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ABSTRAKTI
Trendet e modës vijnë dhe shkojnë; ndërkohë, vlerat e një shoqërie janë themeluar dhe
tregojn karakteristika për besimet dhe kulturën e tyre. Moda nuk është thjesht një imazh
ambicioz i një vlere të vjetër të ri-interpretuar por përkundrazi një koncept evokues dhe
freskues që portretizon një shoqëri.Edhe pse jemi në kohën post moderne imazhi të cilin ti
zgjedh ta prezantosh vetën mund të paragjykohet nga shoqëria e ditëve të sotme,sidomos
nëse I takon edhe një race tjetër .Kjo e fundit është tema të cilën dua ta shtjelloj dhe të tregoj
se si ka ndikuar racizmi në industrinë e modës.
Komuniteti i modës ka treguar, pa pushim, se është i gatshëm të luftojë për drejtësi sociale
dhe kauza progresive. Prandaj ia vlen të pyesni pse nuk ka bërë më shumë për t'u përballur
me padrejtësinë racore brenda radhëve të veta.
Vetë numrat tregojnë një histori: Brenda Këshillit të Dizajnuesve të Modës të Amerikës, një
nga organizatat më të shquara tregtare të industrisë, vetëm 3% e anëtarëve janë të racës së
zezë. Më pak se 10% e stilistëve në Javën e fundit të Modës në New York ishin të racës së
zezë. Dhe vetëm 15% e modeleve që ecnin në pistë ishin të zeza.
Pas këtij koleksioni është një koncept i fortë dhe një temë e ndjeshme dhe mjaft aktuale edhe
sot- racizmi dhe përmes këtij koleksioni kam dashur t'u tregoj njerëzve që pastertia
shpirterore nuk ka te beje me ngjyren e lekures, kështu që emri i këti koleksioni është "ÌON"
që do të thotë pastërti sepse të gjithë njerëz janë të bukur. Pra, ky koleksion bazohet në
thjeshtësi dhe ngjyrë të bardhë,dhe ju mund të shihni më shumë forma organike.

Fjalët kyqe:moda,shoqëria,racizmi,ngjyra e bardhë,ngjyra e zezë,forma organike etj.
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MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Falënderoj të gjithë ata që në një mënyrë ose në një tjetër kontribuan në përfundimin e kësaj
teze. Së pari, falënderoj Zotin për mbrojtjen dhe aftësinë për të bërë këtë punë.Ky projekt
nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e shumë njerëzve.Unë do të doja të shpreh vlerësimin
dhe falënderimet e mia të veçanta për këshilltaren time Prof.Afërdita Statovci, ju keni qenë
një mentor i jashtëzakonshëm për mua dhe më keni inkurajuar dhe mbështetur në këtë
proces.E falenderoj që lexoi rishikimet e mia të shumta dhe që më ndihmoi jashtzakonisht
shumë për të përfunduar këtë punim duke më dhënë shumë komente dhe sugjerime të
shkëlqyera.Pa mbikëqyrjen e saj, nuk do ta kisha përfunduar këtë projekt sfidues. Unë jam
shumë mirënjohëse Universitetit për Biznes dhe Teknologji për njohurit dhe eksperiencën që
më ka ofruar gjatë tri viteve të studimit.Dhe së fundi, falenderoj familjen time, prindërit e mi
që më kanë mbështetur financiarisht dhe moralisht për të përfunduar shkollimin tim e që e
përjetuan këtë proces të gjatë me mua, gjithmonë duke ofruar mbështetje dhe dashuri.
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Blackface- Ёshtë një term i përdorur në Shtetet e Bashkuara për një formë të make-up-it
teatral, i përdorur kryesisht nga interpretues jo të zinj për të përfaqësuar një karikaturë të
një personi të zi.

NYFW- New York Fashion Week

CFDA- Council of Fashion Designers of America
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1

HYRJA

Fusha e modës gjithmonë më është dukur atraktive por edhe shumë sfiduese në të njëjtën
kohë.Duke pasur parasysh që në modë kemi shumë trende që vinë e shkojnë shumë shpejt
sidomos në kohën ku jetojm sot.Shoqëria e ditëve të sotme është bërë shumë ambicioze dhe
pothuajse secili nga ne kemi një imazh dhe një stil unik,por në të njejtën kohë kemi edhe
shumë paragjykime për mënyrën se si dikush zgjedh ta prezantojë vetën.Një ndër gjërat më
jo njerëzore është edhe racizmi gjë që do të mundohem ta shtjelloj në koleksionin që kam
përgaditur.Koncepti dhe ideja e këti koleksioni mund të jetë i fortë dhe i ndjeshëm por është
një ndër vetit që dikush haset pothuajse çdo sekond të jetës së tij dhe kjo gjë duhet të
ndryshoj.Përmes artit mund të bëjmë shumë gjëra të mira dhe një ndër to është edhe të
vetëdisojmë shoqërinë.Duhet të shohim përtej asaj sipërfaqës dhe të mundohemi të nxjerrim
më të mirën e njëri tjetrit.Ky koleksion bazohet në thjeshtësi dhe ngjyrë të bardhë,dhe ju
mund të shihni më shumë forma organike ku jam përpjekur të tregoj se secili nga ne e kemi
atë pastërtinë brenda nesh dhe kam vendosur ta titulloj ÌON që do të thot pastërti.
Industria e modës e ka hartuar me qëllim vetë të jetë një arbitër i shijes dhe bukurisë. Por për
shumë njerëz që vëzhgojnë industrinë nga larg, mesazhi i telegrafuar përmes këtyre shifrave
është se errësira nuk është e bukur.
Prandaj duhet të pranojmë se secili person e ka atë veҫantinë dhe bukurin e vetë.Për këtë
koleksion unë kam marr si muzë një vajzë nga Afrika e jugut e cila quhet Tebogo Ribane dhe
Tregu global i modës po zgjerohet çdo ditë, por shpesh, pistat globale të modës nuk e
pasqyrojnë atë realitet. Modelet e zeza dhe influencuesit e përbëjnë një përqindje të ulët të
përfaqësimit në modë. Racizmi përfshinë shumë lloje, jo vetëm atë në mes racave por edhe
mes religjioneve ku njëri ndër to më i paragjykuar është Islami por këtë temë do ta shtjelloj
më poshtë.Fokusi im më i madh do të jetë tek racizmi në fushën e modës. Është e qartë se
përmes modës ne mund të shprehim shumë gjëra,ajo mund të nënkuptojë njëkohësisht
bukurinë, klasën, gjininë, përkatësinë etnike, moshën etj. Moda komunikon dhe
ndërmjetëson midis individit dhe kolektivitetit por gjithashtu mundëson një ndjenjë identiteti.
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2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Çfarë është moda?

Në shikim të parë, pyetja "Çfarë është moda?", është e thjeshtë për t'u përgjigjur. Moda është
ose një nga arritjet kurorëzuese të civilizimit perëndimor ose është dëshmi e kulturës së
konsumatorit për të blerë më shumë se që duhet gjëra të parëndësishme dhe joreale.Është ose
krijuese deri në atë pikë sa të quhet një 'art', duke u mundësuar individëve dhe kulturave të
shprehin ndjenjat dhe personalitetet e tyre të brendshme, ose është shfrytëzues deri në pikën
e kriminalitetit, duke i detyruar njerëzit të punojnë dhe të shpenzojnë më shumë sesa është e
shëndetshëm për ta ose shoqërinë.
Duke marr një qasje më praktike, dikush mund të tregojë pallton e dikujt dhe të thotë: "Kjo
pallto Balenciaga është modë", ose dikush mund të sugjerojë që "Moda është ajo që njerëzit
veshin". Përgjigjet si këto do të mjaftonin për shumicën e njerëzve në shumicën e situatave
në shumicën e kohës. Sidoqoftë, shumica e njerëzve nuk janë të zënë në mënyrë rutinore në
analizën dhe shpjegimin kritik të modës, dhe disa njerëz kurrë nuk përfshihen në aktivitete
të tilla. Për ata prej nesh që janë kaq të angazhuar, pyetja "Çfarë është moda?" Kërkon
vëmendjen tonë të plotë: si mund ta analizojmë dhe shpjegojmë modën nëse nuk e dimë se
çfarë është moda?
Fjala “modë”,na duket shumë familjare por në të njejtën kohë pak a shumë na konfuzon.Si e
tillë moda mund të ketë sinonime si “stil” apo “veshje”.Por mund të ketë edhe më shumë
sinonime që e bëjnë më të ndërlikuar përkufizimin siç është edhe fjala zbukurim. ‘Moda’
është më specifike sesa ‘veshja’ ose zbukurimi dhe tregon një sistem të veçantë të veshjeve
që gjendet në modernitetin perëndimor.
Duket se ne vimë në konkludim me atë çfarë ka thënë Anne Hollander:
“everybody has to get dressed in the morning and go about the day’s business . . . what
everybody ëears to do this has taken different forms in the West for about seven hundred
years and that is ëhat fashion is. “(Hollander 1994: 11)1

1

Malcom Barnard, 2007 “Fashion Theory”,

2

Kjo mund të tingëllojë, në mënyrë mjaft ironike, sikur të jemi përsëri atje ku kemi filluar, me
'moda është ajo që njerëzit veshin' - por 'ajo që veshin njerëzit' duhet kuptuar të përfshijë të
gjitha shembujt e asaj që veshin njerëzit, nga ato që veshin kreacione të pistave, të atyre që
veshin veshje të dorës së dytë, e deri te uniformat e policisë dhe ushtarake. Sidoqoftë, nëse
moda është ajo që njerëzit veshin për të vazhduar jetën e tyre të përditshme, siç thotë Anne
Hollander, atëherë moda duhet të përfshijë atë që ne zakonisht do të dëshironim ta quajmë
veshje ose "atë që njerëzit veshin".
Një përcaktim i tillë, sado i dobishëm të jetë, fton sfida në lidhje me atë që konsiderohet si
"perëndimore" dhe çfarë konsiderohet si "moderne". Mund të presupozojë ‘modernitetin’ dhe
‘perëndiminitetin’. Si përgjigje, mund të argumentohet se thjesht është rasti që ekzistenca e
modës në një shoqëri është një provë e mirë nëse ajo shoqëri është moderne, apo
perëndimore. Një shoqëri në të cilën nuk ka klasa të ndryshme, nuk ka strukturë shoqërore,
dhe në të cilën lëvizshmëria lart në një strukturë klase nuk është as e mundëshme, as e
dëshirueshme nuk ka nevojë për modë, dhe në mënyrë të arsyeshme mund të përshkruhet se
nuk është as moderne as perëndimore. Në një farë mënyre modës I nevojitet një trup që të
shpreh apo komunikojë mesazhin e saj. Nisur nga kjo, mund të themi se trupa me kulturë të
ndryshme komunikojnë gjëra të ndryshme (kuptime), me anë të gjërave të ndryshme
(rrobave, modës) që ata veshin. Kështu moda përcaktohet si zbukurime trupore moderne,
perëndimore, domethënëse dhe komunikuese, ose veshje trupore. Shpjegohet gjithashtu si
një fenomen thellësisht kulturor.

2.2

Çfarë është racizmi?

Racizmi është një hierarki globale e epërsisë dhe inferioritetit përgjatë vijës së njeriut që janë
prodhuar dhe riprodhuar politikisht,në mënzrë kulturore dhe ekonomikisht me shekuj nga
institucionet e "kapitalizmit / patriarkalit perëndimor-modern / kolonik-qendror modern /
kolonial" ( Grosfoguel, 2011). Racizmi mund të shënohet me ngjyrën, përkatësinë etnike,

[file:///C:/Users/User/Downloads/FASHION%20THEORY.pdf]
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gjuhën, kulturën dhe fenë. Megjithëse që nga kohërat koloniale racizmi me ngjyra ka qenë
shenja mbizotëruese e racizmit në shumicën e pjesëve të botës, ai nuk është forma e vetme
ose ekskluzive e shënuesit racist.
Në historinë koloniale të Irlandës, britanikët ndërtuan epërsinë e tyre racore ndaj irlandezëve,
jo përmes shënuesit të ngjyrës së lëkurës, por përkundrazi përmes një shënuesi fetar (Ignatiev
2008). Kur kolonizatori dhe kolonizatorët ndajnë të njëjtën ngjyrë të lëkurës, shënuesi i
epërsisë / inferioritetit përgjatë vijës së njeriut duhet të ndërtohet me një shënues të ndryshëm
përtej racizmit të ngjyrave. Ajo që në pamje të parë u shfaq si një konflikt fetar midis
protestantëve dhe katolikëve ishte në fakt një konflikt racor / kolonial.
E njëjta gjë mund të thuhet për Islamofobinë në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara sot.
Identiteti fetar mysliman sot përbën një nga shenjat më të spikatura të epërsisë / inferioritetit
përgjatë vijës së njeriut. Myslimanët janë ndërtuar në Amerikën e Veriut dhe në Evropën e
sotme si "barbarë", "prapambetur", "i paqytetëruar", "i dhunshëm", "terrorist", "abuzues i
fëmijëve, grave dhe homoseksualëve / lezbikëve", "jo i adaptueshëm ndaj vlerave evropiane,
"e tjerë. Në këto dy rajone të botës racizmi me ngjyra vazhdon të ketë një rëndësi të madhe
dhe ngatërrohet në mënyra komplekse me racizmin fetar. Pavarësisht kësaj, ndërsa hierarkia
etnike / racore e epërsisë / inferioritetit shënohet nga ngjyra e lëkurës në shumë rajone të
botës, në rajone të tjera ajo shënohet me identitet etnik, gjuhësor, fetar ose kulturor.
Racializimi ndodh përmes shënimit të trupave. Disa trupa racizohen si superior dhe trupa të
tjerë racializohen si inferiorë. Pika e rëndësishme këtu është se ato lëndë të vendosura mbi
vijën e njeriut, si superiore, jetojnë në atë që filozofët Afro-Karaibian pas veprës së Fanon e
quajtën "zona e të qenurit", ndërsa subjektet që jetojnë në anën inferior të vijës së
demarkacionit,në "zonën e mos-qenies”.2

2

Ramon Grosfoguel, University of California, Berkeley,”What is racism?”
[file:///C:/Users/User/Downloads/What_is_Racism.pdf]
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2.3 Historia e racizmit në industrinë e modës
Shumë njerëz mendojn që në modë racizmi nuk ekziston por që kjo është absolutisht e
pavërtetë sepse industria e modës është shumë raciste.
Kopertinat e magazinës “Vouge”,janë 99% të bardha.Gjatë vitit 1892 deri në vitin 2012,që I
bie në 118 vjet ka publikuar 1.416 kopertina, vetëm 14 kanë paraqitur pakica të çdo lloji. Kjo
është më pak se 1%.
Modelja e parë me ngjyrë që doli në kopertinën e revistës “Vouge”,ishte në vitin 1966 dhe
ajo ishte modelja Donyale Luna nga Detroit ku në kopertinë shfaqej duke mbuluar me dorë
një pjesë të fytyrës së saj. “Vogue” gjoja e mori këtë vendim stilistik për të shmangur
frikësimin e njerëzve në redaksitë në një kohë kur fytyrat e zeza në kulturën pop ishin ende
të pakta dhe shumë larg, veçanërisht në botën e modës. Do të duheshin tetë vjet më shumë
që “Vogue” të shfaqte tërë fytyrën e një modele të zezë.

Figura 1.Donyale Lunamodelja e parë e zezë në Vouge

Naomi Sims vlerësohej si "Shumë e errët" për modelimin:
Ajo nuk u bë një modele e suksesshme vetëm sepse ishte një fytyrë e bukur. Pasi u refuzua
nga agjensitë modeluese që mendonin se lëkura e saj ishte "shumë e errët" Sims e mori
iniciativën vetë për të kërkuar drejtpërdrejtë fotografët e modës,fotografja e New York Times
,Gosta Petersen e futi atë në suplementin e modës më 1967. Më pas, Sims u lidh me ish
modelen Wilhelmina Cooper, e cila po fillonte një agjenci të modës së saj.Fillimisht ajo nuk
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e pranoi dhe iu deshën një vitë derisa ta fitonte kopertinën e parë në numrin e Nëntorit të vitit
1968 të Ladies' Home Journal’ karriera e parë e supermodelës me ngjyrë u krijua zyrtarisht.
Iman "zbulohet"
Kur Iman erdhi për herë të parë në Amerikë, ishte me urdhër të fotografit Peter Beard, i cili
kaloi shumë vite duke udhëtuar në Afrikë duke xhiruar jetën e egër. Ai iu afrua asaj në Kenia
dhe rrëmbeu disa foto që përfundimisht tërhoqën vëmendjen e Agjencisë së Modelimit
Wilhemina në New York. Mirëpo gjatë gjithë kësaj kohë Beard kishte sajuar një histori se si
e kishte takuar vajzën duke mos treguar të vërtetën që Iman vinte nga një familje shumë e
kulturuar,vajza e një diplomati dhe një doktori, në Nairobi, Iman shpjegon: 'Beard i tha
shtypit se unë nuk flas asnjë fjalë anglisht, e lëre më gjuhë të tjera, se unë isha një bareshë!
Në fakt ajo filste shumë mirë anglisht e po ashtu italisht, arabisht dhe somalisht.Megjithatë
kjo nuk e ndaloi atë të bëhet një supermodele,Iman nënshkroi kontratë me agjencinë e
modelimit Wilhelmina,ku filloi një karrierë në pistat dhe në faqet e revistave të modës si
Vogue dhe Harper's Bazaar. Ajo u bë muzë për shumë stilistë të shquar, duke përfshirë
Halston, Gianni Versace, Calvin Klein, Issey Miyake dhe Donna Karan dhe Yves SaintLaurent. Pas pothuajse dy dekadave të modelimit, Iman filloi firmën e saj të kozmetikës në
1994, duke u përqëndruar në grim me nuanca të vështira për t'u gjetur për gratë.Bazuar në
përvojën e saj në vite duke përzier formulimet të ndryshme nga artistët e grimit për të
përdorur mbi të, ajo ishte e përfshirë shumë me produktin përfundimtar dhe gjithashtu ishte
fytyra kryesore e kësaj kompanie.3
Në fillim të viteve të 90-ta filloi një sherr mes dy modeleve Naomi Campbell dhe Tyra
Banks.Në atë kohë ishin 10 top modele por kishte një rregull të pashkruar që vetëm një prej
tyre mund të ishte me ngjyrë.Naomi tashmë ishte një supermodele por ardhja e Tyra Banks
bëri që ajo të ndihet e rrezikuar që mund ta humbiste punën e saj dhe si pasojë lindi një
konflikt mes dy modeleve dhe kjo e gjitha për shkak të tabuve të industris së atëhershme.4

Elle UK, 15.10.2019, “The 'Insult' That Launched Iman's Modelling Career ”,
[https://www.elle.com/uk/fashion/celebrity-style/articles/a7397/the-insult-thatlaunched-iman-s-career/]
4
Mandi Kerr, 15.08.2019, “Tyra Banks on Modeling Alongside Naomi Campbell in
Early Days of Her Career: 'She Seemed Like She Just Didn’t Want Me to Be There”
[https://www.cheatsheet.com/entertainment/tyra-banks-naomi-campbell-didnt-wantme-there.html/]
3
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Gjate viti 1997 një djalosh me ngjyrë Alanzo Jackson para një dite kishte blerë një këmishë
nga Eddie Brauer dhe I kishte pëlqyer shumë kështu që u kthye përsëri në dyqan duke veshur
këmishën që kishte blerë një ditë më parë.Në momentin kur futet brenda roja e sigurimit
mendoi se ai e kishte vjedhur këmishën,e arrestoi dhe e bëri të shkonte në shtëpi pa
këmishë.Kështu ai e paditi kompanin dhe për fat të mirë e fitoi atë.
Në vitin 1999 drejtuesit më të lartë të Elite Model Management, që asokohe llogaritnin
Naomi Campbell në mesin e aseteve të saj më të mëdha, u kapën në film duke përdorur
shprehje raciale dhe duke folur për mënyrën sesi Afrika do të ishte një vend shumë më i mirë
nëse do të ishte plot me njerëz të bardhë. Në një rast, një ekzekutiv tha se Milani nuk do të
pranonte kurrë "një modele me ngjyrë ose orientale në pista.Këto shprehjë ofendues u
transmetua nga BBC dhe dëmtoi reputacionin e Elitës.
Në Prill të vitit 2004 komuniteti aziatiko-amerikan u trondit kur revista Details paraqiti një
titull "Gay apo Aziatik?". Në atë pjesë krahason tiparet fizike dhe modën e një mashkulli
aziatik me homoseksualët dhe stereotipet aziatike që Details pretenduan se nuk ishin asgjë
më shumë se satirë.
Përgjigja e komunitetit aziatiko-amerikan ishte absolutisht e jashtëzakonshme, menjëherë
aziatiko-amerikanët ndërmorën veprime dhe fjala u përhap nga faqet e internetit të të drejtave
aziatiko-amerikane në email, në një peticion në internet me 25.228 nënshkrime që nga 5
Prilli. Kërkesat e peticionit shkojnë përtej të kërkosh një ndjesë publike, por edhe dorëheqjen
e Whitney McNally nga Details, dhe refuzimi për të blerë ndonjë nga produktet e reklamuara
të revistës Details. Pas një proteste dhe peticionit me mijëra nënshkrime,një faqe e plotë u
dedikua për kërkim falje në një botim pasues të revistës.5
Pas kësaj në vitin 2008 revista “Vogue”,në kopertinën e muajit Prill shfaqi LeBron James
dhe Gisele Bundchen, revista vuri në dukje se James ishte njeriu i parë i zi që pozoi për këtë
revistë. Por imazhi po ngjallte polemika, me disa komentues që dekretojnë foton me
stereotipe racore.Disa e shohin si një pozë të ngjashme me gorillën, duke nxjerrë dhëmbët,
me njërën dorë duke dribluar një top dhe tjetrën rreth belit të Bundchen.Është një imazh që

5

Karen Sakaj, 10.02.2014, ““Gay or Asian?” Spread Causes Minority Uproar ”,
[https://web.archive.org/web/20140210024850/http://www.asiaarts.ucla.edu
/article.asp?parentid=9755]
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disa e kanë krahasuar me "King Kong" dhe Fay Wray.E ngre këtë ide të një njeriu të zi të
rrezikshëm," tha Tamara Walker, 29 vjeç, nga Filadelfia.Analisti i revistës Samir Husni
beson se fotografia ishte qëllimisht provokuese.Duke marrë parasysh historinë me ndikim të
Vogue, tha ai, kopertinat nuk janë diçka që revista bën me nxitim."Pra, kur ju keni një
kopertinë që kujton njerëzit e King Kong dhe sjell ato stereotipe në ballë, një burrë i zi që
dëshiron gruan e bardhë, nuk është e paqëllimshme," tha ai.6

Figura 2. LeBron James dhe Gisele Bundchen

Pothuajse gjysma e popullsisë së Brazilit i takojn racës së zezë, sidoqoftë rrallë herë modelet
me ngjyrë shfaqen nëpër pistat në Javën e Modës në Sao Paolo, vit pas viti.Në vitin 2008,
pasi u zbulua se vetëm 28 nga 1.128 modele ishin me ngjyrë ngjalli shumë debate dhe u
sugjerua që të pakten 10% e modeleve duhej të jenë me prejardhje afro-braziliane. Akoma
pak ka ndryshuar dhe përpjekjet për ta ndryshuar këtë rregull kanë qenë të pasuksesshme.
Në Shtator të vitit 2009 të Harper's Bazaar, modelja Naomi Campbell garon me një leopard,
nget një krokodill dhe hedh litarin me disa majmunë.Këto fotografi nga shumë komentues u
tha se sa ekstremisht problematike, raciste dhe stereotipike janë këto imazhe,dhe u dukë sikur
këto imazhe ishin të qëllimshme të reklamuesve dhe revistave të modës së lartë që lidhin
vazhdimisht grate dhe sidomos gratë e zeza me pamjet e kafshëve dhe leopardët, xhuxhat,
majmunët,e shumë gjëra të tjera,historikisht dhe aktualisht. Trupat tanë janë bërë "gjëra të
egra", që përfshijnë të pahijshmit dhe "ekzotikët". Imazhi i parë është veçanërisht absurd kur
shohim që Naomi Campbell luante me litar me majmunët ndërsa e shikonte një njeri i bardhë

6

The Associated Press, 25.003.2008,“Vogue cover with LeBron stirs up controversy”
[https://www.today.com/news/vogue-cover-lebron-stirs-controversy-wbna23797883]
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nga larg.Pastaj vetë tituli i revistës ku shfaqet modelja duke garuar me një leopard titullohet
”Gjërat e egra”.

Figura 3. Naomi Campbell dhe “Wild Things”

Figura 4.Naomi Campbell

Claudia Schiffer është akuzuar për pandjeshmëri racore pasi u paraqit në një kopertinë
revistash të përbërë si një grua e zezë edhe pse vetë i takon racës së bardhë. Supermodelja
kishte vendosur grim me bazë të errët dhe një paruke afro, në fotot e bëra nga stilisti dhe
fotografi i famshëm Karl Lagerfeld.Ky veprim u kritikua shumë dhe nxiti shumë debate.
Në vitin 2010 një kompani e madhe e quajtur “Baker Skateboard”,u akuzua për përdorim të
“racizmit për shitje”,pasi shiti një këmishë që paraqiste dy burra aziatikë me fjalët, "Gooks
of Hazzard". Këmisha përmban dy burra aziatikë në një makinë të quajtur "General
Li,gjithashtu përmban një tabelë, " Good Orr Boys",duke shfaqur stereotipin e theksit
aziatik.”Gook”,është një fjalë fyese që përdoret për aziatikët dhe përdorimi I kësaj shprehje
paraqet racizëm për shitje.
Një gjykatë franceze ka dënuar krijuesin e parfumeve Jean-Paul Guerlain për fyerje raciste
në televizionin kombëtar dhe u gjobit me 6,000 €.
Guerlain, 75 vjeç, trashëgimtari i perandorisë së kozmetikës së familjes së tij, bëri komente
në një intervistë të vitit 2010 në televizionin francez duke përshkruar krijimin e një prej
parfumeve më të famshëm të kompanisë.
Ai tha: "Kam punuar si personat me ngjyrë”. Nuk e di nëse personat me ngjyrë kanë punuar
gjithmonë ashtu, por sidoqoftë."
9

Disa grupe anti-racizëm ngritën ankesa ligjore, dhe protestat u organizuan para dyqanit
Guerlain në Champs-Élysées . Disa kërkuan një bojkot të produkteve Guerlain.Megjithatë
gjykatësi nuk e dënoi atë me burg por vetëm me gjobë, megjithëse me këto akuza mund të
kishte kryer një dënim deri në gjashtë muaj pas hekurave.
Gjatë vitit 2011 kompania “Nivea”,bëri një fushat reklamuese, "Look Like You Give A
Damn",ku promovonte linjën e produkteve “Nivea”,të produkteve të lëkurës për burra,në
reklamë paraqitej një model mashkull i zi duke hedhur kokën e një burri tjetër të zi me një
stil afro dhe mjekër. Porosia e reklamës ishte "Ricivilizo veten".Ky mesazh u dukë shumë
racist dhe fyes,kjo reklamë u hoq nga kompania dhe u tha që nuk do të përdoret më kurrë
duke kërkuar falje.
Artistja e famëshme Rihanna ishte gjithashtu pre e racizmit ku editori i një revistë të modës
holandeze “Jackie”,ku shkruante se si të imitojm stilin e Rihannës,por në shkrim kishte
përdorur fjalë shumë fyese për artistën ,dhe madje hodhi një koment të çuditshëm në lidhje
me të qenit Xhamajikane kur ajo është në të vërtetë nga Barbados. Redaktori i revistës u
përpoq të thoshte që ishte vetëm një shaka, por Rihanna reagoi për këtë situat. Redaktori dha
dorëheqjen shpejt pas kësaj.
Një nga momentet tjera më të turpshme në këtë industri ishte kur “Vogue Italia”, në mënyrë
brutale e përdorë tregtinë e skllevërve si një moment frymëzues për "traditat dekorative".
Redaktorët shkuan aq larg sa titulluan artikullin "Vathë skllevër",duke treguar një mungesë
totale të respektit dhe duke fyer afrikanët.Kompania kërkoi falje duke thënë që ishte gabim
tek barrierat e gjuhëve dhe gjatë përkthimit nga italishtja në anglishtë u keqkuptua.7
Dizajneri britanik John Galliano i është dhënë një gjobë prej 6,000 € nga një gjykatë në Paris
për fyerje raciste dhe antisemitike te njerëzit në një bar në Paris. Ai u shpall fajtor për "fyerje
publike",bazuar në origjinën, fenë, racën ose përkatësinë etnike pas dy incidenteve në Shkurt
të vitit 2010 dhe vitin 2011.
Në incidentin e shkurtit, një çift francez që kishin dal për një birrë jashtë në bar “La Perle”
në rrethin e Marais të Parisit, thanë se ai vazhdimisht i fyente me disa shprehje, duke përfshirë
"të shëmtuarit hebraikë,të mallkuar" dhe "kafshët e egëra aziatike”. Geraldine Bloch, 35
7

Complex, 12.0.2012, “A History of Racism in Fashion ”,[ https://www.complex.
com/style/2012/09/a-history-of-racism-in-fashion/ebony-fashion-fair]
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vjeçe, tha që së pari I kërkoi asaj që ta mbyllte gojën, pastaj kritikoi rrobat, flokët, trupin,
vetullat dhe dukjen e saj. Ai bëri 30 fyerje anti-hebraike në atë hapësirë prej 45 minutash, tha
ajo. Një grua tjetër tha që ai bëri fyerje të ngjashme me të në të njëjtin bar në Tetor.Për të
mbrojtur vetën në gjyq ai tha se kishte varësi nga alkooli dhe se nuk mbante mend asgjë nga
ato qfarë kishin ndodhur,mirëpo gjykatësit vendosën që Galliano kishte “vetëdije të
mjaftueshme për veprimin e tij përkundër varësisë dhe gjendjes së tij të brishtë.” Gjykata e
pezulloi gjobën e tij, duke marrë parasysh që Galliano u kishte kërkuar falje paditësve gjatë
gjykimit në qershor. Gjykatësit shënuan "vlerat e tolerancës" në punën e tij. Ai u urdhërua të
paguante 16,500 € në tarifa gjyqësore për tre ankuesit dhe pesë grupet e antisracizmit, plus
një euro simbolike në dëme për secilin. Ai u shkarkua nga posti i tij si drejtor krijues i shtëpisë
franceze të modës “Dior”, kur u arrestua në gjendje të dehur pas incidentit të shkurtit.
Një tjetër kompani “Bond No. 9”, doli në proces gjyqësor për shkak se pronarja Laurice
Rahme është një raciste që i quajti “hajdutë” afrikano-amerikanët dhe përdori një frazë kodi
për të paralajmëruar sigurinë kur klientët me ngjyrë të errët hynin në dyqan.
“Ne kemi nevojë për ndryshimin e llambave”, ishte sinjali për një klient të padëshiruar, sipas
padisë. Veronica Robledo dhe Karin Widmann kërkuan 3 milion dollarë dëmshpërblim në
padinë që akuzonin Rahme për shkeljen e të drejtave të tyre civile dhe largimin e tyre nga
puna pasi kundërshtuan “mënyrën e saj raciste ndaj klientëve dhe punonjësve”.Robledo nga
Bronx, e cila ka punuar për Rahme për nëntë vjet, gjithashtu pretendon se shefja e saj nuk e
lejonte të iu shërbej klientëve të bardhë sepse “lëkura e saj ishte e errët”.
“Unë isha shumë e fyer”, tregoi Robled me lot, 41 vjeçe, për Daily News.”Tetë muajt e fundit
ishin torturë. Unë kisha frikë të flisja me një klient të zi.”
Momenti më ofendues për të ishte kur Rahme e akuzoi atë se njihte një klient të zi, i cili u
kap duke vjedhur në një dyqan tjetër.Robledo tha kur ajo dhe Widmann më në fund u ankuan
për racizmin në Shkurt, Rahme I pushoi nga puna ata dhe I akuzoi për vjedhje të aksioneve
me vlerë 25,000 dollarë. Rahme pranoi se ata përdorin kodin “llamba të lehta” për të mbrojtur
vajzat “kur dikush I dyshimtë hyn në dyqane. Por ajo këmbënguli se nuk ka për qëllim
posaçërisht për klientët e zinj, megjithëse ajo përmendte që çdo herë dyqanet e saj vidheshin
“ata ishin të gjithë vjedhës afrikano-amerikanë”.
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Në Dhjetor 2018, Prada u kritikua për shfaqjet e mbajtësve të çelësave në dritaret e dyqanit
të frymëzuara nga “Sambo”. Në postimet në mediat sociale, Chinyere Ezie, një avokate dhe
aktiviste për të drejtat civile, tha se dizajni i mbajtësve të çelësave në formë majmuni dhe
ekranet e dyqaneve në dyqanin e markës në lagjen SoHo të New York City ishin kujtesë e
“Little Sambo”, një personazh në një libër për fëmijë me ilustrime që konsiderohej
jashtëzakonisht raciste. Diet Prada ishte gjithashtu e shpejtë për të theksuar se ndikimi
historik i këtij imazhet raciste si Sambo ende mund të ndikojë në kontekstet vizuale për
njerëzit tani, duke shkruar në llogarinë e tyre në Instagram se: “Stereotipet e ekzagjeruara
përhapnin racizmin lirshëm në atë kohë, por është e qartë se trashëgimia e pamjeve të
dëmshme akoma ndikon në mënyrën se si e kontekstualizojmë racizmin sot”. Prada që
atëherë ka lëshuar një kërkim falje në mediat sociale dhe ka tërhequr produktin nga faqja e
internetit,nga dyqanet dhe ekranet e tyre.Prada lëshoi edhe një falje zyrtare përmes një letre
të hapur për Ezie, ku ata e falënderuan për thirrjen e ngjashmërisë dhe shprehu “keqardhje të
thellë dhe falje të sinqerta”. Diet Prada është një llogari në Instagram që vepron si roje e
modës në një mision për të sjell ne pah dizajnin e kopjimit. Diet Prada e ka vendosur veten
si një nga zërat më me ndikim kritik në industri. Historiani i modës Bronwyn Cosgrave e
quajti Diet Prada “The Banksy of fashion. Ata janë të pamëshirshëm dhe kjo është aq e rrallë.
"Ajo ka për çëllim gjithashtu rrënjosjen e mizogjenisë, racizmit dhe abuzimit të modeleve në
industri.

Figura 5.Prada’s Pradamalia varëse çelësash
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Koleksioni i “Haute Couture I Balmain 2019”, ishte koleksioni i pari i Rousteing për brendin
e njohur. Dizajneri u frymëzua qartë nga bukuria natyrore e perlave.Perlat u shfaqën si
mëngë, funde, byzylykë dhe çanta në pothuajse çdo veshje.Por kjo shfaqje u kritikua shumë
sepse ai kishte pikturuar të gjitha modelet jo të zeza në një të bardhë shumë të shndritshëme,
dhe disa nga modelet e pakta të zeza të pikturuar me ngjyrë akoma dhe më të errët. Frymëzimi
mund të ketë qenë i pafajshëm, por zgjedhja së bashku me koleksionin u kritikua nga shumë
kritikë të modës, të cilët ndjenin se pikturimi i trupit i referohej shumë ngushtë “blackface”
(dhe “whiteface”). Më e dukshme ishte transformimi i modeles birakiale Cindy Bruna, e cila
pothuajse nuk u njoh fare nga grimi i zi i përdorur nga ekipi i grimit Balmain, i udhëhequr
nga Val Garland.
Gjithashtu edhe brendi i njohur Italian “Gucci”,nxorri në shitje një triko që i ngjasonte shumë
“blackface”.Ishte një triko e zezë në formë të rrollkës që mbulonte gjysmen e fytyrës dhe një
prerje tek pjesa e gojës që rrethit ishte me ngjyrë të kuqe të ndritshëme. Disa njerëz kërkuan
të bojkotonin brendin. Të tjerë kërcënuan se do të digjnin veshjet e Guccit në dollapët e tyre.
Në mes të kësaj trazire, Gucci lëshoi një ndjesë. Por kritikët nuk mendonin se kjo gjë duhej
falur kaq lehtë. Si rezultat, marka njoftoi një “Program për Bursat e Dizajnit Multikulturor”
për të punësuar pesë stilistë të rinj nga e gjithë bota, dhe krijoi një rol të ri të titulluar Drejtor
Global për Diversitet dhe Përfshirje në mënyrë që të përqëndrohet në praktikat e rekrutimit
dhe nismave të tjera të diversitetit.Drejtori krijues i Gucci, Alessandro Michele, që nga ajo
kohë ka marr “përgjegjësi të plotë” për incidentin.

Figura 6.Gucci blackface sweater
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Marka e modës së Katy Perry ishte në qendër të vëmendjes në fillim të Shkurtit 2019,pasi
imazhet e dy stileve të këpucëve, të lëshuara verën e vitit të kaluar, u shfaqën në internet.
Siç vunë re kritikët, skicimet dukeshin në mënyrë të dyshimtë si “blackface”.Dy stilet e
këpucëve, një palë formë pantoflave, dhe një palë sandale me take,ishin ngjyrë e zezë dhe të
dekoruara me sy të kaltër, si dhe buzë të kuqe të ndritshëme. Në një deklaratë të marrë nga
New York Times, këngëtarja kërkoi falje duke thënë, se “ajo u pikëllua kur u tërhoqi
vëmendjen me ato imazhet e dhimbshme që kujtojnë “blackface”. Synimi ynë nuk ishte kurrë
të shkaktonim dhimbje. Ne menjëherë i kemi hequr ato nga faqja e internetit dhe nga dyqani.”
Një ndër ngjarjet e fundit ka qenë ku modeleve iu kërkua të vishnin veshë protetik, buzë të
mëdha të kuqe dhe vetulla të mbushura për një koleksion të drejtuar nga studentët e dizajnit
të modës në ngjarjen në Manhattan. Aksesorët u kritikuan në internet pasi një modele
afrikano-amerikane tha që ajo nuk do të vishte artikujt “qartë raciste” në ngjarjen në 7 shkurt.8
Instituti i Teknologjisë së Modës tha se çështja po hetohej.”Aktualisht,” tha presidenti i saj
Joyce F Brown në një deklaratë, “nuk duket se qëllimi origjinal i dizajnit, përdorimi i
aksesorëve ose drejtimi krijues i shfaqjes ishte të bëje një deklaratë rreth racës.
"Sidoqoftë, tani çuditërisht shihet se qfarë kuptimi ka marrë. Për këtë, ne kërkojmë falje,për
ata që morën pjesë në shfaqje, studentëve dhe kushdo që është fyer nga ato që panë."
Modelja afrikano-amerikane zbuloi se asaj iu kërkua të vishte aksesorët,Amy Lefevre i tha
New York Post se ajo këshilloi stafin në shfaqje se nuk ndjehej rehat për të veshur ato
aksesorë, por ata i thanë se do të ishte mirë të ndjehesh rehat për vetëm 45 sekonda".9
Racizmi ka qenë dhe akoma për fat të keq eshtë pjesë e industris së modës dhe shpresojmë
që një gjë e tillë të ndryshoj sa më shpejt,jo vetëm në modë por në të gjithë botën.

Complex, 12.0.2012, “A History of Racism in Fashion ”,[ https://www.complex.
com/style/2012/09/a-history-of-racism-in-fashion/ebony-fashion-fair]
9
Tom Gerken BBC News, Washington,19 February 2020[https://www.bbc.com/news/world-us-canada51564215]
8
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Figura 7.Fashion Institute Of Technology’s runway show

2.4

Modelet me ngjyrë

Lulëzimi fillestar i modeleve me ngjyrë u shfaq si një përgjigje ndaj presionit të drejtpërdrejtë
të betejave politike të viteve ’50 dhe ’60,nën slloganin “Black is beautiful”.Gjatë kësaj kohe
ende ishte tabu që një modele me ngjyrë të shfaqej në kopertinat e revistave,redaktorët ishin
shumë të kujdesshëm në këtë aspekt,vetëm nese modelja kishte arritur një famë të madhe
atëherë e konsideronin që mund të shfaqej nëpër revista.Në keto raste nëse do të fotografonin
një modele me ngjyrë atëherë ajo nuk duhej të fotografohej nga afër por vetëm nga larg,ose
duhej të ishte në shoqërinë e modeleve me ngjyrë të bardhë.
Këto janë disa nga modelet e parë me ngjyrë në industrinë e modës,duke filluar nga:


Dorothea Towles

Lindur në Texarcana në vitin 1922, Dorothea Towles ishte modelja e parë me ngjyrë që punoi
në Paris. Si adoleshente, ajo modeloi ekskluzivisht për revistat me ngjyrë siç ishte
“Stateide”,por gjatë një pushimi dy mujor në Paris më 1949, ajo u zbulua nga Christian Dior,
dhe filloi një karrierë jashtëzakonisht të suksesshme si një nga modelet më të famshme në
Evropë. Gjatë karrierës së saj, ajo ishte e preferuara e stilistëve si Pierre Balmain dhe Elsa
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Schaperelli. Më 1954, ajo u kthye në shtëpi dhe filloi të organizojë shfaqje të modës në
kolegjet me ngjyrë, duke treguar linjën e saj të modës. Pesëdhjetë vjet më vonë, Towles në
një intervist për WWD duke thënë “Për herë të parë nuk u konsiderova e Zezë, AfrikanoAmerikan ose Negro. Unë isha thjesht një Amerikane ”.10

Figura 8.Dorothea Towels 1950

10

Essence,30.01.2012, “The History of Black Models ”,
[https://www.essence.com/fashion/fashion-week/history-black-models/#299702]
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Donyale Luna

Supermodelja Donayale Luna ishte një nga gratë më të bukura në botë në vitet 1960.Lindur
në Detroit, Luna filloi modelimin në 1965 dhe brenda disa muajsh, një artikull në revistën
Time deklaroi vitin 1966 si “Viti I Lunas”.Ajo ishte modelja e parë me ngjyrë që u shfaq në
kopertinën e British Vogue,ishte një muzë për fotografët legjendarë si Richard Avedon dhe
David Bailey, dhe u shfaq edhe në filmat e Warhol dhe Fellini.Modelja e bukur fatkeqësisht
vdiq në moshën 39 vjecare nga një mbidozë e drogës.11

Figura 9.1967 Donyale Luna
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Essence,30.01.2012, “The History of Black Models ”,
[https://www.essence.com/fashion/fashion-week/history-black-models/#299702]
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Naomi Sims

Në fund të viteve ‘60 dhe fillim të viteve ‘70, një vajzë e quajtur Naomi Sims, e lindur në
Mississippi, grumbulloi qindra pasarela dhe revista në të gjithë botën. Në kulmin e karrierës
së saj, në 1973, Sims u tërhoq nga modelimi për të filluar vetë kompaninë e saj të linjës me
paruke dhe produkte kozmetike për gratë me
ngjyrë.Modelja bukuroshe fatkeqësisht ndërroi jetë nga kanceri i gjirit në vitin 2009.12

Figura 10.1971 Naomi Sims
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Essence,30.01.2012, “The History of Black Models ”,
[https://www.essence.com/fashion/fashion-week/history-black-models/#299702]
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Iman

Një nga modelet më të gjithanshme, jashtëzakonisht magjepsëse, Iman Abdulmajid u zbulua
nga fotografi Peter Beard ndërsa ishte në Universitetin Nairobi në 1975. Ajo menjëherë u
shpërngul në Amerikë dhe kurrë nuk u kthye mbrapa. Pasi shijoi dy dekada si një nga fytyrat
më magjepëse të industris vendosi të bëhej një biznesmene. Në 1994, ajo filloi “Iman
Cosmetics” për gratë me ngjyrë; në vitin 2000 ajo lançoi “I-Iman Makeup” për konsumatorin
global dhe në vitin 2007, ajo debutoi “Iman Global Chic”, një koleksion i grimit, aksesorëve
dhe veshjeve për “Rrjetin e Blerjeve në Shtëpi”.13

Figuea 11.1975 Iman

13

Essence,30.01.2012, “The History of Black Models ”,
[https://www.essence.com/fashion/fashion-week/history-black-models/#299702]
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Naomi Campbell

Campbell me prejardhje Xhamajkane-Angleze është pa dyshim supermodelja më e madhe
me ngjyrë në planet.Teksa po bënte blerje në një prej dyqaneve ne Londër ajo u zbulua nga
revista Elle në vitin 1986. Dy vjet më vonë, ajo u bë modelja e parë me ngjyrë që pozoi për
Paris Vogue,por Yves St. Laurent kërcënoi të tërhiqte reklamën e tij pasi ata refuzuan që të
vendosnin Campbell, ose ndonjë modele tjetër me ngjyrë, në kopertinë. Në fillim të viteve
’90, ajo, Linda Evangelista dhe Christy Turlington u quajtën “The Trinity”,ku ishin pjesë e
të gjitha reklamave, editorialeve dhe shfaqjet më të mëdha. Ajo mori pjesë në videon
muzikore të George Michael “Freedom 90”, u shfaq nudo në revistën Playboy dhe ishte
modelja e dytë, pas Donyale Luna, që u shfaq në kopertinën e Vogue UK.14

Figura 12.1993 Naomi Campbell
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Essence,30.01.2012, “The History of Black Models ”,
[https://www.essence.com/fashion/fashion-week/history-black-models/#299702]
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Tyra Banks

Tyra Banks e lindur në Ingelwood filloi modelimin në klasën e njëmbëdhjetë, dhe brenda dy
dekadave, ajo arriti të bëhej kryefjala e modelimit. Ajo kishte një sukses që nga fillimi në
javën e saj të parë në Paris,dizajnerët ishin aq shumë të mahnitur nga paraqitja e saj në pistë,
saqë u rezervua për 25 shfaqje kjo ishte rekord për një modele të re. Banks vazhdoi të bëjë
mijëra punë editoriale, reklamuese dhe sfilata për markat si Anna Sui, CoverGirl, Badgley
Mischka, Cynthia Roëley, Chanel, Christian Dior, Oscar de la Renta dhe më e famshmja,
Victoria’s Secret. Ajo ishte modelja e parë me ngjyrë që pozoi për revistën e GQ dhe “Sport
Illustrated Swimsuit Issue”,dhe më 1997, ajo mori çmimin VH1 për Supermodelen e Vitit.
Në të njëjtin vit, ajo u bë e para amerikane-afrikane e zgjedhur për kopertinën e katalogut të
Victoria’s Secret. Në 2005, Tyra u tërhoq nga modelimi për të filluar karrierën e saj
televizive.15

Figura 13.1996, Tyra Banks

15

Essence,30.01.2012, “The History of Black Models ”,
[https://www.essence.com/fashion/fashion-week/history-black-models/#299702]
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Winnie Harlow

Winnie Harlow është një nga modelet më të famshme dhe të njohshme që është në industri
sot. Karriera e Harlow filloi në “America’s Top Top Model” në vitin 2014. Pasi u eliminua,
ajo filloi të punojë profesionalisht në industri, duke u shfaqur në disa revista, duke përfshirë
Glamour, Cosmopolitan, dhe Ebony. Modelja u shfaq gjithashtu në Victoria’s Secret Fashion
Show në 2018.Ajo gjithashtu u diagnostikua me gjendjen kronike të lëkurës vitiligo, e
karakterizuar nga depigmentimi i porcioneve të lëkurës, në moshën katër vjeç.Shumë herë
ka treguar se sa shumë është ofenduar dhe fyer për shkak të lëkurës së saj por tani është një
ndër modelet më të njohura në industri.

Figura 14.Winnie Harlow

Këto ishin vetëm disa nga modelet me ngjyrë që kanë lënë markën e tyre në industrinë e
modës dhe të cilat përkundër faktit se kanë arritur sukses,kanë pasur shumë vështirësi në këtë
rrugëtim duke pas parasysh ngjyrën e lëkurës së tyre.Por duke mos u dorëzuar kurrë ato kanë
arritur të tregojnë se secili njeri pa marë parasysh se çfarë race,kombësie i takon,ti gjithmonë
mund të arrish të bësh gjëra të mrekullueshme në jetë.
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2.5

Ndikimi i modeleve me ngjyrë

Vendi,stafi dhe modelet janë vetëm një pjesë e kategorive që iu duhet kompanive kur bëhet
fjalë për një shfaqje të modës në New York Fashion Week. Modelet që marrin pjesë në këto
shfaqje janë individë që veshin rrobat ose krijimet nga një koleksion i krijuar nga shtëpi të
modës. Sipas disa stilistëve dhe agjentëve, modelet zakonisht zgjidhen sepse ato janë "pllaka
bosh" të përshtatshme për të ndërtuar një pamje që funksionon me veshjen e një dizajneri.Për
një dizajner modelet janë shumë të rëndësishme për shkak se janë ato që shfaqin koleksionet
e tyre në mënyrën më të mirë të mundëshme. Në vitet 1970, dizajnerët e modës amerikane u
përpoqën të fitojnë respekt në botën e modës dhe të konsiderohet një ndikim në stilet apo
tendencat në të gjithë botën. Franca ishte parë si kryeqyteti i modës në botë, dhe shumë
shikonin trendet që kishin origjinën atje për frymëzim. Dizajnerët francez si Givenchy dhe
Pierre Cardin ishin të njohur për faktin se kishin veshjet më të kërkuara të kohës, dhe shumë
amerikanë blenë veshje të këtyre rrobave që prodhoheshin nga shitësit amerikanë në zbritje
(Givhan, 2015). Gazetarja e modës dhe shkrimtarja fituese e çmimeve Pulitzer, Robin Givhan
rrëfen historinë se si stilistët amerikanë fituan respektin në të gjithë botën në librin e saj
"Beteja e Versajës", që shpjegon se si modelet unike dhe theksimi i diversitetit nëpër sfilata
kishin një efekt pozitiv në industrinë amerikane të modës. Më 28 nëntor 1973 pesë dizajner
amerikanë të modës garuan kundër pesë prej dizajnerëve më të mirë francezë në një shfaqje
të modës që u mbajt në Paris. Ekipi amerikan ishin ,Bill Blass, Oscar De la Renta, Anne
Klein, Stephen Burrows dhe Halston dolën kundër francezëve si ,Pierre Cardin, Emanuel
Ungaro, Marc Bohan i Christian Dior dhe Yves Saint Laurent. Ndërsa konkursi dyshohej të
ishte në favor të Francës, kombinimi i stilit, qëndrimit dhe shfaqjes së modeleve të Amerikës
e bëri natën të paharrueshme në historin e modës. Aspekti që krijoi një spektakël atë natë në
favor të Amerikës ishte fakti që nga 36 modele, dhjetë ishin afro-amerikane. Larmia e
modeleve u tha se kishte rritur shfaqjen sepse guximi i modeleve afrikano-amerikane e
entuziazmoi audiencën franceze. Sot dizajnerët e modës kanë ende një preferencë për një
model të caktuar, dhe ndërsa shumica shprehen se raca nuk ka ndikim në zgjedhjen e
tyre,modelet që ecin në shumicën e sfilatave të NYFW vazhdojnë të jenë me shumicë të
bardha. Kjo mungesë e diversitetit shkakton implikime ekonomike për gratë që duan të
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ndjekin një karrierë në modelim.Edhe shumë media e bëjnë këtë gjë duke përquar tek
shikuesit se qfarë është e “bukur”, duke mos shfaqur modele me ngjyra, nënkupton që
bukuria është ekskluzive për modelet e bardha.

2.5.1 Zgjedhja dhe Preferenca e Modeleve

Drejtorët e shfaqjeve punojnë ngushtë me dizajnerët në mënyrë që të sigurohen që modelet e
duhura janë zgjedhur për shfaqje. Shumica e modeleve zgjedhen përmes agjencive që kanë
punuar pa u lodhur për të gjetur modele që përputhen me shijen e dizajnerit.Shumica e
agjencive përpiqen të gjejnë modele qe përputhen pothuajse me të gjitha stilet. Nga
këndvështrimi i dikujt që punon në industrinë e modës, modelet mund të kërkohen bazuar në
pamjen e tyre dhe sa mirë ato përshtaten në disa ideale që konsiderohen në modë në atë kohë.
Modelet që nuk futen në këtë trend nuk ka gjasa të zgjidhen për të ecur në pasarelën e modës.
Në të gjithë globin, modelet e modës kanë kapluar kopertinat e revistave, janë paraqitur në
fushata reklamash dhe kanë shëtitur pasarela të panumërta për vite me rradhë. Sapo këto
modele të dalin në pistë, ato shndërrohen në pëlhurë të bardhë që mund të pikturohen.
Sidoqoftë, në realitet modelet janë qenie njerëzore që përbëhen nga shumë subjektivitete, dhe
nuk janë thjesht pëlhura të bardha ku ti mund të bësh çfarë të duash. Etnitë e modeleve janë
shënues vizual që nuk mund të ndahen nga koncepti i përgjithshëm që dizajneri dëshiron të
portretizojë.

2.5.2 Modelet e modës dhe dominimi

Moda mund të identifikohet nga individë brenda një kulture ose grupi të caktuar shoqëror,
dhe më pas interpretimet mund të bëhen nga ata që e konsiderojnë veten pjesë të veshjeve të
portretizuara. Kjo mund të ndodhë pa marrë parasysh gjininë, grupmoshën, klasën dhe të
tjerë. Komunikimi joverbal përmes veshjeve mund të përshkruhet nga modelet semiotike ose
‘strukturore’ të cilat janë përshkruar nga Malcolm Barnard në “Teorinë e Modës”. Dominimi
ekziston në shoqëritë në të gjithë botën dhe ndryshon nga një vend në tjetrin.
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Dominimi përcaktohet në detaje nga Susan Kaiser (2012) në Studime të Modës dhe Kulturës,
duke deklaruar se dominimi brenda një shoqërie të caktuar mund të promovojë interesa që
nuk kanë asnjë lidhje me publikun e gjerë, megjithatë ata ende mbizotërojnë. Kjo do të thotë
që ndërsa një shoqëri mund të përbëhet nga individë me ngjyra, prapëseprapë mund të ketë
modele të bardha që përdoren për të reklamuar artikuj brenda mediave.Konkursi “Ford
Supermodel of the world”, ka qenë rreth 30 vjet, dhe çdo vit një supermodele fiton një
kontratë 250,000 dollarë me Ford Models së bashku me çmime të tjera. Një konkurs që
përfaqëson supermodelet e botës duhet të marrë parasysh patjetër të gjitha modelet e
ndryshme që vinë nga shumë vende të botës. Por ishte në vitin 2008 që fituesja e parë aziatik,
Hyoni fitoi konkursin dhe tronditi botën.
Shanghai Tang, një kompani luksoze e veshjeve, e frymëzuar nga kultura tradicionale kineze,
kishte marrë vendim në të kaluarën për të mbajtur ekuilibrin midis modeleve aziatike dhe
modeleve Kaukaziane, por kohët e fundit drejtoresha krijuese Ooi mori vendimin për të
përdorur kryesisht modele aziatike,ajo thoshte se besimi tek gratë aziatike ishte rritur në
mënyrë te habitëshme në 10 vitet e fundit.

2.5.3 Ngjyra dhe Moda
Diversiteti në pistë është një temë që diskutohet në forma të ndryshme herë pas here brenda
industrisë së modës, por trajtimi i modeleve bazuar në tonin e lëkurës është gjithashtu një
temë që po tërheq vëmendjen brenda industrisë së modës. Kushtet si “lëkurë shumë e bardhë
“ dhe “lëkurë të errët” zbulojnë steriotipe të individëve që janë përjetësuar brenda grupeve të
ndryshme racore.Kopertinat dhe reklamat e revistave vazhdojnë të ndriçojnë lëkurën,të
aktoreve dhe artistëve për të krijuar një pamje më “të bukur” që promovon besimin se individi
nuk ishte mjaft i përsosur në ngjyrimin e tyre të vërtetë. Shfaqja e Victoria’s Secret në vitin
2015 përfshinte Leomie Anderson, një nga tetë modelet e zeza që kaluan pistën nga një linjë
e 44 vajzave. Ideja e modeleve me ngjyë të bardhë që janë më të njohura në pistën e modës,
zakonisht lë modelet me ngjyrë të lëkurës më të errët të refuzohen për shumë shfaqje nëpër
pista për shkak të diskriminimit.Shumë grupe dhe individë përdorin media sociale dhe bloge
për të folur kundër mungesës së diversitetit gjatë shfaqjeve të New York Fashion Week me
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qëllim të ngritjes së vetëdijes. Jezebel është një webfaqe që i siguron publikut numrat e saktë
të modeleve me ngjyrë që ecnin gjatë New York Fashion Week. Faqja e tyre shpërndan një
raport të modeleve që rendit secilën modele të ngjyrave që ecën në shfaqje për çdo sezon.
Raporti përfshin dizajnerët që prezantuan një shfaqje që kishte modele me ngjyrë atë sezon,
dhe dizajnerët që nuk kishin ndonjë modele me ngjyrë.
Bethann Hardinson, një ish-model, ka punuar Koalicionin e Diversitetit për të vënë në dyshim
mungesën e modeleve të zeza në pistën e modës. Koalicioni i Diversitetit ndihmon në
ndërgjegjësimin për mungesën e diversitetit në industrinë e modës duke ekspozuar racizmin
që ndodh në pistën e modës. Qëllimi i Hardinson është të ndërgjegjësojë faktin se numri i
modeleve të zeza në pistë po zvogëlohet që nga fundi I viteve ’90.
Dizajnerja me përqindjen më të lartë të modeleve me ngjyrë në pistën për sezonet e vjeshtës
dhe pranverës ishte Tracy Reese. Ajo prezantoi koleksione me më së shumti modele me
ngjyrë në pistë me 51% të modeleve me ngjyrë gjatë vjeshtës 2011, 50% gjatë vjeshtës 2012,
29% gjatë vjeshtës 2013, 55% gjatë vjeshtës 2014 dhe 55% gjatë vjeshtës 2015 dhe gjatë vitit
2008 kishte diku rreth 80%.Mirëpo viti që në industrinë e modës kishte më shumë diversitet
dhe larmi nëpër shfaqje ishte viti 2019 por deri atëherë kishte shumë pak.Duke bërë bashk
vendet më të njohura të modës si,Milani,Parisi,Londra dhe New York kemi një statistikë se
sa modele me ngjyrë kanë marrë pjesë në shfaqjet e dizajnerëve.Në pranverën e vitit 2015
kishin marrë pjesë vetëm 17% modele me ngjyrë,vjeshtë 2015 kishin marrë pjesë 20%
modele me ngjyrë,pranverë 2016 kishin marrë pjesë 22.4%,vjeshtë 2016 kishin marrë pjesë
24.7%,pranverë 2017 kishin marrë pjesë 25.4%, vjeshtë 2017 kishin marrë pjesë
27.9%,pranverë 2018 kishin marrë pjesë 30.2%, vjeshtë 2018 kishin marrë pjesë
32.5%,pranverë 2019 kishin marrë pjesë 36.1%.

2.6

Dizajnerët me ngjyrë në mode

Industria e modës është një industri mjaft sfiduese dhe e vështirë,të jesh një person me ngjyrë
dhe të jesh pjesë e kësaj industrie është akoma më e vështirë.Këtu do të flasim për disa nga
dizajnerët me ngjyrë që kanë hyrë në historin e industris së modës.Shumë krijime të
dizajnerëve me ngjyrë nuk janë përfillur ose janë injoruar vetëm për faktin se ato i takojnë
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një race tjetër,për shembull jo shumë kush e dinë se gruaja që krijoi fustanin që Jackie
Kennedy kishte veshur kur u martua me John F. Kennedy ishte një grua e zezë e quajtur Ann
Lowe,ose që kuratori I parë amerikan në Paris ishte një njeri i zi me emrin Jay Jaxon.Vetëm
se kultura komerciale ka zgjedhur të injorojë këta burra dhe gra, nuk do të thotë se ata nuk
kanë bërë përparime.


Zelda Wynn Valdes

Zelda Wynn Valdes është konsideruar si dizajnerja e parë e modës afrikano-amerikane.
Lindur më 1905, në Chambersburg, Pensilvani, ajo filloi karrierën e saj në New York, në
dyqanin e rrobave të xhaxhait të saj në White Plains, New York. Jo vetëm që ajo mori pjesë
në krijimin e kostumit të Playboy Bunny në vitet 1950, por gjithashtu punoi me aktorë të
shquar si Dorothy Dandridge, Ella Fitzgerald, Joyce Bryant dhe Mae West. Për dasmën e
vitit 1948 të Marie Ellington dhe Nat “King” Cole, ajo veshi gjithë me fustanat e nusërisë.
Më 1948, ajo u bë gruaja e parë e zezë që zotëronte një dyqan në Broadway në New York.
Ajo e quajti Chez Zelda. Valdes u emërua gjithashtu presidente e kapitullit në New York të
Shoqatës Kombëtare të Stilistëve të Modës dhe Aksesorëve. Ajo vdiq në 2001 në moshën 96
vjeç.


Ann Lowe

Ann Lowe lindi në Klejton, Alabama në 1898, mbesa e një skllave rrobaqepëse dhe një
pronare e një plantacioni të bardhë. Lowe mësoi të qepte nga gjyshja dhe nëna e saj. Kur
ishte 16 vjeç, ajo krijoi katër fustane për Zonjën e Parë të Alabama. Në moshën 19 vjeçare,
ajo mori pjesë në S.T. Shkolla e Dizajnit dhe Rrobaqepësisë në New York, dhe në moshën
21 vjeçe, hapi dyqanin e saj të veshjeve në Tampa, Florida. Ajo u kthye përsëri në New York
në 1929, për të hapur dyqanin e saj në Harlem. Veshjet e saj u shitën në Neiman Marcus,
Henri Bendel dhe Saks Fifth Avenue. Lowe bëri fustanin për Jacqueline Bouvier kur u martua
me John F. Kennedy në vitin 1953. Ajo vdiq në 25 shkurt 1981, pas një sëmundjeje të
gjatë.Dymbëdhjetë nga fustanet e Lowe ishin në shfaqje pas hapjes së Muzeut Kombëtar të
Historisë dhe Kulturës Afrikano-Amerikane në vitin 2016. Ndërkohë, fustani i nusërisë i
Jackie Kennedy Onassis është në vizitë në Bibliotekën Kennedy në Boston, Massachusetts.16
16

Channing Hargrove, 18.09.2017, ” 11 Black Designers The World Needs To Stop
Forgetting ”,[ https://www.refinery29.com/en-us/2017/09/172028/black-fashion designers#slide-2]
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Arthur McGee

Arthur McGee lindi në Detroit, Miçigan në vitin 1933. Në vitin 1951, ai fitoi një konkurs
vendor për të marrë pjesë në Shkollën e Dizajnit Traphagen në New York. Ai vazhdoi të
përfundojë gradën e tij në Institutin e Teknologjisë së Modës, ku studioi nën Charles James.
Në vitin 1957, McGee u bë dizajneri i parë i zi që drejtoi një dhomë të Seventh Avenue, për
etiketën Bobbie Brooks, e cila deri në vitin 1964 ishte bërë një nga prodhuesit më të mëdhenj
të veshjeve në Shtetet e Bashkuara. Ai hapi dyqanin e tij në St. Marks Place në New York
menjëherë pas kësaj, ku ai veshi artistë të tillë si Lena Horne, Cicely Tyson dhe Stevie
Wonder.


Jay Jaxon

Jay Jaxon lindi në Queens, New York në 1941 dhe u prezantua në industrinë e modës nga e
dashura e tij në atë kohë që ishte rrobaqepëse. Përfundimisht ai u nis për në Paris, duke kaluar
kohë në Yves Saint Laurent dhe Christian Dior. Në vitin 1965, në moshën 24 vjeç, ai mori
përsipër shtëpinë e Jean-Louis Scherrer, duke e bërë atë jo vetëm couturierin e parë të zi, por
edhe couturierin e parë amerikan. Më vonë në karrierën e tij, ai do të punonte në emisione
televizive si Ally McBeal dhe American Dreams. Ai vdiq në vitin 2006 në moshën 65 vjeç
pas një sëmundje.


Jon Haggins

Lindur në Florida në 1943, Jon Haggins debutoi në koleksionin e tij në 1966, jo shumë kohë
pasi u diplomua në Institutin e Teknologjisë së Modës. Ai krijoi këmisha në vitet ‘70, dhe
më vonë u tërhoq për të bërë veshje mbrëmjesh për Diana Ross, Joan Collins, Helen Gurley
Broën dhe Farrah Fawcett.


Stephen Burrows

Stephen Burrows lindi në New Jersey në vitin 1943. Ai studioi në Institutin e Modës së
Dizajnit. Ai punoi së bashku me Andy Warhol dhe shumë shpesh mund të shiheshin në disko
në krijimet e tij. Ai ishte i vetmi dizajner i zi që mori pjesë në Betejën e Versajës, një shfaqje
historike e modës e mbajtur në Versajë në 1973, që u përballën pesë stilistë francezë (Yves
Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Christian Dior, dhe Hubert de Givenchy)
kundër pesë dizajnerët amerikanë (Anne Klein, Bill Blass, Oscar de la Renta dhe Halston, së
bashku me Burrows). Në të njëjtin vit, ai debutoi një linjë të brendshme femrash që u shit në
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të gjitha butiket më të mëdha të kohës. Në vitin 1978 Farrah Fawcett veshi veshjen e tij me

zinxhir të artë në Academy Awards, dhe Zonja e Parë Michelle Obama veshi një kostum të
verdhë,për ngjarje të shumta zyrtare në 2010.


Willi Smith

Willi Smith lindi në Filadelfia, Pensilvani në 1948 dhe studioi artin komercial dhe
ilustrime,përpara se të shkonte në New York për të studiuar modën në Parsons The New
School for Design. Gjatë gjithë karrierës së tij ai bashkëpunoi me Spike Lee, artistin Christo,
dhe madje projektoi veshjen e dasmës që Mary Kane kishte veshur kur u martua me Peter
Parker në librin komik Spider-Man në 1987. Në 1988, një vit pas vdekjes së tij, Smith u
nderua nga kryetari i bashkisë së New Yorkut David Dinkins, I cili shpalli 23 shkurt “Ditën
e Willi Smith”. Ai gjithashtu ka një pllakë në Fashion Walk of Fame në Avenue Seventh.


Jeffrey Banks

Jeffrey Banks lindi në 1955 dhe filloi si asistent në Ralph Lauren dhe Calvin Klein ndërsa
ndiqte studimet e tij të modës në Institutin Pratt dhe Parsons School of Design.Ai e nisi
brendin e tij të veshjeve për veshje për burrat në vitin 1977. Kohët e fundit, ai ishte bashkautor
i Perry Ellis: Një Amerikan Origjinal, një libër për stilistin e famshëm amerikan.


Patrick Kelly

Patrick Kelly lindi në 1954 në Vicksburg, Misisipi dhe studioi art në Parson School of
Design. Kelly ishte duke punuar si një rrobaqepës i papaguar në një dyqan Yves Saint Laurent
në Atlanta, kur në vitin 1988 Pierre Bergé pagoi personalisht për të,për të nxjerrë brendin e
tij, Patrick Kelly Paris. Ai vazhdoi të bëhet personi i parë me ngjyra që u pranua në të
famshmet Chambre Syndicale du Pret-a-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode. Ai
vdiq kur ishte vetëm 35 vjeç në 1990 pas ndërlikimeve nga SIDA. Në vitet që pasuan,
retrospektivat e veprës së tij u shfaqën në Muzeun e Brooklyn, dhe Muzeun e Artit të
Filadelfias.

17
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Dapper Dan

Dapper Dan lindi në Harlem dhe krijoi veshje që binin në sy, sende lëkure dhe pjesë të
brendshme makinash, zakonisht me logot e dizajnerëve të paautorizuar në vitet ‘80 dhe ‘90,
derisa përfundimisht u detyrua të mbyllte atelierin e tij për shkak të padive për shkeljen e të
drejtave të autorit. Puna e tij u paraqit në filmin “Paid In Full” dhe fytyra të famshme si Mike
Tyson, Floyd Mayweather Jr dhe LL Cool J. Ai ka punuar me Gucci për të rihapur atelierin
e tij në Harlem dhe vitin 2018,hapi një atelie të re në Lenox Avenue,Dapper Dan of Harlem,
dyqani i parë i modës së shtëpive luksoze në Harlem.


Patrick Robinson

Patrick Robinson lindi në 1966 në Tenesi dhe ndoqi shkollën e re të Parsons të Dizajnit.
Robinson ka punuar për Patrick Kelly, Armani dhe Anne Klein, përpara se të nisë koleksionin
e tij në 1996. Në 2004 ai u nominua për një CFDA Award për Emerging Talent në Readyto-Wear, dhe tre vjet më vonë ai hartoi një koleksion për Target’s GO Linja ndërkombëtare.
Që atëherë ai ka qenë Nënkryetar Ekzekutiv I Dizajnit në The Gap, dhe Drejtor Global
Creative I Armani Exchange.

2.7

Islamofobia,diversiteti dhe moda

Shembulli i parë i islamofobisë në modë fillon me një festival spanjoll që festohet për 250
vjet rradhazi nga viti 1538 e deri më tani. Moros y Cristianos feston humbjen e komunitetit i
Maurëve në qytetet e krishtera në Spanjën e Jugut. Maurët ishin banorët muslimanë të
Magrebit, Gadishullit Iberik, Siçilisë dhe Maltës gjatë Mesjetës. Maurët fillimisht ishin
autoktonët Maghrebine Berbers. Emri u vu më vonë edhe për arabët. Gjatë festivalit, qytetarët
e qytetit vishen me kostume që imitojnë modelet e Maurëve dhe luftëtarëve të krishterë. Në
shumicën e fotografive të këtyre kostumeve, Maurët portretizohen në një mënyrë ekstremisht
të pasaktë që pothuajse gjithmonë i mbulojn fytyrat, duke i bërë ata vështirë të dallohen dhe
në dukje më pak njerëzorë sesa kundërshtarët e tyre. Nga ana tjetër, kostumet e krishtera janë
përgjithësisht më të sakta historike, e lënë fytyrën të zbuluar dhe kryesisht të pangjyrosura.
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Festivali është parë si argëtues dhe i pafajshëm por mbart konotacione të njerëzve marorianë
dhe trashëgimtarëve të tyre si njerëz që do të rrihen dhe dëbohen.
Në një anë tjetër të botës kjo gjë është shumë e përhapur si dukuri sidomos në Kinë. Sot
Tibetasit nuk janë shpërngulur kryesisht nga bashkësia muslimane, por më shumë nga
kolonët kineze që u zhvendosën në okupimin e Tibetit nga Republika e Kinës. Megjithëse
komunitetet tibetase dhe ato muslimane e gjejnë veten pakicë, atmosfera e islamofobisë është
akoma e pranishme, duke e bërë komunitetin musliman me të drejtë të frikësohet për jetën
dhe jetesën e tyre. Një pronar i restorantit, Ma Zhongyang, i intervistuar në Golog nga Los
Angeles Times thotë, “shumë myslimanë kanë ndalur të veshin kapele tradicionale të bardha
që identifikojnë fenë e tyre. Shumë gra tani veshin një rrjet për flok në vend të një shalli.
Meqenëse xhamia më e afërt u dogj në gusht, muslimanët luten në shtëpi,”në fshehtësi”.
Përderisa fotot klasike tregojnë dyndjen se si ne kryesisht ushqehemi me imazhe dhe histori
të grave myslimane që janë ose ekzotike dhe seksuale ose të përhumbura dhe të pafavorshme.
Në foton e famshme të National Geographic të vitit 1984 me titull “Vajza Afganistane”, e
vetmja gjë në kornizë përveç fytyrës së saj është mbulesa e saj,një simbol modern i Islamit.
Fytyra dhe shalli i saj janë të ndyra, sytë e saj janë të zemëruar dhe të frikësuar duke
përmbledhur në mënyrë të përsosur stereotipin e gruas së shtypur muslimane. Vajza
Afganistane dhe fotografitë si ajo ndihmojnë në krijimin e një imazhi shoqëror të grave
myslimane si viktima që “reflektohet përmes përsëritjes së lajmeve që përshkruajnë
konfliktet (psh. Konfliktet afgane ose algjeriane në të cilat gratë janë viktima të qarta).
Në 2010, qeveria franceze miratoi një vendim për të përjashtuar çdo mbulim të fytyrës që do
të “vinte në dyshim mundësinë e marrëdhënieve të hapura ndërnjerëzore”.Kjo dukuri
vazhdon akoma të jetë shumë e përhapur në botë,përgjatë gjithë këtyre viteve në industrinë
e modës nuk kemi parë asnjëherë ndonjë modele të mbuluar.Viti 2019 ishte viti kur për herë
të parë pamë një modele të mbuluar muslimane dhe ajo është Halima Aden. Modelja SomaliAmerikane lindi në Kenia në Kampin e Refugjatëve Kakuma, ku jetoi deri në moshën shtatë
vjeç përpara se të transferohej në Shtetet e Bashkuara. Në moshën 19 vjeç, Halima bëri tituj
kur ishte gruaja e parë që veshi një hixhab në konkursin e Miss Minnesota USA, ku ishte
gjysmëfinaliste.Ajo është ndër të parat modele muslimane që ka arritur të thyej këtë tabu.
Diversiteti në modelim ka qenë prej kohësh një problem dhe ndryshimi është i mirëpritur,nuk
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ekziston vetëm islamophobia por edhe ndjenja anti-aziatike gjë që ka bërë që edhe njerëzit
aziatikë të paragjykohen për pamjen e tyre dhe të mos konsiderohen të barabart me njerëzit
perendimor.Ndër modelet e para aziatike që kanë pasur mundësin ta përfaqësojnë
nacionalitetin e tyre janë, Liu Wen, Fei Fei Sun, Fernanda Ly, Tao Okamoto, Soo Joo Park,
Sui He e disa të tjera janë ndër të parat që kanë marrë pjesë nëpër shfaqje të modës duke
filluar që nga viti 2011.18

18

Fashion Able Islam, “Contemporary Appropriation”,[http://fashionableislam.
weebly.com/contemporary-appropriation.html]
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3
3.1

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Koleksioni “ÌON”,dhe racizmi

Koleksioni të cilin unë e kam quajtur “ÌON”,është i përbërë vetëm prej ngjyrës së
bardhë.Gjatë hulumtimit tim për këtë koleksion kisha shumë gjëra në mendje dhe kohë pas
kohe edhe disa ide ndryshonin por tema të cilën e zgjodha ishte shumë sfiduese dhe e
ndjeshme në të njejtën kohë,në fakt nuk isha e sigurt nëse jam në gjendje ta shtjelloj këtë
temë për shkak se ndoshta edhe shoqëria ku unë jetoj nuk janë ende gati ta marrin seriozisht
këtë temë.Në vendin ku jetojm ne,në Kosovë për fat të keq akoma ka disa barriera dhe racizmi
është prezent, ndoshta si pasojë e mentalitetit të mbrapambetur që është prezent kudo.
Normalisht në të gjithë botën ka lloje të ndryshme të njerëzve kjo as që vihet në dyshim por
unë po fokusohem në shoqërinë ku unë jam rritur dhe kam vepruar.Me pak fjalë sjellja e
shumë njerëzve që unë kam takuar dhe kam biseduar rreth temave të ndryshme e posaçërisht
kësaj më ka bërë të mendoj më thellë dhe ta studioi me shumë kureshtje këtë temë.Për mua
gjithmonë të gjithë njerëzit kanë qenë të njëjtë në aspektin fizik,asnjëherë nuk më ka pëlqyer
ta paragjykojë dikë vetëm nga pamja e jashtme,për shkak se gjithmonë kam menduar se secili
person në këtë planet është i veçantë dhe secili përderisa ka ardhur në këtë botë atëherë edhe
i takon kësaj bote.Nuk është e drejtë dhe askush nuk e ka atë të drejtë të gjykojë dikë tjetër
sepse po të ishin të gjithë njerëzit të sinqertë edhe pse brenda vetës këtë gjë e dinë,do ta
pranonin se askush nga ne nuk është perfekt dhe as që mund të jetë,por fatkeqësisht jo të
gjithë duan ta kuptojn këtë gjë.Shpesh më ka ndodhur kur kam biseduar më dikë rreth
njerëzve me ngjyrë të zezë,gjithmonë kam treguar se më pëlqejn njerëzit e kësaj race dhe
kanë një bukuri shumë të veçantë,reagimi i tyre ka qenë një shikim i çuditshëm ose përgjigjja
e tyre ka qenë, lëkura e tyrë është shumë e errët si mund të pëlqesh dikë që duket ashtu,dhe
në fakt më është dukur shumë absurde që moshatarët e mi kanë ende një mentalitet të tillë
dhe jam ndjerë shumë e dëshpëruar se akoma në këtë shekull në të cilin jemi,dikush
paragjykohet për shkak të ngjyrës së tyre.Duke pasur gjithë këto gjëra në mendje unë vendosa
që ta marrë racizmin si temë dhe ta shtjelloi më tej dhe të paktën të përpiqem të ndryshoj
sado pak këtë gjë.
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3.1.1 Disa momente raciste
Racizmi ka ekzistuar dhe ekziston akoma në të gjithë botën dhe për momentin është një ndër
problemet kryesore të njerëzimit.Këtu do të paraqes disa nga momentet të racizmit nëpër
fusha të ndryshme që njerëzit e zinjë i kanë përjetuar gjatë gjithë kohës.

Figura 15.Killing of George Floyd

Figura 16.How slavery became the economicEngine of the souths

Figura 17.Vivien Leigh and Hattie
McDaniel in Gone With the Wind.

Figura 18.Protesters took to the streets
of London after the killing ofGeorge Floyd by polic
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Figura 19.White-Washed Runways

Figura 20.Racist Moments in Fashion

Figura 21.Un-Fashionable Racism
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3.1.2 Muza dhe qëllimi i koleksionit
Duke i mbledhur të gjitha informatat që kisha fillova të hulumtoj edhe në aspektin vizual dhe
përderisa zgjedhja disa foto për tabelën e inspirimit,pash një foto të një vajze me ngjyrë të
zezë e veshur me të bardhë e cila më tërhoqi menjëherë vëmendjen dhe vendosa ta bëjë pjesë
të tabelës së inspirimit.Në tabelën e inspirimit vendosa forma organike dhe si inspirim
kryesor ishte racizmi dhe si muzë kam pasur një vajzë e cila quhet Tebogo Ribane.Tebogo
është një vajzë nga Afrika e Jugut e cila mirret me modelim dhe dizajn,së bashku më motrën
e saj dhe vëllaun kanë krijuar një kompani që quhet “Dear Ribane”,dhe mirren me dizajn dhe
kampanja të ndryshme.Dear Ribane ka kapur tashmë zemrat e audiencës ndërkombëtare dhe
ka interpretuar dhe ekspozuar në Amsterdam, Liberty London, Norient Musik dhe Film
Festival (Zvicër), Cointreau #DreamDareCreate (Londër). Ata gjithashtu kanë punuar në
fushata ndërkombëtare me Kenzo, CHANEL #TheFifthSense No.4, revista ID, iPhone7,
Nike, Carhartt UK, EDUN, dhe RedBul.Pas informative për Tebogon kam kontaktuar me të
dhe ajo ka qenë shumë bashkëpunuese por duke qenë shumë larg nga njëra tjetra mënyra
virtuale ka qenë i vetmi kontakt por Tebogo ashtu edhe unë shpresojmë që një ditë ajo mund
të vesh këtë koleksion.Pas bisedës me të ajo më dërgojë këtë mesazh lidhur me atë se qfarë
ne duam që bota të di për këtë koleksion dhe qfarë mesazhi duam të përcjellim,duke thënë:
“Përshëndetjë botë mirësevini në imagjinatën e Tebogo Ribanes që është shumë e shtrejt por
edhe shumë e rëndësishme për të gjithë ne.Imagjinata është çelësi i barazisë dhe pastërtisë
sepse është diçka që vjen me ty dhe është brenda teje,ky koleksion të cilin engjulli im ka
zgjedhur ta krijoi ka të bëjë në lidhje më ngjyrat dhe të kuptosh se ku është e supozuar të
shkojmë me imagjinatën tonë dhe jo më mendimet tona,me fuqitë tona apo perceptimet
tona.Imagjinata është shumë e shtrenjtë,mirësevini në botën ku ne besojmë në ndryshime dhe
në të qenurit dhe të jetuarit përmes imagjinatës që nuk ka asnjë fshirje,asnjë ngjyrë asnjë fuqi
por vetëm besonë dhe e dëshiron formën më të pastërt,duke rishkruar historitë tona tani në
simbol të shpresës dhe mirëkuptimit.Ne besojmë që ndryshimi është brenda nesh dhe ne jemi
këtu për ta bërë atë.”
Së bashku kemi dashur të paraqesim një botë ku të gjithë do të ishim të barabartë pa ndonjë
dallim apo paragjykim.Gjatë skicimit të veshjeve hasa pak në vështirësi pasi që kisha shumë
ide dhe nuk mund të vendosja,por pas shumë skicimeve vendosa të shkoj me diçka shumë të
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thjeshtë sepse nuk dëshiroja të krijoi diçka shumë vulgare apo të ndërlikuar por diçka të
rrjedhëshme,të thjesht,të pastërt dhe duke luajtur me disa forma organike apo fallta.Unë
imagjinoja që personi që e vesh këtë koleksion e posaçërisht ato me ngjyrë ta ndjenin vetën
rehat dhe shumë lirshëm në këto veshje,duke rrezatuar dhe përcjellur dashuri,pastërti,bukuri
dhe mbi të gjitha barazi.Nga e gjithë kjo erdhi edhe emri i koleksionit “ÌON”,që rrjedh nga
gjuha irlandeze që në shqip do të thotë “pastërti” ose në gjuhën angleze do të thotë “pure”,dhe
duke pas si ngjyrë bazë të bardhën dhe temën të cilën kam shtjelluar ky emër i përshtatej
shumë mirë këti koleksionit.Me këtë kam dashur të tregoj pastërtin dhe bukurin e çdo personi
brenda dhe jashtë,sepse ne të gjithe kemi anën negative dhe pozitive,dhe nëse një personë ka
mësuar të urrej dhe të paragjykoj po injejti mund të mësoj të dashurojë dhe të respektojë të
tjerët.Duke filluar nga vetja,një nga një ne mund ta ndryshojmë këtë.

Figura 22.Tebogo Ribane

Figura 23.Dear Ribane, 2018,

Figura 24.Tebogo Ribane

by Jeffrey Rikhotso.
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4

METODOLGJIA

Qëllimi i këtij studimi ishte të shfaq se si racizmi ka ndikuar në industrinë e modës që shumë
vjet dhe për të provuar efektin e edukimit në ndryshimin e mundshëm duke i informuar
njerëzit rreth kësaj teme dhe për të i vetëdisuar se racizmi është një problem shumë i madh i
cili nuk duhet të anashkaluar.
Metoda që kam përdorur për të punuar këtë tezë ka qenë më së shumti hulumtimi në
internet,duke shikuar shumë punime nga më të ndryshmet.Në fillim kam mbledhur shumë të
dhëna rreth temës të cilën kam zgjedhur dhe pastaj kam analizuar secilin shkrim që kam
gjetur.Duke mbledhur gjithë këto të dhëna kam arritur të përpilojë atë se qfarë unë kam
dashur të shpreh me këtë temë.
Me ndihmën e mentores sime kam gjetur edhe disa libra online rreth kësaj teme dhe që kanë
pasur material të mjaftueshëm dhe më kanë ndihmuar shumë.
Një tjetër metodë ka qenë edhe bisedimi me muzën time Tebogo Ribane e cila është nga
Afrika e Jugut dhe më ka informuar pak a shumë rreth saj.Ajo i përket racës së zezë dhe duke
qenë se ka përjetuar gjykimet dhe fjalët e ndryshme për shkak të ngjyrës së lëkurës së saj,ishte
personi i duhur i cili mund të filste për këtë temë.Gjatë bisedimit me të,më tregoi se ajo është
lodhur nga paragjykimet dhe se dëshiron një botë tjetër ku imagjinata është çelësi i barazisë
dhe pastërtisë,një botë ku nuk ka asnjë fshirje,asnjë ngjyrë asnjë fuqi por vetëm besonë dhe
e dëshiron formën më të pastërt.

4.1.1 Teknika dhe materiali i përdorur në koleksion

Në këtë koleksion kam përdorur teknikën e falltave dhe formave më organike.Ka qenë
sfiduese dhe pak e vështirë por në të njëjtën kohë shumë e vlefshme dhe e bukur sepse kur e
sheh produktin final atëherë e shikonë që e gjitha ia ka vlejtur duke qenë koleksioni i parë i
imi dhe e kam punuar me shumë dashuri.Më lartë e thash se kam dashur të përdorë forma më
organike dhe prandaj kam përdorur falltat duke dashur gjithashtu të tregojë që ato që veshin
këtë koleksion mund të ndihen të barabartë por edhe mbretëror në të njejtën kohë,sepse ka
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shumë shembuj në histori që tregojnë përdorimin e falltave në rrobat e familjes
mbretërore.Për shembull, Mbretëresha Elizabeth kishte veshur një jakë me fallta të quajtur
Ruff që u bë simbolike e epokës së saj.Gjithashtu edhe në në Egjiptin e vjetër, rrobat me
fallta u konsideruan të denjë për mbretëresha dhe faraonë, siç thuhet nga rrobat egjiptiane të
gjetura në Kings’ Valley. Në Muzeun e Fabrics Lyon ka një pallto të rrallë me fallta të
realizuar në periudhën 1960 dhe një tjetër të ngjashme me këtë, së bashku me rrobat e tjera
të lashta egjiptiane, ndodhet në hapësirën e modës dhe tekstileve të Muzeut Paris Louvre.Disa
nga dizajnerët që kanë përdorur fallta në koleksionet e tyre janë si për shembull Issey Miyake
i cili është një stilist japonez,ai është i njohur për modelet e tij të veshjeve teknologjike,
ekspozitat dhe aromat, të tilla si L'eau d'Issey, e cila u bë produkti i tij më i njohur.Në vitin
1988, Miyake filloi të eksperimentojë më tej me fallta,ky eksperiment çon në ndryshime të
mëtutjeshme dhe në vitin 1993, lindi linja “PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE”19.Kjo linjë
e re ishte zgjidhja e përsosur, elegante,praktike dhe e përballueshme për nevojat e një gruaje
moderne, duke mundësuar me lehtësi përshtatjen e veshjes në punë dhe në pjesën tjetër të
ditës,kështu duke iu përshtatur nevojave të saj të ndryshme.Pastaj e kemi edhe një tjetër artist
spanjoll

Mariano Fortuny i cili ishte edhe stilist që regjistroi shumë shpikje të

jashtëzakonshme. Patenta e tij më e suksesshme ishte për fustanin Del Delphos të cilin e
krijoi për herë të parë në vitin 1907.Ishte një fustan i mëndafshtë me fallta të imëta i cili
përfaqësonte formën klasike, ideale. Së bashku me gruan dhe muzën e tij, Henriette Negrin,
Mariano Fortuny shpiku këtë teknikë të falltave, duke kundërshtuar të gjitha tendencat e
modës në atë kohë.Ky lloj dizajni shumë i sofistikuar theu të gjitha kufizimet e modës së
grave në atë kohë dhe çliroi formën femërore nga korset, duke ndryshuar përgjithmonë
fytyrën e modës.Në koleksionin Vjeshtë/Dimër 2011 Stella McCartney e inspiruar nga Issey
Miyake kishte krijuar punime të ngjashme si Miyake me fallta të imëta me mangë
voluminoze.Në vitet e fundit falltat janë paraqitur në një metodë më ndryshe nga Irin Van
Herpen e cila ka ndërtuar karrierën e saj me një qasje eksperimentale ndaj modës, duke
përdorur materiale aq të ndryshme sa silikoni, dantella metalike, filetimet e hekurt dhe qelqi.
Koleksionet e saj të modës së lartë janë kombinime artizanale tradicionale me teknika
19

Issey Miyake,” The Concepts and Work of Issey Miyake”,[http://mds.isseymiyake
.com/im/en/work/]
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dixhitale siç janë prerja me lazer, trillimi dixhital dhe printimi 3D.Në krijimet e saj mund të
shohim shumë fallta,Syntopia është koleksioni i vitit 2018 ku veshjet ishin të punuara me
fallta dhe “liquid-coated” për shumë veshje të koleksionit të frymëzuara nga zogjtë gjatë
fluturimit. Organza mëndafshi e tejdukshme ishte me fallta,kjo është një teknik e re në modë
dhe po mere shumë vëmendje.Ky ishte gjithashtu frymëzimi për një instalim kinetik të bërë
në bashkëpunim me Lonneke Gordijn dhe Ralph Nauta të Studio Drift.
Materiali të cilin kam përdorur për këtë koleksion është saten i bardhë i cili ka pak elasticitet
dhe i dendur. Saten është një pëlhurë luksoze që është çmuar me shekuj. Me kalimin e viteve,
është përdorur për veshje të bukura,për mbulesa, fustana dasme, këpucë baleti, veshje të
mbrendshme të grave, madje dhe veshje për uniforma atletike. Historia e satenit shtrihet nga
Lindja e Largët në botën moderne perëndimore. Saten është një lloj pëlhure e çmuar me një
strukturë të butë. Pjesa e përparme e materialit është e lëmuar dhe me shkëlqim, ndërsa pjesa
e pasme e materialit është matt. Formuar fillimisht nga gërshetimi i fibrave të mëndafshta,
satenët modernë mund të bëhen nga fije mëndafshi, poliesteri ose fije artificiale. Sateen, një
pëlhurë e ngjashme, është bërë nga fije pambuku. Termi saten filloi në mesjetë, dhe u përdor
për herë të parë për të përshkruar një diqka luksoze,mëndafsh të rëndë, i njohur edhe si
samite(samite:një pëlhurë e pasur mëndafshi e gërshetuar me fije ari dhe argjendi, e përdorur
për bërjen e rrobave dhe dekorimit në mesjetë). Artistët e tekstilit kinez kanë krijuar prej
kohësh saten të bukur të përdorur në rroba.Sateni ishte një material shumë i njohur në
Kinë,Arabi dhe Evropën perëndimore gjatë mesjetës.Materiali u bë i njohur në Itali gjatë
shekullit të 12-të. Deri në shekullin XIV, materiali ishte gjerësisht i disponueshme në të gjithë
Evropën, por për shkak të kostos së saj ajo vishej më së shpeshti nga mbretëria. Llojet e
satenit përfshijnë “crepeback”, e cila është bërë nga fije krepi, si dhe saten i stilit antik, i cili
krijohet duke përdorur "slubs" të cilat janë fije me zona të trasha dhe të hollë. Saten pantofla
përdoret për këpucë, dhe saten Duchesse është një lloj sateni i freskët që çmohet për t’u
përdorur në fustanet e dasmave dhe veshjet e tjera zyrtare.
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5

REZULTATI

Me këtë punim unë kam arritur të kuptoj dhe të informohem më shumë rreth racizmit gjë që
më ka bërë edhe më mendje hapur.Kam arritur të mësoj shumë gjëra të reja dhe se si racizmi
ka ndikuar në industrinë e modës.
Dhe në përfundim mund të them se ky lloj problemi akoma ekzistonë mes njerëzve dhe shihet
qartë në industrinë e modës,ku akoma kemi shumë më shumë dizajner e modele të bardha se
sa me ngjyrë.Shifrat bëjnë një diferencim shumë të madhë në këtë aspekt dhe kjo gjë ka qenë
e pranishme që shumë vite dhe ende nuk po zhduket. Sidoqoftë,gjatë këtij hulumtimi kam
arritur në mendimin se modelet që nuk i përshtaten standardeve të shumë shtëpive të modës
mbeten pakica. Problemi nuk është mungesa e një talenti të larmishëm për tu zgjedhur nga
stilistët dhe drejtorët e shfaqjeve.Problemi është se vetëm një pjesë e vogël e stilistëve shumica e tyre në New York - zgjedhin të kenë diversitet sezonë pas sezonit.
Në një studim që është bërë për vitin 2018 thuhet se modelet me ngjyrë kanë filluar të shfaqen
pak më shumë nëpër shfaqje.Nga 242 shfaqje dhe 7.608 paraqitje modelesh në New York,
London, Milano dhe Paris, 32.5 përqind ishin modele me ngjyrë, një rritje prej 2.3 pikë nga
30.2 përqind e Pranverës 2018.
Gjatë pistave të vjeshtës 2019 shfaqën më shumë modele me ngjyrë.Pas anketimit të 221
shfaqjeve dhe 7,300 paraqitjeve të modeleve, zbuluan se 38.8 përqind (rreth dy në çdo pesë)
të modeleve të hedhura në New York, London, Milano dhe Paris ishin me ngjyrë.
Kurse viti në të cilin jemi tani viti 2020 mund të them që është koha e ndryshimeve dhe kjo
vërehet edhe në industrinë e modës ku kishte më shumë larmi racore në pistat në Javën e
Modës në New York këtë sezon sesa ishte parë ndonjëherë më parë. Gati gjysma e modeleve
të hedhura në shfaqjet e New York ishin njerëz me ngjyra.Pas rishikimit të 2,327 paraqitjeve
të modeleve në 78 shfaqje kryesore,raportohet se, për sezonin Pranverë 2020, 46.8 përqind e
atyre në pistat e New York ishin modele me ngjyra, një fitim një pikë ndaj vjeshtës 2019.
Nuk ka dyshim se standardet e industrisë po ndryshojnë. Jo shumë kohë më parë, ideja që
pistat e New York-ut mund të kishin një raport gati 50-50 të modeleve të bardha me ato jo të
bardha ishte e paimagjinueshme. Akoma, puna është shumë larg. Përqindja e kastit të
madhësive, gjinive,moshave dhe racave veçanërisht kjo e fundit, ka nevojë për përmirësim
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të konsiderueshëm. Shpresojmë, në të ardhmen e afërt, ne do të shohim edhe përparim në ato
kategori.Përkundër kësaj unë gjatë hulumtimeve kam parë që njerëzit me ngjyrë janë shumë
të talentuar,janë të bukur,janë punëtorë dhe mund të arrijnë të bëjnë shumë gjëra madhështore
dhe mbi të gjitha ata nuk na gjykojnë për ngjyrën e lëkurës që ne kemi.

5.1 Tabela e inspirimit
Pas gjithe studimit të temës kam zgjedhur disa fotografi që më kanë inspiruar për ta punuar
këtë koleksion.Duke dashur që ky koleksion të ketë thjeshtësi dhe pastërti brenda vetes unë
si inspirim kam zgjedhur disa forma më organike dhe gjithashtu një muzë.

Figura 25.Wet-folded watercolour paper and adhesive. Richard Sweeney

Figura 26.Pleated Works - Richard Sweeney

Figura 27.Pink story. Tebogo Ribane

Figura 28.Fujikasa SunaMiyako Výstavné
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5.2

Ngjyra e bardhë

Ngjyra e bardhë në shikim të parë mund të duket shumë e thjesht dhe disa madje nuk e
konsiderojn as edhe ngjyrë.Por për mua e ka një kuptim shumë më të thellë dhe nëse ndalemi
dhe e hulumtojm më shumë atëherë e shohim se çfarë kuptimi mund të ketë ngjyra e
bardhë.Në rradhë të parë pa e analizuar më thellësisht unë e shoh atë si diçka të përsosur,të
pastërt, karakteristika themelore e saj është barazia, duke nënkuptuar drejtësi dhe
paanshmëri, asnjanësi dhe pavarësi.Duke pasur si temë racizmin unë zgjodha ngjyrën e
bardhë por jo rastësisht por me disa arsye,duke u bazuar në psikologji,në fizikë,e shumë
hulumtime rreth kësaj ngjyre.Fillimisht një ndër arsyet më të forta pse unë zgjodha këtë
ngjyrë është duke u bazuar në atë çka unë kam mësuar në lëndët si Fizika ose Astronomia
gjë që janë shumë te ndryshme me modën por që mua gjithmonë më kanë tërhequr.Gjatë
kohës sa kam mësuar këto lëndë më ka bërë shumë përshtypje “Efekti i prizmit ”,ku në vitin
1666, Isaac Njuton demonstroi se drita e bardhë mund të shpërthehej në ngjyrat e saj të
përbëra duke e kaluar atë nëpër një prizëm, duke përdorur pastaj një prizëm të dytë për t'i
grumbulluar ato. Njutoni gjithashtu kuptoi se drita e bardhë mund të ndahet në përbërësit e
saj sepse çdo rreze ngjyre devijohet nga qelqi i prizmës nga një sasi e ndryshme. Si rezultat,
Njutoni e kuptoi se kur drita e bardhë kalon përmes një mediumi transparent (si ajri) në një
tjetër (si xhami), përbërësit e saj zbërthehen për herë të parë sipas ngjyrës së tyre, dhe një
herë kur ato rindërtohen (përsëri në ajër, për shembull),kjo krijon një përhapje të rrezeve të
dritës me ngjyrë nga e kuqja në vjollcë, si ngjyrat e ylberit. Kjo ndarje e urdhëruar e rrezeve
me ngjyra njihet si "spektri". Spektri i dritës së bardhë përbëhet nga gjashtë ngjyra themelore
të rregulluara në një rregull specifik: të kuqe, portokalli, të verdhë, jeshile, blu dhe vjollcë.Pra
ngjyra e bardhë nuk është edhe aq e thjesht sa duket por ajo përmbanë në vete të gjitha ngjyrat
që ekzistojnë dhe kjo më së miri tregon që nuk duhet të bëjmë dallime mes njëri tjetërit sepse
ndoshta mund të dukemi të ndryshëm në pamjë fizike por në fund të fundit të gjithë jemi
njerëz dhe jemi të barabart ashtu sikur edhe ngjyrat ndoshta ekzistojn shumë ngjyra të
ndryshme por të gjitha vinë nga spektri i dritës së bardhë. Në të vërtetë, ato janë dritë e
bardhë, që shihen ndryshe,ata kurrë me të vërtetë nuk mund të ekzistonin fare pa dritën e
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bardhë.Kjo është një ndër arsyet pse unë kam përdorur vetëm ngjyrën e bardhë në koleksionin
tim duke dashur të tregojë se ti nuk duhet të gjykosh një njeri për shkak të ngjyrës së trupit
të tij sepse sikur një person me ngjyrë të bardhë ashtu edhe ai me ngjyrë të zezë brenda vetës
kanë shumë ngjyra të ndryshme por duhet të hulumtojmë më shumë brenda tij para se të
paragjykojm vetëm nga sipërfaqja.Dhe unë e imagjinoj kur një personë me ngjyrë të zezë e
vesh koleksionin tim dua që njerëzit të shohin që ai person nuk është vetëm një trup i zi që
gjithmonë gjykohet,por një personë si unë,si ti,si gjithë të tjerët që brenda vetës eshte shumë
unik dhe me shumë gjëra të bukura.
Dhe duke e marrë nga ana psikologjike për mua ngjyra e bardhë tregon diçka të pafajshme,një
tërësi është një ngjyrë e fillimeve të reja,nuk është stimuluese për shqisat, ajo hap rrugën për
krijimin e çdo gjëje që mendja mund të krijojë. E bardha përmban një ekuilibër të barabartë
të të gjitha ngjyrave të spektrit, duke përfaqësuar si aspektet pozitive ashtu edhe ato negative
të të gjitha ngjyrave dhe mbi të gjitha tregon barazi. E bardha është tërësisht reflektuese, duke
zgjuar sinqeritetin, rritjen dhe krijimtarinë. Nuk mund të fshihesh pas saj, pasi amplifikon
gjithçka në mënyrën e vet. E bardha është një ngjyrë e mbrojtjes dhe e inkurajimit, duke
ofruar një ndjenjë paqeje dhe qetësie, rehati dhe shprese, duke ndihmuar në zbutjen e
telasheve emocionale. Bardha ofron një pastrim të brendshëm dhe pastrim të mendimeve,
emocioneve dhe së fundi, shpirtit tuaj, duke freskuar dhe forcuar të gjithë sistemin tuaj
energjetik. Fiziologjikisht, e bardha është qetësuese pasi krijon thjeshtësi, organizim dhe
efikasitet jashtë kaosit.20

Figura 29.Dispersive Prism Illustration by Spigget

20

Figura 30.Dispersion of Light by Prism

The Zoo Fence, “The Prism Effect”, [https://www.zoofence.com/consdr34.html]
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5.3

Materiali i përdorur në koleksion

Materiali të cilin kam përdorur për këtë koleksion është saten i bardhë i cili ka pak elasticitet
dhe i dendur. Saten është një pëlhurë luksoze që është çmuar me shekuj.

Figura 31.Materiali i koleksionit Saten

Figura 32.Fustan me fallta

Figura 33.Saten i bardhë

Saten është një lloj pëlhure e çmuar me një strukturë të butë. Pjesa e përparme e materialit
është e lëmuar dhe me shkëlqim, ndërsa pjesa e pasme e materialit është matt. Formuar
fillimisht nga gërshetimi i fibrave të mëndafshta, satenët modernë mund të bëhen nga fije
mëndafshi, poliesteri ose fije artificiale.

Figura 34.Pjesë nga materiali i koleksionit
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5.4

Procesi gjatë punimit të koleksionit

5.4.1 Procesi i skicave

Figura 35.Evolumi i skicave

46

5.4.2 Përgaditja e patronave

Figura 36.Punimi i patronave

47

5.4.3 Procesi gjatë finalizmit të koleksionit

Figura 37.Procesi i punimit të koleksionit
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5.4.4 Veshjet finalizuese

Figura 38.Line up

5.4.4.1 Veshja e parë

Figura 40.Veshja para

Figura 41.Veshja mbrapa
Figura 39.Skica e veshjes së parë
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Figura 43.Foto e veshjes së parë

Figura 42.Foto e veshjes së parë

Figura 44.Foto e veshjes së parë

5.4.4.2 Veshja e dytë

Figura 46.Veshja para
Figura 45.Skica e veshjes së dytë

Figura 47.Veshja mbrapa

Figura 49.Foto e veshjes së dytë

Figura 48.Foto e veshjes së dytë

Figura 50.Foto e veshjes së dytë
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5.4.4.3 Veshja e tretë

Figura 52.Veshja para
Figura 51.Skica e veshjes së tretë

Figura 53.Veshja mbrapa

Figura 56.Foto e veshjes së tretë

Figura 54.Foto e veshjes së tretë

Figura 55.Foto e veshjes së tret ë
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5.4.4.4 Veshja e katërt

Figura 56.Skica e veshjes së katërt

Figura 57.Veshja para

Figura 58.Veshja mbrapa

Figura 60.Foto e veshjes së katërt
Figura 59.Foto e veshjes së katërt

Figura 61. Foto e veshje së katërt

52

5.4.4.5 Veshja e pestë

Figura 63.Veshja para

Figura 62.Skica e veshjes së pestë

Figura 64.Vesshja mbrapa

Figura 66.Foto e veshjes së pestë
Figura 65.Foto e veshjes së pestë

Figura 67.Foto e veshjes së pestë

53

5.5

Skenari

Të gjithë kemi qenë aty-momente kur jemi duke bërë qef,duke u relaksuar me shokët dhe
familjen dhe papritur dikush ka thënë ndonjë koment racist.Shpesh herë ne këto gjëra I
marrim sis haka dhe shumë sipërfaqësore,ka shumë shembuj që ne I kemi parë apo dëgjuar
por nuk na kanë prekur neve personalisht dhe kemi qeshur me to sepse na janë dukur
qesharake.Momente si,”E ke parë atë,ishte shume I zi vetëm dhëmbët mund t’ia vëreje”,ose
“Katran I zi”,ose”Kinezët duken gjithë njësoj”,e shumë komente të ngjashme.Jam shumë e
sigurt që askush nga ne nuk e kemi menduar se sa keq mund të ndihen personat në fjalë,por
fundja ne I takojmë races së bardhë,kemi privilegje dhe mund ti paragjykojmë dhe shtypim
të tjerët.Kjo është çfarë shumica e njerëzve të bardhë mendojn,të paktën ato të cilët mua më
ka rastisur të bisedoj për këtë temë.Është një problem global që është present që shumë vite
dhe gjithmonë e kemi injoruar si fakt sepse përderisa ne jemi mire dhe kemi të drejta nuk na
intereson se dikush atje jashtë nuk mund të jetoj,nuk mund të marr frymë,mund të vritet,mund
të burgoset,mund të torturohet,pram und ti ndodh gjithçka e keqe vetëm sepse sepse ka ngjyrë
të lëkurës ndryshe nga ne.Dhe unë tani dua të të pyes ty që po e lexon këtë:
Çfarë bënë ti në këto situate? Hesht apo flet?
Dhe ja unë po ta them,nëse ti hesht në situata ku ka padrejtësi atëherë ti je në anën e
gabuar.Unë nuk do të hesht.
Tani mbyll sytë dhe eja me mua në botën imagjinare ku unë dhe muza ime Tebogo Ribane
kemi krijuar së bashku.Teksa futemi në botën imagjinare aty sheh shumë ngjyra,ndjenë
shumë dashuri,është një botë ku të gjithë jemi të barabart dhe kemi gjetur paqen dhe pastërtin
e shpirtit.Ështe një botë ku ti po sheh njerëz të zi,të bardhë,të verdhë,të kuq çfardo lloji,por
askush muk e gjykon tjetrin.Sheh një vajzë të bukur që lëkura e saj është e zezë e cila
rrezaton,buzëqesh dhe nën tingujt e muzikës ajo vallëzon dhe afër saj ka disa veshje që po I
provon një nga një.Të mahnitë dhe ndalemi e shikojm,merr veshjen e parë një fustan I
bardhë,I ngusht dhe në fund një formë si trëndafili,dukej magjepëse dhe merr vëmendjen e
të gjithëve,pastaj shfaqet me një I cili ndiqte çdo pjesë të trupit të saj dhe vallëzonte me trupin
e saj,kurse tek pjesa para në anën e majtë një pjesë me fallta lehtësisht lëviz nga era e leht që
po fryen ,një kombinim perfekt.Teksa të gjithë jemi duke kaluar shumë bukur përsëri e
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shohim atë vajzë por tani dukej akoma më bukur,kishte veshur një fund I cili kishte një formë
shumë organike,ishte I punuar I tëri me fallta e që ngado që lëvizte ajo merrte një formë
fantastike,kurse lart kishte një bluz të shkurtër që vinte në pah gjithë bukurin e saj.Në një
kënd unë shoh një fustan me mëngë shumë të bukura dhe ei thëm ta vesh edhe atë dhe të
gjithë mbeten të habitur nga bukuria e saj.Në fund ajo kishte një të preferuar dhe është gjëja
më e bukur që mund të kemi parë,fustani ia mbulonte tërë trupin vetëm njëri krah nuk ishte
I mbuluar dhe kishte një formë shumë organike dhe të rrjedhëshme dhe shumë lehtësisht I
rrinte ne trup.Nuk dua ti hap sytë dhe të dal nga kjo botë,dua të jetoj kështu ku të gjithë jemi
të njëjt,ku ngjyra nuk ka asnjë rol në shoqëri,ku të gjithë jemi të lumtur,të barabart dhe mbi
të gjitha e duam njëri tjetrin.
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Gjatë hulumtimeve ka pasur shumë lajme që kam lexuar dhe nuk kam arritur ta kuptoj se si
njerëzit akoma bëjnë dallime të këtilla.Ka qenë një shkollë në vete kjo periudhë,ku jo vetëm
kam punuar këtë temë por kam edukuar vetën time më shumë në këtë aspekt dhe kam ardhur
në përfundim se ne duhet të flasim dhe të veprojmë në kesi lloj rastesh sepse unë,ju dhe çdo
person në këtë botë jemi të barabartë.Shpresoj që me këtë punim kushdo që arrin ta lexojë,të
kuptojë dhe të edukohet më shumë rreth kësaj teme sepse këtu në Kosovë por edhe në gjithë
botën racizmi është një ndër problemet kryesore.Secili nga ne duhet të arrim të kuptojm se
askush nuk ka të drejtë të gjykojë të tjerët dhe se ne duhet t’i trajtojmë të gjithë njerëzit në
mënyrë të barabartë.
Duke punuar këtë temë kam ardhur në përfundim se mediat,revistat,apo edhe industria e
modës ka ndikuar shumë në rritjen e racizmit,kjo për shkak se njerërzve iu është ofruar
pëmbajtje të ndryshme ku më shumë kemi parë njerëz të racës së bardhë nëpë
televizione,revista,nëpë pista të modës pra me një fjalë bukuri ka qenë çdo gjë e bardhë.Kjo
ndoshta edhe ka ndikuar tek shumica e njerëzve dhe tek mendimi I tyre se çfarë është e bukur
dhe çfarë jo,kjo mund të tingëlloj pak absurde sepse ndokush mund të thot se njerëzit duhet
të vet edukohen në këtë aspekt por për fat të keq në kohën e sodit shumë njerëz ndikohen nga
këto gjëra dhe mund të iu ndryshojë mendimi nga çfarë mediat apo edhe nga influnecuesit
gjë që është shumë në trend kohët e fundit se çfarë ata I ofrojnë atyre.Unë ndoshta nuk e di
se si është të të gjykojnë apo edhe të vrasin për shkak të ngjyrës së lëkurës por nuk do ti mbyll
sytë dhe të hesht kur dikush vritet për shkak të këtij mentaliteti.Unë shpresoj që me këtë
punim sado pak të arrij të shfaq jetën e vështir të njerëzve me ngjyrë.
Kjo gjë duhet të ndryshojë një herë e përgjithmonë,dhe më vjen mirë që ka nisur të mirret
seriozisht,dhe shpresoj të zhduket ky lloj dallimi mes njerëzve.
Njerëzit me ngjyrë kanë arritur të tregojnë që ata mund të arrijn të bëjnë shumë gjëra të
bukura dhe meritojnë gjithë respektin e botës.
Jeta e njerëzve me ngjyrë ka rëndësi.
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7
7.1

APPENDIXES

Plani kohor i punimit të koleksionit

MONTH

PLANNING PROCESS

SHKURT

Caktimi I idesë/Moodboard/Hulumtimi

MARS

Skicat/Dizajnimi

PRILL

Zgjedhja përfundimtare e dizajneve/Materialet

MAJ

Procesi I krijimit të veshjeve

QERSHOR

Procesi I krijimit të veshjeve

KORRIK

Përgaditja e eventit/Fashion show

MUAJI SHKURT

PROCESI

JAVA I

Hulumtimi për gjetjen e idesë

JAVA II

Pëcaktimi I idesë dhe konceptit

JAVA III DHE IV

Hulumtimi I idesë dhe Moodboard

MUAJI MARS

Procesi

JAVA I,II,III DHE IV

I gjithë muaji mars do të jetë për skica/dizajne të
veshjeve
Procesi

MUAJI PRILL
JAVA I

Zgjedhja pëfundimtare e dizajneve që do të
realizohen

JAVA II

Përzgjedhja e materialeve

JAVA III DHE IV

Realizimi I patronit

MUAJI MAJ

Procesi

JAVA I,II,III DHE IV

Gjatë gjithë këtij muaji do të punohet në
realizimin e së paku tri veshjeve

MUAJI QERSHOR

Procesi
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JAVA I,II,III DHE IV

MUAJI KORRIK

Edhe gjatë këti muaji do të punohet në realizimin
e dy veshjeve të fundit dhe javën e fundit të këti
muaji do të bëhet përfundimi I pesë veshjeve
Procesi
Mbajtja e eventit.
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