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Fotografitë e Adil Razali rrëfejnë tregimin 
e një udhëtimit për në Kosovë, i cili në fakt 
është një udhëtim më i thellë. Ky udhëtim 
arrin në thellësi të atyre, të cilët aty u 
takuan, për hirë të bukurisë dhe fuqisë së 
tyre, për hirë të nevojave dhe mallit të tyre, 
për hirë të paragjykimeve dhe të tejkalimit 
të tyre si dhe për hirë të proqeseve të 
jashtëzakonshme mësimore.

Ne një ngjyrë modeste, bardhë e zi, ato 
korrespondojnë me paradokset, të cilat 
e karakterizojnë këtë vend dhe popullin 
e tij, merren në heshtje me muzikë dhe 
ndonjëherë shëndrrohen vetë në tone 
muzikore. Korrnizën e bëjnë pamjet nga 
qyeteti i Prizrenit, idilike.

Ky është një qytet i strehuar nën Bjeshkët 
e Sharrit, të cilin nga lartë e përshendet çdo 
ditë një Kështjellë e lashtë.

Në mes të tollovisë të shtëpive të për
qafuara ngushtë, përveç minares të 
Xhamisë zbulon edhe kupola të Kishave, 
shenjë kjo e cila na rrëfen se çdo herë 
apo perësëri në këtë qytet mbizotëron 
multikulturalizmi. Drejt këtij vendi në Maj të 
Vitit 2014, i përcolli Razali anëtarët e grupit 
muzikor Spectrum Concerts Berlin, të cilët 
mbajtën kurse dhe koncerte në shkollën 
e muzikës Lorenc Antoni. Se sa kënaqësi 
dhe me çfar serioziteti mund të gjenerojnë 
ndjeshmëritë në një kulture tjetër mund të 
shihet çartë në fotografitë e Razalit.

Ato jetojnë të prekura nga një tensionim 
tërësisht ndryshe dhe i veçantë dhe na 
lënë të kujtojmë shumë gjëra: të kapur 
në kurth nga mundësitë materiale, nga 
gjendja e objektit të shkollës së muzikes, 
të mungesës së pajisjeve dhe të njerëzve, 
të cilët krijojnë aty, jetojnë dhe veprojnë. 
Muret e zbrazëta me ngjyrën e cila 

Tingujt e të Tjerëve



qërohet, klasat me banka të vjetëruara 
dhe tabela të zeza të mbuluara me ngjyrë 
shkumësi, auditori i errët me një piaono 
i cili nuk e çëllon një tingull, kjo e gjitha 
më kujton fillimin shkollor personal 
në pjesën e mesme të Gjermanise 
perëndimore në vitet e pesëdhjeta, 
atëherë kur edhe ne ushtronim me 
instrumente te vjetruara sikurse sot 
në shkollën e Prizrenit. Këto ishin vitet 
e rindërtimit pas një lufte të tmerrshme, 
të vetë – shkaktuar, prandaj kultura ishte 
jetike për ngritje të vetëbesimit dhe ajo 
e bënte të mundur të ndjehesh thjeshtë si 
një qenie njerëzore. Edhe Kosova gjindet 
në një kohë të pasluftës, plaget janë çdo 
kund të dukshme, por megjithatë me 
zbulimin e një identiteti të ri i nxitur nga 
zhvillimi i kulturave të ndryshme ndodh 
edhe pajtimi. Në veçanti rinia duke pasur 
parasysh numrin dominues të rinisë në 
këtë vend – ka nevojë për perspektivën, 
vlerat si dhe një hapje drejtë Evropës dhe 
Botës.

Në fotografitë e Razalis, prapa sharmit dhe 
buzëqeshjeve të rinisë, shfaqen varfëria 
e rrethit të tyre dhe kushtet e vështira 
të shkollmit, të cilat kërcënojnë të bëjnë 
pa vlerë orvatjet e tyre. Fytyrat e tyre 
shprehin një sinqeritet të paparë, kuriozitet, 
ngrohtësi dhe entuziazëm, duke pasur 
këtu parasysh violinistet e reja, të cilat 
prezentohen me krenari e deri te çuni dhjet 
vjeçar, të cilin kishim pritur ta shohim më 
parë në rrugë duke luajtur me top se sa 
me një klarinet në dorë. Mund të shohim 
se me çfar koncentrimi punohej gjatë orës 
por edhe sa miqësore ishte atmosfera 
mes docentit dhe studentit. Klarinetisti 
Lars Wouters nuk kursente veten dhe 
mësonte edhe oboistin edhe flautisten 
por edhe saksofonistin dhe ushtronte 
me durim të veçantë tinguj pak si egzotik 
për Prizrenin të një ChaChaCha apo edhe 
të marshit Radetzky. E njejta ndodhte 
me Frank Dodge, i cili me trembëdhjet 
harkor egzekutonte ninulën e Mocartit. 
Që nxënësit e niveleve të ndryshme nga 



sfera të ndryshme sjellin nje interpretim 
harmonik ishte një arritje e veçantë.

Me çfar elani dhe me çfar entuziazmi 
interpretuan, këtë nuk e përjetuam por 
e ndjejmë nga fotografitë. Është kënaqësi 
të shohësh sa shpejt rritej niveli duke 
i falënderuar mësimdhënjes së Naomi 
Niskala dhe Alexander Sitkovetsky. 
Megjithatë nuk bëhej fjalë për një arritje 
vetanake, konkurente dhe nuk bëheshin 
krahasime me nivele të absolventeve të 
muzikës nga perëndimi. Fundametale 
ishte të shijohet muzika, interpretimi 
i përbashkët, takimi dhe shkëmbimi i saj. 
Shihet çartë se çfar potenciali ofron ky 
vend i vogël në jug të Evropës dhe për një 
zhvillim të cilit Spectrum Concerts Berlin 
dha një kontribut të vogël por më se të 
rëndësishëm.

Isabel Herzfeld



Adil Razali

Fotografi Adil Razali ka lindur në Vitin 1978 
në Kapstadt (Afrika Jugore) ndërsa është 
rritur në Kuala Lumpur (Malajzia). Qysh në 
moshën 15 vjeçarë tregon interesim për 
fotografinë.

Pas përfundimit të studimeve të informa
tikës në vitin 2002, udhëton për në 
Kapstadt dhe në Azine Jugore për të 
fotografuar. Pasojnë dy vite qëndrimi 
në Itali – Perugja dhe Siena. Pas kthimit 
në Kuala Lumpur punon si menaxher 
eventi dhe më vonë i përkushtohet vetëm 
fotografisë.

Punimet e Adilit përfshinë dokumen ta
cionin, fotografinë rrugore dhe portrete.

Që nga viti 2012 Adil Razali jeton dhe 
vepron në Berlin.
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