime time work, 
definitively damaged. 

This exhibition was organized in collaboration with the General Directorate 
of Archives, the National Center of the Cultural Property Inventory, the 
Municipality of Korça, the Municipality of Erseka, Sotiri Family.

Photographers of Southeastern Albania (07.06.–27.10.2019) Photographers of Southeastern Albania (07.06.–27.10.2019)
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«Jemi çka keni qenë
 Do të bëhemi çka jeni»...

Himn spartan

A duhet ne të gjithë në një farë pike, të ndiejmë nostalgji 
apo keqardhje për prejardhjen tonë? A duhet të kthehemi 
pafundësisht mbrapa, në hapat që bëjmë? Pse duhet ta 
pyesim veten pambarimisht mbi këto çështje përkatësie? Për 
të ditur se kush jemi? Aspak! Vetëm për të ecur përpara e për 
të mos e menduar më.

Shtatë fotografë shqiptarë gjenden në Shkodër, në 
kryeqytetin e dikurshëm të Shqipërisë, të ftuar nga Art House 
dhe Muzeu “Marubi” për të evokuar disa imazhe të thjeshta 
e të thella që i frymëzojnë. Emigrimi, ky ekzil i paemërt, 
është pjesë e rrugëtimit të secilit. Nuk e dimë akoma çfarë i 
mban kaq të lidhur: shpirti i vendit, dashuria për vendlindjen, 
ndërgjegja e qartë e një ripërtëritjeje kombëtare… Pak por e 
sigurt, shkrimet e tyre, ndonëse të largët nga njëri tjetri, do të 
rrinë përbri në forma ende të papërcaktuara. Momentalisht, 
as ata vetë nuk e dinë nëse duhet ta braktisin apo ta 
përvetësojnë atë që i motivon.

Duke hedhur një vështrim nga e kaluara, punët e tyre herë 
lidhen me të moshuarit që vazhdojnë të jetojnë në vendin 
e lindjes e herë të tjera shkojnë akoma më larg, në kohën 
e paraardhësve apo themeluesve. Peizazhin ata nuk e 
analizojnë, e sodisin. Sa i afërt po aq i largët, nuk arrijnë 
të kuptojnë çka t’i heqin e çka t’i ruajnë. Në disa udhëtime 
të bëra në pak kohë, e parandjejnë që kthimi në vendlindje 
shoqërohet nga një mjegull e dendur, por që nuk është kurrë 
shumë vonë. 

Ata kuptojnë praninë e diçkaje që u duket e panjohur dhe e 
pakapërcyeshme, intensiteti i së cilës, që nga peizazhi e deri 
tek banorët, mundet t’i mohojë. Në pamjet e Romës, Milanos, 
Firences, Berlinit apo Laipcigut, në fund të atyre gjërave të 

perceptuara për një kohë të shkurtër, qëndrojnë disa objekte 
kuptimi i të cilëve duket sikur ka humbur: figura të vagullta, 
peizazhe të shkreta, vizione e trajta të shpërfytyruara nga 
absurditeti i një historie të ditëve tona. Duket qartazi që 
aspirojnë për të konfiguruar një horizont më të gjerë. Në 
sytë e tyre, bota e vjetër, Shqipëria, shihet si diçka e re që i 
reziston objektivit fotografik e do t’u ikte përfundimisht, nëse 
nuk do të përpiqeshin të dallonin disa forma «të vërteta». 
Ballafaqimi është i domosdoshëm për të ndërtuar një 
marrëdhënie me këtë vend dhe banorët e tij.

Këndi i fotografimit përmbledh disa vizione që duan të jenë 
gjithnjë e më largpamëse. Na merret fryma për një çast! Por 
nëse arsyeja vuan tek dëshiron të bëjë të qartë realitetin me 
të cilin ballafaqohen, ata besojnë në një fotografi që lajmëron 
të nesërme të reja, një akt vullnetar i ndërgjegjes që ringjall 
disa imazhe të varrosura në kujtesë.

Dëshira për qartësi ndriçon disa punime që luftojnë 
kundër hijeve. Me një aparat fotografik, duhet pranuar e 
pakuptueshmja dhe duruar e padurueshmja. Ajo që këta 
fotografë nuk arrijnë të kuptojnë është fryti i errësirës që i 
karakterizon, një poetikë instinktive e irracionale, ndonjëherë 
naive, e cila pranon dhe refuzon nostalgjinë. Koha përzihet me 
kontradiktat e hezitimet. Fotografia, edhe kur nuk kontribuon 
për të ndryshuar ekzistencën, është premtimi i një ekzistence 
të re sepse në vend që të japë zgjidhje, ajo i ofron kthjellësi e 
ngushëllim një njeriu të trishtë. Shtatë fotografët jo pa qëllim 
kanë marrë rrugët e Ballkanit, duke bërë bashkë copëzat e 
mozaikut, duke zgjedhur rrugën e vetme të mundshme, atë të 
ndjesive dhe subjektivitetit. 

Ky ritakim me tokën e origjinës mbart në vetvete përgjegjësi 
të reja. Ata ende nuk janë të aftë ta rrëfejnë këtë ndjenjë të 
turbullt, gjënë e pathanë që ata e dëshirojnë me gjithë shpirt, 
ndjekjen e pamundur të një bashkimi të humbur. Sepse nëse 
kombet nuk janë të pavdekshëm, shpirti i një populli mund të 
jetë. Ndonëse të varur nga e kaluara, janë ata vetë që duhet 
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ta rindërtojnë, ta përjetësojnë e ta transformojnë. Vetëm 
përmes një qëndrimi kritik, ajo do të mund të marrë jetë. Akti 
fotografik, mes vullnetit dhe urgjencës, e ka të nevojshme 
harresën. Si faktor i rëndësishëm i një mendimi të qetë, duhet 
të dimë t’i lemë gjërat pas. Ndonëse fotografët nuk mund të 
parashikojnë të ardhmen, ata kanë një fuqi të çuditshme, atë 
të rrëfimit të historive me pak elementë: copëza imazhesh të 
ndryshme, përzierje kujtimesh, fragmente arkivash, huazime 
të ndryshme e shkrepje.

Janë toka dhe banorët e saj që i japin fotografëve thelbin, 
shpirtin, mosbesimin, atë që Ernest Renan quan «plebishit i së 
përditshmes». 

Ndërgjegja në lëvizje reklamon veprimin, fabrikën e imazheve. 
Ajo mezi pret të pëmbushet. Nuk po flasim këtu për lojën e 
mashtrimeve që nxitet nga fotografia bashkëkohore dhe e 
institucionalizuar me anë të një vazhdimësie posturash të 
ngrira e automatizmash të urryeshëm. Fotografimi duhet t’i 
përgjigjet një nevoje jetësore. Është pikërisht në ballafaqimin 
me Historinë dhe historinë e tyre që krijohen veprat e vërteta, 
në kundërshti me konformizmin e përgjithshëm e kundër 
uniformitetit të estetikës. Fotografitë e rrënjosura thellë në 
pikëpyetjet e dyshimet e tyre janë fusha më e bukur e zbulimit 
e propozuar ndonjëherë. Një moment i privilegjuar, i gdhendur 
në gurin e ashpër të reales, përherë kompleks e mbi të gjitha 
i padeshifrueshëm. Ky kërkim nuk është i pashpresë dhe 
fisnikëria e tij nuk qëndron tek akti, por tek ajo që pretendon 
të arrijë. 

Kjo ekspozitë, e organizuar në hapësirat e Muzeut Kombëtar të Fotografisë 
“Marubi”dhe Art House, u mbështetet nga Ambasada e Francës në Shqipëri.
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«We are what you were
We will become what you are»...

Spartan anthem 

Should we ever feel nostalgia or regret our origins? Should 
we continuously retrace our steps? Why do we keep asking 
ourselves these questions of belonging? To know who we 
really are? No! Just to be able to move forward and forget 
about it.

Seven Albanian photographers, invited by the Art House and 
the Marubi Museum, meet in the city of Shkodra, former 
capital of Albania, to invoke simple and profound images 
that inspire them. Immigration, this exile that dare not speak 
its name, is their lot. What keeps them so attached, we do 
not know it yet: the spirit of the place, love for their native 
country, the clear conscience of a national rebirth...Their 
writings diverge and they will converge at some point, in yet 
undefined forms. For the moment, they do not know whether 
to separate from or reappropriate their motivations.

Taking a look back, they sometimes reconnect to the elderly 
still living in the country or even go further, to the ancestors 
and founding fathers. They do not analyze the landscape, 
they contemplate it. So close and yet so far, they do not 
know what to suppress or preserve. In a few trips made in a 
short time, they have sensed that the return to their country 
is accompanied by a dense fog, but it is never too late for 
this to happen.

They apprehend at some point something strange and 
irreducible whose intensity - from the landscape to the 
inhabitants - might refuse them. In the views of Rome, Milan, 
Florence, Berlin or Leipzig, in the depths of such things so 
briefly seen, there lie some objects whose meaning is lost: 
sketched figures, desolate landscapes, visions and stigmata 
corrupted by the absurdity of a recent story. They certainly 

aspire to configure a wider horizon. In their eyes, the old 
world, Albania, becomes something new. However, in front of 
their lens, this world makes a stand and would disappear if 
they were not trying to distinguish some “true” forms. In the 
relationship to this land and its inhabitants, confrontation is 
the only way to go. Their frames enclose visions that would 
expand. For a moment, we can’t breathe! While the reason 
suffers to make transparent what they face, they believe in a 
photography announcing new tomorrows, a voluntary act of 
conscience reawakening some buried images.

The desire for clarity illuminates some works that fight 
against the shadows. Having a camera within reach, we must 
accept the incomprehensible, we must bear the unbearable. 
What these photographers do not understand is the fruit 
of their own darkness. Instinctive and irrational poetic, 
their interrogation, sometimes naive, accepts and refuses 
nostalgia. Time merges with contradictions and hesitations. 
If photography cannot change our existence, it is for sure 
the promise of a whole new consciousness. While it fails to 
provide solutions, it offers lucidity and consolation to a sad 
man. The seven photographers have chosen to travel the 
Balkans in order to put the mosaic tesserae together and 
choose the only possible path, the one of sensations and 
subjectivity.

The meeting with their homeland implies new burdens to 
bear. They are not able to confess this confused feeling, the 
indescribable things they long for, the impossible pursuit 
of a lost unity. For if nations are not eternal, people’s soul 
might be. Their works depend from the past, but it is up 
to them to recreate, perpetuate and transform it. And it is 
through a critical attitude that this past will come alive. The 
photographic act, between will and urgency, requires oblivion. 
An essential component for a happy thought is to leave 
everything you know behind.
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Although photographers cannot predict the future, they are 
invested with a strange power, that of telling us stories with 
small elements: pieces of various images, a collection of 
memories, fragments from archives, various loans and shots.
It is up to the Earth and its inhabitants to provide the 
photographers with the essential, the inspiration, the bad 
faith, what Ernest Renan calls “a daily referendum”.

Consciousness in motion claims action, the factory of 
images so strongly desired. It is no longer a matter of 
playing the fool’s game, which has been institutionalized by 
contemporary photography, a series of frozen postures and 
odious routine behavior. Photographing must meet a vital 
necessity. It is in the confrontation with History and their 
histories that the real works will take shape, in opposition 
to the general conformism and against the standardization 
of aesthetics. The photographs anchored in their questions 
and doubts are the most beautiful field of exploration ever 
proposed. A privileged moment, carved in the rough stone of 
the real, forever complex and above all, impenetrable. This 
quest is not futile and its nobility does not lie in the mere act 
but in what it requires.

This exhibition, supported by the French Embassy in Albania, was opened at 
the Marubi National Museum of Photography and the Art House.

Seven Albanian photographers. A residency (01.11.2019–07.01.2020)
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