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Orestia Kapidani - Albania
Roland Tasho - Albania

Arben Alliaj

Elenica Paloli

Saimir Ahmeti

Tima Jam 
Yuliia Belska

Lina Sami Ogaily

Fatjona Nexhipi

Me mbështetje financiare Bashkia Fier dhe BenArt Print

Në kuadër të:

BASHKIA FIER



Nën Kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë Fier
z. Armando SUBASHI

www.fokusaward.com / e-mail: fokus@focus-al.com / Cel: +355 69 39 49 167



4

Robert Frank insistonte se fotografia duhet patjetër të përmbajë diçka të rëndësishme brenda saj të cilën ai 
e perkufizonte me njerëzoren e momentit. Isolation, tema e edicionit të 11-të të festivalit të fotografisë Fokus 
Award, fton drejt diçkaje të cilën nuk duhet dhe nuk duam aspak ta evitojmë pikërisht sepse përmban brenda 
njerëzoren e momentit. 

ISO është standart matës i ndjeshmërisë së aparatit fotografik të cilën fotografi është mësuar ta kontrollojë 
dhe përthyejë në dobi të tij, ndërsa izolimi i detyruar, si gjendje në kufijtë e një patologjie klinike, nuk është standart 
i pranueshëm i të jetuarit, nuk ka qenë kurrë i tille dhe nuk ka për të qënë asnjeherë. Jo më kot arratisja ndaj 
një regjimi burgimi është një refleks i menjëhershëm i njeriut dhe në këtë prizëm nuk duhet të ndjehemi patjetër 
Aleksander Dumas për të vazhduar ti tregojmë njerëzimit dramën e kësaj situate unike në histori dhe që të gjithë 
urojmë të mos përsëritet më kurrë. 

Vlen të theksojmë edhe faktin që fotografia ka kontribuar që njërëzimi ta përballojë izolimin fizik dhe social, 
qoftë edhe falë imazheve të arkivave të fotografëve të cilat i kujtonin vazhdimisht jetën e cila rridhte jashtë mureve 
si një lum i pandalshëm dhe pothuaj i ndarë nga pezullimi i momentit. Është kohe reflektimesh të thella për artistët 
sepse roli i artit është pra ai i sensibilitetit dhe të treguarit. Përmes këtyre dy standarteve diametralisht të kundërt, 
fotografët mund të tregojnë me gjithë ndjeshmërinë, në izolimin e tyre, se cili është roli i fotografit në një situatë të 
tille - midis formës, etikës dhe estetikës – në raport më të djeshmen, të sotmen dhe të ardhmen. 

Aftësia për të rinovuar, për të bërë gjithmonë një hap para shoqërisë dhe për ta shoqëruar atë duke i dhënë një 
vizion dhe një shpresë edhe kur duket sikur gjithshka po shkon drejt katastrofës, ky është një tjetër vektor i cili e 
shtyn fotografin të vazhdojë të tregojë akoma se ndjeshmëria e sensorit të aparatit të tij është e gjitha në funksion 
të ndjeshmërisë së tij humane dhe artistike. 

E thënë me fjalët e Peter Lindberg: - “Fotografia ju jep mundësinë të përdorni ndjeshmërinë tuaj dhe gjithçka që 
jeni, për të thënë diçka dhe për tu bërë pjesë e botës përreth jush. Në këtë mënyrë, ju mund të zbuloni se kush jeni 
dhe me pak fat, mund të zbuloni diçka shumë më të madhe se vetja juaj”.

IZOLIMI
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Robert Frank insisted that the photograph should contain something important within it, which he defined as 
the human of the moment. Isolation, the theme of the 11th edition of the Fokus Award Photography Festival, 
invites you to something you shouldn’t and do not want to avoid at all, precisely for the reason because it contains 
within the human of the moment.                   

ISO is the standard for measuring the sensitivity of the camera, which the photographer is used to controlling 
and deciphering in his favor, while forced isolation, as a condition within the confines of a clinical pathology, is not 
an acceptable standard of living, has never been, and will never be as such. No wonder escaping a prison regime 
is an immediate human reflex and in this prism we must not necessarily feel like Alexander Dumas to continue to 
show humanity the drama of this unique situation in history and that we all wish it would never happen again.

It is also worth mentioning the fact that photography has contributed to humanity coping with physical and 
social isolation, even thanks to the images of photographers’ archives which constantly reminded them of the life 
that flowed out of the walls like an unstoppable river and almost separated by the suspension of the moment.

It is a time of deep reflections for artists, because the role of art is that of sensitivity and expression.
Through these two diametrically opposed standards, photographers can show with all sensitivity, in isolation, 

what is their role in such a situation, between form, ethics and aesthetics, in relation to the past, present and the 
future.

The ability to renew, to always take a step forward in society and to accompany it by giving it a vision and a 
hope even when everything seems to be heading towards disaster, is another vector that pushes the photographer 
to continue to show that the sensitivity of his camera’s sensor is all in function of his human and artistic sensitivity.

So, to say it better: - “Photography gives you the opportunity to use your sensibility and everything you are to 
say something about and be part of the world around you. In this way, you might discover who you are, and with 
a little luck, you might discover something much larger than yourself.” - Peter Lindbergh.

ISOLATION
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Kryqi i Pemës                                            Tree Cross
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England



10

Richard Arbas 
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