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“Fotografia fiton paksa prej dinjitetit që i mungon, kur ndalon së qëni një riprodhim i realitetit duke na treguar 
gjëra të cilat nuk egzistojnë më” – thoshte Marcel Proust. E vërtetë apo jo, sot kemi nevojë më shumë se kurrë 
pikërisht të hetojmë dhe tregojmë këtë marrëdhënie të dyshimtë mes fotografisë dhe realitetit që na rrethon. 

Me temen “Not in the Spectacle”, kjo ekspozitë kërkon pra të luftojë miopinë kreative krijuar prej homologimit 
të tejskajshëm kulturor, në ujrat e ndenjura të së cilës pluskon edhe fotografia, sidomos ajo shqiptare. Kjo edhe si 
rrjedhojë e një proçesi akselerimi të fuqisë masmediatike dhe nënshtrimit të fotografëve ndaj rregullave të lojës, së 
imponuar tashmë gjërësisht nga globalizimi në akt i shoqërisë tonë.

Ftesa jonë ishte që për kohën që fotografët do i dedikonin këtij konkursi, të hetonin dhe kërkonin gjërat autentike, 
aty ku ato akoma egzistojnë. Të na sillnin prova të pakundërshtueshme të origjinalit të dikurshëm, kopja e së cilës 
është bërë sot imazh i industrisë apo pushtetit duke na prodhuar iluzionin e “Shoqërisë së evoluar në Spektakël” 
(Guy Debord). Një ekspozitë jo thjesht “Not Global” por një akt kundër një kolonizimi shpirtëror i cili na kërkon 
ti largohemi rrënjëve identitare dhe humbasim autonominë intelektuale, duke u kthyer në spektatorë pasivë të 
humbjes së vlerave. E bëmë këtë ftesë sepse këto fenomene, në fotografi i shohim më së shumti dhe më fuqishëm 
se kudo gjetkë, qoftë edhe thjesht për rolin dhe impaktin e fotografisë në publik. I takon fotografit pra të bëjë të 
tijën të gjitha mjetet e sociologjisë vizuale, duke hulumtuar brenda shoqërisë së konsumit dhe thellë në jetën e 
përditshme, me forcën e çastësisë së imazhit dhe të imagjinatës. Kështu, në këtë edicion, ne ftuam fotografët 
që për pak kohë të dilnin nga vetvetja osë në të kundërt, të zhyteshin thellë brenda saj. Për të kërkuar gjurmë të 
antitrupave që bëjnë të domosdoshëm mbijetesën e kulturës në një skenar apokaliptik, kur duket sikur ironikisht 
pavarësinë e mendimit dhe veprimit, jemi duke ja trashëguar vetëm inteligjencës artificiale. 

Duke parë rezultatin, besojmë seekspozita  diçka arrin të tregojë për publikun por akoma më shumë besojmë se 
rruga e nisur në këtë transformim të Fokus është e qartësuar para nesh dhe fotografëve të cilët e pranuan sfidën 
edhe të kësaj teme. Kjo, sepse ndër vite Fokus ka qenë vitrinë dhe shprehi e forcës, kompleksitetit dhe brishtësisë 
së fotografisë por tashmë ka ardhur momenti për të ndryshuar kursin drejt horizonteve të reja imagjinare me 
qëllimin jo vetëm të promovojë fotografinë, por edhe të shtyjë kufijtë për të eksploruar atë dhe për ta rikthyer 
gjërësisht në galeri apo muze. Me bazat e një festivali të mirëfilltë, Fokus Award 2019 stimulondebat, frymëzon, 
rrit komunitetin rreth tij me fotografë të rinj në moshë dhe në profesion por akoma më shumë, krijon një fluks 
mendimi rreth autenticitetit dhe guximit në fotografi. 

Elton KORITARI - Kurator

“A photograph acquires something of the dignity it ordinarily lacks when it ceases to be a reproduction of reality 
and shows us things that no longer exist,” Marcel Proust said once. Whether true or false in the present day, more 
than ever, we need to investigate and report this dubious relationship between photography and reality.

From its inception, this exhibition under the theme “Not in the Spectacle”, seeks to fight the creative myopia 
fuelled by the overwhelming cultural homologation. Photography is seemingly floating in still waters, especially 
Albanian photography. This is also due to the escalating power of mass media and the resignation of photographers 
to the rules of the game, now largely imposed by globalization in progress of our society.

We solicited the photographers to dedicate their time to investigate and search for authenticity, where it still 
exists. Bringing us irrefutable proof of the original, a copy of which has now become an image of industry and 
power by reproducing the illusion of “The Society of the Spectacle” (Guy Debord). We aspired for an exhibition that 
is not merely “Anti Global”, but as a revolt against the spiritual colonization that calls on abandoning identity roots 
and losing intellectual autonomy. Subsequently transforming us into passive spectators of lost values. We can see 
it more than anywhere else in photography, due to its influential role and impact in such transformation processes. 
We believe it is in the photographer’s hands to master all the tools of visual sociology, to research within the 
consumer society and delve deep into everyday life, with the power of image and imagination. Thus, through this 
competition, we invited photographers to think outside the box, and to immerse themselves deeply into thought. To 
seek traces of antibodies that are necessary for the survival of culture in an apocalyptic scenario, where ironically 
the independence of thought and action seems to have been passed on merely to artificial intelligence.

Looking at the results, we are confident that this exhibition will succeed in narrating a story to the public. 
Moving forth we strongly believe that this redirection of the Focus Award is now distinct, and we are very pleased 
the photographers have accepted this new challenge. Fokus has been the showcase of the power, complexity 
and fragility of photography, but the moment has come to change the course towards new imaginary horizons. 
With the fundamentals of a genuine showcase, Fokus Award 2019 spontaneously triggers debate, inspires and 
enhances its surrounding community, while still creating an influx of thoughts about authenticity and courage in 
modern day photography.

Elton KORITARI - Curator

JASHTË SPEKTAKLIT NOT IN THE SPECTACLE 



“I personally feel it necessary to thank all of you for joining me on this amazing journey, initially born from 
the common passion for photography. Together, over the years, we have managed to transform this passion 
into a permanent commitment and contribution to the preservation and enhancement of the high artistic value 
that photography carries in the visual arts, with a special focus on maintaining the glorious tradition of Albanian 
photography “

Arben ALLIAJ  - Art Director

“Personalisht ndiej të nevojshme t’ju falenderoj të gjithëve Ju që u bashkuat me mua në këtë rrugëtim të lindur 
nga pasioni i përbashkët për fotografinë. Së bashku ndër vite ia dolëm të transformojmë këtë pasion në një detyrim 
të përhershëm dhe një kontribut në ruajtjen dhe rritjen e vlerave të larta artistike që fotografia mbart në spektrin e 
arteve pamore, sidomos duke patur në fokus vazhdimin e traditës së lavdishme të fotografisë shqiptare”

Arben ALLIAJ - Drejtor Artistik



Kur Arbeni na propozoi idenë e bashkëpunimit me Galerinë e Arteve Fier për organizimin e ekspozitës së 
fotografisë artistike në planin kombëtar, jo vetëm e mirëpritëm, por gjithë dëshirë vumë në dispozicion çdo gjë 
që kjo ide të zhvillohej më tej në vite. Pasi u testua e suksesshme që në vitin e parë të saj, e pamë atë të të rritej 
gradualisht e të kalonte në një dimension më të gjerë; në atë kombëtar, mbarëshqiptar e deri në një konkurs serioz 
ndërkombëtar. Puna pasionante dhe e përkushtuar e Arbenit solli realizimin me sukses të ëndrrës dhe qëllimit që 
ai pati. Nuk është e lehtë (për shumë arsye) që një aktivitet i tillë t’u rezistojë viteve. Shembull kemi ekspozitën 
kombëtare të fotografisë artistike “Marubi” në Tiranë apo ekspozitën e fotografisë artistike “Sotiri” në Korçë, “Gjon 
Mili” në Prishtinë, etj., të cilat fatkeqësisht patën një jetë të shkurtër… Sot, pas 10 vjetësh prezantimi të suksesshëm 
në qytetin tonë, Konkursi Ndërkombëtar i Fotografisë Artistike “FOKUS” në Fier prezantohet mes shumë artistëve 
brenda dhe jashtë vendit si një event me rëndësi në jetën artistike kombëtare. Galeria e Arteve “Vilson Kilica” Fier i 
uron suksese këtij rrugëtimi të bukur dhe falenderon Bashkinë Fier për mbështetjen e plotë!

Pandeli LENA - Drejtor i Galerisë së Artit Fier

“Fokus Award 2019, në edicionin e tij  të 10të, na paraqet 36 punë nga fotografë vendas dhe ndërkombëtarë, 
duke inkurajuar audiencën për t’u takuar dhe bashkëvepruar me artet drejtpërdrejt në sferën publike. Fokus Award 
është një organizatë e krijuar dhe menaxhuar me qëllim jofitimprurës, me bazë vullnetare, përbërë nga persona 
të cilët jetojnë me fotografinë dhe për fotografinë, mbështetur nga Bashkia dhe qytetarët e Fierit por edhe nga 
organizata të tjera, të cilat besojnë në vizionin e Fokus Award. Ajo është krijuar për të shpërndarë informacione 
rreth fotografisë dhe mediave vizive dhe për të tërhequr dhe ruajtur interesin për to duke filluar nga qyteti i Fierit, 
për t’u përhapur në Shqipëri dhe jashtë saj, duke prezantuar, zhvilluar dhe promovuar këtë formë të artit. Për më 
tepër, dëshira dhe vullneti i organizatës është të ndihmojë artistët të lidhen me audiencën, kritikën dhe kuratorët. 
Kjo ngjarje lidh fotografinë bashkëkohore dhe klasike në një ekspozitë të vetme dhe ofron mundësi të pashembullt 
për të zbuluar vepra të reja frymëzuese.”

Burim MYFTIU - Kurator

Eshtë e vështirë të startosh një aktivitet që mbart ambicien dhe vizionin për të parë larg kur ambienti ku starton 
të ofronte shumë pak. Eshtë e vështirë që në 10 vite jo vetëm të mbijetosh por dhe të ruash trajektoren e një 
standarti që vjen gjithmonë në rritje. Më e vështira është kur je i ndërgjegjshëm që gjithçka është bërë, është shtrati 
për një rrugëtim të gjatë drejt së ardhmes. 

Ky është FOKUS.
Saimir AHMETI - Menaxher i projektit

“Fokus Award, para 10 vitesh u nis si një topth i vogël dëbore duke u rrokullisur dhe kërkuar shteg për të 
depërtuar dhe tani, si një ortek i rëndë, po le gjurmë të thella në botën e fotografisë.” 

Osman DEMIRI - Kurator

When Arben first proposed the idea of creating a photography exhibition and to collaborate with our Art Gallery 
(Fier), we welcomed it with the ambition of seeing this idea prosper over the years. Following the success of its 
first launch, we witnessed its gradual growth into a wider dimension; from local to nationwide, to a profound 
international competition. Arben’s passion and dedication generated a successful fulfillment of his goal and dream. 
It is a great challenge (for many reasons) to support and maintain such a pursuit for so many years. We have 
witnessed several similar events such as “Marubi” our National Prize and Photography Art Exhibition in Tirana, 
the “Sotiri” exhibition in Korça, the “Gjon Mili Prize” in Prishtina, etc., which unfortunately were short lived ... Today, 
following 10 years of successful showcasing in our city, this international photography competition has become 
renowned among Albanian artists and international artists abroad, as a very important event in the Albanian 
artistic scene. On behalf of the Vilson Kilica Art Gallery staff, I wish continuous success to this beautiful journey and 
thank The Municipality of the City of Fier for its full support.

Pandeli LENA - Gallery Director

Fokus Award 2019, in its 10th edition, presents 36 works by Albanian and international photographers, 
encouraging audiences to meet and interact with the art directly in the public sphere. Focus Award is an organization 
created and managed by a non-profit, voluntary-based organization, made up of individuals who live with and for 
photography. It is supported by the Municipality of  the City of Fier as well as other organizations that also trust 
the vision of Fokus. It is created to disseminate information about photography and visual media and to attract 
people’s curiosity and interest starting from the Albanian city of Fier and abroad, by presenting, developing and 
promoting these forms of art. Moreover, the will of the organisation is to help artists connect with audiences, critics 
and curators. This event combines contemporary and classic photography into a single exhibition and provides an 
unparalleled opportunity to discover inspiring new artworks of photography.”

Burim MYFTIU - Curator

It is a great challenge to establish an activity with a farsighted ambition when the surrounding environment has 
very little to offer in the realm of inspiration. Not only was it difficult to sustain the project for 10 years, but also 
to maintain the standard of an upward trend. The greatest obstacle is when you realize that everything has been 
done; it is the cradle of a long journey towards the future. 

This is “FOCUS AWARDS”.
Saimir AHMETI - Project Manager

“Fokus Award started off 10 years ago as a small snow ball, looking for a path to roll and expand. Nowadays, like 
an avalanche, it is carving its trace deep in the world of photography.”

Osman DEMIRI - Curator
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Ramadan  Abdiji - North Macedonia
Boro Arsovski - North Macedonia

Raissa Axmann - Germany
Ergys Baki - Albania

Adnan Beci - Albania
Yuliia  Belska - Ukraina

Roland  Beqiraj - Albania
Ervin  Berxolli - Albania

Vasil  Cesari - France
Serkan  Çolak - Turkey

Fisnik  Dobreci - Montenegro
Ardian  Fezollari - Albania
Fatbardha  Goga - Kosovo

Bledar  Hasimi - Albania
Majid  Hojati - Iran

Arton  Humolli - Kosovo
Rromir  Imami - North Macedonia

Raj  Kamal - India

Stepan Kucheriavy - Ukraina
Arben  Llapashtica - Kosovo
Jeff  McConnell - USA
Reza  Mozafari Manesh - Iran
Orjeta  Myzeqari - Albania
Behzad  Nasiri - Iran
Mustafa  Nodeh - Iran
Diana  Pankova - Belarus
Hazir Reka - Kosovo
Shkelzen  Rexha - Kosovo
Aita  Shakiba - Iran
Naim  Shala - Kosovo
Niloufar  Sharifi - Netherlands
Rozafa  Shpuza - Albania
Hakan  Sorar - Turkey
Igor  Stepanitch - Rusia
Serkan  Turac - Turkey
Samir  Zahirovic - B  & Herzegovina
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Ramadan  Abdiji
North Macedonia  

 Nën Hije Under the  shade



Boro Arsovski
North Macedonia

Ura e artit             Art Bridges

Raissa  Axmann
Germany

Pa fjalë      Speechless



Ergys  Baki
Albania

Shiko me sytë e mi                                           Look with my eyes

Adnan  Beci
Albania

Ngjyrat e vërteta të Shqipërisë                                     Real colors of Albania



Yuliia  Belska
Ukraina

Kush jam unë?                                Who am I?

Roland  Beqiraj
Albania

Portret 



Ervin  Berxolli
Albania

Rreth                      Around

Vasil  Cesari
France



Serkan Çolak
Turkey

Ballkoni                                                                                 The balcony

Fisnik  Dobreci
Montenegro



Ardian  Fezollari
Albania

       Vajza Kaktus The Cactus Girl

Fatbardha  Goga
Kosovo 



Hapësira zero  Zero space

Bledar  Hasimi
Albania

Majid  Hojati
Iran

Tubimi i ëngjëjve                    Angels rally



Arton  Humolli
Kosovo

Buzëqeshje                 Smile Prapa skene                                                                                            Behind the scene

Rromir  Imami
North Macedonia



Raj  Kamal
India

Mesazhe trupi                     Message Body

Stepan Kucheriavy
Ukraina

Metafizika private  Private metaphysics



Arben  Llapashtica
Kosovo

Mulliri i axhës                                             Uncle mill

Jeff  McConnell
USA

Cronopios                                                                                             Cronopios



Reza  Mozafari Manesh
Iran

Shpirtrat e magjepsur                 Enchanted Souls Shpirt i  ri    Young soul

Orjeta  Myzeqari
Albania



Behzad  Nasiri
Iran

Në nxehtësi                          On the heat

Mustafa  Nodeh
Iran



Diana  Pankova
Belarus

Yll me emrin diell                                    Star named sun

Hazir  Reka
Kosovo



Shkëlzen  Rexha
Kosovo

        Dritë në jetë                                                        Light in life

Aita  Shakiba
Iran



Naim  Shala
Kosovo

Koha                          Time

Niloufar  Sharifi
Netherlands



Rozafa  Shpuza
Albania

Motrat                                    Sisters

Hakan  Sorar
Turkey

Manekinët  Mannequin



Igor  Stepanitch
Rusia

Dy portretet                         Two portrets

Serkan  Turac
Turkey



Samir  Zahirovic
Bosnia and Harzegovina

Përshëndetje                                                Saludas

WINNERS
PRICES IN YEARS 



1-ST EDITION
First Prize 2006 – Desareta Kalluci, Albania

Jury: 
Pandeli Lena, Albania  
Albes Fusha, Albania  
Gëzim Panariti, Albania

2-ND EDITION
First Prize 2007 – Xhimi Shehu, Albania

Jury: 
Albes Fusha, Albania

Leon Çika, Albania
Pandeli Lena, Albania



3-RD EDITION
First Prize 2008 – Besart Gërguri, Kosova

Jury: 
Aldo Pavan, Italy  
Osman Demiri, Macedonia 
Albes Fusha, Albania

4-TH EDITION
First Prize 2009 – Endri Dani, Albania

Jury: 
Francesco Licata, Italy

Fahredin Basha, Albania
Osman Demiri, Macedonia



5-TH EDITION
First Prize 2010 – Burim Myftiu, Kosova

Jury:
Fahredin Spahija, Kosova
Jutta Benzerberg, Germany
Osman Demiri, Macedonia

6-TH EDITION
First Prize 2011 – Eljan Tanini, Albania

Jury:
Jutta Benzerberg, Germany

Afrim Spahiu, Kosova
Suzana Varvarica, Albania



7-TH EDITION
First Prize 2014 – Nesa Llapashtica, Albania

Jury:
Albes Fusha, Albania
Flavio Bandera, Italy
Suzana Varvarica, Albania

8-TH EDITION
First Prize 2017 – Andrea Kiss, Hungary

Jury:
Armand Sallabanda, Albania

Boro Arsovski, Macedonia
Leon Çika, Albania

Curator:
Burim Myftiu, Kosova
Osman Demiri, Macedonia



9-TH EDITION
First Prize 2018 – Midhat Poturovic

Jury:
Eliza Hoxha, Kosova
Zef Paci, Albania
Merih Akogul, Turkey

Curator:
Burim Myftiu, Kosova

Osman Demiri, Macedonia
Elton Koritari, Albania
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