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Gjenerata a
Piramida nga jashtë– dikur një monument tribut për Enver Hoxhën  
dhe regjimin e tij socialist është rrënuar dhe kthyer në një “shesh 
lojrash” të shkatërruar për Rrëshkitësit e Piramidës. Një gjeneratë, 
për të cilën kujtimet e diktaturës do të jenë gjithnjë e më të pakta 
në diskutimet me prindërit, gjyshërit dhe librat e historisë. 

Monumentet e reja prezantojnë shoqërinë e re dhe janë po aq të 
dallueshme: makina luksi, veshje të modës së fundit, blloqe pa-
fund betoni me pallate të reja që tregojnë historinë e tranzicionit 
që nuk mbaron kurrë. 

Çfarë e përcakton Gjeneratën A? Çfarë e përcakton busullën e 
jetës së këtyre të rinjve? E shkuara? Sfidat? Mundësitë? Cilat janë 
vlerat e kësaj shoqërie të re? Cili është habitati ku ndodh e gjitha 
kjo? Dhe si funksionojnë gratë në këtë tranzicion të shoqërisë?

Projekti fotografik “Gjenerata A” reflekton perceptimin e Julius Eb 
për identitetin dhe vlerat, bukurinë por edhe anën e vështirë të 
transformimit. 

Disa nga punimet e ekspozitës vijnë nga fotografia e bërë në 
rrugë. Fotografitë e tjera janë metafora: Djali i ri në karusel duke 
shijuar xhiron. Duket si liri, por një liri e kushtëzuar nga vargonj që 
i bashkangjiten jetës reale. Është një foto e një këpuce me thum-
ba që prezanton këmbënguljen dhe fuqitë e reja që fitojnë gratë 
në jetë. 

Fotografia kontemporane ofron një sfidë kontrastuese me artin 
e Realizmit Socialist, i cili portretizon vizionin e udhëheqjes së 
asaj kohe dhe jetën e përditshme si të tillë. Galeria Kombëtare e 
Arteve është kujdestarja e pikturave dhe skulpturave më të rëndë-
sishme të kësaj periudhe. Disa nga këto piktura janë paraqitur në 
këtë katalog. 
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Generation a
The Pyramid – formerly a monumental tribute to Enver Hoxha 
and his socialist regime - has crumbled into a shattered “play-
ground” for the Pyramid Runners. A generation whose memories 
of the dictatorship will be more and more limited to accounts of 
parents, grand parents and history books. 

The new monuments, representing the new society, are equally 
visible: luxurious cars, fancy fashion, endless blocks of concrete 
housing, telling endless stories of transition. 

What defines this Generation A? What defines the compass of 
life of those youths? The past? The challenges? The opportu-
nities? What are the values of this new society? What’s their 
habitat? And how do women fare in this transition of society? 

The photo project “Generation A” reflects Julius Eb’s perception 
of identity and values, the beauty but also the difficult side of the 
transformation. 

Some of the works originate in street photography. Other photo-
graphs are metaphors: There is the young man in the carousel 
enjoying the ride. He feels free. But there are strings attached - 
like in real life. There is the spiked shoe, representing assertive-
ness and the new powers women gained in life. 

The contemporary photographs offer also a challenging contrast 
to the art of the period of Social Realism, portraying the socialist 
leadership’s vision for Albania and its people. The National Gal-
lery of Arts is the custodian of the most important paintings and 
sculptures of this time. Some of those paintings are also shown 
here in this project.
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Parathënie
Projekti i fotografit gjerman Julius Eb “Gjenerata A” është një nga projektet më interesante që ne kemi 
pasur rastin të shfaqim në Galerinë Kombëtare të Arteve. Eb tregon trajektoren e ndryshimeve dhe 
tranzicionin e shoqërisë shqiptare brenda një periudhe kohore gati 30 vjeçare duke u fokusuar thuajse 
ekskluzivisht tek ai brez, titulluar nga vetë Eb si “Gjenerata A”, që thuajse nuk e njohu aspak diktaturën 
komuniste në Shqipëri, pas rënies së saj në 1990. Puna e tij synon transformimet monumentale dhe 
dokumenton ekstremitetet radikale shoqërore, politike dhe sociale të Shqipërisë gjatë kësaj periudhe, 
ku gjithsecili është zhytur në projektin e tij personal për mbijetesë dhe liri, duke manovruar mes pasurisë 
dhe varfërisë, intelektit dhe analfabetizmit, mospasjes dhe mosdijes, pranimit dhe refuzimit, bukurisë dhe 
degradimit. 

Fotografia e tij, absolutisht e pamendueshme gjatë kohës së komunizmit në Shqipëri, sjell një këndvësh-
trim specifik në gjuhën fotografike, kompozicionale dhe sociale, të punës, realitetit politik dhe kulturor në 
të cilin është zhvilluar. Fusha kryesore e kërkimit të Eb mbetet natyra njerëzore në gjithë kompleksitetin e 
saj (sidomos figura femërore), identiteti kombëtar, simbole arkitekturore me rëndësi të veçantë historike 
të cilat, tashmë të transformuara, flasin më qartë për gjithë këtë proces të vrullshëm dhe shpeshherë të 
pakontrollueshëm. I gjithë cikli – më shumë se 40 fotografi – tregon për një përpjekje të Eb për të kapur 
dhe prezantuar subjektet e tij jo vetëm si individë por edhe si tipologji. Do të thoja se Eb merr ne shqyrtim 
fatin e individit në ditët tona moderne në një përballje me të shkuarën e tij. Personazhet e fotografuara 
janë bartëse jo vetëm personalitetesh tipike shqiptare, të kaluarash nostalgjike dhe të tashmesh retorike, 
por edhe përkatësish klasore, krahinore, gjinore si dhe të vetë historisë shqiptare. 

Si një udhëtar në kërkim të një të pakapshmeje që s’gjendet askund, por që teorikisht ekziston, Julius 
Eb është gjithmonë në lëvizje, duke u shndërruar në një arkeolog dixhital të së tashmes. Fotografia e tij 
është e gjitha e manipuluar. Fillimisht ajo ka një zanafillë normale, një shkrepje e thjeshtë konvencionale, 
e cila më pas manipulohet në mënyrë dixhitale për të arritur në një prezantim gati të pakrahasueshëm 
me pikënisjen e saj (që mbetet misterioze për ne), për t’u paraqitur para nesh si një realitet, i cili merret 
thuajse ekskluzivisht me çështje të formales dhe abstraktes në art. Nëpërmjet këtij transformimi dixhital 
sfondet fotografike kalojnë në pllaka piktorike njëngjyrëshe ku habitati njerzor lë shenja të mezidukshme 
dhe përmbajtja e punës shkëputet thuajse e gjitha nga forma e saj. 

Ky cikël fotografik i Eb, nëpërmjet ndërhyrjeve të shumta të qëllimshme në strukturë dhe formë, merr një 
karakter parabolik, i cili, ashtu si edhe periudha kohore, e cila merret në shqyrtim, shtyn një zhanër drejt 
tjetrit, duke transformuar veten në proces e sipër.

Artan Shabani
Drejtor Galeria Kombëtare e Arteve
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Preface
Generation A, a project by German photographer Julius Eb, is one of the most interesting the National 
Gallery of Arts has ever exhibited. Eb depicts the entirety of changes in the country along with the tran-
sition of Albanian society for almost 30 years focusing almost exclusively on a generation Eb aptly calls 
Generation A, cohorts who did not experience the communist dictatorship after its fall in 1990.  Eb’s 
work aims at Albania’s monumental transformations documenting socio-political and radical extremes 
in the country during this 30-year period when everyone delved into their own project of survival and 
freedom trying to manoeuvre between wealth and poverty, intellect and illiteracy, the have-nots and the 
know-nots, acceptance and rejection, beauty and ruin. 

His photography, absolutely unfathomable during communism, provides a specific perspective of the 
political and cultural reality in Albania through the images it portrays. Eb’s main focus is human nature 
along with all of its complexity (in particular the female figure), national identity, architectural symbols 
of a special historic significance, which, transformed, speak volumes of this rattling process, frequently 
uncontrollable at that. The entire cycle – over 40 photographs – bears witness to Eb’s efforts to capture 
and present his subjects both as individuals and as typologies.  I would say that Eb examines the fate of 
the individual in the modern times we live in whilst comparing it to the past.   The subjects of the pho-
tographs represent typical Albanian celebrities, the nostalgic past and the rhetorical present as well as 
class, regions, gender and the country’s history. 

Just like a traveller is in pursuit of the intangible which is to be found nowhere albeit its theoretical exis-
tence, so Julius Eb is always on the move transforming himself into a digital archaeologist of the pres-
ent. His photography is manipulated in its entirety.  At first it seems absolutely normal, just like a con-
ventional snapshot, but it is then manipulated digitally to achieve an almost entirely incomparable shape 
(the genesis remains mysterious to us) and presented to us as a reality dealing with the formal and the 
abstract in art.  Through this digital transformation, photographic backgrounds move to single-colour pic-
torial plates on which the human environment leaves hardly visible signs and the contents of the works 
are detached almost entirely from its form.    

Eb’s photographs take on a parable-like character through the many intentional interventions in both 
structure and form.   Just like the timeline depicted, the nature of his photographs thrusts one genre 
against the other, transforming itself in the process. 

Artan Shabani
Director National Gallery of Arts
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Kompasi i jetës
Compass of Life 
NORTH

E SHKUARA
NGA VIJMË,
TRANZICIONI ME TË CILIN PËRBAL-
LEMI NË BOTËN TONË …
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Kompasi i jetës
Compass of Life VERI

NORTH
THE PAST
WHERE DO WE COME FROM,
THE TRANSITIONS WE FACE IN OUR 
WORLD...
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Fytyra nga e shkuara 
Bunk’Art 2

Faces from the Past 
Bunk’Art 2 

FEAR 
Bunk’Art 1

FRIKA 
Bunk’Art 1
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Fear
Bunk’Art 1 
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Thërmim
Bunk’Art 1 

Crumbling
Bunk’Art 1 

Demon 
Bunk’Art 1

Demoni
Bunk’Art 1
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Drejt Shterimit
Ku Enver Hoxha shkonte në këmbë
Bunk’Art 1

Down the Drain
Where Enver Hoxha went on foot
Bunk’Art 1 



20

Veshët e Enverit
Bunk’Art 2

Enver’s Ears
Bunk’Art 2 
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Rrëshkitësit e Piramidës

Pyramid-Runners

Piramida
Dikur një monument për të 
kujtuar Enver Hoxhën. Tani një 
kënd lojrash i shkatërruar për të 
rinjtë. 

Pyramid
 

Once a monument to remember 
Enver Hoxha. Now a shattered 
playground for the youth.
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Kompasi i jetës
Compass of Life ROZA   
takon të KUQEN 

PINK  meets
RED

ROZA – NGJYRA E TRANZICIONIT NGA 
E KUQJA DREJT TË ARDHMES
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Kompasi i jetës
Compass of Life ROZA   
takon të KUQEN 

PINK  meets
RED

PINK - THE COLOR OF TRANSITION 
FROM RED TO THE FUTURE
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PINK meets RED
The Installation “PINK meets RED” is a reflection of 
transition. Transition from RED to something else. It’s 
a process. It’s unfinished. It lacks the ninth picture. A 
corner that would make the square complete. 

RED stands for the socialist decades. Decades of an 
ideology that didn’t last. The former idols of communism 
are now united in silence in a corner in a backyard.  

PINK stands also for changes in society, values and 
perceptions and whatever else matters to people in their 
lifes.  

“PINK meets RED” will never be complete, like transi-
tions in real life. Some photographs are up-side down; 
representing what has been the wrong direction. Other 
photographs are just partly transformed to PINK. Like 
the Bronze in the park with the Women serving water to 
the Soldier. Gender equality has come a long way since 
the Kanun. Will it ever be complete?

Why is there yellow in a pink installation? It’s a process 
and part of the change to something else.
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Steriotip në Tranzicion
Bronx në Parkun e Madh të Tiranës 

Stereotype in Transition
Bronze in the Great Park Tirana

ROZA 
takon TË KUQEN
Instalacioni “ROZA takon TË KUQEN” është reflektim i 
tranzicionit. Tranzicioni nga e KUQJA drejt diçkaje tjetër. 
Është një proces. Është i papërfunduar. I mungon fotoja 
e nëntë. Një qoshe që do ta bënte të plotë. 

E KUQJA qëndron për dekadat socialiste. Dekadat e një 
ideologjie që nuk zgjati. Idhujt e dikurshëm të komunizmit 
janë tani të bashkuar në heshtje në qoshen e një kopshti. 

ROZA qëndron për gjithë ndryshimet në shoqëri, vler-
at dhe perceptimet dhe çfarëdo çështje tjetër që ju in-
tereson njerëzve në jetë. 

“ROZA takon TË KUQEN” nuk do ishte kurrë e plotë, si 
tranzicioni në një jetë reale. Disa fotografi janë kokëposh-
të. Prezantojnë atë që ka qenë në drejtimin e gabuar. 
Disa foto të tjera janë transformuar vetëm pjesërisht në 
rozë. Si Bronxi në park me Gratë që ju shërbejnë ujë 
Ushtarëve. Barazia gjinore ka bërë një rrugë të gjatë që 
nga koha e Kanunit. Do të jetë ndonjëherë e plotë? 

Pse ka të verdhë në instalacionin rozë? Është një proces 
dhe pjesë e ndryshimit drejt diçkaje tjetër. 
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Statusi Rozë
Benzi takon Ndërtesat e Ngjyrosura 

Status Pink
Benz meets Colored Building



32

Roza takon Fenë  

Pink meets Religion 
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Roza takon Radion  
Bar relikesh në Tiranë 

Pink meets Radio  
Memorabilia Bar Tirana
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  Roza takon Renë e Ëndrrave 

Pink meets the Cloud of Dreams 



38



39

Stalinin takon Roza

Stalin meets Pink  
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Shtypur

Crushed
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Roza takon Idhujt e Kuq

Pink meets Red Idols 
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Kompasi i jetës
Compass of Life LINDJE

EAST

SFIDAT
PENGESAT
DISA I KAPËRCEJMË, TE DISA 
DORËZOHEMI
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Kompasi i jetës
Compass of Life LINDJE

EAST THE CHALLENGES
THE OBSTACLES 
SOME WE OVERCOME, SOME WE 
SUCCOMB TO
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Unfree

Jo i lirë
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Let’s Plant a Tree!
When you walk the same street every day, what is it about the moment when you stop walking and 
start thinking? You look straight ahead, and the view is clear. You see hopelessness, you see sad-
ness, you see a wrecked man in the street who is collecting plastic. He throws trash on the ground, 
and makes such a mess in the middle of the street. What can you do? Go to him and ask him why he 
is throwing the garbage on the ground? Or just walk, as if nothing has happened.

I don’t judge that man, nor do I see him in a strange or bad way. He was trying to earn money in the 
way that he knows. Well I decided to walk, but not as if nothing had happened. I decided to walk and 
think. To think about that man. 

Can I do something? 

In the same street, a young boy passes; about the age of 20. He looks the same as the man. What is 
he thinking? Is he happy? Well, it was obvious he isn’t happy. But why? Why are people here trying to 
escape? Is it that bad? 

I try to find the answer to all my questions.

And then I think: Is it because of the city? What’s wrong with Vlorë? Could it be because of the con-
struction and the dust and all these men working on the city? Are the people affecting the city or is 
the city affecting the people?

It’s the people. They are making this. My teacher told me that Vlorë wasn’t always like this. Vlorë was 
beautiful and filled with life. And how is it now? Without hope. And how is it going to be? It’s getting 
worse because we decided that it will be this way. 

There was an accident that happened here a month ago: a hole in the street, that we pass everyday, 
a boy, about my age, died because he didn’t know about the hole. It wasn’t nature that opened the 
hole; it was made by human beings. Because of them a young boy lost his life. 

I get this idea that our city can be changed. And I just want to run and tell every person in my city that 
we can change. We can make things change. We can make a better place for our children and make 
a better place for ourselves. But will they listen to me? Or will they just think that I have gone mad?
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No. Stop. I think I can find another way to tell people to change our city. We can be happy living in our 
city. We can raise our children here. We can follow our dreams here. 

In front of the university was a couple sitting on a bench—they looked nervous but they were in love. 
But they did not look happy. Am I happy? Yes! And why? Because I see things positively. Why can’t 
they? Why can’t they be positive? Why can’t they just focus on loving each other?

I understand that the people here need hope. They need to be happy. They need to see the light to 
pull them out of the darkness in which they are living. They need to find inspiration. They need to 
laugh louder. 

I passed the street and I didn’t see a single smile. I didn’t see hope. I think that is why people are 
destroying the environment—because they see no worth in it. They see no hope. And that’s why we 
need to inspire people—to make people change, to make Vlorë change. We can do it only if we be-
lieve.

If we make things happen it means that all my friends will no longer think that Vlorë is just a touristic 
village. They won’t think that Vlorë is a big mess. And they won’t think that they only stay here be-
cause they can’t leave. If they have the opportunity, they will run.  

So I find this way—by writing—to give people a message: Let us plant a tree. She will look very little 
at first. But then she will grow and grow and be more and more beautiful. Eventually she will become 
a beautiful tree. We can do the same with Vlorë. 

By Krisanthi Malaj

This piece of writing was composed in the context of the workshop “Urban Memory: How to Do 
Things with Cities,” sponsored by the Institute for Democracy, Media, and Culture, in Vlorë, Albania, 
in February 2017. 
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Le të mbjellim pemë!
Kur ecën në të njëjtën rrugë çdo ditë, çfarë ndodh në momentin kur ti ndalon dhe fillon të mendosh? 
Vështrimin e hedh drejt dhe pamja është fare e qartë. Ajo që sheh është mungesa e shpresës, tr-
ishtimi, një i mjerë në rrugë që mbledh shishe plastike duke i hedhur të gjitha plehrat në tokë e duke 
krijuar gjithë atë rrëmujë rreth e rrotull.  Po çfarë mund të bësh? A ia vlen t’i afrohesh e ta pyesësh se 
pse po i hedh të gjitha plehrat përtokë?  Apo më mirë të vazhdosh të ecësh a thua se s’ka ndodhur 
asgjë?

Nuk po e gjykoj atë të mjerë, as nuk e vështroj me inat apo çuditshëm.  Në fund të fundit, ai po 
përpiqet të fitojë bukën e gojës ashtu siç di ai.  Në fakt, unë vendosa të vazhdoja të ecja, por jo sikur 
s’kishte ndodhur asgjë.  Vendosa të ecja e të mendoja.  Të mendoja për të.   

A mund të bëj unë diçka?  

Në të njëjtën rrugë kalon edhe një djalë njëzetëvjeçar.  Ngjan pothuajse njësoj si mbledhësi i plas-
tikës.  Po ky çfarë po mendon? A është i lumtur? Megjithëse duke qartë që nuk është i lumtur.  Po 
pse? Pse po përpiqen njerëzit të largohen? Kaq keq është situata?

Përpiqem të gjej përgjigje për të gjitha pyetjet që kam.  

E pasta mendoj: mos ndodh kjo për shkak të qytetit?  Çfarë nuk shkon me Vlorën? Mos ka të bëjë kjo 
me ndërtimet që po bëhen, me pluhurin pa fund dhe të gjithë punëtorët që po punojnë në qytet? Janë 
njerëzit ata që ndikojnë qytetin, apo është qyteti ai që ka ndikim tek njerëzit?  

Patjetër që janë njerëzit ata po e bëjnë të gjithë këtë.  Mësuesi im më tha që Vlora s’ka qenë gjithnjë 
kështu. Vlora ka qënë e bukur dhe jetëplotë.  Po si është qyteti tani? I pashpresë. E si do të jetë? Më 
keq, pasi ne vendosëm që do të bëhej i tillë.  

Para një muaji këtu ndodhi një aksident: në rrugën ku ne kalojmë çdo ditë, një djalë i moshës time 
vdiq, sepse nuk e dinte që në rrugë ishte hapur një gropë.  Gropa nuk ishte hapur për shkaqe naty-
rore, por ishte bërë nga njerëzit.  Për shkak të këtyre njerëzve, ai djalosh humbi jetën.  

Më lind ideja që qyteti mund të ndryshohet.  Dhe më vjen të vrapoj gjithandej nëpër qytet e t’u them 
të gjithëve që qyteti ynë mund të ndryshohet.  Ne mund ta sjellim ndryshimin. Mund ta bëjmë këtë 
vend më të mirë jo vetëm për fëmijët tanë, por edhe për vetë ne.  Puna është: a do të më dëgjojnë 
njerëzit? Apo mos vallë do të mendojnë se jam çmendur? 
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Jo! Pa prit! Mendoj se mund të gjej një mënyrë tjetër për t’u treguar njerëzve që qyteti duhet ndrysh-
uar.  Të gjithë ne mund të jemi të lumtur duke jetuar në qytetin tonë.  Fëmijët tanë ne mund t’i rrisim 
pikërisht këtu.  Ёndrrat tona ne mund t’i bëjmë realitet po këtu.  

Përpara universitetit qëndron një çift, ulur në një stol.  Ngjajnë të dashuruar por jo të lumtur.  Po unë, 
a jam unë e lumtur? Po! Dhe e dini përse? Sepse i shoh gjërat pozitivisht.  Po ata pse nuk mund të 
bëjnë të njëjtën gjë?  Pse nuk mund të përqendrohen tek fakti që e duan njëri-tjetrin? 

E kuptoj që njerëzit këtu kanë nevojë për shpresë.  Kanë nevojë të jenë të lumtur.  Kanë nevojë të 
shohin dritën që do t’i nxjerrë nga errësira në të cilën jetojnë.  Kanë nevojë të gjejnë frymëzim.  Kanë 
nevojë të qeshin me zë më të lartë. 

Duke kaluar në rrugë, nuk pashë as edhe një fytyrë të vetme që buzëqeshte.  Nuk pashë shpresë.  
Mendoj se kjo është arsyeja se pse njerëzit po e shkatërrojnë ambjentin: sepse nuk shohin vlerë në 
të, nuk shohin shpresë.  Kjo është arsyeja se pse duhet t’i frymëzojmë banorët e qytetit, që ata të 
ndryshojnë, që Vlora të ndryshojë.  Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm nëse besojmë tek kjo gjë.

Në rast se e bëjmë këtë, atëherë miqtë e mi nuk do ta shohin më Vlorën thjesht si një qytet turistik në 
një sezon të caktuar.  Nuk do të mendojnë që Vlora është një qytet i rrëmujshëm.  As që ata qën-
drojnë në këtë qytet thjesht sepse nuk kanë mundësi të largohen – po të mundeshin, do të iknin me 
vrap.  

Kështu që unë kam gjetur mënyrën time – të shkruarin – që t’u jap njerëzve një mesazh: le të mbjel-
lim të gjithë nga një pemë.  Ndoshta në fillim nuk do të ngjajë si ndonjë gjë e madhe, por me ngadalë 
do të rritet e do të bëhet gjithnjë e më e bukur.  Ne mund të bëjmë të njëjtën gjë me Vlorën.  Mund ta 
bëjmë atë të bukur.  

Krisanthi Malaj

Ky shkrim u dorëzua në kuadër të seminarit “Kujtesa Urbane: Ç’të bëjmë me Qytetet” sponsorizuar 
nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë, Vlorë, Shqipëri, shkurt 2017. 
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Shumë Duhan dhe Kafe

Lots of Smoke and Coffee
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Depression

Depresion
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Mjet jetese 
Një Peshore në rrugë për të siguruar jetesën 

Livelihood 
A Scale on the street to make a living
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End
Kombinat

Fund
Kombinat
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Punë

Labor
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Street-Life
Slippers on the side of the road

Jeta e Rrugës
Pantofla në anë të rrugës
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Dymbëdhjetë pa Pesë 

Five of Twelve  
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Vetingu
Rrobat e pista dalin në dritë 

Vetting
The dirty laundry comes to light 
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Çmimi i Drejtësisë?

The Price of Justice?
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Golden Fleece?!
EU Accession 

Shtëllunga e Artë?!
Hyrja në BE
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 Jetë e Lidhur me Vargonj

Life with Strings Attached
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Ulërima

Scream
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Të nxitur nga Testosteroni

Driven by Testosterone
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Selling Sunflower Seeds in Style

Duke Shitur Fara Luledielli me Stil 
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Kompasi i jetës
Compass of Life 
SOUTH

VLERAT 
DHE ÇDO GJË  TJETËR QË 
KARËNDËSI NË JETË 
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Kompasi i jetës
Compass of Life JUG

SOUTH
VALUES 
AND WHATEVER ELSE MATTERS IN LIFE
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Gjenerata A 

Generation A
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The Argument

Argumenti

Të sjellësh Muzikën
Emigracioni në Tiranë

Bringing the Music 
Migration to Tirana
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Keeping the Culture Alive Të Mbash Kulturën Gjallë 
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Patrioti

The Patriot
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Men 

Burra 
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Benz on the Beach
Prime Parking in Durres

Benzi në Plazh 
Parkim i veçantë në Durrës
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Beach Body

Trup Plazhi



96

Identifikim

Identification 
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Modë e ndarë

Fashions Apart
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Gjenerata A

Generation A
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Couple of 47 Years

Çift prej 47 vjetësh
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Couple of 3 Years

Çift prej 3 vjetësh
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Vajza e Artë

Gold Girl
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Kategorik

Assertive 
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Just Beauty

Thjesht Bukuri
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Gra në Lëvizje  

Women on the Move
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 Duke ëndërruar Teksasin

Texas Dreaming
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Ndërtesa të Ngjyrosura

Colored Building
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Dhoma e Ndenjes 

The Living Room
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Jetë Urbane

Urban Living
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Në shitje

For Sale
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Pasi Pianisti u largua
Ikja e Trurit

After the Pianist has left
Brain Drain  
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K
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Layers of Reality

Shtresat e Realitetit
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Form meets Function
Shopping center in Tirana

Forma takon Funksionin
Qendra tregtare në Tirana

Sfera e Betonit 

Sphere of Concrete
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Sheshi Skënderbej

Skënderbej Square
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Kompasi i jetës

Compass of Life PERËNDIM

WOMEN OF TODAY MEET             
YESTERDAY’S  WOMEN IN SOCIALIST REALISM  
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Kompasi i jetës

Compass of Life PERËNDIM
WEST

GRATË E SOTME TAKOJNË
GRATË E TË SHKUARËS NË 
REALIZMIN SOCIALIST
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Gender roles
on Albanian Women’s story
Telling the story of women’s place and role during the totalitarian system in the post-World War II 
Albania is not an easy task. It is the story of undeniable progress in women’s education and their 
participation in the labor force that led to large numbers of girls and women completing high school 
and a good number of them acquiring university degrees from medicine to engineering, while fac-
tories were filled with women workers and hospitals with female nurses and medical doctors. But, 
while women and girls gained, over the years, more terrain in the public space, things changed very 
slowly in the private sphere, as well as related to various aspects of women’s rights. Even by the 
end of the dictatorship in 1990, Albania was still very much a men’s world. While working as much as 
men outside the house, women remained the primary care-takers at home and they were expected 
to put everybody’s else interest and well-being before that of their own. Women’s reproductive rights 
were severely curtailed – with the interruption of pregnancy largely prohibited, for example, - as the 
totalitarian regime followed a pro-natalist policy. The society, with few exceptions, remained largely 
conservative with little tolerance for women and girls free sexual and life style choices. But, more 
importantly, women and girls suffered as much as men from the political repression exercised by the 
dictatorship, and, as primary care-takers, even more than men from the economic and social depriva-
tions caused by the failure of the state-run economy to provide for its citizens. 
The tremendous political, social, and economic changes that began in the early 1990s opened up 
incredible opportunities for Albanian women and girls. As the promise of democracy, freedom of 
movement, freedom of and speech, and a market-based economy shed light over every corner of the 
Albanian society, women had all the reasons to dream for a better life for themselves and their fam-
ilies, but were poorly prepared to face the challenges and responsibilities that came with the newly 
found freedoms. The last 27 years are filled with stories of extraordinary progress, but also suffering, 
of women and girls in Albania. As the country struggled through the destruction of the old system and 
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the slow progress in building functioning and strong democratic institutions, the lives of women and 
girls varied much from one social group to the other. In 1990s and early 2000s, some women and 
girls felt pray of trafficking and forced prostitutions; other women saw their families dissolve because 
of heavy migration abroad; others lost their jobs and were unable to gain a place in the new labor 
market; many felt victim of gender-based violence at home or sexual harassment at the work place; 
while the re-introduction of religion in the private and public spheres was sometime accompanied with 
a return of conservative social mores that hinder women’s free choice. Meanwhile, women and girls 
continue to be highly educated and are playing an increasingly important role in Albania’s economy, 
not only as part of the work force, but also running businesses on their own. They are also more and 
more active in public life by setting up and leading nonprofit organizations that advance progres-
sive causes and help people in need, as well as by becoming a substantial part of the political deci-
sion-making, comprising, for example, 51% of the current government ministers. The legal framework 
for women’s rights is quite strong and certain segments of the society are more respectful of diversity, 
including that based on sexual orientation.
It’s never easy to tell the story of women and girls, that is the story of half of the population. But, 
despite all their differences and the incredible diversity of their life trajectories, the story of Albanian 
women and girls is that of resilience against all adversities, of undying dreams for a better life for 
themselves and their loved ones, and of pride for what they have achieved through hard work. We 
bow with respect to all that!     

Delina Fico
Women’s Rights Activist
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Rolet gjinore 
në historinë e gruas shqiptare
Të shkruash për rolin dhe vendin që ka zënë gruaja në sistemin totalitarist pas Luftës së Dytë 
Botërore në Shqipëri nuk është një gjë e thjeshtë. Është historia e progresit të pamohueshëm të 
grave në arsim dhe në tregun e punës që çoi në një numër të madh grash dhe vajzash, të cilat për-
funduan arsimin e mesëm dhe në një numër të konsiderueshëm që u diplomuan nga mjekësia e deri 
në shkencat inxhinjerike, ndërsa fabrikat u  mbushën me gra punëtore e spitalet me gra infermiere 
dhe doktoresha. E ndërsa gratë dhe vajzat fituan ndër vite më shumë terren në sferën publike, ndry-
shimet në sferën private ndodhnin shumë ngadalë dhe kjo ishte e dukshme edhe në disa aspekte që 
lidheshin me të drejtat e grave. Madje edhe në fund të periudhës diktatoriale, në vitin 1990 Shqipëria 
vazhdonte të ishte një botë e burrave. E ndërsa punonin po aq sa edhe burrat jashtë shtëpisë gratë 
vazhdonin të ishin ato që kujdeseshin dhe mbanin përgjegjësinë edhe për punët brenda shtëpisë dhe 
prej tyre pritej që të vinin në plan të pare përkujdesjen ndaj të tjerëve para përkujdesjes ndaj vetes. 
Të drejtat riprodhuese të grave për shembull ishin shumë të limituara – me një sistem që e ndalonte 
ndërprerjen e shtatzanisë, pasi regjimi totalitar ndiqte një politikë pro lindjes.  Shoqëria me shumë 
pak përjashtime mbetej në shkallë të gjerë një shoqëri konservatore me pak tolerancë për një jetë të 
lirë seksuale për gratë dhe vajzat dhe për një zgjedhje të lirë të stilit të jetës. Por, më e rëndësishm-
ja, gratë dhe vajzat vuajtën po aq sa edhe burrat nga represioni politik që ushtronte diktatura dhe 
me rolin e tyre si zonja shtëpie vuanin akoma edhe më shumë se burrat për shkak të mungesave të 
mëdha ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga dështimi i shtetit për të pasur një ekonomi që ju 
siguron një jetë normale qytetarëve të tij. 

Ndryshimet e jashtëzakonshme politike, sociale dhe ekonomike që filluan në fillim të viteve ’90 krijuan 
mundësi të shkëlqyera për gratë dhe vajzat shqiptare. E ndërsa premtimi për demokraci, liri lëvizje, 
liri shprehje dhe një ekonomi të bazuar te tregu u shpërhapën në çdo cep të shoqërisë shqiptare, 
gratë kishin të gjitha arsyet për të ëndëruar për një jetë më të mirë për veten dhe familjet e tyre, por 
ishin pothuajse të papregatitura për t’u përballur me sfidat dhe përgjegjësitë  që vinin bashkë me 
lirinë e re. 
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27 vitet e fundit janë të mbushura me histori progresi të jashtëzakonshëm, por edhe me vuajtje për 
gratë dhe vajzat në Shqipëri. E ndërsa vendi luftonte mes shkatërrimit të sistemit të vjetër dhe pro-
gresit të ngadaltë në ndërtimin e institucioneve të forta demokratike, jeta e grave dhe vajzave var-
ionte nga një grup shoqëror në tjetrin. Në vitet ’90 dhe në fillim të viteve 2000 gra dhe vajza ranë 
pre e trafikimit dhe u detyruan me forcë të punonin si prostituta; gra të tjera panë familjen e tyre të 
shpërbëhej për shkak të emigracionit të madh jashtë vendit; ndërsa rikthimi i fesë në sferën publike 
dhe private u shoqërua shpesh herë edhe me një kthim të moralit konservator që pengon zgjedhjen 
e lirë të grave. Ndërkohë, gratë dhe vajzat vazhdojnë të jenë të arsimuara në nivele të larta dhe po 
luajnë gjithnjë e më shumë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, jo vetëm si pjesë e forcës 
punëtore, por edhe duke drejtuar bizneset e tyre. Ato gjithnjë e më tepër janë aktive në jetën pub-
like duke ndërtuar e udhëhequr organizata jo fitimprurëse që çojnë përpara çështje progresive dhe 
ndihmojnë njerëz në nevojë, si dhe duke u bërë një pjesë e rëndësishme e vendimarrjes politike duke 
përbërë aktualisht 51% të posteve ministrore në qeveri. Korniza ligjore për të drejtat e grave është 
relativisht e fortë dhe segmente të caktuara të shoqërisë e respektojnë diversitetin, që përfshin edhe 
atë të bazuar në orientimin seksual. 

Nuk është kurrë e thjeshtë të shkruash historinë e grave dhe vajzave, që është historia e gjysmës së 
popullsisë. Por, pamvarësisht gjithë dallimeve dhe diversitetit të jashtëzakonshëm të trajektores së 
jetës së tyre, historia e grave dhe vajzave shqiptare është ajo e ringritjes përballë fatkeqësive, është 
historia e një ëndrre që nuk vdes, për një jetë më të mirë për veten e të dashurit e tyre dhe krenaria 
për atë që kanë arritur përmes një pune të vështirë. Ne përkulemi me respekt për gjithshka!

Delina Fico
Aktiviste për të Drejtat e Grave
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Figura Femërore 
në Art gjatë Realizmit Socialist
Dy janë momentet kryesore në zhvillimin e pozicionit të figurës femërore në shoqërinë shqiptare, 
gjatë viteve të regjimit komunist dhe gjatë viteve të demokracisë deri në ditët tona. Rolet gjinore 
ashtu sikurse dhe roli i gruas në shoqëri janë ndër temat mbi të cilat është folur shpesh dhe gjatë, 
sidomos në dy periudhat historike të fundit, që kur gratë fituan shumë të drejta dhe nisën të punëso-
heshin masivisht në sektorë të ndryshëm të industrisë e jo vetëm. Punësimi i grave dhe forcimi i rolit 
të tyre në shoqëri ndryshoi në mënyrë të konsiderueshme konceptet patriarkale që mbisundonin në 
shoqëri për shekuj me rradhë. Gjatë periudhës së regjimit komunist, propagandohej barazia e burrit 
me gruan, si një forcë e rëndësishme në ndërtimin e shoqërisë socialiste shqiptare, që nuk besonte 
më në Zot, por në diktaturën e njeriut të ri. Në atë kohë regjimi komunist propagandonte një steriotip 
gruaje të barabartë me burrin, edhe në profesione që deri kohë më parë konsideroheshin tërësisht 
mashkullore.

Interesante është mënyra se si është trajtuar gjatë periudhës së regjimit komunist figura e gruas 
shqiptare në art. Pas këtij procesi të gjatë, ajo shpesh kompozohet e vetme, duke propozuar në 
sintezë imazhin e një fitimtareje me hijeshi të re. Në realitetin e ri propagandistik shqiptar, figura e 
punëtores unifikohet dhe si e tillë, ajo është më e gjallë, më sensuale, si në fushat e kooperativës, 
ashtu dhe në ofiçina, ndërmarrje e fabrika. Në kompozime të mëdha ajo perceptohet gati si heroinë 
romantike e kohërave të reja. Ajo që të bën përshtypje është fakti se pasqyrimi i gruas në veprat e 
artit gjatë regjimit ka humbur shumë nga tiparet femërore që sot konsiderohen të rëndësishme si 
delikatesa, eleganca apo sharmi femëror. Tashmë artistët duhet të pasqyronin edhe imazhin e ri të 
gruas, që ishte e vetëdijshme për pozicionin dhe potencialin e saj. Në shumë nga veprat e artit të 
realizimit socialist, gratë dhe vajzat shfaqeshin në tablo si aksioniste, nëpër ara krah për krah me bur-
rat, të gjitha të gjata njësoj me burrat, me muskuj si ata, me çizme, kominoshe, me kazma e pushkë. 
Figura grash, me pamje mashkullore që i dallojmë si femra vetëm kur janë veshur me fustan apo kur 
kanë flokë të gjatë.

Pjesa më e madhe e tablosë në krijimtarinë pamore shqiptare ishte e sunduar nga figura mash-
kullore, dhe kur figura femërore ishte prezente bashkë me ta, ajo paraqitej mashkullore. Vetëm duke 
i krahasuar me burrat ato veti dhe cilësi  të grave që regjimi kishte interes të vendoste në evidence 
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do ishin bindëse për të tjerët. Ndoshta, prandaj dhe vetë gratë në ato vite e pranonin pamjen prej 
burri në veprat e artit duke bërë të natyrshme të pranonin se eleganca ishte e huaj për një grua të 
Shqipërisë socialiste. Porositë e rëndësishme për kompozime të mëdha dhe të paguara më mirë, 
studiot që shteti u jepte falas krijuesve, pjesa më e madhe ishin për meshkujt. Barazia dhe vlerësimi 
i aftësive krijuese të grave ishin vetëm në dokumentet dhe në sloganet e Partisë së Punës. Prezen-
ca e tyre herë e nevojshme, e herë aspak e tillë, vazhdon të justifikojë porositë tematike të shtetit, 
larg mbingarkesës ideologjike e profesionale që paraqiste një tablo e madhe kompozicionale e atyre 
kohëve. Në to, drita e plotë e diellit, mungesa e hijeve, ngjyrat e ngrohta dhe një atmosferë e përg-
jithshme paqeje, kërkojnë të transmetojnë momente idilike pastorale, si pasqyrë e transformimit për-
fundimtar të fshatit socialist.

Artan Shabani
Drejtor Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë

Isuf Sulovari Kooperativ-
istja e duhanit, 1970, vaj në 
kanavacë, 60 x 73,5 cm

Isuf Sulovari, Tobacco Co-
operative member, 1970
oil on canvas, 60 x 73,5 cm
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The Female Figure 
in Art during Socialist Realism
 
Two are the main junctures in the development of the female figure in Albanian society during the 
communist regime and the years of democracy to date. Gender roles along with the role of women in 
society have been much talked about and at length, in particular since women obtained more rights 
and were employed en masse in various industries and other sectors.  The employment of women 
and the strengthening of their role in society changed to a considerable extent the patriarchal con-
cepts that had dominated in the country for centuries.  During Communism, women’s equality to men 
was seen as an important instrument in the efforts to build a socialist society in the country which no 
longer believed in God but in the dictatorship of the New (Wo)Man instead. At the then time, the com-
munist regime propagated the stereotype of women being equal to men, even in professions which 
until then had been deemed entirely masculine.
 
The way the figure of Albanian women was treated in art during the communist regime is rather 
interesting.  After this long process, women are frequently depicted on their own, thus proposing in 
synthesis the image of a victor veiled in new grace. In the new propaganda reality, the figure of the 
working woman is unified and, as such, she is more vibrant and more sensual be it in the coopera-
tive fields, factory floors, workshops or state enterprises. In larger works, she is perceived almost as 
a romantic heroine of the new times.  What one notices is that during the communist regime women 
lost a lot of the female attributes which are considered really important in this day and age, such as 
delicatesse, elegance or charm.  Artists had to showcase a new image of women who were aware 
of both their position and potential.  In many of the works of socialist realism, girls and women are 
depicted in paintings as hard-working women in arable lands shoulder to shoulder with men, just as 
muscled as they, in boots and overalls, holding both picks and rifles; female figures so masculine in 
likeness that one can only tell of their true gender only when they are wearing dresses or long hair.
 
The largest part of Albanian visual art was dominated by the masculine figure; in those instances 
when the female one was also present, it was depicted in male-like form.  They would be convincing 
to others only when the features and quality the regime wished to highlight would be comparable 
to men’s.  Perhaps this is the reason why women back then accepted a man-like look in works of 
art, making it quite natural for them to accept that elegance was alien to a woman living in socialist 
Albania.  The majority of the most important and best paid commissions were given to men, along 
with the studios the state offered to artists.  Equality and appreciation for women’s creative abilities 
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existed on Labour Party documents and slogans alone.  Their presence – at times necessary and on 
other occasions not at all – continued to justify the thematic commissions of the state, away from the 
overburdening ideological and professional charge the then large compositional tableau presented, in 
which full sunlight, lack of shades, warm colours and a general atmosphere of serenity, thus seeking 
to convey idyllic pastoral moments as a reflection of the final transformation of socialist village life.

Artan Shabani
Director National Gallery of Arts Albania

Foto Stamo Portret gruaje 
1958-59, vaj në  kanavacë 
79,5 x 59,9 cm

Foto Stamo, Women Portrait 
1958-59, oil on canvas
79,5 x 59,9 cm
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Kur Jeta kthehet e Purpurtë

When Life turns Purple

Ramazan Memishi 
vaj ne kompesate 1986 

Ramazan Memishi
Oil on Plywood, 1986
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Vajza me Kapele, 1977
laps dhe shkumes ne leter 
73,5x 60 cm

Girl with Hat, 1977
pencil and chalk on paper 
73,5x 60 cm

Vajza me Kapele 2017
Girl with Hat 2017
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Gjithmonë duke Vështruar
Bllok

Always Watching
Bllok 

Nikolin Ivanaj, Tringa, 1978
vaj në kanavacë, 63 x 77 cm

Nikolin Ivanaj, Tringa, 1978 
oil on canvas, 63 x 77 cm
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Duke gjetur Vendin e 
tyre 
Vajza të Reja

Finding their Place
Young women in the Cloud

Edi Hila,  Aksioniste, 1986, laps në letër, 66 x 45 cm

Edi Hila, The Volunteer 1986, pencil on paper, 66 x 45 cm
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Vizion

Vision 

Hiqmet Agolli Aksionistja, 1974
vaj mbi fibër, 95 x 93 cm 

Hiqmet Agolli, The volunteer, 1974
oil on fiber, 95 x 93 cm 
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Kundër së Tashmes

Counter the Current

Portreti i nje Gruaje  
20.8x14.5cm

Portrait of a Woman  
20.8x14.5 cm
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Seksi Shet
Reklamë në qendër të Tiranës 

Sex Sells
Advertisment Downtown Triana
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Xhemal Lufta, The Constructor, 1969, oil on canvas, 104 x 72 cm

Xhemal Lufta Ndërtuesja, 1969, vaj në kanavacë, 104 x 72 cm

Pasion

Passion
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Kur të Mungon Jeta

Missing Life
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Pasi Dashuria është Larguar
Dhuna në Familje

After the Love is Gone
Domestic Violence
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Lidhje Gjinore

Gender Relations
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Dashuri

Love
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Ecstasy
Ekstazë
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Ecstasy Dua Lipa
Ekstazë

Dua Lipa
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The Rave

Furi
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Vetëm Argëtim

Just Fun

Pandi Mele 
Pranë Tornos, 1971
vaj në kanavacë, 114, 5 x 80,5 cm

Pandi Mele 
Near Lathe Machine, 1971 
oil on canvas, 114, 5 x 80,5 cm
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Lexim në Kohën e Verës

Summertime Reading

Danish Jukniu 
Punëtorja e Ndërtimit 
1971, vaj në kanavacë
72 x 102,5 cm

Danish Jukniu
Construction Worker 
1971, oil on canvas
72 x 102,5 cm
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Summer Night
Natë Vere

Isuf Sulovari, Mjelësja, 1971 
vaj në kanavacë, 140 x 100 cm

Isuf Sulovari, Mjelësja, 1971 
oil on canvas, 140 x 100 cm
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The Walk

Ecja 

Nikolin Ivanaj Kashnjetorja 
vaj mbi fibë, 92 x 68,5 cm

Nikolin Ivanaj, Kashnjetorja 
oil on fiber, 92 x 68,5 cm
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Vallëzim në Pishinë
Dance at the Pool
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Julius Eb was born in 1964 in Stuttgart, Ger-
many. He studied Political Science, History of 
Art, Economy and Mass Communication. He 
worked in journalism and photography and as a 
writer. 

This background is also reflected in his artistic 
work. Eb’s Photography is a journey. A journey 
reflecting life, perception of life, expanding the 
personal horizon, experiencing other cultures, 
values – in short what matters in life.  

Eb had solo exhibitions in Stuttgart, Brussels, 
Ispra, and Berlin and participated in several 
group exhibitions. 

If he doesn’t’ travel Julius Eb lives in Germany 
and the USA and is a signature member of the 
Artist Guild of the Museum of Art in Boca Raton, 
Florida.

Julius Eb lindi në 1964 në Shtutgart, Gjermani. 
Ai ka studiuar për Shkenca Politike, Histori Arti 
Ekonomi dhe Komunikim Masiv. Julius Eb ka 
punuar si gazetar, fotograf dhe shkrimtar. 

Kjo përvojë është e reflektuar në punën e tij 
artistike. Fotografia e Eb është një udhëtim. Një 
udhëtim që reflekton jetën, perceptimin e saj, 
që zgjeron horizontin personal duke përfshirë 
edhe eksperienca të kulturave të  tjera dhe 
vlera – me pak fjalë ato që i japin kuptim jetës. 

Eb ka pasur ekspozita të mëparshme në Shtut-
gart, Bruksel, Ispra dhe Berlin si dhe ka marrë 
pjesë në ekspozita me artistë të tjerë. 
Nëse nuk udhëton, Julius Eb jeton në Gjermani 
dhe SHBA dhe është anëtar i Shoqërisë Artis-
tike të Muzeut të Artit në Boca Raton në Florida. 

Julius Eb
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