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Fotografia u shpik zyrtarisht në vitin 1839. Studioja e parë 
fotografike në Europë u hap në vitin 1841 në një papafingo 
në Londër. Pietro Marubbi (1934–1903) filloi biznesin e tij të 
fotografisë rreth vitit 1859 në Shkodër. Ai u pasua nga Kel 
Marubi (1870–1940) dhe Gegë Marubi (1097–1984). Këto histori 
rrëfehen në ekspozitën e përkohshme të Muzeut Marubi. 

Marubët ishin një “dinasti” fotografësh meshkuj, në një 
shoqëri shqiptare që dominohej nga figuara mashkullore. 
Sot është e qartë se në diskursin e historisë së fotografisë 
europiane është lënë jashtë kontributi i grave si krijuese, 
por edhe si subjekte. Gratë shpesh liheshin mënjanë. Duke 
i vendosur ato në qendër të skenës, kjo ekspozitë kishte si 
qëllim të nderonte gratë në Arkivën Marubi. 

Disa nga gratë që shfaqen në fotografitë e Marubëve kishin 
një influencë të jashtëzakonshme në kohën e tyre. Në këtë 
ekspozitë ne gjetëm gra si Shaqe Çoba (1875–1954), gruaja 
e parë intelektuale e qytetit të Shkodrës dhe aktiviste e 
lëvizjeve për gratë dhe për pavarësinë kombëtare. Luftëtarja 
Tringë Smajla (1880–1917) luftoi kundër Perandorisë Osmane 
në veriun e Shqipërisë. Pas burgosjes të të jatit në Anadoll 
dhe vdekjes të vëllezërve, ajo u bë virgjëreshë e betuar dhe 
iu bashkua kryengritësve. Shotë Galica (1895–1927), e lindur 
në Kosovën e sotme, ishte figura predominuese e lëvizjes për 
pavarësi në Shqipëri. Ajo ishte një legjendë e asaj kohe dhe 
njihej për thënien e saj: “Jeta pa dituri është si lufta pa armë”. 
Ndër të tjera në ekspozitë ishte edhe një fotografi e Tefta 
Tashko Koços (1910–1947) e cila ftohej rregullisht në Radio 
Tirana. Vdiq papritmas në moshën 37 vjeçare. 

Megjitatë, kjo ekspozitë nuk na tregoi vetëm historitë heroike 
të grave të famshme, por na njohu edhe me figura femërore 
shpesh të harruara. Gra të panjohura që jetuan në skajet e 
shoqërisë, të margjinalizuara. Këto ishin gra të varfëra që 
i ofroheshin meshkujve për para, gra që kishin bërë diçka 
të gabuar apo të tjera me fytyra të deformuara për arsye 
shëndetësore. Shpesh ato shpërfilleshin sepse ne zakonisht 
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nuk na pëlqen të ballafaqohemi me këto shqetësime. Nuk ka 
shumë imazhe të tilla në arkivën Marubi, por nëse e shihni 
me kujdes, do t’i gjeni ata. 

Në ekspozitë, ne u njohëm edhe me disa gra të rëndësishme 
që qëndrojnë pas Marubëve: gratë e Pietro dhe Gegë Marubit, 
e ëma e Kel Marubit dhe Benardina, vajza e tij. Për pak 
kohë, ajo punoi në studio për të organizuar dhe regjistruar 
negativët. Ndonjëherë bënte edhe ajo fotografi. Kur u martua 
me kompozitorin Tonin Harapi, çifti u vendos në Tiranë. 

Ekspozita përfshiu një numër fotografish të vendeve që 
vizitoheshin shpesh nga gratë. Në këtë mënyrë, portretet e 
tyre u shoqëruan me disa të dhëna rreth asaj që i rrethonte 
në jetët e tyre. 

Kjo ekspozitë prezantoi mediume të ndyshme: xham negativë 
origjinalë dhe fotografi në film që nga fillimet e fotografisë, 
riprodhime moderne dhe një prezantim me slide në pesë 
ekrane. Xham negativët ishin të ekspozuar në një vetrinë në 
qendër. Kjo shërbeu si një tregues për riprodhimet modern 
në mur, shoqëruar me disa informacone historike (numrat e 
negativëve në ekspozitë korrespodonin me numrin në mur). 
Prezantimi me slide në pesë ekrane në murin e pasëm tregoi 
në mënyrë të ndërlidhur, ngjashmëritë ndërmjet grave në 
veshje, stil, mënyra pozimi, shprehje të përkatësive fetare 
dhe statusit socio-ekonomik. Është falë arkivit Marubi që ne 
kemi mundësi të njohim sot këtë larmi figurash femërore. 

Kjo ishte ekspozita e parë e një serie të quajtur Archive 
Reloaded. Kjo seri na tregon se një arkiv, si në rastin e arkivit 
Marubi, është një organizëm i gjallë që ofron interpretime 
të shumta të cilat ndryshojnë përgjatë historisë. Për këtë 
seri, artistë, kuratorë, shkrimtarë, antropologë, filozofë dhe 
historian, janë të ftuar të bëjnë përzgjedhjen e tyre nga arkivi 
dhe ta ndajnë atë me ju. Pikëpamja e kuratorëve të ftuar të 
cilët nuk e njohin në brendësi koleksionin, por që kanë një 
lidhje të fortë me të, mund të ofrojë hapësirë për interpretime 
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nga më befasueset. Kuratorja e parë e Archive Reloaded 
ishte Kim Knoppers, historiane arti dhe kuratore në Muzeun 
e Fotografisë Foam në Amsterdam, Hollandë. Ajo ishte edhe 
kuratore e ekspozitës Dinastia Marubi – Njëqind Vite të 
Historisë së Fotografi Shqiptare (2016) e cila u mundësua falë 
Luçjan Bedenit, drejtor i Muzeut Marubi. Gratë nga Arkivi 
Marubi u mundësua falë këshillave të Olson Lamaj, artist dhe 
koordinator i projektit të muzealizimit të Muzeut Marubi. 

Kim Knoppers
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Photography was ‘officially’ invented in 1839. Already in 1841, 
the first public photography studio in Europe was opened 
on a roof in London. Pietro Marubbi (1834–1903) started his 
photo business around 1859 in Shkodra. He was succeeded 
by Kel Marubi (1870–1940) and Gege Marubi (1907–1984). 
There stories are told in the permanent exhibition of the 
Marubi Museum.

The Marubis were a ‘dynasty’ of male studio photographers, 
in the male dominated society of Albania. Nowadays it 
has become clear that the discourse of European history 
of photography has left out the contribution of women as 
makers, but often as subjects as well. Women were often 
sidelined. In placing them at the centre stage, this exhibition 
aimed to honor the women in the Marubi Archive.

Some of the women depicted by the Marubis were influential 
and extraordinary for their time. In this exhibition, we found 
women like Shaqe Çoba (1875–1954), the first woman 
intellectual of the city of Shkodra and an activist of the 
women’s and national independence movements. The 
guerrilla fighter Tringe Smajla (1880–1917) fought against the 
Ottoman Empire in the Northern region of Albania. After the 
imprisonment of her father in Anatolia and the death of her 
brothers, she became a sworn virgin and joined the rebels. 
Shote Galica (1895–1927), born in today’s Kosovo, was a 
prominent figure in the Albanian liberation movement. She 
was a legend in her time and known for the saying: “Life 
without knowledge is like a war without weapons. Singer 
Tefta Tashko-Koço (1910–1947) was a regular guest at Radio 
Tirana. She died unexpectedly at the age of thirty seven. 

However, this exhibition did not only tell the heroic story of 
famous women, but also introduce you to women who often 
have been forgotten. To anonymous women who lived their 
lives in the margins of society. These were poor women who 
offered themselves to men for money, women who had done 
something socially unacceptable or women with misshapen 

faces due to medical conditions. Often they are ignored 
because we usually don’t want to face discomfort. There are 
not many of these images in the Marubi archive, but if you 
look carefully you will find them. 

In the exhibition we also became acquainted with important 
women in the lives of the Marubis: the wives of Pjetër 
Marubbi and Gegë Marubi, the mother of Kel Marubi and 
Bernardine, the daughter of Kel Marubi. For a while she 
worked in the studio where she organized and recorded the 
negatives. Occasionally she took photographs herself. When 
she married to the Albanian composer Tonin Harapi, the 
couple moved to Tirana.

The exhibition included a number of photographs of places 
that were often visited by women. In this way, their portraits 
were provided with some context about the surroundings in 
which their lives took place.

Different media were presented in the exhibition: original 
glass negatives and stereo photographs from the dawn of 
photography, modern reproductions and a slideshow on  
five screens. The glass negatives were exhibited in a  
central display. This acted as an index for the modern 
reproductions on the wall and provided background 
information (the numbers in the display corresponded to  
the numbers on the wall). 

The slideshow on the five screens on the back wall showed 
in an associative manner the similarities between women 
in clothing, style, ways of posing, expression of religious 
preference and socioeconomic background. It is thanks to 
the Marubi archive that we are able to meet this wide variety 
of women today.

This was the first exhibition in a series called Archive 
Reloaded. This series shows that an archive, in this case 
the Marubi archive, is a living organism subject to multiple 
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interpretations which change throughout history. For this 
series, artists, curators, writers, sociologists, philosophers 
and historians are invited to make their selection from the 
archive and share it with you. The point of view from these 
guest curators who do not know all the ins and outs from the 
collection, but have a strong connection to it, may provide 
space for surprising interpretations. The first curator for 
the Archive Reloaded was Kim Knoppers, art historian and 
curator at Foam, photography museum in Amsterdam, The 
Netherlands. She was also the curator of the exhibition 
Dynasty Marubi – A Hundred Years of Albanian Studio 
Photography (2016) in Foam in Amsterdam. Both were made 
possible by Luçjan Bedeni, director of the Marubi Museum. 
Women from the Marubi Archive was also made possible 
thanks to the advice Olson Lamaj, artist and coordinator for 
Marubi Musealisation Project.

Kim Knoppers
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Emni i Kolë Idromenos asht i lidhun ngusht me atë që quejmë 
Rilindje në artet shqiptare. Autori i të parit portret realist 
në pikturë asht njëkohësisht arkitekt, inxhinier, skenograf 
e fotograf.

Personazh i çuditshëm, poliedrik dhe njëkohësisht i pashkollë, 
amator e mjeshtër i shumë fushave, përçues i kodeve të 
stabilizueme e novator, Kolë Idromeno do të imponohet si 
figura ma përfaqësuese e artit shqiptar të fundit të shekullit 
XIX dhe e fillimit të shekullit XX.

Kjo ekspozitë nuk merr përsipër të analizojë të gjithë spektrin 
e aktivitetit të Idromenos, por duke u nisë nga një zbulim 
i fundit në arkivën e Muzeut Marubi, vendos përballë një 
seri fotografike me pikturën e tij të mirënjohun Dy Rrugët. 
Gjithashtu pjesë e kësaj ekspozite do të jenë edhe disa 
punime në pikture të paekspozueme ma parë: Shën Pjetri e 
Shën Pali me katër ungjilltarët si dhe tablloja Betimi në rrenë 
që na paraqet mundimet e ferrit.

Kolë Idromeno piktor
Përvoja e Idromenos me vizatimin dhe pikturën duket se fillon 
në Shkodër kur ai ishte mjaft i ri e, simbas dëshmive, do të 
jetë Pietro Marubbi që i sugjeron Arsenit, të atit të Kolës, që 
ta çojë atë në Venedik për studime. Aty Kola, megjithëse i 
ri në moshë, kalon testin e pikturës dhe futet në shkollë. Ky 
fakt tërthorazi pohon se ai e kishte nisë praktikën e pikturës 
ma herët dhe se atje paraqitet si një i ri me aftësi të fitueme 
teknike e talent të sprovuem. Qëndrimi në Akademinë e 
Venedikut nuk do të zgjasë shumë dhe Idromeno do ta 
vazhdojë marrëdhanien e vet me pikturën në studion e një 
mjeshtri lokal. Kësisoj Idromeno nuk vjen në Shkodër me 
bagazhin teknik e përgatitjen profesionale të një piktori 
akademik, por me përvojën e një artizani të pikturës. Gjithsesi 
kodet e pikturës perëndimore me të cilat ai do të formohej, 
do ta banin djaloshin Idromeno piktorin e parë të një ere të re 
në artin shqiptar, e cila deri atëhere ishte dominue nga stili 

bizantin e postbizantin. Ende i freskët me ndikimet e pikturës 
italiane, ai do të realizojë Motra Tone (1883), portretin e parë 
realist në artin shqiptar, në të cilin mbizotnon atmosfera 
njerëzore, skalitja psikologjike, delikatesa e linjave, vëzhgimi 
i hollësishëm i detajeve dhe butësia e kalimeve tonale. Gjithë 
ky vibrim formash shoqnohet me thjeshtësinë ballore të 
kompozimit të figurës.

Pasunia piktorike dhe ndjesia humane që, si asnjëherë ma 
parë, merr formë në pikturën shqiptare e bajnë Motrën Tone 
një pikë kthese në marrëdhanien e artistit si me subjektet, që 
i drejtohen përherë e ma shumë elementeve të jetës së gjallë 
dhe përditshmënisë, ashtu edhe me formën, që trajtohet në 
marrëdhanie të ngushtë me vëzhgimin dhe pasqyrimin realist 
të natyrës. Edhe kur trajton subjekte religjioze, si në rastin e 
punimeve që ndërtojnë këtë ekspozitë, ajo që bjen në sy asht 
fryma realiste dhe ikja nga kodet mistike që kishin shoqnue 
deri vonë shprehjet e artit postbizantin në Shqipni, duke 
na lanë vepra të mrekullueshme në ambjentet e kishave të 
ortodoksisë shqiptare.

Dy Rrugët (1892–1894)
Një përshkrim ikonografik i tabllosë

Në shikimin e parë tablloja Dy Rrugët duket ma shumë 
si një pejzazh. Figurat njerëzore nuk marrin rolin qëndror 
në kompozimin e telajos dhe asgja nuk të kujton 
monumentalitetin klasik të pikturës italiane, kur ajo përballet 
me subjekte të kësaj natyre.

Qysh nga Giotto, Beato Angelico apo dhe Michelangelo, 
piktura italiane na ka lanë shembuj ku ndamja mes së mirës 
e së keqes na paraqitet në gjithë epikën e vet monumentale. 
Shpeshherë kompozimi ka një simetri ballore, në qendër 
të të cilit gjendet Krijuesi me engjëjt, shenjtënt e aradhat 
e mbretnisë qiellore e mandej ritmi i hapsinës piktorike 
ndërtohet mbi bazën e një premjeje ku, nga njena anë shihen 
të bekuemit, favoritët e Hyut, të cilët i afrohen jetës së 
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amshueme e, nga ana tjetër, ata që janë të destinuem për 
ndëshkimin e përjetshëm. Në telajon e madhe 196 x168cm 
kemi përpara një kodër shkambore, disa pemë e mandej, 
krejt të vegjël, disa grupe me njerëz. Për ata që janë të 
familjarizuem me pejzazhin e Shkodrës, nuk ka dyshim se 
kemi të bajme me një trakt pejzazhi diku tek Kodrat e Tepes 
në pjesën lindore të kështjellës Rozafat.

Duhet t’i afrohesh shumë dhe me vëmendje tabllosë, që 
të dallosh se çfarë po ndodh në kuadër. Mbrenda këtij 
pejzazhi dallohen mirë dy shtigje të përkundërta, të cilët na 
çojnë në dy destinacione të ndryshme. Një derë e madhe 
monumentale, e zbukurueme me flamuj të kuq në anën e 
djathtë të telajos, i hap rrugën një turme e cila drejtohet 
majtas dhe zbret poshtë, duke u ulë ngadalë, derisa merr një 
kthesë e i drejtohet rishtas anës së djathtë të telajos, ku, në 
cepin e poshtëm, një flake e madhe i përpin të gjithë. Dera 
në dukje madhështore popullohet me figura kulshedrash 
gjarpnuese e djaj që, me entuziazëm, i japin mirëseardhjen 
turmës së njerëzve që asht nisë drejt saj. Skenat që na 
shoqnojnë në këtë rrugëtim për kah Ferri, nuk kanë asgja 
të tmerrshme. Duket sikur jemi para një parade të jetës 
në Shqipninë veriore të atyne viteve mbushë me qytetarë, 
katundarë e malsorë e ku nuk mungojnë as figurat “alla 
franga”, të cilat duket se i përkasin botës perëndimore. 
Ndoshta ndonjë konsull i huej me të shoqen. Nuk gjejmë 
në këtë rrugë drejt flakëve të ferrit skena fantazmagorike, 
makabre apo mbingarkesa simbolike. Mungojnë figurat 
nudo që zakonisht shoqnojnë ikonografinë e rrugëtimit për 
në ferr dhe nuk ka asnjë skenë ku të trajtohen mëkatet e 
lidhuna me epshet e jetës seksuale. Jemi pergjithësisht para 
skenave të një të përditshmeje normale, si për të na thanë 
se rruga e ferrit nuk asht rruga ku të çojnë vetëm mëkatet 
e jashtëzakonshme apo ato që bahen në msheftësi, por e 
veseve që na shoqnojnë në të përditshmen tonë.

Nga turma e madhe shkëputet një grup ku dallohen pesë 
gra e një burrë i shoqnuem prej dy djajsh. Grueja që prin 

e para, duket sikur ka dalë nga tablloja Dasma shkodrane. 
Mbas saj një tjetër asht ndalë e dialogon me burrin e ndoshta 
këtu ka diçka që nuk shkon e nuk asht në përputhje me 
moralin e kohës. Tri gratë mbas tyne duket sikur po i marrin 
nëpër gojë. Takimi i grues me burrin shihet me kujdes nga 
njeni prej djajve, i cili mban shënim mëkatin e tyne në një 
defter që ka në dorë. Ma andej dy zotni shkodranë, hypun 
mbi dy kuaj të bardhë, ecin të vetkënaqun e mbushë me 
kreni e mosperfillje. Ky qëndrim ndaj të tjerëve duket se ka 
përcaktue edhe destinacionin e tyne. Mbrapa i ndjek një 
malsor i armatosun, që u ban roje e që ka marrë edhe ai 
rrugën e padronëve të vet. Përtokë, disa malsorë të shkrehun 
nga dembelizmi e plogështia, janë shtri dhe po pijnë duhan. 
Në kambë, para tyne, dy burra të armatosun me çifte janë 
të rrethuem nga katër qej e kjo të ban me mendue se bahet 
fjalë për dy gjuetarë që kanë marrë edhe ata rrugën e ferrit. 
Tutje, të ulun përtokë, tre grykës shijojnë e vjellin frytet 
e grykësisë së tyne, ndërsa një grup i madh burrash me 
brandavekë e festanuz ia kanë marrë kangës e valles në 
shoqninë e dy djajve. Njeni prej tyne shef i kënaqun burrat që 
i janë mbështetë, kurse tjetri merr shënime në defterin e vet. 
Thonë se Idromeno e ka futë edhe veten në këtë grup, por 
dimensioni i vogël i figurave nuk e ban aq të thjeshtë kapjen 
e karakterit në fytyrat prej miniature, ndër të cilët, të paktën, 
shtatë burra kanë mustakë e ky duket se asht i vetmi tregues 
që na thotë se njeni prej tyne mund të jetë vetë Kola. Rruga 
për në ferr e Idromenos asht e mbushun me pemë e me lule. 
Krejt ndryshe nga Beato Angelico, i cili e zbukuron me pemë 
e lule Parrizin dhe zhvesh nga çdo bukuri e shenj jete skutat 
e ferrit, Idromeno me njëfarë realizmi intuitiv ven theksin 
tek bukuritë dhe andjet e premtimeve të mëkatit, si dhe tek 
vështirësia asketike e rrugës për në Parriz. Asht interesante 
të vërehet se në të gjithë rrugëtimin drejt Ferrit nuk gjejmë 
asnjë element që të na kujtojë komunitetet e tjera fetare 
në Shqipni përveç katolikëve. Me sa duket, Idromeno nuk e 
ka ba tabllonë Dy Rrugët për me i çue në ferr muslimanët 
apo ortodoksët. Ferri i Idromenos asht i gjithi për katolikët 
ose, ma mirë me thanë për ata që, megjithëse i përkasin 
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komunitetit të tij, kanë rrëshqitë nga rruga e moralit dhe nuk 
ndjekin virtytet që predikon besimi. Ma poshtë, mbas një 
kthese të fortë, gjendemi përpara të parës skenë dramatike 
të rrugës mëkatare. Një grup malsorësh kanë nxjerrë armët 
e po vriten ndër veti. Në mesin e tyne djalli që i gëzohet kësaj 
skene, duket sikur hedh valle. Rrugëtimi vazhdon e ma poshtë 
vemë re një grup burrash që betohen para kryqit, tue vu 
duert mbi një libër që duhet të jetë një libër i shenjtë. Bahet 
fjalë për një betim në rrenë. Burrat janë të gjithë malsorë 
e, megjithëse kane hjekë qeleshet prej kreje kinse në shenj 
respekti e disa të tjerë kanë vu duert në ballë tue ba shenjin 
e kryqit, nuk kanë mujtë me e lehtësue, por përkundrazi, e 
randojnë peshën e fajit të tyne, i cili po i çon drejt dënimit të 
përjetshëm. Mandej shohim dy djem të vegjël afër një grueje. 
Njeni prej tyne ka në dorë një shkop e po i kanoset grues e, 
diku ma poshtë, dy malsorë trafikojnë diçka me një djall, i 
cili na shfaqet i armatosun me heshtë e sëpatë. Asht hera e 
parë që në rrugëtimin kah Ferri, djalli, që deri ateherë e kishte 
ruejtë atraktive dhe paqësore ftyrën e vet, na shfaqet tashti i 
armatosun përkrah njerëzve. Mbas tij disa gra qesin fall e ma 
poshtë një pasanik i kthehet me shqelm një lypësje, e cila i 
kërkon ndihmë, tue strukë afër vetes qesen e mbushun me 
monedha. Jemi në metrat e fundit të kësaj rruge. Një grup 
burrash, ngarkue me thasë e kosha, çojnë përpara disa bagëti. 
Ndoshta janë kusarë. Vemendja e tyne asht krejtësisht e 
përqendrueme tek të mirat tokësore, tek kamja e tyne, të cilën 
nuk duen me e humbë e së cilës nuk ia hjekin sytë as edhe 
për një çast, madje, as edhe para vdekjes a ramjes së tyne në 
ferr. Ky detaj kaq i imtë e i padukshëm mund të konsiderohet 
si paraqitja e parë e absurdit në artet shqiptare. Dy burra të 
armatosun e kanë kthye shikimin mbrapa, ndërsa përpara 
shokët e tyne kanë ra tashma në duert e dhunshme të djajve. 
Flakët e ferrit janë shumë afër. Dy djaj me cfurqe i shtyjnë 
njerëzit drejt tyne. Në mes të flakëve të gjarpijve qëndron 
triumfator Luciferri me dy cfurqe në duer, kurse para tij krena 
mëkatarësh të zhytuna në flakët e kuqe të ferrit. Ajo që në 
fillim nisi si një paradë e hareshme, përfundon me vuejtjet e 
tmerrshme të fundit të ferrit.

Rrugëtimi tjetër ka një destinacion të ndryshëm. Dera e gurtë 
asht e ngushtë e nëpër të mezi kalon një njeri. Forma e saj 
asht e thjeshtë e pa ornamente. Vetëm me blloqe gurësh, mbi 
të cilët asht vendosë një kryq prej druni. Njerëzit që i drejtohen 
asaj dere kanë të gjithë një kryq mbi shpinë, kjo si me 
dëshmue se janë në atë rrugë, falë një jete të mundimshme 
dhe sakrificash. Gjithsesi, kalimi nëpër atë derë na paraqitet 
si një rrugë provash e dëshmish për jetën e virtytshme, 
vetkontrollin, mbajtjen larg të veseve. Sapo kalojmë derën, na 
shfaqet një familje të vobekëtish. Grueja e djali i vogël rrinë 
me sy përtokë, ndërsa burri duket se ka në dorë një monedhë, 
të cilën ndoshta ia ka falë një bamirës. Një burrë i kamun e ka 
kalue derën e hymjes për në mbretninë qiellore, mbas tana 
gjasave, në sajë të bamirësisë së tij. Ai mban në dorë një qese 
me monedha e me dorën tjeter i jep diçka, ndoshta një rrobë, 
një plaku të veshun me zhele. Një engjëll asht dëshmitar i këtij 
gjesti. Përkujdesja e të pasunit dhe të pushtetshmit për të 
vorfnin duket se asht kushti i parë që Idromeno i ven atyne që 
kalojnë derën e Parrizit. Një mbret na shfaqet pak ma sipër, 
tue i la kambët një njeriu të thjeshtë që nuk ka as moshën, 
as pasuninë e as autoritetin e tij. Ma andej, një burrë plak me 
një gur në dorë, që të kujton Shën Jeronimin, thekson temën 
e privimit prej të mirave materiale në përkushtim ndaj lutjes 
dhe vlerave shpirtnore. Një engjëll mban në dorë një kunorë 
mbretnore dhe një zambak të bardhë, simbol i pastërtisë 
shpirtnore e morale. Ma andej vemë re një plak të zhveshun e 
përballë tij një grue. Plaku ka ngritë dorën nalt e i difton diçka. 
Për ata që njofin ikonografinë klasike, kjo figurë të kujton 
herë Sokratin e Davidit e herë Diogjenin e Rafaello-s. Ndoshta 
ndodhemi thjesht vetëm para një gjesti të mëshirshëm të 
grues përballë brishtësisë të plakut.

Në këtë pikë të udhëtimit Idromeno fut një element interesant. 
Një djall asht futë thellë në mbrapavijat e rrugëtimit qiellor 
dhe po zbret drejt ferrit një djalosh, i cili asht lodhë në këtë 
rrugë mundimesh. Kryqi i drunit asht mbështetë përtokë e 
malsori i asht lëshue në dorë këshillës së djallit. Asht me 
interes të theksohet se Idromeno nuk i jep asnjë shans dikujt 
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që asht nisë drejt Ferrit për me ndërrue rrugë, kurse jo një, por 
dy herë e fut djallin në vargun e rrugëtimit drejt Hyut, për me 
ia ndërrue mendjen besimtarëve e me i kthye kah vetja.
Ndërsa rruga vazhdon të përpjetën e saj, dy kalorës kanë 
zbritë nga kuajt e njeni asht ulë në gjunj para tjetrit në shenj 
pendese. Dora e hapun e kalorësit dhe shpata e ulun, na lanë 
me kuptue se jemi para një gjesti falje. Engjëlli asht gjithmonë 
dëshmitar i këtyne gjesteve dhe merr shënim në librin e tij. 
Rruga tashti fillon me marrë kthesën e saj finale. Aty shofim 
një pemë, të vetmen pemë të kësaj rruge të mbushun me 
shkambij e shkurre. Në trungun e saj asht gdhendë një kryq 
e një djalë gjendet i ulun në gjunj para tij. Prania e nji vajze 
të vogël si dhe e disa deleve përqark, të lanë me kuptue se 
ato janë barij që përkujdesen për grigjën e tyne. Në kambë, 
pranë djalit të gjunjëzuem, asht një engjëll i veshun me të 
bardha, i cili duket sikur e vrojton me admirim djalin që lutet. 
Ma sipër, një familje, një grue, një burrë i vjetër e një djalë 
i vogël. Në kambët e tyne një qen e, krah tyne, një engjëll 
veshë me një mantel rozë. Skena duket se flet për harmoninë 
e marrëdhanieve njerëzore e familja i përngjet për kah 
kompozicioni asaj që në traditen doktrinale, por edhe piktorike 
kristiane, njihet si Familja Shejte. Mosha e thyeme e burrit të 
ban me mendue se ai asht një shembëlltyrë e Shën Jozefit, 
ndërsa dy personazhet e tjerë të kujtojnë Marien e Jezusin 
fëmijë. Mbas tyne një tjetër familje. Të gjithë të gjunjëzuem 
para imazhit te Zojës. Lutja dhe adhurimi mbesin instrumente 
të randësishem për me mbërritë lumninë qiellore. Edhe këtu 
nuk mungon figura e engjëllit që, si të ishte një “dedektiv 
hyjnor”, merr shënim atë çka ndodh para tij për t’ia referue 
“instancave ma të nalta”.

Jemi në metrat e fundit për të hy në Parriz, por çuditërisht 
edhe këtu nuk mungon prania djallëzore, e cila ka mbërritë 
me penetrue kaq afër naltësive qiellore, për të shkëputë nga 
rruga e shëlbimit një djalë që nuk ka dijtë a nuk ka mujtë me u 
rezistue vështirësive të kësaj rruge. Ai e ka ulë përtokë kryqin 
e vet për me marrë rrugën teposhtë.

Këtu jemi krejt afër destinacionit final. Shkambijtë fillojnë 
e bahen ma të butë e dalëngadalë shkrihen me retë. Katër 
figura religjioze janë në radhë për me iu afrue hymjes për në 
Parriz. Tri prej tyne mbajnë nga nji kryq e njeni lexon një liber. 
Para tyne një figurë e pestë që të kujton Gjon Pagëzuesin e kjo 
për me theksue se pagëzimi asht fillesa e pazevendësueshme 
drejt rrugës së shpëtimit. Ma sipër, dy engjëj i prezantojnë 
Marisë, nanës së Hyut, asaj që doktrina e krishtenë e njeh si 
mbretnesha e qiellit dhe e tokës, dy fëmijë të vegjël. Fëmijët 
janë të parët që mbërrijnë në Parriz e kjo na kujton thanien 
e Krishtit në Ungjillin e Mateut : “Me të vërtetë po u tham, 
nëse nuk ktheheni baheni si këta fëmijë, nuk keni me hy në 
mbretninë e qiejve”. Në hymje të Parrizit asht edhe Shën 
Jozefi, që ka në dorë një zambak të bardhë, shenj i pastertisë 
morale e shpirtnore. Tashti mbretnia e qiejve asht aty. Ati e 
Biri, të ulun krah njeni tjetrit e Shpirti i Shenjtë në formën e 
një pëllumbi në qendër të telajos. Në të dy anët e Trinisë rrinë 
katër ungjilltarët. Gjoni e Marku në të majtë të telajos e Luka e 
Mateu në anën tjetër. Mbas tyne një mori e pafund shpirtnash 
të shpëtuem që kundrojnë lavdinë hyjnore.

Në këtë tabllo duket sikur Idromeno, ma shumë se strukturave 
klasike të pikturës italiane, me të cilën ishte edukue, i 
drejtohet intuitës së artistit, e cila i vështron veset e virtytet 
e shoqnisë ku ban pjesë e, pa shumë sforcime abstraguese 
e stërhollime stilistike, ndërton një narracion ku jepen dy 
rrugëtime: për veset janë flakët e ferrit dhe për jetën e 
virtytshme naltësia e qiejve.

Forma treguese asht e kjartë dhe e drejtëpërdrejtë e po 
ashtu morali që rrjedh prej saj. Dimensioni i vogël i figurave 
përcakton herë-herë një vizatim të ngathët e disi primitiv. 
Nuk kemi këtu elegancën virtuoze, me të cilën na shfaqen 
modelimet e buta tek Motra Tone.

Ma shumë se modelet e pikturës italiane tablloja të kujton 
disi skenat e Hieronymus Bosch-it apo Pieter Bruegel-it, 
ku figurat janë të zhytuna në pejzazh dhe nuk janë aspak 
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volumet njerëzore ato që përcaktojnë dinamikat e mëdha 
kompozicionale të tabllosë.

Po të krahasojmë, fjala vjen, ndërtimin kompozicional të 
Gjygjit Universal të Michelangelo-s, Karrocën e Kashtës të 
Hieronymus Bosch-it, Udhën e Kryqit të Peter Brueghel-
it dhe Dy Rrugët e Idromenos, do të vemë re se tablloja e 
autorit tonë, si për nga struktura e si për nga vështrimi i 
vemendshëm i skenave nga e përditshmja, i afrohet ma 
shumë këtyne të fundit. Sigurisht që mungon forca surreale 
dhe rafinimi maniakal i mjeshtërve flamandë, por të integruem 
mbrenda hapsinës së pejzazhit, personazhet e mbushin atë 
me vibrime jetësore e ngjarje, të cilat kërkojnë një vëzhgim 
të vemendshëm e nuk rroken nga një shikim i sipërfaqshëm. 
Në kontekste të tjera, dy piktorë me të cilët ndoshta Kolë 
Idromeno asht ndeshë në kohën kur jetonte në Venedik, 
Canaletto dhe Bellotto, ishin të njoftun për dialogun mes 
pranisë njerëzore dhe pejzazhit ku, megjithëse të dominuem 
nga pesha e arkitekturës, prania njerëzore, në vogëlsinë e vet, 
mbetet shumë e randësishme.
Një dozë folklorizmi, si dhe një ndjesi humori popullor i heq 
tabllosë së Idromenos hijen e randë dhe tingëllimën retorike 
që mund të kishte trajtimi i një teme të kësaj natyre.

Fotografitë
Krejt ndryshe na shfaqet grupi i fotografive që, me shumë 
gjasa, janë shkrepje që Kola i ka ba si parapërgatitje për një 
seri pikturash. Kronologjia nuk asht e sigurtë, por periudha 
duhet të jetë ajo mes 1892–1894, kur mjeshtri shkodran ka 
punue për tabllonë Dy Rrugët. Prania në ekspozitë e tabllosë 
Betimi në rrenë, ku dy djaj i tërheqin me danë e i presin me 
gërshanë gjuhën një mëkatari, ndërsa ai digjet në flakët e 
ferrit, si dhe afërsia e saj me fotografinë që ekspozohet këtu, 
tregon se ka shumë mundësi që edhe fotot e tjera të kenë 
pasë si destinacion final një projekt pikturash. Po ashtu, 
katrorët e vizatum mbi xhamin e një tjetër fotoje, ku na 
paraqitet një lypëse e vuejtun me vajzën e vet në prehën, nuk 

len hije dyshimi se edhe këtë rast, destinacioni i kësaj fotoje 
ka qenë një punim piktorik. Një tjetër pikturë e asaj periudhe 
Kur hyn djalli në shpi, që sot gjendet në Galerinë Kombëtare 
të Arteve, flet për një seri punimesh ku Idromeno kishte 
trajtue marrëdhanien e njeriut me djallin dhe vuejtjet e jetës 
mëkatare. Në librin e konsullit francez Alexandre Degrand, 
“Souvenirs de la Haute-Albanie”, përveç Dy Rrugëve, që aty 
përmendet me titullin Rrugët e Jetës, paraqiten edhe punime 
të tjera si Gjyqi i fundit, Martesa e parregullt si dhe Betimi 
në rrenë. Duket se pikturat janë fotografue në studio nga 
konsulli francez dhe kanë pësue ndryshime mbas momentit të 
fotografimit, mbasi disa detaje sot na vijnë të ndryshme nga 
imazhet e botueme në librin e Degrand. Duke pa me kujdes 
imazhin e pikturës Martesa e parregullt vemë re një detaj 
të ngjashëm me njenen nga fotografitë e ekspozitës, ku dy 
burra në kamë torturojnë një burrë të ulun në gjunj. I sigurtë 
asht fakti se këto foto nuk janë përdorë për skenat e tabllosë 
Dy Rrugët. Asnjë nga skenat që shofim në tabllonë e madhe, 
nuk kanë lidhje të drejtëpërdrejtë me inskenimet e këtyne 
fotografive. Krahas imazheve ku vërejmë figura mashkullore 
në rolin e djajve të çakërdisun dhe viktimat e tyne, kemi edhe 
foto të tjera në poza ma të buta e të përshpirtshme, siç asht 
fotoja e një burri të veshun si frat, i cili hap duert në shenj 
pranimi të vullnetit hyjnor, apo të një burri tjetër që duket se 
ka marrë rrugën e pendimit. Nëse skenat e pikturës Dy Rrugët 
janë të kjarta, në fotografi ka një ambiguitet ma të madh në 
lidhje me identifikimin e subjektit ikonografik, të cilit i përkasin 
këto imazhe.

Fakti asht se fotografitë na shfaqen ma shprehëse dhe ma 
befasuese se pikturat. Duket sikur në trajtimin e telajos, në 
përpunimin e ngjyrës, ravijëzimin e anatomisë dhe deformimin 
e qëllimshëm të figurave, diçka asht bjerrë nga forca e 
imazhit. Në pikturë Idromenos i asht dashtë me përballue 
një seri me filtra që nxjerrin në pah aftësitë dhe paaftësitë e 
tij, si dhe marrëdhanien me porositësin. Kurse në ndërtimin 
e fotografisë, vizioni na vjen i drejtëpërdrejtë e me një forcë 
të jashtëzakonshme. Fakti që këto imazhe i shofim sot të 
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përshkueme nga gjurmët e kohës, i jep atyne, dashtë e pa 
dashtë, një tjetër aspekt i cili në vend që ta damtojë, duket 
sikur ia rrit peshën shprehjes që ata transmetojnë.

Skena e kompozueme në pozën fotografike dhe natyrshmënia 
realiste që sjellin me vete personazhet që Idromeno i ka marrë 
prej rruge, i ka zhveshë, u ka dhanë do vegla në dorë e u ka 
thanë me u shtrembnue sa të munden para objektivit të tij, 
kanë krijue një zonë takimi shpërthyese mes fiksionit dhe 
realitetit të pasun të personazheve.
Këtu Kolë Idromeno nuk asht piktori i harmonive delikate 
të jetës qytetare. Ai na shfaqet si zbulues i një dramaticiteti 
të vrullshëm gati-gati teatral, por njëkohësisht, të mbushun 
me sens humori dhe njëfarë vendosmënie për ta shijue jetën 
tokësore. Ka diçka nga forca realiste e Caravaggio-s, por që 
merr nota edhe ma të çuditshme nga prania e deklarueme e 
pozës fotografike, e cila e ulë paksa temperaturën e imazhit 
dhe jep me kuptue se gjithsesi, jemi para një skene të stisun.
Plotësinë e ngërthimit të trupave dhe ritmit të gjymtyrëve 
e shoqnon zbrazëtia e qetë e sfondit dhe fondalet që 
herëmbashere na shfaqen mbas personazheve.

Fakti se këto fotografi duhet të ishin asgja ma shumë se një 
punë përgatitore për realizimin e disa tabllove në pikturë, 
duket sikur i çliron ato nga preokupimi dhe “sikleti” autorial 
e pikërisht për këtë, Kolë Idromeno na shfaqet në këto foto 
përgatitore me të gjithë intensitetin e shikimit të tij si për të na 
kujtue se arti i vërtetë nuk asht vetëm shprehje mjeshtërore 
e një vullneti të ndërtuem nga qëllimet e paravendosuna të 
autorit, por një zbulim që shfaqet në formën e hirit, para të cilit 
artisti asht ma shumë dëshmitar sesa krijues.
Duhet theksue se krahasimin me Caravaggio-n, ashtu si me 
Bosch-in apo edhe me Bruegel-in, mund ta bajmë sot vetëm 
si fryt i një vullneti përqasës dhe interpretues, por asgja në 
tabllotë e tij e as në fotografitë që këtu ekspozohen, nuk na 
flet për një ndikim të drejtpërdrejtë nga autorët që përmendëm 
ma nalt. Janë trajektore lidhëse që veprat i sugjerojnë me ato 
që i kanë pararendë, ashtu siç mund të ndodhë edhe me të 

tjera që vijnë ma vonë në pavarësi të plotë nga kronologjia e 
jetës së autorëve të tyne.

Duke pa fotot e Kolë Idromenos me subjekt mundimet 
e ferrit, nuk ka sesi mos me na ardhë ndër mend skenat 
pazoliniane nga finalja e Salo, ose 120 ditët e Sodomës, por 
edhe skena të tjera nga filmat e regjizorit italian si, fjala 
vjen, Dekameroni apo Tregimet e Canterbury-s. Torturat mbi 
trupat e djemve dhe vajzave, me të cilat Pierpaolo Pasolini 
e mbyll filmin e vet, të kujtojnë drejtëpërsëdrejti skenat e 
fotografueme nga Idromeno.
Sigurisht që Pierpaolo Pasolini nuk u njoft kurr me fotot e 
Idromenos sonë, por pa dyshim mendojmë se ato do ta kishin 
entuziasmue. Simetritë klasike, ku ekuilibrohen në mënyrë të 
përsosun një ritëm diagonalesh e horizontalesh, shoqnohen 
me vrazhdësinë e papritun të realitetit dhe pasuninë e 
shprehive që personazhet munden me transmetue. Ky 
bashkim krijon pika të forta lidhëse mes imazheve që shohim 
sot tek Idromeno me poetiken e mjeshtrit italian. Te Pasolini 
regjizor, sikurse te Idromeno fotograf nuk mungojnë memorjet 
e kodeve piktorike në ndërtimin e skenave, por aktorët e 
kastit pazolinian, sikurse modelet e Idromenos, mrekullisht 
janë njerëz të marrun nga rruga e të cilët sjellin bagazhin e 
identitetit të tyne ekzistencial ma shumë sesa aftësitë e një 
recitimi aktorial apo përforcimin e një kodi estetik.

Këto lidhje të nëndheshme të dy poetikave që kurrë nuk u 
takuen në mënyrë të drejtpërdrejtë, duket sikur vijnë para 
nesh për me dëshmue se arti ka kanalet e veta misterioze të 
ndërkomunikimit. Gjithashtu kjo dëshmon se artin e vërtetë 
të çdo kohe nuk e bajnë thjesht mjeshtrat e një teknike të 
caktueme, por mbi të gjitha, ata që në një formë a në një tjetër, 
përtej çdo moralizmi e ideologjie, nuk munden mos  
me i dhanë jetë pikërisht atyne vizioneve të domosdoshme, 
me të cilat ndeshen në rrugëtimin e kërkimit të tyne njerëzor 
e artistik.

Adrian Paci
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The name of Kolë Idromeno evokes what we call the Rilindja 
(the Renaissance) of Albanian art. In the history of Albanian 
painting, Idromeno was the creator of the first realistic 
portraits and was, at the same time, a practicing architect, 
engineer, photographer and scenographer. 
 
Kolë Idromeno was a peculiar character, a man of diverse 
talents though untutored. He was both an amateur and a 
master in different fields, an innovator yet an implementer 
of established codes. He would become one of the most 
iconic personalities of Albanian art at the end of the 19th and 
beginning of the 20th centuries. 
 
This exhibition does not aim to reveal all the facets of 
Idromeno’s career. Instead, it seeks to use the newly 
discovered photographs of Idromeno in the Marubi Archives 
as a starting point to create a dialogue between these 
photographs and his famous painting Dy Rrugët (The Two 
Roads).This exhibition will also present three hitherto unseen 
paintings: Saint Peter, Saint Paul with the Four Evangelists and 
Betimi në rrenë (The Perjury) depicting the torments of Hell.

Kolë Idromeno, the Painter 
Idromeno’s seems to have started drawing and painting in 
Shkodër when he was quite young. It was perhaps Pietro 
Marubbi who recommended his father Arsen to send the 
young Kolë to Venice to study painting. At a very young 
age, at any rate, he passed his entrance exam and was 
accepted in the Academy. From this fact, we can assume 
that Idromeno had previously been a painting apprentice and 
that he proved himself early to be a rising talent with a good 
knowledge of technique. 
 
His studies at the Academy of Venice were not to last for 
long. Idromeno returned to a painting apprenticeship in the 
studio of the local master. This make it evident that Idromeno 
did not return to Shkodër with the suitable technical and 

professional knowledge of academic painting, but simply 
with the experience of an artisan in painting. His artistic 
personality was certainly influenced by codes of Western 
painting. They made the young Idromeno the first painter of a 
new era in Albanian art, which at the time was dominated by 
Byzantine and post Byzantine art. 
 
With clear reference to the Italian tradition, in 1883, he 
painted Motra Tone (Sister Tone), the first realistic portrait 
in Albanian art. It reflects human atmosphere, psychological 
insight, and reveals delicateness of the lines, a careful study 
of details and warm tonal passages. This vibration of forms is 
accompanied by the frontal simplicity in the composition of 
the figure. 
 
Never before had pictorial richness and human feeling taken 
such a shape in Albanian painting. This made Motra Tone 
a turning point in the way artists dealt with their subjects 
as real and ordinary subjects. The form, too, is treated in a 
close relationship with a realistic representation of nature. 
Even with religious subjects, as in the case of the works 
shown here, we note a realistic streak, indeed a break from 
the mystical codes which permeated post Byzantine art in 
Albania until that time, a tradition that has left behind some 
marvelous works in Orthodox church interiors.

Dy Rrugët (1892–1894)
An Iconographic Description of the painting 

At a glance, Dy Rrugët (The Two Roads) looks like a 
landscape. Human figures do not have a central role in the 
composition on the canvas and nothing reminds us about 
the classical monumentality of Italian painting when it treats 
these subjects.
 
Beginning with Giotto, Fra Angelico and Michelangelo, Italian 
painting has left behind a legacy which focuses on the 
struggle between good and evil represented in all its epic 
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proportions. Usually, the composition has a frontal symmetry 
with the Creator, angels, saints and the angelic realm situated 
in the centre. The space of the pictorial composition is 
divided into two sections: on one side are those Blessed by 
God who are ascending to eternal life; on the other side are 
the Damned. In the 196 x 168 cm canvas we have in front of 
us, we see a rocky hill, some trees and a group of people in 
miniature. Those who are familiar with the surroundings of 
Shkodër will clearly recognize the landscape nestled between 
the Hills of Tepe on the eastern side of Rozafa Castle. 
 
We need to get closer to the painting and pay attention in 
order to see what is actually happening. In this landscape 
we see two roads leading in two different directions. A 
monumental gate decorated with red flags on the right side 
of the composition opens way to a procession of souls. It 
veers to the left and descends slowly until it takes a turn 
to the right side of the composition where looming flames 
at the bottom swallow all of them. This majestic gate is 
inhabited by serpent-like dragons and devils who welcome 
a group of people going to that direction. The scenes that 
accompany this road to Hell are not so terrifying. It looks 
as if we are watching a procession of people – villagers 
and mountaineers – a very typical scene of life in Northern 
Albania of those years. Here we can also note some figures 
from the Western world wearing “alla franga” clothes. 
Perhaps a foreign consul and his wife. The road to Hell 
is devoid of phantasmagoric, macabre and emotionally 
loaded scenes. We miss the naked figures which usually 
accompany the iconography of the road to Hell. None of the 
scenes depicted here evokes sins deriving from lust. We find 
ourselves assisting in moments of ordinary life. The road 
to Hell is not just for those who commit mortal sins or hide 
them, but is basically opened to all those who commit vice in 
everyday life.
 
A group of five women and a man flanked by two devils 
separates from the crowd . The woman leading the group 

seems to be a figure from Dasma Shkodrane (The Shkodër 
Wedding). Right behind her, another woman has stopped to 
talk to a man, something which would be unusual and was 
unfitting for the morals of the time. Three other women are 
talking with their backs turned. The conversation between 
the man and the woman is attentively observed by one of the 
devils who records their sin in the notebook he is holding in 
his hand. A little further away, two gentlemen from Shkodër 
are riding white horses, seemingly with self satisfaction and 
pride, totally oblivious to the situation. Their attitude towards 
the others seems to have determined their final destination. 
They are followed by an armed mountaineer who protects 
them and has taken the same road as his masters. A group 
of mountaineers indulging in laziness and idleness are lying 
on the ground and smoking cigarettes. Next to them, two 
men armed with rifles are surrounded by four dogs. These 
are probably hunters who are on the road to Hell, too further 
away, three gluttons are lying on the ground, tasting and 
vomiting the fruits of their gluttony while a group of men in 
native clothing are singing and dancing with the two devils. 
 
One of the devils seems pleased at the look of the men who 
are leaning towards him, while the other takes notes. They 
suggest that Idromeno is part of the group, but the miniature 
dimensions of the figures does not allow us to see their 
faces. Seven of the men have beards so we could assume 
one of them might be Idromeno. The road to Idromeno’s Hell 
is covered in trees and flowers. Unlike Fra Angelico who 
adorns Paradise with trees and flowers, Idromeno uses a sort 
of intuitive realism to point out the beauty and the pleasures 
of sin on the one hand, and ascetic impediment to the road 
to Paradise on the other hand. It is interesting to note that 
in his road to Hell we do not find a single element which 
reminds us of any other religious community in Albania than 
the Catholics. 
 
It would seem that Idromeno did not paint Dy Rrugët to 
entice the Muslims and Orthodox to Hell. Idromeno’s Hell 
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is just for the Catholics or better said, members of the 
community who have fallen from the road of morality and do 
not heed the virtues preached by this religion. 
 
In the lower part of the composition, after a strong turn, 
we find ourselves in front of the first dramatic scene of the 
road to sin. A group of mountaineers have pulled out their 
guns to shoot one another. A devil is enjoying this scene 
and seems to revel in it. The road continues downwards and 
we note a group of men who swear in the view of a crucifix, 
putting their hands over a book which seems to be the Holy 
Bible. They are committing perjury. These mountaineers 
who have taken off their fezzes in a sign of respect, some of 
them making the sign of the cross on the foreheads, have 
not alleviated the weight of their sin, but are on the road to 
eternal damnation.
 
After this, we see two little boys standing near a woman. One 
of them has a stick in his hand and is threatening the woman. 
Somewhere below them, two mountaineers are confronted 
by a devil who is armed with a lance and axe. For the first 
time on the road to Hell, the devil, who has appeared so far 
attractive and passive, is depicted as holding a gun in the 
presence of these souls. 
 
Right behind him are some women telling fortunes and below 
them is a rich man kicking a beggar who is asking for help.
The rich man is holding tightly onto his purse. We are at 
the last meters of this road. A group of men, carrying sacks 
and baskets, are driving cattle with them. Maybe they are 
robbers. They are so obsessed by their earthly possessions 
and are so fearful of losing their property, that they keep 
their eyes on the beasts right up to the moment when they 
fall into the abyss of Hell. This subtle detail, hardly visible, 
might be considered as the first manifestation of the absurd 
in Albanian art. Two armed men look backwards while their 
friends ahead have already fallen into the hands of the devils. 
The infernal flames come closer. Two devils with pitchforks 

push people towards them. Lucifer, ever triumphant, stands 
amidst the flames holding two pitchforks in his hands. In 
front of him, the heads of sinners are being pitched into the 
scarlet flames of Hell. What started as a merry procession 
ends in agony in the pits of Hell. 
 
The other road has, of course, a different destination. The 
stone gate is narrow and people can hardly get through it. Its 
form is simple and without ornaments, just a mass of stones 
with a wooden cross above it. People going towards the gate 
carry the same cross on their back. This means they are 
on that road because they have lived a life of sacrifice. The 
passage through that gate is represented by a road which 
gives proof of their virtuous life, self-control, and absence of 
vices. When we pass through the gate, we see a poor family. 
The woman and the little boy stare at the ground while the 
man seems to have a coin in his hand, which may have been 
donated to him by a rich benefactor. 
 
A rich man, perhaps this benefactor, has passed through 
the gates of the Kingdom of Heaven. He is holding a coin 
purse in one hand and giving some clothes to an old man 
in rags with the other hand. An angel is noting his gesture. 
Idromeno tells us here that only those who care for the poor 
will pass through the Heavenly Gates. Above them, a king is 
washing the feet of a simple man who does not have his age, 
wealth and authority. Further away, an old man holding a 
stone in his hand – this reminds of Saint Jerome – underlines 
the importance of privation from material goods in order 
to be able to devote oneself to prayer and spiritual values. 
An angel wearing a crown is holding a white lily, symbol of 
spiritual and moral purity. He seems to have tamed this beast 
that was the source of sin in the book of Genesis. 
 
Further away, we see an old man standing naked in front of 
a woman. The old man has raised his hand as if was asking 
for something. For those who are familiar with classical 
iconography, this figure is reminiscent of David’s Socrates or 
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of Raphael’s Diogenes. We seem to see mercy in the woman’s 
face as she looks upon the vulnerability of the old man. 

At this point in his journey, Idromeno inserts a very 
interesting element. A devil has snuck onto the road to the 
Kingdom of Heaven and has managed to take a young man 
back to Hell, a fellow who seems tired of the wearisome 
journey. His wooden cross is lying on the ground and the 
mountaineer gives into the temptation of the devil. It is very 
important to note that Idromeno does not give a second 
chance to those on the road to Hell who want to change 
direction. Not once, but twice does the devil get onto the 
road to make believers change their mind and follow him.
 
As the road ascends, two horsemen get off their horses and 
one of them kneels to the other one in sign of repentance. 
The knight’s opened arms and the lowered sword are signs 
of forgiveness. The road now takes its final turn. There we 
see a tree, the only one on the rocky road covered in bushes. 
The sign of the cross has been carved on the tree trunk and 
a young boy is kneeling in front of it. The presence of a little 
girl and some sheep around him give us to understand that 
they are shepherds tending their cattle. An angel in white 
robes is looking up at the kneeling boy who is praying.
 
We see a family composed of a woman, an old man and a 
little boy with a dog at their feet and an angel wearing a pink 
cape who is stands above them. This scene which seems to 
refer to the harmony of human relations and the family, has a 
composition similar to that of the Holy Family as depicted in 
Christian pictorial tradition. The age of the man reminds us 
of the elder Saint Joseph, while the two other figures remind 
us of Mary and the baby Jesus. Behind them there is another 
family. All the members are kneeling before the image of 
Virgin Mary. Their prayers and adoration are important means 
of attaining the Kingdom of Heaven. Here we see the figure of 
an angel as a “divine detective” who takes notes of everything 
in order to refer his information to higher authorities.

We are on the final leg of the road to Paradise, but here we 
meet another devil that has penetrated the heights of heaven 
to drag a young boy, who could not cope with the tribulations 
of the journey, off the road of redemption. He abandons his 
cross to descend to Hell. 
 
Now we are close to the final destination. The rocks become 
softer and seem to melt with the clouds. Four religious 
figures, one after the other, are approaching the Heavenly 
Gates. Three of them are carrying crosses and one of them 
is reading a book. Walking ahead, a fifth figure reminds us 
of John the Baptist. This is a very important element and 
lets us know that baptism is necessary to set off on the road 
to salvation. Above them, two angels introduce two young 
children to Mary, who is known in Christian doctrine as the 
Mother of God, Queen of Heaven and Earth. Children are 
the first to be accepted into Paradise. We are reminded of 
Christ’s saying in the Gospel of Saint Matthew :“I tell you the 
truth: unless you change and become like little children, you 
will never enter the Kingdom of Heaven”. At the entrance to 
Paradise, we meet Saint Joseph who holds a white lily in this 
hands, symbol of spiritual and moral purity. Here we are in 
the Kingdom of Heaven. The Father and the Son are seated 
near one another and the Holy Spirit in the form of a dove is 
depicted at the centre of the canvas. On the two sides of the 
Trinity, we find the four Evangelists: John and Mark on the 
left side and Luke and Matthew on the right. Beside them a 
host of spirits look up to the Heights of Heaven.
 
More than on the classical structures of the Italian painting 
he was taught in the Academy, Idromeno relies in this 
painting on his own intuition as an artist. He is a painter who 
observes the vices and virtues of the society and – without 
abstract efforts and stylistic sophistication – constructs a 
narrative where he offers us two roads: the first taking us 
down to the flames of Hell and the second taking us up to a 
life of virtue in the Kingdom of Heaven. 
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The narrative is clear and straightforward. The same could 
be said about its moral.The figures are, however, less clear. 
The miniature dimensions seem at times to reflect a lazy and 
primitive manner of drawing. We do not see the elegance 
here which is revealed in the soft tones and forms of  
Motra Tone.
 
More than a reference to the Italian tradition, this painting 
reminds us of some of the scenes painted by Hieronymus 
Bosch and Pieter Bruegel, where figures merge in the 
landscape and where human volumes are not the ones 
determining the compositional dynamics of the painting. 
 
If we compare the composition of the Last Judgment by 
Michelangelo, the Hay Wagon by Hieronymus Bosch, or the 
Via Crucis by Pieter Bruegel to Dy Rrugët by Idromeno, we 
note from the structure and an attention paid to scenes of 
ordinary life that the painting is much nearer to the latter 
two. Of course, we miss the surreal force and the maniacal 
refinement of the Flemish masters, but when we study the 
landscape, we note how the various figures fill it with life, with 
vibrations and events which require an attentive gaze and 
cannot be appreciated in a quick glance. 
 
In another context, two painters whose works Idromeno might 
have encountered while he was living in Venice – Canaletto 
and Bellotto – were known for the dialogue they built between 
the human presence and the landscape. Although strongly 
dominated by architecture, the human presence, which is less 
represented, still remains very important.
 
A dose of folklore and a sense of folk humour distances 
Idromeno’s painting from the sombre atmosphere and 
visual rhetoric that usually characterize the way this topic 
is approached. 

The Photographs
The photographs are approached in a completely different 
manner. The exact period they stem from is uncertain, but it 
is likely that they were produced between 1892–1894, when 
the master was working on Dy Rrugët. The similarity between 
the painting Betimi në rrenë (The Perjury) – depicting devils 
using pincers and scissors to pull the tongues out of the 
sinners’ mouths and cut them off while they are burning in 
the hell fires – and one of the photographs, both shown in 
this exhibition, reveals that Idromeno’s photographs might 
have been used as a preparatory stage for a final art project.
 
The same could be said of the squares drawn on the glass of 
another photograph, where we see a suffering beggar woman 
holding her daughter on her leap. There can be no doubt, 
the goal of this photograph is a painting. Another painting of 
this period, Kur hyn djalli në shpi (When the Devil Enters Your 
House), currently exhibited at the National Gallery of Arts, 
shows a series of works which deals with the relationship 
between man and the devil and suffering cause by a life of 
sin. In the book of the French consul Alexandre Degrand, 
“Souvenirs de la Haute-Albanie”, we find the painting Dy 
Rrugët mentioned as Rrugët e Jetës (The Roads of Life) 
and also other paintings such as Gjyqi i fundit (The Last 
Judgement), Martesa e parregullt (The irregular marriage), 
Betimi në rrenë (The Perjury). It seems as if these paintings 
have been photographed by the French consul in a studio 
and have somehow changed after being photographed as 
some details nowadays appear different from Degrand’s book. 
If we pay attention to the image of the painting Martesa e 
parregullt, we note some similar details to a photograph in 
this exhibition, where two men are standing and torturing 
one kneeling man. We are sure that these photographs were 
not used for the scenes of the painting Dy Rrugët. None of 
these scenes in the big painting can be directly related to 
the role play in these photographs. Along with the images of 
masculine figures, acting as angry devils tearing their victims’ 
bodies to shreds, we notice some quiet and pious portraits. 
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We see a man wearing a monk’s robe with his hands opened 
to accept the Divine Providence or another figure who seems 
to have taken the road to redemption. 

If the scenes from Dy Rrugët are clear to us in these 
photographs, the identification of the iconographic subject 
matter of the images is much more ambiguous.
 
There is a solid expressive attitude and a sense of 
bewilderment that can be seen in the photographs, as 
opposed to the paintings. It seems as though something has 
been lost in the power of the image through the use of the 
paint on canvas, the elaboration of colours, the delineation 
of anatomy and the intentional deformation of figures. In 
his paintings, Idromeno was obliged to use filters which 
enhanced his skills and revealed his incapacities as well as 
his relationship with his clients. His vision in the photographic 
images is straightforward and powerful. The fact that these 
images have been ravaged by the course of time does 
not lessen their aspect. Instead, it makes them even more 
expressive nowadays. 
 
The photographic composition is direct and powerful. 
The poise and spontaneity of these street people – whom 
Idromeno asked to undress, providing them with objects to 
hold and asking them to contort and twist their faces in front 
of the lens – created a startling atmosphere brought to life 
by the characters at the interface between fiction and reality. 
Here Kolë Idromeno is no longer the painter of the refined 
harmony of urban life. He appears to us as the proponent of 
a vigorous and almost theatrical contrast: offering both a 
sense of humor and a desire to enjoy the pleasures of life on 
earth. Here we encounter the realistic force of Caravaggio, 
and yet from the form and composition of the photographs 
we understand at once that we have a fictional situation in 
front of us. The full presence of the intertwinement of bodies 
contrasts starkly with the emptiness and tranquility of the 
background behind the characters. 
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The fact that these photographs were nothing more than 
preparatory work for a painting freed the artist of any 
authorial concern and, for this reason, Kolë Idromeno appears 
much more intense here, and reminds us that real art is not 
simply the expression of a predetermined position taken by 
the artist. In this process, the artist is more of a witness than 
a creator.
 
From an interpretive point of view, we can compare Idromeno 
to Caravaggio, Bosch or Bruegel, but nothing in his painting 
and in the photographs exhibited here would point to a direct 
influence from the above-mentioned artists. To postulate a 
link with the works of art of his predecessors, we would have 
to know much more about the life of the artist. 
 
Yet, when observing the photographs by Kolë Idromeno, 
we cannot help but be reminded of the torture scenes in 
Pasolini’s Salò, or the 120 days of Sodom,or in scenes from 
the other noted films of the Italian director, such as The 
Decameron or Canterbury’s Tales. 
 
The scenes of the torture of male and female bodies in 
Salò find their reflection in the photographs by Idromeno. 
Pier Paolo Pasolini never saw any photographs taken by 
Idromeno, but he would certainly have appreciated them. 
The unification of symmetries – a rhythm of diagonal and 
horizontal lines harmonized to perfection, yet tainted with 
a sudden realistic roughness and complemented with the 
variety of the characters – creates a strong link between the 
imagery of Idromeno and the poetics of Pasolini where we 
encounter an infinite number of classical references. Both 
in Pasolini as a director and in Idromeno as a photographer 
we encounter casts who were are made up of simply street 
people transmitting to us their experience as human beings 
rather than as performers or re-enforcers of any particular 
aesthetic code.
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The subliminal relations between these two creative 
geniuses, who never met, come to us as a proof that art has 
its own mysterious channels of communication. This reveals 
that artists in all ages are not mere masters of a specific 
technique. They are the talented people who cannot resist 
responding to the visions which they encounter in their long 
and apprehensive search for art.

Adrian Paci
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Fryjnë erërat. Përjetë kanë fryrë kështu. 
Ku mbaron vallë muzika? Ku fillon zhurma? 
Në kryqëzim të kohërave, një pikëpyetje e madhe 
përgjon e ngatërruar 
ku mbaron populli, ku fillon turma?

Bardhyl Londo, fragment nga “Demokratët Populistë”

Turma si popull apo turma si kopé? Në të dyja rastet ajo ka 
qenë vendimarrëse në krijimin e asaj çka jemi sot.

Kjo ekspozitë kërkon të nxjerrë në pah një përbërës kaq të 
rëndësishëm në zhvillimin e historisë së çdo shoqërie, por 
ndoshta gjithmonë të lënë në hije: masat, turmat. 
Turma heroike në ngritjen e flamurit për Pavarësi në njërën 
anë dhe turmat po aq të frymëzuara të secilit regjim.

Tiparet kryesore të një turme të frymëzuar, sipas 
antropologut dhe sociologut francez Gustave Le Bon, mund 
t’i dallojmë në çdo grupim njerëzish të cilët ndajnë me 
fanatizëm të njëjtën ide që iu është ngjitur si një infeksion 
deri në atë pikë saqë cilido qoftë niveli i tyre intelektual, ata 
shndërrohen në një qënie të përbashkët pa individualitet, 
një organizëm të formuar prej qindra mijëra organizmash të 
tjerë, ku secili më vete dikur ka pasur pavarësi, pavarësi që 
zhduket në momentin e shfaqjes së magjepsjes që ushtron 
një formulë apo një ideal në mendjet e tyre.

Materiali i kësaj ekspozite nuk ofron një studim mbi formimet 
e turmës, por vjen si një dëshirë për ta vështruar atë, për tu 
përballur me faktin që ajo është dhe ekziston si e tillë edhe 
në kohën tonë digjitale. Një dëshirë për tu ndërgjegjësuar  
së pari vetë ne, që në çdo moment, mund të shndërrohemi  
në turmë.

Në këtë vështrim fotografia është ai mjet që i ka 
dokumentuar këto krijime dhe bashkime njerëzish duke qënë 

thjesht e pranishme, duke i ndarë me turmën ethet e ideve të 
paqarta që atë e entuziazmojnë. 

Mund të dallohet në këto bashkime një mungesë e theksuar 
e karakterit, mungesë kjo që i bën masat të asimilojnë pa 
shumë vështirësi cilëndo fantazi.

Në morinë e fotografive që janë dokumente të kohërave dhe 
të idealeve të ndryshueshme ashtu si vetë natyra e kohës, 
mund të dallojmë fare qartë dëshirën që secili nga këto 
ideale të ketë jetë të gjatë. “Le të rrojë Italia fashiste”, “Rroftë 
Zogu", “Rroftë Ciano, ti na ke lirue” lexohet diku, “Rroftë 
Shoku Enver”, “Rroftë Jugosllavia Federative”, “Rroftë Tito”, 
“Rroftë Aleanca Sovjetike”, “Rroftë Stalini”, një rroftë e pafund 
që shoqëron pandërgjegjen deri në ditët e sotme. 

Një dokument i rëndësishëm vizual për historinë e kohërave 
të fundit të Shqipërisë është arkivi i pasur i fondit të Muzeut 
Marubi. Ky fond është një pasqyrë që ilustron historinë e 
vendit dhe zgjerohet në shumë fusha të ndryshme si ajo 
sociale, etnografike, politike.

Duke kërkuar në të ato formime e grupime të popullit 
ku mund të hasej karakteri i tij, kemi përpirë histori të 
mbështjella në legjenda të jashtëzakonshme.
Por çfarë mbetet prej legjendës në një fotografi? Një turmë 
anonime, që thotë Rroftë!"

Blerta Hoçia

RROFTË! (21.04.–23.09.2017)RROFTË! (21.04.–23.09.2017)
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Winds blow. They’ve always blown thus. 
Where does the music end? Where does the uproar 
start? 
In the crossways of time, a big question mark peeks 
perplexed 
where does the nation end, where does the crowd 
start?

(Bardhyl Londo, extract from "Populist Democrats")

Is the crowd a gathering of individuals or just a herd? In both 
cases, this has been a very important factor to create our 
identity. 

This exhibition aims to highlight a very important element 
in the development of all societies, often left in the dark: 
masses, crowds. By one side the heroic crowd raising the flag 
for the independence, by the other side crowds inspired from 
the various regimes. 

According to the French anthropologist and sociologist 
Gustave Le Bon, the most important characteristics of an 
inspired crowd is a gathering of individuals submitted to the 
same exciting cause. Whoever are these individuals that 
compose it, however like or unlike is their intellectual level, 
they are transformed into a collective mind quite different 
from each individual composing it, a provisional being formed 
by thousand independent beings which disappears in the 
moment when a state of fascination exercises a sort of 
formula or ideal in their minds.

The material of this exhibition does not aim to be a study of 
the way crowds are formed, but instead a desire to observe 
them, to face the facts that they still exist in our digital era. It 
is much more a will to make us aware that in each moment 
we can be transformed into a crowd.

From this point of view, photography is a tool to document 
this kind of social gatherings just by being present, sharing 
with the crowd the fervent and the distorted ideas arousing 
their enthusiasm.

What we note in these unions is the disappearance of a 
conscious personality which makes masses absorb all kind  
of fantasies. 

In the various photographs documenting different moments 
and ideals which can change with time, what we note is 
the desire to make these moments last in time. Long live 
the fascist Italy, Long live King Zog, Count Ciano you have 
freed us – can be read somewhere, Long live Comrade Enver 
Hoxha, Long live the Federal Yugoslavia, Long live Tito, Long 
live the Soviet Alliance, Long live Stalin, an infinite series of 
“Long live” which still nowadays leads us to unconsciousness.

An important visual document for the recent history of 
Albania is the collection of the Marubi museum. This 
collection is a looking glass which illustrates the history 
of our country from various aspects, such as the social, 
ethnographical or political one.

If we want to research here those gatherings or groups of 
people to denote their personality, we end up swallowing 
histories englobed in extraordinary legends.
But what remains fixed in a photograph when the legend falls 
part? Just an anonymous crowd uttering “Long live!”

Blerta Hoçia 

LONG LIVE! (21.04.–23.09.2017)LONG LIVE! (21.04.–23.09.2017)
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Të flasësh për origjinalin në kontekstin e fotografisë ngjall 
gjithmonë shumë diskutime. Kur lexojmë “Vepra e artit në 
epokën e riprodhimit të saj teknik” të Walter Benjamin, na 
vjen të mendojmë për fenomenin e fotografisë. Në vitin 1839, 
Sir William Henry Fox Talbot ishte i pari që përdori proçesin 
negativ-pozitiv për të prodhuar të njëjtat kopje pozitivësh 
nga negativi fotografik. Për këtë një nga filozofët e parë të 
modernizmit klasik, Walter Benjamin deklaronte se fotografia 
nuk ka aura duke i mohuar asaj origjinalitetin që mund t’i 
atribuohet një vepre arti.

Vetëm përmes prodhimit të stampave origjinale që janë “e 
këtushmja dhe e tashmja e veprës së artit” humbet substanca 
historike e cila përbën autoritetin dhe autenticitetin e saj. 
Edhe katalogu jonë mund të jetë një riprodhim. Një situatë 
irracionale, trashendente apo fantazie si numri π – ose një 
histori e pafund…

Koncepti i “stampës origjinale” në fotografi cilëson një 
pozitiv që riprodhohet menjëherë pas krijimit të negativit, 
nga fotografi ose nën kujdesin e tij. Këto janë “origjinalet” e 
mediumit fotografik. Persona të ndryshëm mund të prodhojnë 
një numër të ndryshëm kopjesh nga i njëjti negativ. Fotografi 
i vendos një shënim dhe i jep një numër secilit prej tyre. 
Stampat origjinale të fotografëve të famshëm janë gjithmonë 
punime dore. Në tregun e artit, stampat origjinale njihen si 
stampa të prodhuara me metoda të ndryshme të cilat tani 
nuk përdoren më në ditët tona, si në rastin e litografisë me 
ngjyra apo gdhendjes me zink. Punime të tilla sot janë të rralla 
dhe konsiderohen të një mjeshtërie të lartë meqë gabimet 
teknike rregulloheshin nga fotografët me teknikat e tyre të 
përpunimit të imazhit për arsye artistike.

Stampat origjinale të fotografëve të famshëm janë gjithmonë 
punime dore. Në shekullin XIX e XX, proçesi i xhelatinës me 
kripë argjendi ishte më i përdoruri për prodhimin e stampave 
bardh e zi. Metoda të tjera përdoreshin më pak për shkak të 
vështirësive teknke dhe kostove të larta. Mesatarisht, nga 
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çdo negativ prodhoheshin tetë deri në dymbëdhjetë stampa. 
Nga këto, vetëm pak kanë mbijetuar në ditët tona. Pjesa 
më e madhe e fotografive të kësaj ekspozite janë kopjet e 
fundit ekzistuese të një negativi të ruajtur në Muzeun Marubi. 
Stampat tona origjinale nuk janë thjesht unike dhe disa 
prej tyre nuk mund të konsiderohen origjinale për shkak të 
humbjes së negativit. 

Digjitalizimi e ka transformuar fotografinë nga një “realitet 
dhe medium i të vërtetës” në një “nga mediumet e imazhit” 
thotë Urs Stahel, themelues i Muzeut të Fotografisë 
Winterthur në Zvicër. Përtej kësaj, ajo mbetet e lidhur me 
“skanimin e botës” dhe imazhet sot përdoren kryesisht për 
komunikim në rrjetet sociale. Fotografitë me smartphone sot 
i gjejmë në të gjitha rrjetet sociale. Herë të ruajtura e herë 
të stampuara, ato dërgohen me SMS, Facebook apo media 
të tjera digjitale. A është apo s’është e mundur të ruhen 
fotografitë bashkëkohore për kohëra të gjata, ashtu siç ka 
bërë Muzeu Marubi, kjo është akoma për t’u parë. 

“Le t’i lejmë artistët të merren me art dhe të përpiqemi të 
përdorim artin e fotografisë për të krijuar fotografi që në 
vetvete dëshmojnë cilësi artistike – pa i huazuar ato nga arti” 
shkruante fotografi Albert Renger-Patzsch në 1928. Puna e 
dinastisë Marubi në Shkodër është një dokumentim i çmuar 
fotografik. 

Gjatë përgatitjeve të ekspozitës më ka shqetësuar kryesisht 
një fakt: nga Studio Marubi kemi trashëguar në ditët 
tona qindra mijëra negativë. Ato sot ruhen me standarte 
bashkëkohore ndonëse një pjesë e tyre, negativë prej xhami, 
janë dëmtuar. Po pse është kaq e vështirë të gjenden stampat 
origjinale? Muzeu Marubi posedon vetëm disa prej tyre dhe 
nuk patur shumë kohë në dispozicion për të blerë të tjera për 
të pasuruar koleksionin. 

Sipas meje, nga njëra anë qëndron puna e studios fotografike, 
falë së cilës kanë arritur në ditët tona këto stampa të rralla. 
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Fotografitë shiteshin dhe negativët arkivoheshin, në rast se 
klienti i kërkonte përsëri. Nga ana tjetër lind edhe pyetja: 
kush ishte klienti i zakonshëm i Dritëshkronjës Marubi 
nga viti 1858 deri në 1945 dhe si ndryshoi kjo me ardhjen e 
regjimit komunist?

Shqipëria si e njohim sot, ruan territoret e vitit 1912, pas 
Luftës së Parë Ballkanike. Deri në atë vit, ka qenë pjesë e 
Perandorisë Osmane për më shumë se 400 vjet. Personat me 
pozitë si mjekë, inxhinierë, zyrtarë, priftërinj, aristokratë kishin 
mjaftueshëm para për të bërë e për të blerë fotografi. 

Me ardhjen në pushtet të Enver Hoxhës në vitin 1944, 
shumë njerëz u persekutuan dhe u etiketuan si armiq të 
populit, kundërrevolucionarë e si të tillë u ekzekutuan dhe u 
dërguan në kampe pune. Këto fotografi u fshehën si dëshmi 
e rrezikshme dhe shpesh u shkatërruan. Të gjitha stampat 
origjinale të Marubit përbëjnë vlera të papërsëritshme dhe na 
ndihmojnë të përballemi me amnezinë që mungesa e tyre ka 
prodhuar, sidomos gjatë periudhës së diktaturës hoxhiste.

“E kaluara as nuk vdes, as nuk kalon” William Faulkner, 
Requiem for a Nun.

Koleksioni i familjes Gjon Kamsi në ekspozitën e 
Fiera del Levante (1932)

Në Shkodër takuam Myriam Kamsin, motrën e ish-
ambasadorit të Shqipërisë në Vatikan, Prof. Willy Kamsi, 
prejardhës i njërës prej familjeve më në zë nga e cila kanë 
rrjedhë arqipeshkvinj, priftërinj, etnografë dhe historianë. 
Myriam Kamsi, një zonjë e dashur dhe e mençur rreth të 
nëntëdhjetave, na zhyti në thellësitë e arkivit të saj familjar 
duke na zbuluar 18 fotografi në karton me përmasa 24x30cm, 
secila në letër barite të gjitha në gjendje shumë të mirë. Këtu 
mund të njohim disa fotografi të Kalasë së Shkodrës dhe të 
portit që sot nuk ekziston më. Myriam Kamsi na tregoi se 
i jati kishte punuar si gazetar në Bari dhe kishte ndihmuar 

në organizimin e ekspozitës të Shqipërisë në “Fiera del 
Levante” e pas kësaj, koleksioni i prezantuar i kishte mbetur 
familjes. Fiera del Levante u organizua për herë të parë në 
1929 në bashkëpunim me Bashkinë e Barit kurse ekspozita 
e Shqipërisë me shumë mundësi u paraqit për herë të parë 
në 1932. Shenjat e kohës janë të dukshme në fotografi dhe 
në letër. Në të dyja anët e fotografisë janë të shkruara disa 
shënime. Të gjitha fotografitë janë bërë nga Kel Marubi dhe 
të gjitha subjektet mund të identifikohen në negativët e 
Muzeut Marubi. Pozitivët që paraqiten në këtë ekspozitë janë 
origjinalët, kopje shumë të rralla. Paraqitja e letrës barite 
jep shijen e kohës dhe atë që fotografia mund të bënte në 
gjysmën e parë të shekullit XX. Në fotografinë e Urës së 
Mesit, mund të shihni të bijën e Kel Marubit. 

Koleksioni familjar
Pjesa më e madhe e stampave origjinale i përkasin 
koleksioneve familjare. Përmasat dhe teknikat na paraqesin 
mënyrat se si përdorej fotografia në shekullin XIX dhe në 
gjysmën e parë të shekullit XX. Pjesa më e madhe e tyre janë 
portrete individuale dhe në grup. Të fotografuarit visheshin 
mirë dhe shpesh me kostume tradicionale. Kostoja e një 
portreti ishte përafërsisht sa paga mujore e një punonjësi.

Mes fotografive të tjera, këtu shohim edhe dy shembuj të 
rolit të negativit në arkivën e Muzeut Marubi. Portreti me 
ngjyra i Preng Bibë Dodës është prodhuar vetëm një herë. 
Ndoshta negativi origjinal i Kel Marubit është thyer ose 
është shkatërruar. Ai më vonë prodhoi një stampë në letër 
barite duke e fiksuar atë në një pllakë druri. Me siguri Bib 
Doda mund të ketë porositur kopje të tjera dhe negativi 
ndodhet në arkivë. Në muze kemi gjetur edhe një kopje tjetër. 
Fotografia, një portret grupi me përmasa 24x30cm i ngjitur 
në një karton, është e shpërbërë në copa të vogla për shkak 
të lagështisë dhe kushtet e papërshtatshme të konservimit. 
Nëse nuk do të gjindej negativi, kopja do të ishte humbur. 
Fakti që e kemi gjetur na bën të mundur të prezantojmë një 
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kopje origjinale thuajse të shkatërruar dhe pozitivin e ri të 
prodhuar nga kopja digjitale. 

Të gjitha stampat e Marubit janë të çmueshme, të 
papërsëritshme dhe unike. Kërkimi ka filluar e të njëjtën rrugë 
duhe të ndjekë edhe koleksioni për tu pasuruar më tej. 

Koleksioni i kartolinave
Kartolinat përbëjnë një eksperiencë personale lumturie 
për secilin prej nesh. Kështu ishte edhe në shekullin XIX. 
Fotografitë më të famshme të Marubëve ekzistojnë jo vetëm 
si negativë në arkivën e muzeut, por edhe si kartolina. Ata 
tregojnë pejzazhe karakteristike dhe portrete njerëzish, 
pamje gati gati ekzotike nga toka e shqiptarëve. Në ato 
kohëra, Shqipëria njihej në Europë, ndonëse vazhdonte të 
mbetej misterioze. Litografia, e cila u zhvillua në vitin 1937 
nga litografi franko-gjeman Godefroy Engelmann, një teknikë 
stampimi me ngjyra, përdorej kudo në kartolina. Të njëjtën 
gjë e bëri edhe Studio Marubi në Shkodër e cila stamponte 
shumë kartolina, në atë kohë një burim i rëndësishëm të 
ardhurash për vetë fotografët. Pa zhvillimin e gazetarisë në 
shekullin XIX, inkunabulat e fotografëve Marubi nuk do të 
kishin ekzistuar më. 

Prof. Rudolf Schäfer

Marubi celebron origjinalët (11.05.–30.07.2017)
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In the context of photography, talking about originals is a 
question of dispute. When reading the book “The artwork in 
the age of its technical reproducibility” (org. Das Kunstwerk 
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit) by 
Walter Benjamin one thinks mostly of the phenomenon 
of photography. Since 1839, it has been possible with the 
negative-positive process of Sir William Henry Fox Talbot 
to produce nearly exact the same positive copies of the 
photographic negative. That’s why Walter Benjamin, one of 
the first media philosophers of classical modernisam, has 
denied photography its original character when compared, 
for example, with the unicum of the painting. His statement 
is – the photo has no aura! Well, every vintage print is an 
original, an unicum, a handwork and has the aura that Walter 
Benjamin refuses.

It is only through the reproduction of the vintage prints that 
“the here and now of the artwork” is lost as a historical carrier 
substance, which makes up its authority and authenticity. 
Even our catalog can only be a reproduction. An irrational, 
transcendent and fantastic situation like the number π – or 
an infinite story...

The term “original print” a.k.a. “vintage print” refers to 
a positive in photography which was produced by the 
photographer, or under his supervision, immediately after the 
negative was created. They are the “originals” of the medium 
photography. A number of different copies can be produced 
from one negative by different persons. Vintage prints were 
usually signed or numbered by the photographer. In the art 
market, however, vintage prints are also known as prints 
that have been produced using printing methods that are no 
longer customary today, such as photographic processes, 
color lithography or steel engraving. Handprints are rare and 
often of the highest craftsmanship, since possible technical 
errors are adjusted by the photographers using careful post-
processing and the prints are also intensively processed for 
artistic reasons.

Vintage prints by famous photographers are almost always 
handprints. The photopaper coated with the chemical 
silver gelatin emulsion (gelatin silver process) was the most 
frequently used image carrier of a black-and-white print in 
the nineteenth and twentieth centuries. Other methods were 
used less frequently due to their technical outlay and the high 
costs. On average, there were made no more than eight to 
ten prints per negative. Of these, only a few have survived. 
Most of the photographs shown here are the last still existing 
prints of a negative preserved in the Marubi Museum. Our 
vintage prints are not just unica. And of some of our subjects 
there will never be any originals due to the lost negatives.

Digitization has transformed photography from a “reality and 
truth medium” into an “image medium among others”, says 
Urs Stahel of the Fotomuseum Winterthur (Switzerland) in 
2013. Despite this, it remains connected to the “scanning of 
the world” and the images are mainly used for communication 
in the social networks. The picture of the smartphone is 
available worldwide in the social networks. Saved and barely 
printed, they are sent via SMS, Facebook and other digital 
media. Whether it is possible or not to secure contemporary 
photos in the long term, as the Fototeka Marubi has done, 
remains an unsolved case.

“Let us leave the art to the artists and try to use the means of 
photography to create photographs that can stand by their 
photographic qualities – without having to borrow from art”, 
wrote the photographer Albert Renger-Patzsch in 1928. The 
work of the Marubi dynasty in Shkodra is determined and 
valuable by the photographic documentary.
 
One question concerning the preparations for the exhibition 
has always intrigued me. The Marubi studio left behind a 
hundred thousand negatives. Today they are professionally 
stored and researched safely by the Marubi Museum. All very 
vulnerable and many of them of fragile glass. Why was it so 
hard to find the originals, the vintage prints? The Fototeka 
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Marubi left few of them and the museum did not have 
enough time to buy new collection objects. In my opinion, 
there is on the one hand the work of a photo atelier, who is 
responsible for the great rarity of the vintage, the pictures 
are sold and the negatives are archived if the customer 
reorders. On the other hand, there is the question, who was 
the normal customer of the “Dritëshkronja Marubi” studio 
from 1858 to 1945?

It was not until 1912, after the First Balkan War, that the 
Kingdom of Albania became independent in today's borders. 
Until then it was part of the Ottoman Empire for over 400 
years, an Ottoman colony. Only persons in a privileged 
position, such as doctors, engineers, officials, priests and 
aristocrats, had enough money to take photographs and 
purchase the photos. With the victory of Enver Hoxha in 1944, 
the aforementioned group of people was almost completely 
persecuted as a state enemy and counterrevolutionary, 
deported in camps or even executed. The photos were hidden 
as dangerous evidence and often destroyed. It would be very 
worthwhile if our exhibition helps to counter the amnesia of 
the Hoxha Dictatorship.

“The past is never dead. It's not even past.” William Faulkner, 
Requiem for a Nun.

The Gjon Kamsi Collection in the exhibition 
“Fiera del Levante” (1932)

We meet in Shkodra Myriam Kamsi, the sister of the former 
Vatican ambassador Prof. Willy Kamsi, the descendant of a 
prestigious family that brought out several bishops, priests, 
ethnologists and historians. Mrs. Kamsi, a very friendly lady 
over ninety years old and an alert mind, brings from the 
depths of her private archive a stack of eighteen cartons. 
Twenty-four times thirty centimeters large, on each a 
photograph, baryta-coated paper eighteen times twenty-
four centimeters large and glued, all in one in a very good 
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condition. We immediately recognize some well-known 
photographs of the Marubi studio, such as the view from 
the Rozafa Castle to the today no longer available port of 
Shkodra. Myriam Kamsi told us that her grandfather had 
worked as a correspondent in Bari (Italy), probably organizing 
the exhibition about Northern Albania on the “Fiera del 
Levante” and therefore the collection has remained in 
her family. The “Fiera del Levante” was founded in 1929 in 
cooperation with the municipality of Bari and the Albania 
Exhibition was probably shown in 1932. Of course, the traces 
of time are visible in the photographs and on the cartons. 
Notes, names and other remarks were written on the front 
and back. All photographs have been taken by Kel Marubi and 
all the motifs can be identified in the negative archive of the 
Marubi Museum. The positives presented in the exhibition 
are the originals, the very rare vintage. The appearance of 
the baryta prints conveys the taste of the time and what 
photography could and would have done in the first half of the 
twentieth century. In the picture of Ura e mesit, you can see 
the daughter of Kel Marubi.

Family Collection
Most of the convolute of Albanian vintages are family 
collections. The sizes and techniques convey a 
comprehensive impression of the use of photography in 
the nineteenth and the first half of the twentieth century. 
Individual and group portraits dominate. People have 
dressed themselves correctly or regionally traditional. It 
was something special and also expensive to go to the 
photographer. The equivalent of a portrait could easily be the 
monthly wage of a worker.

We show, among other things, two examples of the great 
role of the negative archive of the Marubi Museum. The 
colored portrait of the Preng Bib Doda is available only once. 
Probably Kel Marubi's original negative glass fell down and 
got destroyed. He then reproduced a baryte paper print by 
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fixing it on a wooden plate. Surprisingly Bib Doda may have 
commissioned reorders and this negative is available in the 
archive. We found a completely different example in the 
museum. The photograph, a group portrait about twenty-
four times thirty centimeters in size and glued on cardboard, 
has begun to dissolve into small pieces. Humidity and poor 
storage in the past are the causes. Many of the children are 
no longer recognizable. This would be a permanent loss if it 
was not found in the negative archive. But it was found and 
we are happy to present the almost destroyed original and 
the digitally created positive.
 
All vintage of the Marubi convolute are valuable, unrepeatable 
and unique. The research has begun and the future collection 
activity should follow.

Postcard Collection 
Postcards should make someone happy or participate 
in the personal experience. This was already the case in 
the 19th century. The most famous motifs of the Marubi 
photographers exist as negatives in the Marubi archive 
and as postcards. They show traditional and characteristic 
landscapes and human images, early exotic views from 
the land of the Skipetaren. Albania was largely unknown 
in Europe and therefore mysterious. The lithograph, which 
was developed in 1837 by the German-French lithographer 
Godefroy Engelmann, a multi-colored printing technique, was 
increasingly used across borders for postcards. This was 
also used by the Marubi studio in Shkodra, which published 
a lot of postcards, a very important source of income for 
photographers during this time. Without the journalistic 
development of the 19th century, the incunabula of the Marubi 
photography would have probably never existed.

Prof. Rudolf Schäfer

Marubi Celebrates the Originals (11.05.–30.07.2017)



105104

Manipu-
lation

Manipu-
lim

Kuruar nga
Luçjan Bedeni
03.08.–06.10.2017

Curated by
Luçjan Bedeni
03.08.–06.10.2017



107106 MANIPULIM (03.08.–06.10.2017)MANIPULIM (03.08.–06.10.2017)

Shpikja e fotografisë nga Nicéphore Niépce më 1825 hapi 
“garën” për perfeksionimin e saj mëtejshëm duke bërë kështu 
të nevojshme edhe praktikat e para të manipulimit.

Që herët fotografitë do të manipuloheshin duke përdorur 
metoda e teknika të ndryshme. Ndërhyrja direkt në shtyp, 
retushimi me bojë, gërvishtja e imazhit, ndriçimi artificial në 
dhomën e errët apo ndërhyrja në negativ, kanë luajtur një rol 
të rëndësishëm në mënyrën se si ne e kemi interpretuar apo 
gjykuar një fotografi, duke bërë më të rëndësishëm faktin e 
kryerjes së proçesit të manipulimit apo jo.

Historikisht fotografitë janë manipuluar për të mashtruar, për 
t’ja mbushur mendjen shikuesve, për të sajuar të vërtetën 
e historisë apo për të krijuar “idhuj” të rremë. Pikëpamja 
artistike, satira, humori, fotografitë e “fantazmave”, fotografitë 
“magjepsëse”, propaganda politike dhe shtimi i portreteve të 
anëtarëve të familjeve apo grupeve ishin të gjitha praktika të 
filluara në fund të viteve 1800. 

Këto i dhanë hov zhvillimit një arti që i mundësoi njerëzve 
të bëheshin më të afërt me të dashurit apo miqtë e tyre, të 
cilët nuk jetonin më ose kishin munguar gjatë momentit të 
fotografimit. Manipuluesit e imazhit kombinonin dy fotografi, 
atë të një klienti me një të një të afërmi të vdekur. Sot na 
tingëllon si një procedim i lehtë, por në ato kohë manipulimi i 
fotografive ishte shumë i vështirë edhe për ndërhyrje krejt të 
thjeshta si kombinimi i dy fotografi të ndryshme në një imazh 
të vetëm, të cilin ne sot e quajmë kolazh.

Fotografia humoristike na kujton ndër shembujt më tipikë, 
fotografinë e vitit 1880 të De Torbéchet, “Burri që gjunglon 
me kokën e vet” dhe “Burri mbi terracë me njëmbëdhjetë 
burra mbi supet e tij” (1930) pjesë e koleksionit George 
Eastman House. Fotografia satirike “Mos kini frikë Hitleri është 
vegjetarian” e njeh John Heartfield si një nga fotografët më të 
famshëm, i cili përdor disa printime për të treguar qëndrimin e 
tij kritik ndaj Luftës së Dytë Botërore dhe udhëheqësve të saj.

Fotografia e “fantazmave” ishte diçka e pabesueshme për 
kohën. Retushimi i gruas së Abraham Lincoln-it bërë pas 
vdekjes të së shoqit në 1870, i bindi të gjithë se ai ishte një 
fantazëm e vërtetë. Po kështu edhe kushërinjtë Elsie Wright 
dhe Frances Griffiths prodhuan më 1917 një sërë fotografish 
që tregonin disa zana me krahë të vegjël që krijonin ndjesinë 
e reales. 

Fotografia magjepsëse (glamour) u kthye në teknikën më 
të përdorur e cila pati si qëllim kryesor kurimin e pamjes së 
jashtme të njerëzve. Heqja e rrudhave të fytyrës, konturimi i 
formës së trupit, manipulimi i makiazhit, modelimi i flokëve e 
të tjera karakteristika si këto, bënë që atelieret e fotografisë 
t’i përngjanin më shumë salloneve të bukurisë që kryenin 
“operacione” estetike.

Në vitin 2013, disa negativë të panjohur më parë u zbuluan 
nga koleksioni i Marubëve. Fotografitë na dëshmojnë një 
histori të hershme të manipulimit të imazheve që në fillim të 
viteve 1860 në Shqipëri. Fotografia e Pietro Marubbit e vitit 
1860, “Dr. Gennaro Simini”, e cila na tregon Doktor Siminin tek 
pozon njëherë si klient, njëherë si pacient e më pas si doktor, 
na bën të mendojmë që ky imazh mund të ketë shërbyer 
edhe si reklamë e kohës. Fotografia e portretit të Pietros në 
një trup më të vogël se koka dhe e vendosur në një filxhan 
si dhe portretet e Kel Marubit me të motrën, manipuluar 
mbi trupat e dy luftëtarëve ekzotik afrikanë, janë shembuj 
të tjerë të gjurmëve të para të zhvillimit të këtyre teknikave. 
Eksperimentimit me manipulimin e fotografive nuk i qëndruan 
pas as gjeneratat e tjera të Marubëve, Keli dhe Gega. Imazhet 
e martesës së Mbretit Zog I me Mbretëreshën Geraldinë që u 
realizuan më 1938 nga Keli, iu nënshtruan gjithashtu proçesit 
të retushimit me qëllim publikimin e tyre në revistat e kohës. 
Njëlloj si Henri de Toulouse-Lautrec tek fotografia (1892) ku 
pozon si artist e si model, edhe Gega na shfaqet duke pozuar 
brenda një fotografie në pozicione të ndryshme, në rolin e 
një bashkëbiseduesi me vetveten. Dy fotografitë e vitit 1927 
dhe 1940 të Kelit e Gegës që paraqesin At’ Anton Kirin tek fle 
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mbështetur herë mbi karrige e herë mbi trungje drurësh, me 
“fantazmën” që i rri pranë duke luajtur violinë, na tregojnë një 
tjetër anë të panjohur deri më tani të mjeshtërisë teknike të 
Marubëve.

Historia e manipulimit të fotografisë gjithashtu na njeh me 
disa shembuj të rëndësishëm të fotografisë së propagandës 
politike. I tillë është ai i fillim viteve 1860, kur fotografia ikonë 
e Abraham Lincoln-it e realizuar nga fotografi Mathew Brady 
u ndryshua, duke e vendosur kokën e tij në trupin e politikanit 
të Karolinës Jugore, John C. Calhoun. E njëjta gjë ndodhi edhe 
me fotografinë e famshme të vitit 1865 ku Gjenerali Francis P. 
Blair shtohet në fotografinë ku Gjenerali Sherman pozon me 
gjeneralët e tij.

Një nga skenat më të riprodhuara të Revolucionit Rus është 
fotografia e shkrepur nga G. P. Goldstein e cila u botua 
masivisht gjatë epokës sovjetike. Këtu dallohet Lenini teksa 
mban një fjalim përpara një turme trupash sovjetike në 
sheshin Sverdlov në Moskë më 5 maj 1920. Në planin e parë 
të kësaj fotografie duken Leon Trocki dhe Lev Kamenev. Të 
perceptuar më vonë nga Stalini si rivalë ndaj pushtetit të tij, 
të dy burrat u fshinë nga kjo fotografi. Një rast tjetër i njohur i 
manipulimit të imazhit është ai i kreut të NKVD Nikolai Yezhov 
– i njohur edhe si “komisari i zhdukur” – i cili pas ekzekutimit 
të tij në vitin 1940, u hoq nga një foto zyrtare për shtyp ku 
ishte fotografuar me Stalinin. Joseph Stalin përdori censurën 
vizuale për qëllime propagandistike duke e shfrytëzur në 
një kontekst politik, veçanërisht gjatë spastrimeve politike, 
ku qeveria sovjetike u përpoq të eleminonte disa figura nga 
historia e saj.

Ashtu si Stalini, edhe Mao Tse-tung ishte i njohur për fshirjen e 
njerëzve kur ata nuk i pëlqenin. Shkak për fshirjen e Bo Gu-së 
(udhëheqës i lartë i Partisë Komuniste Kineze) nga fotografia 
me Mao-n, u bënë disa keqkuptime gjatë Konferencës Zunyi, 
ku ai u kritikua për “gabime të rënda politike”.

As Hitleri nuk i ka ndenjur pas Stalinit dhe Mao-s në 
“eleminimin” e figurave. Në fotografinë e famshme të shkrepur 
në shtëpinë e regjizores gjermane Leni Riefenstahl më 1937, 
fshihet Goebbels e akoma sot nuk janë zbuluar arsyet e këtij 
manipulimi.

Por retushimin e fotografive me qëllim zhdukjen e “armiqve të 
popullit” e gjejmë edhe në vendet e tjera të bllokut komunist. 
E njëjta gjë ndodhi edhe në Shqipëri gjatë periudhës së 
diktaturës komuniste (1944 – 1991). Me fillimin e shtetizimeve 
u krijuan Repartet Fotografike (1952) të cilat fillimisht ishin 
pjesë e Kooperativave e më pas të Ndërmarrjeve të Riparim-
Shërbimeve. Fotografët të cilët deri asokohe kishin punuar 
në studiot e tyre private, qenë të detyruar t’i dorëzonin 
koleksionet fotografike dhe të punonin për shtetin. Pjesë e 
këtyre Reparteve u bënë vetë fotografët, teknikët e laboratorit, 
por edhe anëtarët e Sigurimit të Shtetit të cilët kishin për 
qëllim survejimin e proçesit. Kjo “makineri” propagande bëri 
që as fotografitë e Marubëve të mos i shpëtonin dot teknikës 
së retushimit me qëllim censurën ose propagandën politike 
që ishte përhapur masivisht. Albumi me fotografi “Gjurmë të 
historisë kombëtare në Fototekën e Shkodrës” (1982), hapet 
me njërën prej fotografive më spektakolare të manipulimit 
gjatë regjimit komunist. Personalitetet që kishin dalë në 
ballkonin e Bashkisë së Shkodrës për të mbajtur fjalimet 
përshëndetëse me rastin e ceremonisë së rivarrimit të 
eshtrave të patriotëve Çerçiz Topulli e Mustafa Qulli më 1936, 
ishin fshirë të gjithë duke na shfaqur vetëm diktatorin shqiptar 
Enver Hoxha tek mbante një fjalim.

Pjesë e këtij botimi janë edhe një sërë fotografish të tjera 
ku spikasin si më të famshmet fotografitë e Kel Marubit të 
deputetëve të Shkodrës Gurakuqi, Fishta e Mjeda e vitit 1923, 
ku nga fotografia është fshirë poeti kombëtar At Gjergj Fishta.
Gjatë shekullit XX retushi digjital u bë i mundur falë 
teknologjisë gjithnjë në rritje të kompjuterave dhe software-
ve profesionale si Adobe Photoshop. Fshirja e “armiqve” nga 
fotografitë mbetet aktuale dhe sot në botë. Këtë e dëshmon 
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edhe rasti i Jang Song-thaek xhaxhait të liderit suprem të 
Koresë së Veriut ku media shtetërore fillimisht fshiu imazhin 
nga e gjithë historia dhe fotografitë online e më pas njoftoi 
ekzekutimin e tij.

Kjo ekspozitë tenton të nxjerrë në pah për herë të parë, 
fotografitë e manipuluara si para ashtu edhe gjatë regjimit 
komunist, e për t’i ballafaquar ato me të vërtetën që 
dëshmojnë negativët origjinalë të paprekur. 

Në shumë libra të historisë apo leximit gjatë fëmijërisë na ka 
rastisur të vëmë re disa kuadrate të zeza në vend të fotos së 
autorit apo në raste të tjera fotografia e tij ishte e manipuluar. 
Kjo shpesh ndodhte për arsye se fotografitë ishin të pa 
digjitalizuara duke sjellë kështu një mungesë informacioni 
në lidhje me imazhin, që gjë që reflektohet në historinë e tij 
ashtu siç ne e njohim sot. Ndonëse me vendosjen e pluralizmit 
politik censura nuk u praktikua më, historia e këtyre 
fotografive vazhdon të mbetet e pandryshuar. 

Duke qënë se sot e kësaj dite ka akoma dyshime në lidhje me 
imazhe të caktuara të historisë së Shqipërisë, vetëm përmes 
punës kërkimore mund të hidhet dritë mbi spekullimet e 
bëra mbi to e t’i jepet kështu një mundësi të vërtetës që 
ata dëshmojnë. 

Luçjan Bedeni
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The invention of photography by Nicéphore Niépce in 
1825 through the process of heliography pushed early 
photographers to perfect their techniques. Not long after its 
creation, first practices of manipulation followed. 

Since the beginning, photographs have been manipulated 
using different techniques and methods. The direct 
intervention to the print, retouch with ink, scratching, artificial 
light in the dark room or intervention in the negative, had a 
profound impact on how we interpret or judge a photograph 
making it important to know if manipulation had occurred.

History tells us that photo manipulation has been used to 
deceive, to persuade viewers, to fake the truth or to create 
false myths. Artworks, satire, humor, “ghosts” photography, 
glamour photography, political propaganda and piecing 
together multiple photographs to add missing family 
members or groups, were common practices used since the 
end of the 1800s. 

These practices allowed people the chance to bring relatives 
or friends together even if they were dead or not physically 
there. Image manipulators only combined two photographs, 
one of the client and the other of the missing person. 
Nowadays this sounds very easy, but in those times photo 
manipulation was very difficult even for easy actions such as 
the combination of two different photographs in a collage. 

Humor photography reminds us of one of the most typical 
examples of photography taken by De Torbéchet, “Man 
juggling his own head” (1880) and “Man on Rooftop with 
Eleven Men in Formation on his Shoulders (1930), part of 
the George Eastman House collection. With the satirical 
photography of Hitler “N'ayez pas peur il est végétarien”, 
John Heartfield was considered one of the most famous 
photographers to use prints to critique World War II and
 its leaders. 
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“Ghost photography” was also quite incredible for the time. 
The retouching of Abraham Lincoln looking down on his wife 
done after his death in 1870, convinced everybody that he was 
a real ghost. In 1937, the cousins Elsie Wright and Frances 
Griffiths produced a series of photographs showing some 
fairies with wings that seemed real. 

Glamour photography became the most used technique to 
curate people’s look. Removing wrinkles, body contouring, 
make up fixing, hair style changing and other characteristics 
like these were performed by photo ateliers which appeared 
more like a beauty saloon focused on esthetics. 

In 2013, some unknown negatives were discovered from 
the Marubi collection. These photographs show us an early 
history of image manipulation since the beginning of the 
1860s in Albania. The photograph of Pietro Marubbi “Dr. 
Gennaro Simini” (1860) shows Doctor Simini posing first as 
a client, then as a patient and finally as a doctor. We believe 
this image might have been used as an advertisement. The 
photograph of Pietro’s portrait with a body too small for his 
head, and stuck to the outside of a cup like a sticker and 
the faces of Kel Marubi and his sister placed on the bodies 
of two exotic African fighters, are the first examples of the 
development of such techniques. Experiments with photo 
manipulation were also used by the other generations of the 
photographers, Kel and Gege Marubi. The images of King 
Zog I marriage to Queen Geraldine in 1938 taken by Kel were 
retouched and later published in the magazines of that time. 
Same as Henri de Toulouse-Lautrec in the photograph of 
1892 where he posed as an artist and a model, even Gege 
appears a photograph in different positions, as if he is talking 
to himself. Two photographs from 1927 and 1940 by Kel and 
Gege Marubi showing Father Anton Kiri sleeping over a chair 
and then over tree trunks, with a ghost sitting near him and 
playing a violin, show another unknown dimension of the 
technical mastery of the Marubi.

MANIPULATION 03.08.–06.10.2017
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The history of photography manipulation provides us 
with some important examples of political propaganda 
photography. In the beginning of the 1860s, the icon 
photograph of Abraham Lincoln taken by Mathew Brady was 
altered using the body from a portrait of John C. Calhoun and 
the head of Lincoln. Same happened in 1865 with the famous 
photograph of General Francis P. Blair who was added into the 
photograph of General Sherman posing with his generals.

One of the most reproduced images of the Russian Revolution 
was the photograph taken by G. P. Goldstein which was 
massively published during the Soviet era. Here we note Lenin 
while he is giving a speech to the Soviet troops in Sverdlov 
square in Moscow on May 5, 1920. In the foreground we 
can see Leon Trocki and Lev Kamenev. Later perceived by 
Stalin as rivals, both men were erased from this photograph. 
Another well-known example of image manipulation was 
the one of the NKVD leader Nikolai Yezhov – also known as 
“Vanishing Commissar” – who was removed from an official 
photograph with Stalin in 1940. Joseph Stalin used visual 
censorship for propaganda reasons in order to use the 
political context, especially when the Soviet government was 
erasing important figures from its history.

Like Stalin, even Mao Tse-tung was renowned for erasing 
people he did not like. This happened with Bo Gu, high leader 
of the Chinese communist party, who was erased from a 
photograph with Mao because of some miscommunication 
during the Zunyi conference where Bo Gu was accused of 
“serious political mistakes”. 

Also Hitler used Mao’s and Stalin’s techniques for people 
elimination. The famous photograph taken in the house of 
the German film director Leni Riefenstahl in 1937 shows how 
Goebbels was removed from the photograph although the 
reasons for this manipulation remain unknown. 
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Retouched photographs that eliminate the “enemies of the 
people” are also found in other countries of the communist 
block such as Albania during the communist dictatorship 
(1944 – 1991). When the collectivization started in 1952, 
photographic departments were also created. In the earliest 
years, they were part of the cooperatives and later on the 
Enterprises of Repair and Services. Photographers who 
previously had their own private studios, were forced to 
hand over their photographic collections and to work for the 
State. These departments included photographers, laboratory 
technicians and also members of the State Security who 
surveyed the process. Marubi’s photographs could not escape 
this propaganda machine and the retouche techniques which 
became widespread. The photo album “Traces of national 
history in Shkoder phototeque” (1982) opens with one of the 
most incredible examples of manipulation during the regime. 
Personalities in the balcony of the Municipality of Shkoder 
giving a speech on the occasion of the reburial of the patriots 
Çerçiz Topulli e Mustafa Qulli in 1936, were erased and here 
we see only Enver Hoxha giving a speech. 

Part of this edition included other retouched photographs. In 
one of these we see Shkoder deputies Luigj Gurakuqi, Gjergj 
Fishta and Ndre Mjeda in a picture taken by Kel Marubi in 
1923, where the national poet Gjergj Fishta was removed. 

During the 20th century, digital retouche was enabled with the 
help of computers and softwares such as Adobe Photoshop. 
The eliminations of “enemies” from photographs is still in use 
today. One of the lastest examples is of Jang Song-thaek, the 
uncle of the Supreme Leader of North Corea. State media first 
deleted his image from history and online photography and 
later announced his execution.

This exhibition aims to reveal for the first time, the before 
and after photographs that had been manipulated by the 
communist regime and face them with the truth of the 
untouched negatives. 
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In our childhood, history books had a black square in 
the place of the author’s photo and in other cases, some 
photographs were retouched. This often happened because 
photographs were not digitalized and information about the 
image was missing and still is nowadays. With the rise of 
political pluralism in Albania, censorship was not practiced 
any longer, but the history of these photographs remains 
unknown. 

As there are still doubts raised by some images from Albanian 
history, through careful inspection, we can give the truth an 
opportunity to speak loud.

Luçjan Bedeni
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Fjalët që karakterizojnë ekspozitën e Lala Meredith-Vula 
në Muzeun Kombëtar të Fotografisë “Marubi” në Shkodër i 
gjejmë të shkruara mbi një pankartë, në njërën nga fotografitë 
që artistja shqiptaro-angleze shkrepi në Vranjevc të 
Prishtinës, më 4 maj 1990. Ato shprehin parimet që udhëheqin 
një transformim historik delikat brenda një komuniteti. 
Këto fjalë duket sikur përkojnë me të gjithë punën artistike 
të Meredith-Vula, e cila na paraqitet si imediate dhe e 
çdokohshme, duke u integruar me proceset e ngadalshme që 
kërkojnë një shoqëri të gatshme për të pranuar një ndryshim 
të tillë si dhe bashkëveprim me tokën, duke përfshirë këtu 
edhe materialet natyrore që ajo ofron. 

Në gusht 1988, katër ditë pas instalimit të ekspozitës 
së famshme, Freeze me studentët e artit të Goldsmiths, 
Lala Meredith-Vula e la Londrën për të shkuar në fshatrat 
kosovarë, ku ajo filloi të fotografonte mullarët. E pyetur pse 
pikërisht mullarët, ajo më tha se në këto forma agrare, kishte 
gjetur “kuintesencën e veprës së artit.” E nëse dëshironte të 
rilidhej me atdheun e saj, një dëshirë e tillë abstrakte duhej të 
rrënjoset diku thellë në tokë, ashtu si vetë mullari. 

Pas tre dekadash dhe qindra fotografish, projekti vazhdon 
akoma. Mullarët vazhdojnë të ndërtohen nga fermerët në 
vende të tilla si Pejë, Carravelë dhe Duhlë, ndonëse kjo ndodh 
më rrallë tani. Meredith-Vula vazhdon të evidentojë prezencën 
e tyre persistente ose, e thënë ndryshe, personalitetin e tyre 
të veçantë. Mullarët e saj janë padyshim më të ndryshëm në 
formë se ata të zakonshmit, ngjajnë me pirgjet piktoreske 
të realizuara nga Jean-François Millet apo Claude Monet 
në shekullin e nëntëmbëdhjetë. Fotografitë i japin identitet 
mullarëve duke i shndërruar ata në subjekte bashkëkohorë të 
dokumentueshëm. 

Në vitet në vazhdim, kanë ndodhur shumë ngjarje në rajonet 
ku Meredith-Vula gjeti mullarët. Republika e Kosovës fitoi 
pavarësinë nga Serbia, e cila ishte pjesë e Jugosllavisë kur 
ajo filloi punën për seritë fotografike. Ndonëse mullarët e 
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barit mund të fotografohen ashtu siç bëjmë unë apo ti, duke 
fituar një karakter gati-gati animist, ata nuk kanë pasaporta 
apo identitete kombëtare. Format e tyre janë të udhëhequra 
nga tradita e punimit të tokës, që është më e vjetër se 
vetë kombet. Nevoja për kafshë pune dhe liçensa poetike 
e fermerëve, luajnë rolet e tyre në këtë. Por nëse mullarët 
nuk i përkasin polis-it, ata nuk përbëjnë në vetvete subjekte 
politike, por janë një dëshmi e heshtur e historisë; e natyrisht, 
e kanë shtyrë fotografen që në udhëtimet e saja, t’i paraqiste 
sa më të lidhur me ngjarjet historike. 

Roli i Meredith-Vula si dëshmitare u transformua kur në vitin 
1990, ajo mësoi mbi planet e pajtimit të gjaqeve në rajonin ku 
kishte fotografuar mullarët. Duke vënë mënjanë për pak kohë 
magjepsjen nga skulpturat rurale, ajo e orientoi objektivin e 
saj drejt qindra njerëzve që grumbulloheshin nën drejtimin 
e folkloristit dhe studjuesit Anton Çetta (1920–1995), për të 
përmbyllur në mënyrë ceremoniale, gjakmarrje që kishin 
vazhduar për shekuj të tërë, duke paralizuar kështu edhe 
komunitetet. Ndonëse e papërfshirë në konflikte, por me 
një shqipe të rrjedhshme, ajo ishte më afër situatës se çdo 
gazetar tjetër i huaj. Meredith-Vula ndihmoi edhe ekipin e 
BBC për të realizuar dokumentarin Forgiving the Blood (Falja 
e gjakut). 

Perspektiva unike e Meredith-Vula qartësohet kur ajo hipën 
mbi një kalë, që ia merr zakonisht një fermeri, dhe udhëton 
nëpër fshatra pasi i paraqet ata. Ajo nuk përdor aparatin 
fotografik si diçka pas të cilit të fshihet, për të mbajtur një 
distancë sigurie nga bota e jashtme apo për të qenë ‘cool’ 
dhe objektive. Unë do të thoja se për Meredith-Vula, aparati 
fotografik është si kali, një shok udhëtimesh, dikush me të 
cilin të bashkëpunosh për t’u lidhur me një vend. Puna e saj 
evidenton një komunitet më të madh njerëzish, kafshësh  
dhe sendesh. 

Edi Hila, piktori i mirënjohur shqiptar dhe profesori 
dashamirës i gjeneratave më të reja të artistëve që kanë 
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studjuar në Akademinë e Arteve të Tiranës, ka komentuar 
fotografitë e mullarëve të mikes së tij dhe artistes. Sipas 
Hilës, ata janë: “Një dialog i Lalës me secilin nga mullarët. 
Ata personifikojnë atë çfarë Lala ka parë dhe atë ç’ka i kanë 
thënë asaj.”

Unë bie dakort me karakterin e ndjeshëm që Hila i jep çdo 
mullari bari. Ai vëren gjithashtu në fotografinë e Meredith-Vula 
një ndjeshmëri të veçantë dhe një intuitë iluzive” që paraqet 
“një dimension abstragimi aq sa duhet, pa e tepruar aspak”. 
Nëse instinkti natyral i Meredith-Vula vjen nga vëzhgimi 
i gjenisë së veçantë të veprave të artit pa autorësi në një 
pejzazh, eksperienca e të parit të fotografive të saja mbart 
një potencial të ndërlidhur, veçanërisht nëse i shohim këta 
imazhe ashtu si artisti i sheh mullarët- si bashkëbisedues. 

Një bisedë e tillë, një vështrim më nga afër, një intimitet me 
fotografitë ishin çelësi i ndërtimit të kësaj ekspozite. Me 4 
maj 1990 në Vranjevc të Prishtinës, duke parë njerëzit që 
grumbulloheshin rreth një shtëpie në ndërtim me dëshirën 
për të bërë historinë, Lala Meredith-Vula qëndroi si një 
dëshmitare e lidhur me eventin dhe shkrepi aparatin e saj 
fotografik. Vite më vonë, nga fotografia e asaj dite, e cila 
mund të shikohet për orë të tëra, del në pah një detaj-një 
pankartë me fjalë të thjeshta, fjalë zemre, Urtësi sot e mot. 
Këto fjalë fillojnë të udhëheqin një vizion më të gjerë të 
praktikës artistike të Meredith-Vula ndërsa mbartin vizionin 
social dhe politik të njerëzve të cilët ajo i paraqet në të 
ardhmen e tyre, të tashmen tonë e më tej në kohë. Kjo është 
jeta e çuditshme e fotografive. Ato kapin çastin ndonëse 
kuptimi i tyre ndryshon me kohën. Duke përfshirë këtu një 
imazh historik- ai i fotografisë së Kel Marubit në ceremoninë 
e ngritjes së flamurit në Kalanë e Shkodrës më 19 mars 1914, 
pjesë e ekspozitës Rroftë! kuruar nga Blerta Hoçia- hapet një 
dialog mes fotografive të Meredith-Vula dhe trashëgimisë së 
pasur të Muzeut “Marubi”. Këtë turmë të 1914-ës e rigjejmë në 
shumë nga punët e Kujtesë Gjaku që nga fillimi i viteve 1990 
dhe pyetja që mbet, është si na tingëllojn ajo sot në 2017-
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ën. Bashkëbisedimi mes këtyrë fotografive (dhe publikut) 
vazhdon…

Duhet thënë se kjo ekspozitë përbën një rast unik ku dy seritë 
më përfaqësuese të Lala Meredith-Vula – Haystacks (Mullarët) 
dhe Blood Memory (Kujtesë Gjaku) – sillen për të ndërvepruar 
me hapësirën e Muzeut “Marubi”. Përzgjedhje fotografish nga 
këto dy punë janë ekspozuar në Athinë dhe Kassel, në kuadër 
të ekspozitës ndërkombëtare documenta 14. 

documenta është një ekspozitë ndërkombëtare arti e 
themeluar në Kassel në 1955, që zhvillohet çdo pesë vite dhe 
kërkon të njohë publikun me zhvillimet më të reja në fushën 
e artit dhe kulturës (është ekspozita më e vizituar në botë 
e artit bashkëkohor). Edicioni i katërmbëdhjetë, me titullin 
real dhe alegorik “Learning from Athens” (Duke mësuar nga 
Athina) ishte i pari që u zhvillua mes dy qyteteve, me aspekte 
organizative të barabarta, dhe një konfigurim i tillë ishte 
një mundësi për të prezantuar dimensione të ndryshme të 
secilit artist në dy vende të ndryshme. Muzeu “Marubi” do 
të paraqesë një përzgjedhje punësh nga seritë Haystacks 
(Mullarët), të ekspozuara në Kassel. Kësaj i shtohet edhe një 
përzgjedhje nga Blood Memory (Kujtesë Gjaku) e ekspozuar 
në Athinë me imazhe të pashfaqura më parë. 

Pjesëmarrja e Meredith-Vula në documenta 14 si dhe 
ekspozita e saj në Muzeun “Marubi”, u mundësuan falë 
këshillave të vyera të Erzen Shkolollit, i cili në rolin e tij 
si këshilltar kuratorial në documenta 14, ishte i pari që ia 
prezantoi punën e fotografes, drejtorit artistik të documenta 
Adam Szymczyk dhe kuratorit Pierre Bal-Blanc së bashku me 
disa pozicione të tjera artistike nga ky rajon që luajtën një rol 
të rëndësishëm në ekspozitën në Athinë dhe Kassel. 

Puna e Meredith-Vula mbart një peshë të veçantë për 
çështje të tilla mbi të cilat ne vazhdojmë të pyesim veten 
lidhur me mënyrat politike, ekologjike dhe estetike që ne 
mund të imagjinojmë të përdorim për të gjetur rrugëdalje në 
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kriza të shumëfishta e të ndërlidhura- gjakmarrje që prishin 
komunitete, tjetërsimi i marrëdhënies me tokën, humbja e 
memories. Grumbullimi i avashtë i komunitetit e po ashtu 
edhe ndërtimi i mullarëve (ashtu si takimi fatlum mes artistit 
dhe kuratorëve) që bashkohen në këto fotografi, janë dëshmi 
e një urtësie që rritet me kohën. 

Monika Szewczyk
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We find the words which give character to Lala Meredith-
Vula’s exhibition at the Marubi National Museum of 
Photography in Shkodër on a banner, in a photograph, that 
the Albanian-English artist made in Vranjevc, Prishtina on 
4th May 1990. They are a declaration of a principle to guide 
a delicate historic transformation within a community. They 
also seem to apply to Meredith-Vula’s entire artistic practice 
– at once immediate and enduring, attuned to patient 
processes that require social grace and a collaboration with 
the land including the natural materials at hand.

Some background: In August 1988, four days after installing 
the now seminal Freeze exhibition with fellow Goldsmiths’ 
students, Lala Meredith-Vula left London for the Albanian 
countryside, where she began to photograph haystacks. 
Asked, “Why haystacks?” she told me that in these agrarian 
forms she had found “the quintessential artwork.” And if 
she also wished to reconnect with her homelands, such an 
abstract desire needed to be grounded in something down to 
earth, like stacking hay. 

Close to three decades and hundreds of photographs later, 
the project has not ceased. The haystacks continue to 
be built by farmers from places such as Pejë, Carralevë, 
and Duhlë, though today less frequently. Meredith-Vula 
continues to index their persistent presence and what might 
best be called their particular personalities. Her haystacks 
are significantly more varied than the regular, picturesque 
mounds painted by Jean-François Millet or Claude Monet in 
the nineteenth century. Photography individuates haystacks; 
it turns them into contemporary, documentable, subjects. 

Much has happened in these troubled regions where 
Meredith-Vula finds haystacks, in the intervening years. The 
Republic of Kosovo declared independence from Serbia, 
which itself was part of Yugoslavia when the series began. 
Even if haystacks can be photographed like you or me, and 
thereby gain an almost animist quality, they do not carry 

passports or national allegiances. Their forms are governed 
by habits of working the land, which are older than nations. 
The needs of animals and the poetic license of farmers play 
their parts. Yet, if haystacks do not belong in the polis, are 
not political subjects per se, they do bear silent witness to 
history; and certainly, they have brought the photographer 
who travelled to depict them closer to historic events. 

Meredith-Vula’s own role as witness transformed when, in 
1990, she first learned of plans to reconcile blood feuds in the 
region where she was photographing haystacks. Temporarily 
setting aside her fascination for the rural sculptures, she 
turned her lens towards hundreds of people gathering at the 
behest of the Albanian folklorist and scholar Anton Çetta 
(1920–1995) to ceremoniously end revenge killings that had 
continued for centuries, paralyzing communities. Not directly 
implicated in the conflicts, but speaking fluent Albanian, 
she had a greater proximity to the situation than any 
foreign journalist. She also helped a BBC crew to realize the 
documentary, Forgiving the Blood. 
 
Meredith-Vula’s unique perspective is clarified when 
considering that she often borrows a horse from a farmer and 
rides through the countryside after depicting it. She is not 
using the camera as something to hide behind, to keep a safe 
distance from the world, to remain cool and objective. I would 
venture that for Meredith-Vula’s, a camera is something 
like a horse, a comrade to travel with, to cooperate with in 
connecting to a place. Her work evidences an expanded 
community of people, animals, things. 

Edi Hila, the eminent Albanian painter and beloved teacher of 
a younger generation of artists studying at The Art Academy 
of Tirana, has commented on the haystack photographs 
of his friend and fellow artist. They are, he notes: “Lala in 
dialogue with each haystack. It is what Lala has seen and 
what each haystack has said to her.” I share Hila’s sense of 
the sentient character of each individual pile of hay. He also 
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notices in Meredith-Vula’s photography “a special sensitivity 
and an elusive intuition” that has “a dimension of abstraction, 
as much as it should without getting stuck.” If Meredith-Vula’s 
natural instinct comes from observing the particular genius of 
unsigned artworks in the landscape, the experience of seeing 
her photographs holds a related potential, particularly if we 
see these images a bit like the artist sees the haystacks – as 
partners in a conversation. 

Such a conversation, a closer look, an intimacy with the 
photographs was key in the process of making this exhibition. 
On 4th May 1990 in Vranjevc, Prishtina, seeing people 
gathering around a house under construction with all the 
anticipation of making history, Lala Meredith-Vula stood 
witness, connected, pressed the shutter of her camera. Years 
later, the resulting photograph, which could be looked at for 
hours, yields a detail – a banner with the simple and sensible 
words, Urtësi sot e mot (Wisdom today and forever). These 
words begin to guide a broader vision of Meredith-Vula’s 
practice while also carrying the social and political vision of 
the people whom she depicted into their future, our present, 
and further. Such is the strange life of photographs. They 
capture an instant, yet their meanings continue to change 
with time. By including an historical image – Kel Marubi’s 
photograph of a crowd gathering for a Flag raising ceremony 
in the castle of Shkodër on March 19, 1914, which was recently 
exhibited as part of Rroftë! (Long Live!) curated by Blerta 
Hoçia – a conversation opens up between Meredith-Vula’s 
photographs and the rich archival holdings of the Marubi 
Museum. This crowd of 1914 finds echoes in several of the 
Blood Memory works from the early 1990s, and the question 
remains how they resonate in 2017. The conversation between 
photographs (and the public) continues …

It should be noted that this is a unique occasion when Lala 
Meredith-Vula’s two signature series – Blood Memory and 
Haystacks – are brought together to interact. Selections from 
these two bodies of work were recently shown in Athens 

and Kassel respectively, on the occasion of documenta 
14. Documenta is an international art exhibition founded in 
Kassel in 1955, which now occurs every 5 years and seeks 
to present the most urgent developments in art and culture 
to a broad public (it is the most visited contemporary art 
exhibition in the world). The 14th edition, with the real and 
allegorical working title “Learning from Athens” was the first 
to occur in two cities on equal footing and this configuration 
was an opportunity to show different dimensions of each 
participating artist’s works in different locations. The 
Marubi Museum hosts a selection of works from the series 
Haystacks, shown in Kassel, and augments the selections 
from the Blood Memory series shown in Athens with never-
before-exhibited images. 

Meredith-’s participation in documenta 14 as well as her 
exhibition in the Marubi Museum were made possible through 
the sage advice of Erzen Shkololli, who first introduced the 
photographer’s work to documenta 14’s artistic director, 
Adam Szymczyk, and curator, Pierre Bal-Blanc, along with 
several other key artistic positions from this region that 
ended up playing an important role in the exhibition in Athens 
and Kassel. Meredith-Vula’s works held great relevance for 
broader questions we continued to ask about ways in which 
to organize politically, ecologically and aesthetically and 
about how to imagine our way out of multiple, intersecting 
crises and conflicts – feuds that break up communities, 
alienation of people from the land, loss of memory. The gently 
guided gathering of neighbors and the unforced gathering of 
hay (even the lucky encounter between artist and curators), 
which cohere here, are evidence of wisdom that may grow 
with time. 

Monika Szewczyk 

Wisdom Today and Forever (20.10.2017–28.01.2018) Wisdom Today and Forever (20.10.2017–28.01.2018)



183182

Botues/Publisher
Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”
Marubi National Museum of Photography

Drejtor/Director
Luçjan Bedeni 

Përgjegjës Sektori i Financës dhe Shërbimeve/
Head of Finance Department
Andi Hysa 

Përgjegjës Sektori i Komunikimit dhe 
Promocionit/
Head of Communication and Promotion 
Department 
Tea Çuni

Përgjegjës sektori i menaxhimit dhe 
konservimit të koleksioneve/
Head of the Conservation and Management 
of the Collections Department
Lek Gjeloshi

Dizajni/Design
Bardhi Haliti

Instalimi i ekspozitave/
Installation of exhibitions
Gjergj Spathari
Kolë Guraziu
Noel Mosi 

Bashkëpunëtore/Collaborators
Marina Lazri
Lindita Selimaj
Suela Mema

Shtypi/Print 
Shtypshkronja “Shkodra” sh.p.k.
Shkodër

Ky botim u mundësua nga Ministria e Kulturës e 
Shqipërisë / This publication was supported by 
the Ministry of Culture of Albania

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”
Marubi National Museum of Photography

Rruga “Kolë Idromeno”, nr. 32
4001 Shkodër
Shqipëri

© 2017 Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”
Nuk lejohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm 
pa lejen me shkrim të Muzeut Kombëtar të 
Fotografisë “Marubi”.
© 2017 Marubi National Museum of 
Photography
Full or partial reproduction without written 
permission of the Marubi National Museum of 
Photography is not allowed.

Shkodër, 2017

ISBN 978-9928-4419-1-1

Gratë në arkivën Marubi/
Women from the Marubi archive 
Kuruar nga/Curated by Kim Knoppers 
08.05.2016–20.01.2017

Përkthimi/Translation
Ergys Bezhani

Fotografi nga ekspozita/Installation shots
Christian Richters
Blerta Hoçia 

Koordinator i ekspozitës/ 
Exhibition coordinator
Luçjan Bedeni
Olson Lamaj

Falenderime/Acknowledgements 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit/
Albanian Development Fund

Dy Rrugët e Idromenos/
The Two Roads of Idromeno
Kuruar nga/Curated by Adrian Paci 
26.01.–30.04.2017

Përkthimi/Translation
Robert Elsie

Fotografi nga ekspozita/Installation shots
Blerta Hoçia

Koordinator i ekspozitës/ 
Exhibition coordinator
Blerta Hoçia
 
Falenderime/Acknowledgements 
Bashkia e Shkodrës/Municipality of Shkodër
Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive 
Kulturore, Tiranë
National Center for the Inventory of Cultural 
Heritage, Tirana
Muzeu Historik i Shkodrës/Shkodër Historical 
Museum 
Familja Gjergj e Natalia Leqejza/
Gjergj and Natalia Leqejza family
Familja Adrian e Melisa Paci/
Adrian and Melisa Paci
Genti Puka
Gjon Ulbani
Jozef Shiroka 

Rroftë/Long live 
Kuruar nga/Curated by Blerta Hoçia 
21.04.–23.09.2017

Përkthimi/Translation
Tea Çuni

Fotografi nga ekspozita/Installation shots
Noel Mosi 

Koordinator i ekspozitës/ 
Exhibition coordinator
Gjergj Spathari

Marubi celebron origjinalët
Marubi Celebrates the Originals 
Kuruar nga/Curated by Rudolf Schäfer
11.04.–30.07.2017

Përkthimi/Translation
Edit Peci
Tea Çuni

Fotografi nga ekspozita/Installation shots 
Blerta Hoçia

Koordinator i ekspozitës/ 
Exhibition coordinator
Gjergj Spathari 
 
Falenderime/Acknowledgements 
Familja Kapidani/Kapidani family
Familja Gjon Kamsi/Gjon Kamsi family
Andrea Jakova
Eduard Gjinaj 
Jozef Çoba
Kozma Dashi
Leopold Shkreli
Vaster Dhima

Manipulim/Manipulation 
Kuruar nga/Curated by Luçjan Bedeni 
03.08.–10.10.2017

Përkthimi/Translation
Tea Çuni

Fotografi nga ekspozita/Installation shots 
Lek Gjeloshi

Koordinator i ekspozitës/ 
Exhibition coordinator
Gjergj Spathari
 
Falenderime/Acknowledgements 
Elena e Luçia Zorba
Zef Paci

Lala Meredith-Vula
Urtësi sot e mot/
Wisdom today and forever 
Kuruar nga/Curated by Monika Szewczyk  
20.10.2017–21.01.2018

Përkthimi/Translation
Tea Çuni

Fotografi nga ekspozita/Installation shots
Lek Gjeloshi

Koordinator i ekspozitës/ 
Exhibition coordinator
Lek Gjeloshi 
 
Falenderime/Acknowledgements 
American Bank of Investmens
Familja Gjergj e Natalia Leqejza/
Gjergj and Natalia Leqejza family
Erzen Shkololli 

Kolofoni/Colophon Kolofoni/Colophon



185184



187186



189188



191190



192




