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Foto që kanë ndryshuar botën



Fotografia 
e parë 1827

Historia e fotografisë fillon nga parimi camera obscura (dhomë e errët) dhe ekspozimit te disa substancave 
qe ekspozohen ndaj dritës. Në vitet 1820, Joseph Nicéphore Niépce ishte hipnotizuar me tekniën shtypit 
ne litografi, në të cilin imazhe te gdhendura në gur mund të riprodhoheshin duke përdorur bojë 
me bazë nafte. Duke kërkuar për mënyra të tjera për të riprodhuar imazhin, Niépce shpiku një 
pajisje e cila projektonte imazhin e objekteve qe ndriçoheshin nga rrezet e diellit. Skena 
ishte hedhur në një pjatë të trajtuar me kallaj dhe plumb. Pas nje ekspozimi te gjate 
prej me shume se 8 oresh, ruhet një kopje e papërpunuar e ndërtesave. Rezultati 
ishte fotografia e parë e njohur me emrin “Heliografia” apo vizatimi i diellit. 
Nuk është ekzagjerim të thuhet se arritja Niépce e hodhi themelet për 
zhvillimin e fotografisë.



Promontory 
point 1869

Ceremonia fillon më 10 maj 1869, si një lokomotivë e Lindjes se Paqësorit Qendror takohet ne piken e promocionit, Utah, 
me lokomotiven e linjes se perendimit “Union Pacific”, duke shënuar përfundimin e hekurudhës së parë transkontinen-
tale. Puna ka qenë brutale. Në një fazë, përpjekjet për te hapur tunelin përmes shpatit te një mali ne Sierra Nevada ju ka 
dashur te punonin per një vit të tërë, pasi vetëm tetë inç në ditë ka qene progresi I mundur. Pra: një arritje e shkëlqyer. Ky 
është një shembull i hershëm se si përdorimi i fotografise eshte perdorur si një mjet për të dokumentuar ceremonine finale.



Photography from Library of Cngress

Flight 1903 Më 17 dhjetor 1903, dy mekanikë të biçikletave nga Ohajo realizuan një nga ëndrrat me të vjetra të njerëzimit: Për 12 sekonda, ata ishin 
të aftë të fluturonin. Para se dita te përfundonte, Orville dhe Wilbur Wright do të mbanin ne ajër aeroplanin e tyre te ndertuar me dru-
litare-dhe-leckë. Njerezit e dinin se vetëm zogjtë mund te fluturonin, ndaj vetem ata qe do te ishin të pranishem në Kitty Hawk, N.C., 
ose ata qe do te shihnin këtë fotografi, do ta besonin historinë e Wrights.

https://youtu.be/-kjRL-Q-KBc



Në shekullin e 19, çështja se femrat nuk mund të mernin pjesë në zgjedhjet vendore më në fund u bë publike. Emily Davison lindi në 
Angli në vitin 1872 dhe u diplomua në Universitetin e Londrës. Në 1909 ajo u angazhua në çështjen e të drejtave të gruas. Angazhimi 
i saj radikal e çonte shpesh në heqje lirie dhe greva urie. Në vitin 1913, përpara një milion njerëzve, ajo u hodh përpara kalorësit dhe 
kalit të mbretit që vraponte në Epson Derby, në një akt final fatalist. Shumë e morën për të çmendur. Të tjerë e konsideruan martire. 

Final 
Fatalist
1903





Anne Frank 
1941
Gjashtë milionë hebrenj vdiqën gjatë Holokaustit 
në luften e dytë botërore. Do te ishte një vajzë ad-
oleshente qe do tu jepte atyre një histori dhe një 
fytyrë. Ajo ishte Anne Frank, adoleshentja e cila, 
sipas ditarit te saj, mbajti shpresën për dy vjet e 
fshehur me familjen e saj në një papafingo në Am-
sterdam. Në vitin 1944, pasi mesuan vendodhjen 
e tyre, nazistët arrestuan familjen Frank. Ana dhe 
motra e saj vdiqën nga tifoja në Bergen-Belsen 
vetëm një muaj para se kampi të shpërbëhej. Mar-
got ishte 19 vjeç dhe Anne ishte vetëm 15.
Babai i Anes, Otto, i vetmi i mbijetuar i familjes, 
u kthye në Amsterdam pas luftës dhe gjeti ditarin 
e Anes. Një prej ndihmësve, e kishte shpëtuar dhe 
ai mori persiper ta botoje në vitin 1947. Ai ditar u 
përkthye nga versioni origjinal nga gjuha holan-
deze në anglisht dhe u botua për herë të parë në 
vitin 1952, me titullin “Ditari i një vajze të re”. Ky 
ditar do të përkthehej më pas në mbi 60 gjuhë në 
të gjithë botën.



Mississipi 
1963

Amerika e Jugut pati traditat, rregullat dhe ligjet e veta si ne asnje vend tjeter. Ne 28 maj te vitit 1963 ligji nuk i perjashtoi njerezit me 
ngjyre te pinin te njejtin uje, te flinin ne te njejtin hotel apo te uleshin per te ngrene dreke ne te njejtin restorant si ne kete foto te vitit 
1963 ne Mississipi. I vetmi mesazh pozitiv qe disa njerez mund te jepnin ishte ky moment kur dy te rinj te bardhe kane miresine te 
solidarizohen ne heshtje me shoqen e tyre, nje qenie njerezore qe i duhet te duroje perbuzjen e nje turme. 



The Beatles Arrive
1964



https://youtu.be/VOgFZfRVaww



Huta është duke pritur që vajza të vdes dhe më pas të ushqehet me kufomën e saj. Fotografia 
është shkrepur nga Kevin Carter, një fotoreporter nga Afrika e Jugut, që ishte me detyrë në Su-
dan. I kujdesshëm për të mos e trembur zogun, ai ka pritur për njëzet minuta, në heshtje, deri 
sa shkaba të afrohej në këndin më të mirë të mundshëm për të shkrepur këtë foto. Sigurisht që 
Carter më pas e përzuri zogun por ai ndoshta ende nuk ishte në dijeni se kishte shkrepur një 
nga fotografitë më të diskutueshme në historinë e filmike. Fotografia u shit për The New York 
Times, më 26 mars, 1993. Në mungesë të informacionit më të detajuar për situatën, Carter u 
bombardua me pyetje rreth faktit se pse ai nuk e ndihmoi vajzën, por e përdori atë vetëm për të 
marrë një fotografi. Asnjëri nuk e dinte se Carter ishte duke punuar në një kohë kur fotoreport-
erët ishin paralajmeruar të mos preknin viktimat nga uria për shkak të përhapjes epidemike. 
Në vitin 1994, Kevin Carter fitoi çmimin Pulitzer për fotografinë më shqetësuese të një fëmije 
sudaneze që është duke rënë pre e një hute. Në të njëjtin vit, Kevin Carter kreu vetëvrasje.

Huta dhe vajza 1993



TANK MAN 1989
Në Pekin, në vitin 1989 mbi 3000 studentë vendosën të futeshin në grevë urie. Padrejtësitë e një kombi 
që thërret për reforma e cuan këtë grevë urie në një protestë të vërtetë. Për shtatë javë populli ishte nën 
personin e ushtrise së Republikës Popullore. Ndër kohë që bota ishte duke pritur në heshtje, ky i ri do 
të qëndronte pa lëvizur përballë një autokollone tankesh, një hero kishte lindur. Një tjeter i dytë u shfaq 
pasi nuk pranoi të kaloje mbi trupin e protestuesit. Së shpejti kjo ëndërr do të përfundonte, dhe sheshi 
Tiananmen do të mbytej në gjak. Por kjo foto u ka treguar një miliard kinezeve se ka ende shpresë.

The first photo by Jeff Widener





https://youtu.be/qq8zFLIftGk?t=3



FotoAkt
 “Shkatërrimi masiv nuk vjen nga poterja e emocioneve, por nga 
heshtja e vdekur e atyre që nuk duan të ngatërrohen me këto 
punë. Nuk pati hare publike,  por indiferencë publike, e cila u 
shndërrua në një nyje përforcuese në lakun që po shtrëngohej 
pandalur rreth qindra mijra jetëve” 

Bauman, “Moderniteti dhe Holokausti”


