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Festivali ndërkombëtar i filmit DEA OPEN AIR (2-8 Maj) në pesë vjetët fundit 
ka arritur të konsolidohet në botën e kinemasë duke promovuar qytetet ku 
zhvillohet në një mënyrë të shkëlqyer. Në të janë shfaqur për konkurim filmat 
më të mirë të industrisë europiane të kinemasë. Qëllimi i këtij projekti është 
njohja e publikut jo vetëm me kinemanë, po dhe traditën e pasur kulturore 
dhe zakonore të kontinentit tonë. 

Kinemaja e hapur (OPEN AIR), e cila prej më shumë se 25 vjetësh i mungon 
qytetit tonë, shihet si një mjet edukimi masiv - si edukim qytetar përmes 
shkëmbimit të mënyrave diverse të menduarit dhe vlerësuarit si dhe njohjes 
së modeleve të ndryshme të komunikimit.

Festivali DEA, ku konkurojnë filmat më të mirë europiane, do t’i qëndrojë kon-
ceptit OPEN AIR. Tirana e mirëpret  kinemanë e hapur që do të ngrihet në 
Sheshin Skënderbej. Përtej çmimeve të shumta ndërkombëtare që po fiton 
sheshi Skënderbej, aktivitete të tilla po e kthejnë atë në sheshin më të madh 
të kulturës europiane. Në fakt ka një simbolikë shumë domethënëse këtu: Fil-
mi i parë shqiptar, që u prodhua me ndihmën e Sovietikëve, ‘Skënderbeu’ me 
rregjizor Sergei Yutkevich dhe me aktorin e madh Akaki Khorava i cili luan rolin 
e Heroit të Kombit Shqiptar, fitoi dhe cmiminin në Festivalin e  Filmit në Kanë 
(Cannes) në vitin 1954.

Tirana ofron shumë hapësira për aktivitete të tilla. Ne mirëpresim kinema të 
tilla të hapura që mund tê organizohen në hapësira të ndryshme në qytet: tek 
Pazari i Ri, tek AmfiTeatri tek Parku i Liqenit të Tiranës, tek Akademia e Arteve 
me sallën qendrore, sallën Blak Box dhe kinemanë verore përjashtë saj, apo 
dhe në sheshin përpara akedemisë së arteve ku do të ngrihet dhe “arena e 
festivalit”.

Në të ardhmen e afërt ky festival mund të zhvillohet edhe në ambientet e 
Teatrit të Ri, që do të ketë një sallë të hapur në tarracën e tij dhe një hapësirë 
të hapur në shesh ku do të mund të organizohen performanca të ndryshme. 

Tirana, si një metropol modern, i ka të gjitha mundësitë që të realizojë synimin 
e përbashkët: të kthehet në qendër të takimit të kineastëve, producentëve, 
distributorëve por edhe xhirime për filma në qytet

DEA OPEN AIR international film festival (2nd to the 8th of May) has gained 
significant prominence in the cinema world in the last five years, becoming 
at the same time a great promoter for the cities where it takes place. The aim 
of this project besides bringing people closer to the cinema, is also to intro-
duce them to our continent’s rich traditions and culture.

The open air cinema, which has not been present in our city for more than 25 
years, is a great tool for education through exchanging ideas and also through 
the introduction of a variety of communication models.

Tirana will welcome the open air cinema, that will be located in “Scander-
beg” square. The multi award winning square is becoming one of the greatest 
platforms of European culture, also thanks to such events. A strong symbolic 
lies behind this. The first Albanian movie “Skenderbeu”, produced with the 
support of Soviets, directed by Sergei Yutkevich, starring the great actor Akaki 
Khorava, playing our national hero, won an award in the Cannes Film Festival 
in 1954.

Tirana offers plenty of space for these activities. We are open to have open 
air cinemas in various locations in the city such as in the New Bazaar; at the 
Amphitheatre in the Grand Artificial Lake Park; at the Academy of Arts and 
its concert halls, such as in the main concert hall, in the Black Box room, in 
the open air cinema outside the academy and also in the square in front of it, 
where the “festival arena” will be set up.

In the near future, the festival can also take place in the premises of the New 
Theatre, which will have an open air space in its roof and also an open air 
space in the square, where various performances can happen.

Tirana, being a modern metropolis, has all the possibilities to achieve this 
common objective and become a meeting spot for moviemakers, producers.

Erion Veliaj
Mayor of Tirana

Erion Veliaj
Kryetari i bashkisë Tiranë
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FROM A DREAM TO  
A CHALLENGE  
- FROM A CHALLENGE TO  
A TRADITION…!

We once started with a dream, it became 
a challenge, now we are turning this 
challenge into a tradition. 
Six years ago, we were full of doubt whether 
we could make it or not. 
Now I am proud to state that all those 
doubts are in the past…
Yesterday’s challenge today is a mutual road 
of many people. DEA now has its own team 
of “enthusiasts”, whose dedication never 

failed to motivate us from the very begining of this long way. Our motto is: 
To go further, to do better, to do more! 
Therefore, we are entering the new season with new expectations
from which the challenge of continuity can only be the challenge of 
enlargement... 

We started from Saranda and Gjirokastra, two prominent centers of the 
South, from Albanians to the world as dignitous Europeans - for the 
environment where they live and the historical evidence surrounding them 
...
But also to bring the movie show where it was missing ... to revive this love, 
a forgotten love for more than half a century ...

For 5 years we tried to build that love away from Tirana.
But Tirana was never missing at the film festival…! 
They were all there, filmmakers, friends and admirers, media and 
rapresentants of cultural institutions …! 

But it seems like Tirana surely missed us…

It seems like Tirana has been missing the film offers. Annually Albania was 
able to watch 50 films through DEA, after a tough selection from over 2000 
applicants from more than 80 countries worldwide.

Tirana has been missing great cinematographic personalities… from 
Europe, the USA and Russia, Brazil and Canada, Australia and Africa…

Tirana has been missing aesthetic approaches, just as much as a social 
challenge of each of them…, a varied representation of thoughts about 
the world and art…, harmonious and troubled exchanges between 
generations…, beautiful stress in the name of a big desire to offer and 
enjoy CINEMA…!

Tirana has been missing all this, not because it does not have such kind of 
events! 
But because such events are never enough…! 
Not even in the capital…! 

This is why I would like to thank the mayor of Tirana, Mr ErionVeliaj, not 
only for his support and special attention to this event. I would like to show 
gratitude for his perseverance, neverending interest in every step, his 
cooperativeness, and most importantly, his strong enthusiasm with he has 
been approaching every issue concerning the organisation of the festival at 
each stage. 
Let me also express my appreciation to the staff of the municipality, too!

As the director of the festival, I am proud of the quality and diversity of the 
productions that we will have the chance to atend during this festival. 

The program offers a variety of cultures, styles and individuals. I would like 
to draw a special attention to the main program. These films are not just 
from Europe, but they also represent the image of Europe, which we want 
to meet. That is also the reason why we would like to promote this concept. 
Albanians support European culture with dignity by putting focus onto 
authentic contribution and art. 

According to the tradition this year DEA OPEN AIR aims to make up for 
the long absence and attract the audience who enjoy going to a cinema 
by showing good films. This year’s program will present the icons of the 
Albanian cinematography, as well as the filmmakers and experts from all 
over the world. 

This year DEA OPEN AIR offers an opportunity to meet the authors of the 
films after watching them, to talk to the local and international filmmakers 
of different generations, to communicate with media.

This year we are launching a new ambitious project “DEA Casting Lounge” 
with the hope to become a tradition in the future.

As long as culture is our motto, education remains our aim. A program 
of students’ films, a close cooperation with the University of Arts and 
the Mediterranean University, the regional meeting of film schools in 
the framework of DEA Academy… these are only a few ways how we are 
planning to achieve our aim.

Tradition remains our challenge! Culture is the only way towards it! 
This is another step in the same direction, with the same dedication and 
commitment, this time here in Tirana! 

Good luck! 
Edmond TOPI 

Director of the Festival

Edmond TOPI

NGA ËNDRRA NË SFIDË - 

NGA SFIDA NË TRADITË…!

Dikur u nisëm nga ëndrra – ëndrrën e 
shndërruam në sfidë – dhe sfidën në 
traditë…
Gjashtë vjet më parë kishte edhe dyshime, 
nëse do t’ia dilnim …
Po sot ato kanë mbetur pas…

… sfida e dikurshme është sot rruga e 
përbashkët e shumë entusiastëve… . 
DEA ka grupin e “amatorëve” të vet, së 
bashku që në frymimin e parë , interesi dhe 
padurimi i të cilëve na motivon … 

për më tej…, për më mirë…, për më shumë… !

Ndaj këtë sezon e prekim me pritshmëri të reja, nga të cilat sfida e 
vazhdimësisë s’mund të jetë veçse sfidë e zgjerimit...

E nisëm jo më kot nga Saranda dhe Gjirokastra, dy qendra të shquara të 
Jugut, prej nga shqiptarët i paraqiten botës si europianë dinjitozë – për 
mjedisin ku jetojnë dhe dëshmitë historike që i rrethojnë… 
… por edhe për të çuar kinemanë aty, ku ajo mungonte … , për të ringjallur 
një dashuri…, një dashuri të harruar prej më se gjysëm shekulli…

Për pesë vjet rresht e jetësuam këtë dashuri larg Tiranës! 
Edhe pse Tirana nuk mungoi…!
As me kineastët dhe kontributet e tyre…, as me miqtë dhe dashamirët…,  
as me mediat dhe vëmendjen e tyre…, madje as me institucionet…!  

Po Tiranës me sa duket i  munguam… 

I mungoi oferta filmike…, 50 filmat e hyrë në vend përmes ekranit të DEAs, 
pas përzgjedhjes së 2000 aplikantëve vjetorë nga mbi 80 vende të botës… 

I mungoi prania e dhjetra personaliteteve të kinemasë… , nga Europa e 
afërt, po dhe nga Amerika dhe Rusia, Brazili dhe Kanadaja, Australia dhe 
Afrika …

I munguan qasjet estetike po dhe sfida sociale e gjithsecilit prej tyre…, 
përplasjet e mrekullueshme të mendimeve për botën dhe artin…, 
shkëmbimet harmonike po dhe të trazuara mes brezave …, 
stresi i bukur dhe ngjitës në emër të dëshirës për të ofruar dhe shijuar 
KINEMA…!
Jo se Tirana nuk ka organizime të tilla!
Po se të tilla organizime nuk janë kurrë të mjaftueshme…!

As në kryeqytet…!

Ndaj dua të falënderoj përzemërsisht Kryetarin e Bashkisë, z. Erion Veliaj 
jo thjesht dhe vetëm për mbështetjen dhe kujdesin e veçantë, që i ofroi 
kësaj sipërmarrjeje, por para së gjithash për këmbënguljen, me të cilën e 
shoqëroi ftesën, interesimin e happashapshëm, operativitetin dhe para së 
gjithash për entusiazmin e palëkundur, me të cilin u është qasur të gjitha 
çështjeve organizative të lidhura me organizimin e këtij aktiviteti - në të 
gjitha fazat e tij. 
Stafin e Bashkisë së Tiranës, gjithashtu!

Si drejtor festivali, unë krenohem me cilësinë dhe shumëllojshmërinë 
e kinemasë që do të hapë siparin këto ditë. Edhe programi i këtij viti 
ofron shumëllojshmëri të re kulturash, stilesh dhe individualitetesh, që 
imponohen. Veçanërisht kinemaja, që prezantojmë këtë vit në programin 
kryesor është jo thjesht kinemaja evropiane – po imazhi i Evropës, së cilës 
duam t’i përkasim – për këtë arsye tepër i vlefshëm për t’u njohur dhe 
promovuar. Kësaj kulture evropiane shqiptarët i rrijnë në krah me dinjitet - 
me kontribute autentike, po dhe me vepra, që i kanë në fokus.

DEA OPEN AIR do të tentojë edhe këtë vit, që sipas traditës, të ngjallë 
interes para së gjithash me kontribute filmike, në rikuperim të mungesave 
të gjata të publikut tonë, i cili duhet të rifitojë kulturën e shijimit të 
filmit në kinema. Po aktivitetit edhe këtë vit nuk i mungojnë as ikonat e 
kinemasë shqiptare, as kineastët dhe as njohësit e kinemasë nga Europa 
dhe bota.  Prania e autorëve në shfaqjet e filmave, bisedat e hapura 
me publikun dhe brezat e ndryshëm të kineastëve vendas dhe të huaj, 
komunikimet ritmike me shtypin dhe projekti ynë i ri ambicioz, DEA 
Casting Lounge, që starton sivjet me pikësynimin për t’u shndërruar 
gjithashtu në traditë, janë vetëm disa prej dimensioneve, në të cilat DEA 
OPEN AIR ofron mundësi për kontakt dhe shkëmbim experience me 
personalitetet e kinemasë europiane.  

Po për sa kohë motoja jonë e shpallur është kultura…, synimi ynë mbetet 
edukimi…  Programi i Filmit studentor, bashkëpunimi i ngushtë me 
Universitetin e Arteve dhe Universitetin Mesdhetar dhe para së gjithash, 
takimi rajonal i Shkollave të Filmit në kuadrin e Akademisë DEA, janë 
vetëm disa prej linjave të jetësimit të këtij synimi.

Tradita mbetet sfida! – Kultura, rruga e vetme drejt saj!
Ky është një tjetër hap në të njëjtin drejtim, me të njëjtin përkushtim e 
angazhim.... Kësaj here në Tiranë!

Na vaftë mbarë!

Edmond TOPI
Drejtor i Festivalit

Edmond TOPI
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I GJASHTË…

Në datat 2 deri më 8 Maj 2019, Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dea 
Open Air do të zhvillojë edicionin e tij të gjashtë.  Këtë here në 

kryeqytet!

Pas pesë vitesh të suksesshme në Sarandë, DEA vjen këtë vit edhe 
në Tiranë, për ta ndarë ofertën filmike dhe ekspertizën profesionale 
evropiane edhe me publikun, studentët dhe kineastët kryeqytetas!

DEA mbetet OPEN AIR. Programi kryesor i festivalit, Filmi me Metrazh të 
Gjatë, do të ofrohet në Kinema DEA – Amfiteatri i Universitetit të Arteve 
dhe në dy kinematë e improvizuara publike: DEA Kinema - Sheshi 
Skënderbej dhe DEA Kinema – Pazari i Ri. 

Në Kinema DEA – Amfiteatri i Universitetit të Arteve organizohet dhe 
Ceremonia zyrtare e Hapjes dhe Mbrëmja Gala e Ndarjes së Çmimeve të 
Edicionit VI të Dea Open Air Festival Tiranë – 2019.  

Seksioni i filmit të Shkurtër, Seksioni i Filmit Eksperimental dhe Seksioni 
i Filmit Studentor do të zhvillohen në sallën Black Box 1 të Universitetit 
të Arteve, ndërsa Seksioni i Filmit Dokumentar në sallën e kinemasë së 
Universitetit Mesdhetar në Tiranë.

Numri i aplikantëve të DEA OPEN AIR ka ardhur në rritje nga viti në vit. 
Edhe edicioni i sivjetëm konfirmon të njëjtën tendencë rritëse. 

Të gjithë pjesëmarrësit kanë aplikuar në platformat  Film Freeway dhe 
Festhome ose në rrugë të drejtpërdrejtë në adresën e Festivalit. 

Aplikuesit vijnë jo vetëm nga vendet evropiane, por edhe më gjerë, 
duke i dhënë aplikimit – si në edicionet paraardhëse – gjeografi 
ndërkontinentale.

Filmat e paraqitur dhe autorët që marrin pjesë në konkurrim i 
janë nënshtruar fillimisht seleksionimit paraprak të komisioneve 
ndërkombëtare, të mbyllur në fund të muajit Janar 2019.

Në garë për Çmimet DEA komisionet e përzgjedhjes paraprake kanë 
menduar të përfshijnë në programin e sivjetëm gjithsej 66 filma, nga 

të cilët 6 në Seksionin e filmit me metrazh të plotë ose konkurimin 
kryesor, 16 në Seksionin e filmit të shkurtër, 12 në Seksionin e Filmit 
Eksperimental, 15 në Seksionin e Filmit Studentor dhe 17 në Seksionin e 
Filmit Dokumentar. Kategorizimi reflekton si natyrën e krijimtarisë ashtu 
edhe profilin e autorëve të tyre.

Në kuadrin e Edicionit VI të 
DEA OPEN AIR International 
Film Festival, Akademia 
DEA organizon në datat 5-7 
Maj 2019, Takimin Rajonal 
të Shkollave të Filmit. Këtë 
vit pjesëmarrësit vijnë nga 
Tirana, Prishtina dhe Shkupi. 
Rendi i ditës parashikon 
ofrimin e një programi të 
posaçëm të studentëve 

të shkollave pjesëmarrëse të filmit (2 - 3 orë program të përditshëm), 
shoqëruar me prezantimin e ofertës akademike e kulturore përkatëse si 
edhe tryeza të rrumbullakëta për problemet rajonale të kinemasë dhe 
formimit të kineastëve të rinj.

Pjesë e ofertës së edicionit VI të DEA OPEN AIR është edhe DEA Casting 
Lounge, planifikuar të zhvillohet në datat 03-04 Maj 2019. Nisma, që 
synon të kthehet në traditë, planifikon që në një atmosferë të relaksuar 
të krijojë mundësinë për shkëmbim ndërkulturor dhe njohje midis 
regjisorëve gjermanë të kastingut, Anja Dihrberg dhe Clemens Ehrbach, 
regjisorëve dhe producentëve të tjerë pranishëm dhe aktorëve nga 
Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriore, Mali i Zi, Bosnja, etj. Programi 
parashikon një workshop të fokusuar te ndarja e roleve dhe përzgjedhja e 
aktorëve për formate filmike dhe televizive si edhe mundësinë e krijimit 
të kontakteve të vlefshme për bashkëpunime eventuale në të ardhmen. 

Edicioni i Gjashtë i DEA OPEN AIR International Film Festival zhvillohet 
me mbështetjen e Bashkisë Tiranë, Universitetit të Arteve, Ministrisë 
së Kulturës së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës 
së Republikës së Kosovës, të cilët krijojnë atmosferën e nevojshme 
mikpritëse për prurjet artistike dhe kontributet qytetare nga e gjithë bota. 

Specialistët e kinemasë, drejtorët e disa festivaleve të tjera evropiane të 
filmit, por dhe aktorët, regjisorët, producentët dhe gazetarët e ftuar i japin 
aktivitetit gjallërinë dhe komunikimin shumëdimensional, që kinemaja 
gjithnjë premton dhe realizon.   

Zyra e shtypit 
DEA OPEN AIR
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Starting from 2nd to 8th May 2019, DEA OPEN AIR International Film 
Festival will launch its sixth edition. This time in Tirana!

 DEA remains an OPEN AIR Festival. 

After five successful years in Saranda, DEA is coming to Tirana to share 
the European film and professional expertise with the public, students 
and filmmakers of the capital city!

The main program of the festival, the Feature Film Competition Open Air 
will be offered at the DEA Cinema - the Amphitheater of the University 
of Arts and two improvised public cinemas: DEA Cinema - Skanderbeg 
Square and DEA Cinema - New Bazaar.

At the DEA Cinema - the Amphitheater of the University of Arts will be 
also hosted the Official Opening Ceremony of the Sixth Edition as well 
as the Award and Closing Ceremony of Sixth Edition of the Dea Open Air 
Festival Tirana 2019.

The other sections, Short Film Section, Experimental Film Section and 
Student Film Section will be organized at the Black Box 1, University of 
Arts, while the Documentary Film Section will be held at the Cinema of 
the Mediterranean University in Tirana.

The number of applicants for DEA OPEN AIR has grown from year to year. 
This year’s edition also confirms the trend. 

All participants have applied either on the Film Freeway and Fest home 
platforms or on the direct route to the Festival address.

The applicants have been submitted in the competition, coming not 
only from European countries, have given intercontinental geography 
to the applications.

The Films to be introduced and winners participating in the competition 
have undergone preliminary selection of international Committees, 
closed at the end of January.

The pre-selection commissions have included in this year’s program 
a total of 66 films, of which 6 in the Full Feature Section or Main 
Competition, 16 in the Short Film Section, 12 in the Experimental Film 
Section, 15 in the Student Film Section and 17 in the Documentary Film 
Section. Categorization reflects the nature of creativity and profile of 
different authors.

DEA Academy organizes 
this year the Regional 
Meeting of Film Schools on 
5-7 May 2019. This year, 
the participants come from 
Tirana, Prishtina and Skopje. 
The agenda includes the 
organization of a special 
section of film school 
students (2 to 3 hours of 

daily program), accompanied by the presentation of the academic and 
cultural offer of the participating film schools as well as roundtables for 
discussion about the regional film industry and the education of the 
young filmmakers.

Part of the VI-th edition of DEA OPEN AIR is also the DEA Casting Lounge, 
scheduled to take place on March 3-4, 2019. The event, which aims 
to become a tradition, will be a possibility for intercultural exchange 
in relaxed atmosphere between the German casting directors, Anja 
Dihrberg and Clemens Ehrbach and the actors from Albania, Kosovo, 
Northern Macedonia, Montenegro, Bosnia, etc. The associated workshop 
program will be focused on differences, similarities and approaches in 
casting for Film- and TV-productions.

The sixth edition of the International Film Festival DEA OPEN AIR is 
supported by the Municipality of Tirana, University of Arts, Ministry 
of Culture of the Republic of Albania and Ministry of Culture of the 
Republic of Kosovo.

Cinema professionals, directors of several European film festivals, but 
also actors, directors, producers and journalists are invited to give the 
vitality and multifaceted communication to the activity, that the cinema 
always promises and realizes.

Press Office
DEA OPEN AIR



12 | D
E

A
 Film

FE
ST

13
 | 

D
E

A
 F

ilm
FE

ST



14 | D
E

A
 Film

FE
ST

15
 | 

D
E

A
 F

ilm
FE

ST

E ENJTE,  
Datë 2. Maj 2019
Ora 19.00 
Hapësira e DEA OPEN AIR – Tiranë
Pritja e mirëseardhjes për miqtë e 
Edicionit VI të Festivalit Ndërkombëtar të 
Filmit DEA OPEN AIR - Tiranë 2019
Kinema DEA OPEN AIR - AMFITEATRI i 
Universitetit të Arteve 

Ora 19.30 
Hapësira e DEA OPEN AIR – Tiranë 
Hapja zyrtare e Edicionit VI të Festivalit 
Ndërkombëtar të Filmit DEA OPEN AIR - 
Tiranë 2019
Kinema DEA OPEN AIR - AMFITEATRI i 
Universitetit të Arteve 

Ora 20:00
PROGRAMI I FILMIT ME 
METRAZH TË GJATË
Tri ditë në Kuiberon – 115 Minuta, 
Gjermani 2018 
Kinema DEA OPEN AIR – AMFITEATRI I 
Universitetit të Arteve

E PREMTE,  
Datë 3. Maj 2019
Ora 9.00 – 13.00
TIRANA CASTING LOUNGE
Program Special – Fokus: Ndarja e roleve
BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE

Ora 11.00

PROGRAMI I FILMIT 
DOKUMENTAR
Dritë – 53 Minuta, Shqipëri 2018; Ikea 
për ju – 52 Minuta, Kroaci 2018; Afrikë, 
unë besoj te ti – 24 Minuta, Austri 2018; 
Njerëzit, siç i do Perëndia – 4 Minuta, 
Gjeorgji 2018; Kukulla të rritura të qiellit 
pambarim – 13 Minuta, Turqi 2018.
SALLA E KINEMASË SË UNIVERSITETIT 
MESDHETAR - TIRANË

Ora 16:00

PROGRAMI I FILMIT TË 
SHKURTËR
Një hap larg përsosmërisë – 19 Minuta, 
Francë 2018;Jashtë kontrollit – 10 
Minuta, Holandë 2019; Lajme të rreme 
– 15 Minuta, Greqi 2018; Të vërtetat e 
familjes – 10 Minuta, Irlandë 2018;
Vula – 15 Minuta, Shqipëri 2019. 

PROGRAMI I FILMIT 
EKSPERIMENTAL 
Një, asnjë, 100.000 – 28 Minuta, 
Gjermani 2018; Phosphenes – 9 Minuta, 
Belgjikë 2018.

PROGRAMI I FILMIT 
STUDENTOR
Pas verës – 10 Minuta, Danimarkë 2018;
Spore – 12 Minuta, Norvegji 2018; 
Çrrënjosur – 12 Minuta, Spanjë 2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

Ora 20.00

PROGRAMI I FILMIT ME 
METRAZH TË GJATË
Ligji i Tretë i Njutonit – 75 Minuta, Spanjë 
2018
Kinema DEA OPEN AIR – AMFITEATRI I 
Universitetit të Arteve
Kinema DEA OPEN AIR – Sheshi 
„SKËNDERBEJ“
Kinema DEA OPEN AIR – „PAZARI I RI“

E SHTUNË,  
Datë 4. Maj 2019
Ora 9.00 – 13.00

TIRANA CASTING LOUNGE
Program Special – Fokus: Ndarja e roleve
BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 

Ora 11.00

PROGRAMI I FILMIT 
DOKUMENTAR
Trekëndëshi i Ballkanit – 83 Minuta, 
Holandë 2018; Rruga “San Cipriano” – 60 
Minuta, Itali 2018.
SALLA E KINEMASË SË UNIVERSITETIT 
MESDHETAR – TIRANË

Ora 16.00

PROGRAMI I FILMIT TË 
SHKURTËR
Dënim me vdekje – 11 Minuta, Suedi 
2018;  Ius Maris – 15 Minuta, Itali 2018.

Acid – 18 Minuta, Francë 2018;  Rrezja – 
12 Minuta, Kosova 2018.

PROGRAMI I FILMIT 
EKSPERIMENTAL
Histori shtëpie – 16 Minuta, Itali 2018;  
Hijet e mendimeve – 8 Minuta, Federata 
Ruse 2019.

PROGRAMI I FILMIT 
STUDENTOR
Agim – 14 Minuta, Mal i Zi 2018; Royal 
Blue – 20 Minuta, Austri 2018; Larg – 13 
Minuta, Gjermani 2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

Ora 20:00

PROGRAMI I FILMIT ME 
METRAZH TË GJATË
Një tregim Prishtine – 85 Minuta, 
Kosovë 2018  Kinema DEA OPEN AIR – 
AMFITEATRI I Universitetit të Arteve
Kinema DEA OPEN AIR – Sheshi 
„SKËNDERBEJ“

Kinema DEA OPEN AIR – „PAZARI I RI“

 

E DIELË,  
Datë 5. Maj 2019

Ora 9.00 – 13.00

AKADEMIA E FILMIT DEA
Takimi rajonal i shkollave të filmit nga 
Tirana, Prishtina dhe Shkupi.
BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE

Ora 11.00

PROGRAMI I FILMIT 
DOKUMENTAR
Kopështi i Theotokosit – 65 Minuta, 
Bullgari 2018; Gjahtari – 20 Minuta, 
Armeni 2018; Rojtarët e fundit – 44 
Minuta, Ekuador 2018; Natalia 
Molkanova – 29 Minuta, Federata Ruse 
2018.

SALLA E KINEMASË SË UNIVERSITETIT 
MESDHETAR – TIRANË

Ora 16:00

PROGRAMI I FILMIT TË 
SHKURTËR
Ainhoa – 18 Minuta, Spanjë 2017;  Ëndërr 
lumturie – 29 Minuta, Bullgari 2018; Kuti 
dashurie – 10 Minuta, Kroaci 2018.

PROGRAMI I FILMIT 
EKSPERIMENTAL
Vdekja e zhvatësit – 13 Minuta, Federata 
Ruse 2018;  Shpresë e shurdhët – 3 
Minuta USA 2018;  Mirëseardhja – 7 
Minuta, Spanjë 2018.

PROGRAMI I FILMIT 
STUDENTOR
Fjalët e nënës sime – 24 Minuta, 
Francë/Belgjikë 2018;  Murgjërit – 10 
Minuta, Serbi 2018;  Nadja – 10 Minuta, 
Republika Çeke 2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

Ora 20:00

PROGRAMI I FILMIT ME 
METRAZH TË GJATË
Arbëria – 80 Minuta, Itali 2018 
Kinema DEA OPEN AIR – AMFITEATRI I 
Universitetit të Arteve
Kinema DEA OPEN AIR – Sheshi 
„SKËNDERBEJ“
Kinema DEA OPEN AIR – „PAZARI I RI“

E HËNË,  
Datë 6. Maj 2019
Ora 9.00 – 13.00

AKADEMIA E FILMIT DEA
Takimi rajonal i shkollave të filmit nga 
Tirana, Prishtina dhe Shkupi.

BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 

Ora 11.00

PROGRAMI I FILMIT 
DOKUMENTAR
Azizi – 63 Minuta, Shqipëri 2018;  Të 
huaj në zemër të Evropës – 47 Minuta, 
Gjermani 2018;  Nën batanije – 30 
Minuta, Gjeorgji 2018. 
SALLA E KINEMASË SË UNIVERSITETIT 
MESDHETAR – TIRANË

Ora 16:00

PROGRAMI I FILMIT TË 
SHKURTËR
Trishtimi i shtëpisë sonë – 25 Minuta, 
Federata Ruse 2018;

P R O G R A M  
2 – 8 Maj 2019
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PROGRAMI I FILMIT 
EKSPERIMENTAL
Qeni i humbur – 29 Minuta, Francë 2018

Klesh/Ndarja – 11 Minuta, Spanjë 2018.

PROGRAMI I FILMIT 
STUDENTOR
Histeri – 26 Minuta, Korea e Jugut 2018;

Kthesë – 18 Minuta, Belgjikë 2018;  
Laura – 16 Minuta, Portugali 2018.

BLACK BOX 1 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

Ora 20:00

PROGRAMI I FILMIT ME 
METRAZH TË GJATË
Merr atë që puth – 93 Minuta, Rumani 
2018 

Kinema DEA OPEN AIR – AMFITEATRI I 
Universitetit të Arteve

Kinema DEA OPEN AIR – Sheshi 
„SKËNDERBEJ“

Kinema DEA OPEN AIR – „PAZARI I RI“

E MARTË,  
Datë 7. Maj 2019
Ora 9.00 – 13.00

AKADEMIA E FILMIT DEA
Takimi rajonal i shkollave të filmit nga 
Tirana, Prishtina dhe Shkupi.

BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE

Ora 11.00

PROGRAMI I FILMIT 
DOKUMENTAR
Jetën e bën ti vetë – 39 Minuta, USA 
2018; Rrugë të gjata – 42 Minuta, 
Portugali 2018; Jam gjallë – 53 Minuta, 
Gjermani/Shqipëri 2019; Kujtimet e 
Sairës & Salimit - 14 Minuta, Indi 2018.
SALLA E KINEMASË SË UNIVERSITETIT 
MESDHETAR – TIRANË

Ora 16:00

PROGRAMI I FILMIT TË 
SHKURTËR
Si ndihesh kur të del pija – 10 Minuta, 
Suedi 2018; Më fal – 14 Minuta, Kosovë; 
Aurora – 18 Minuta, Francë 2017.

PROGRAMI I FILMIT 
EKSPERIMENTAL
Hipnozë – 10 Minuta, Francë 2018; Hijet 
– 4 Minuta, USA 2018; Dashuri në një 
kornizë – 10 Minuta, Federata Ruse 2018

PROGRAMI I FILMIT 
STUDENTOR
Tub i thyer – 25 Minuta, Izrael 2018; Hije 
bërthamore – 15 Minuta, Poloni 2017; 
Jeta është e gjatë – 8 Minuta, Holandë 
2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

Ora 20:00

PROGRAMI I FILMIT ME 
METRAZH TË GJATË
Zoti ekziston! Quhet Petrunija! – 93 
Minuta, Maqedoni 2018 

Kinema DEA OPEN AIR – AMFITEATRI I 
Universitetit të Arteve
Kinema DEA OPEN AIR – Sheshi 
„SKËNDERBEJ“
Kinema DEA OPEN AIR – „PAZARI I RI“

E MËRKURË,  
Datë 8. Maj 2019
Ora 19.00 

HAPËSIRA E DEA OPEN AIR 
FILMFESTIVAL - TIRANË 
Tapeti i Kuq 
Pritja e mbylljes së Edicionit VI të 
Festivalit Ndërkombëtar të Filmit DEA 
OPEN AIR - Tiranë 2019
Kinema DEA OPEN AIR – AMFITEATRI i 
Universitetit të Arteve

Ora 20.00

HAPËSIRA E DEA OPEN AIR 
FILMFESTIVAL - TIRANË
Galaja e Ndarjes së Çmimeve 
Mbyllja zyrtare e Edicionit VI të Festivalit 
Ndërkombëtar të Filmit DEA OPEN AIR - 
Tiranë 2019
Kinema DEA OPEN AIR – AMFITEATRI i 
Universitetit të Arteve

T H E  P R O G R A M  
2nd - 8th May 2019

THURSDAY,  
2nd May 2019
At 19:00 
FESTIVAL AREA - TIRANA
Welcoming Reception for the Guests of 
6th Edition of DEA OPEN AIR International 
Film Festival 2019
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

At 19.30 – FESTIVAL AREA 
Opening Ceremony of 6th Edition of DEA 
OPEN AIR International Film Festival 2019
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

At 20:00 

FEATURE FILM PROGRAM
Drei Tage in Quiberon – 115 Minutes, 
Germany 2018
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 
DEA OPEN AIR Cinema – SKANDERBEG 
Square
DEA OPEN AIR Cinema – NEW BAZAAR

FRIDAY,  
3th May 2019
Ora 9.00 – 13.00

TIRANA CASTING LOUNGE

Festival Special Program – Focus: Casting
BLACK BOX 2 – UNIVERSITY of ARTS 

At 11.00

DOCUMENTARY FILM 
PROGRAM
Light – 53 Minutes, Albania 2018;  Ikea 
for you – 52 Minutes, Croatia 2018;
 Africa Amini Alama – 24 Minutes, Austria 
2018;  The way God wants people to be – 
4 Minutes, Georgia 2018;  Rising puppets 
of the limitless sky – 13 Minutes, Turkey 
2018.
Cinema of the MEDITERRANEAN 
UNIVERSITY of ALBANIA

At 16:00

SHORT FILM PROGRAM
One step to perfection – 19 Minutes, 
France 2018; Out of Hand – 10 Minutes, 
Netherland 2019; Fake News – 15 
Minutes, Greece 2018; Home Truths – 10 
Minutes, Ireland 2018; Seal – 15 Minutes, 
Albania 2019. 

EXPERIMENTAL FILM 
PROGRAM 
One, no one, 100.000 – 28 Minutes, 
Germany 2018;  Phosphenes – 9 Minutes, 
Belgjikë 2018.

STUDENT FILM PROGRAM
After the Summer – 10 Minutes, Denmark 
2018;  Spores – 12 Minutes, Norway 

2018;  Tahrib – 12 Minutes, Spain 2018.

BLACK BOX 1 – UNIVERSITY of ARTS 

At 20:00

FEATURE FILM PROGRAM
Newton’s third law – 75 Minutes, Spain 
2018

DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

DEA OPEN AIR Cinema – SKANDERBEG 
Square

DEA OPEN AIR Cinema – NEW BAZAAR

SATURDAY,  
4th May 2019
Ora 9.00 – 13.00

TIRANA CASTING LOUNGE
Festival Special Program – Focus: Casting

BLACK BOX 2 – UNIVERSITY of ARTS 

At 11.00

DOCUMENTARY FILM 
PROGRAM
Balkan Triangle – 83 Minutes, Netherlands 
2018; San Cipriano Road – 60 Minutes, 
Italy 2018.

Cinema of the MEDITERRANEAN 
UNIVERSITY of ALBANIA
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At 16:00
SHORT FILM PROGRAM
Death penalty – 11 Minutes, Sweden 
2018;  Ius Maris – 15 Minutes, Italy 2018. 
Acide – 18 Minutes, France 2018;  Ray – 
12 Minutes, Kosova 2018.

EXPERIMENTAL FILM 
PROGRAM 
A home story – 16 Minutes, Italy 2018;
 Thought’s shadows – 8 Minutes, Russian 
Federation 2019.

STUDENT FILM PROGRAM
Day break – 14 Minutes, Montenegro 
2018; Royal Blue – 20 Minutes, Austria 
2018; Far – 13 Minutes, Germany 2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITY of ARTS 

At 20:00
FEATURE FILM PROGRAM
A Prishtina story – 85 Minutes, Kosova 
2018
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 
DEA OPEN AIR Cinema – SKANDERBEG 
Square
DEA OPEN AIR Cinema – NEW BAZAAR

SUNDAY,  
5th May 2019
9.00 – 13.00 
DEA FILM ACADEMY
Regional meeting of film schools (Tirana, 
Prishtina and Skopje) 
BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 

At 11.00

DOCUMENTARY FILM 
PROGRAM

The garden of Theotokos – 65 Minutes, 
Bulgaria 2018; The Seagull – 20 Minutes, 
Armenia 2018; The last guardians – 
44 Minutes, Ecuador 2018; Natalia 
Molkanova – 29 Minutes, Russian 
Federation 2018.

Cinema of the MEDITERRANEAN 
UNIVERSITY of ALBANIA

At 16:00

SHORT FILM PROGRAM

Ainhoa – 18 Minutes, Spain 2017; Dream 
for happiness – 29 Minutes, Bulgaria 
2018; Love box – 10 Minutes, Croatia 
2018.

EXPERIMENTAL FILM 
PROGRAM 

The death of the tapeur – 13 Minutes, 
Russian Federation 2018; Dull hope – 3 
Minutes USA 2018; Welcome – 7 Minutes, 
Spain 2018.

STUDENT FILM PROGRAM

My mother’s words – 24 Minutes, France/
Belgium 2018; De Moines – 10 Minutes, 
Serbia 2018; Nadya – 10 Minutes,  Czech 
Republic 2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITY of ARTS 

At 20:00

FEATURE FILM PROGRAM
Arbëria – 80 Minutes, Italy 2018 

DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

DEA OPEN AIR Cinema – SKANDERBEG 
Square

DEA OPEN AIR Cinema – NEW BAZAAR

MONDAY,  
6th May 2019
9.00 – 13.00 

DEA FILM ACADEMY
Regional meeting of film schools (Tirana, 
Prishtina and Skopje) 

BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE

 

At 11.00

DOCUMENTARY FILM 
PROGRAM
Azizi – 63 Minutes, Albania 2018; 
Fremde im Herzen Europas – 47 Minutes, 
Germany 2018; Under the blanket – 30 
Minutes, Georgia 2018. 
Cinema of the MEDITERRANEAN 
UNIVERSITY of ALBANIA

At 16:00

SHORT FILM PROGRAM
The sorrow of our house – 25 Minutes, 
Russian Federation 2018;

EXPERIMENTAL FILM 
PROGRAM 
The lost dog – 29 Minutes, France 2018; 
Klesh/The break up – 11 Minutes, Spain 
2018.

STUDENT FILM PROGRAM
Hysteria – 26 Minutes, South Korea 2018;
Switch – 18 Minutes, Belgium 2018; 
Laura – 16 Minutes, Portugal 2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITY of ARTS 

At 20:00

FEATURE FILM PROGRAM
You get what you kiss – 93 Minutes, 
Romania 2018 
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 
DEA OPEN AIR Cinema – SKANDERBEG 
Square
DEA OPEN AIR Cinema – NEW BAZAAR

TUESDAY,  
7th May 2019
9.00 – 13.00 

DEA FILM ACADEMY
Regional meeting of film schools (Tirana, 
Prishtina and Skopje) 
BLACK BOX 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 

At 11.00

DOCUMENTARY FILM 
PROGRAM
Live is what you make it – 39 Minutes, 

USA 2018;  Caminhos longos – 42 
Minutes, Portugal 2018;  I’m alive – 
53 Minutes, Germany/Albania 2019; 
Memoris Of Saira & Salim - 14 Minuta, 
Indi 2018.
Cinema of the MEDITERRANEAN 
UNIVERSITY of ALBANIA

At 16:00

SHORT FILM PROGRAM
How it feels to be hung-over – 10 Minutes, 
Sweden 2018; Forgive me – 14 Minutes, 
Kosovë 2018; Aurore – 18 Minutes, France 
2017.

EXPERIMENTAL FILM 
PROGRAM 
Hypnosis – 10 Minutes, France 2018; 
The shadows – 4 Minutes, USA 2018; The 
dachshund in a picture – 10 Minutes, 
Russian Federation 2018 

STUDENT FILM PROGRAM
Broken pipe – 25 Minutes, Israel 
2018; Nuclear shadows – 15 Minutes, 
Poland 2017; Live is long – 8 Minutes, 
Netherland 2018.
BLACK BOX 1 – UNIVERSITY of ARTS

At 20.00 

FEATURE FILM PROGRAM
God exissts! Her name is Petrunija! – 93 
Minutes, Macedonia 2019 
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 
DEA OPEN AIR Cinema – SKANDERBEG 
Square
DEA OPEN AIR Cinema – NEW BAZAAR

WEDNESDAY,  
8th May 2019
At 19:00 

FESTIVAL AREA - TIRANA
Closing Reception for the Guests of 6th 
Edition 
of DEA OPEN AIR International Film 
Festival Tirana 2019
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

At 20.00 

FESTIVAL AREA 
Awards Ceremony of 6th Edition 
of DEA OPEN AIR International Film 
Festival Tirana 2019
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 
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PROGRAMI I FILMIT 
ME METRAZH TË GJATË
2 – 8 Maj 2019

1. Tri ditë në Kiberon – 115 Minuta, Gjermani 2018 

2. Ligji i Tretë i Njutonit – 75 Minuta, Spanjë 2018

3. Një tregim Prishtine – 85 Minuta, Kosovë 2018 

4. Arbëria – 80 Minuta, Itali 2018 

5. Merr atë që puth – 93 Minuta, Rumani 2018 

6. Zoti ekziston! Quhet Petrunija! – 93 Minuta, Maqedoni 2018

FEATURE FILM  
PROGRAM
2 nd -  8 th May 2019

1. Drei Tage in Quiberon – 115 Minutes, Germany 2018

2. Newton’s third law – 75 Minutes, Spain 2018

3. A Prishtina story – 85 Minutes, Kosova 2018

4. Arbëria – 80 Minutes, Italy 2018 

5. You get what you kiss – 93 Minutes, Romania 2018 

6. God exists! Her name is Petrunija! – 93 Minutes, Macedonia 2019

Feature Film
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Feature Film Feature Film

Emily Atef
3 DAYS IN QUIBERON  / 3 DITË NË KIBERON

SYNOPSYS:
Romy Schneider gives her last interview 
to two journalists in a rehabilitation clinic. 
Three days are driven by romantic desire, 
professional ambition and the urge for living.

BIOGRAPHY

She is half French, half Iranian, and was born 
in Berlin. With her family she moved to Los 
Angeles at the age of 7. At 13 they moved to 
France and later she left to London to work 
in the theatre. Emily finally settled down in 
Berlin where she studied Directing at the DFFB 
(German Film Academy). Her latest feature “3 
Days In Quiberon” competed for the Golden 
Bear at the  Berlin International Film Festival 
(Berlinale) in 2018 and won 7 Lolas at the  
German Film Awards (including Best Director 
and Best Film) in 2018.

PËRMBLEDHJE:
Në klinikën e rehabilitimit, Romy Schneider 
jep intervistën e fundit për dy gazetarë. Tri 
ditë, të nxitura nga dëshira romantike, ambicje 
profesionale dhe kërkesa për të jetuar.

BIOGRAFIA

Është gjysmë franceze, gjysmë iraniane dhe 
ka lindur në Berlin. Me familjen e saj ajo u 
shpërngul në Los Anxhelos në moshën 7 vjeç. 
Në moshën 13 vjeç ata u shpërngulën në 
Francë dhe më vonë u largua në Londër për të 
punuar në teatër. Emily përfundoi më në fund 
në Berlin ku studioi regjinë në DFFB. Filmi i 
saj i fundit “3 Ditë në Kiberon” konkuroi për 
Ariun e Artë në Berlinale 2018 dhe fitoi 7 Lola 
në Çmimet e Filmit Gjerman 2018 (përfshirë 
Regjinë më të Mirë dhe Filmin më të Mirë)

Country:  
Germany

Duration:  
115 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Sophie Dulac , Undine Filter , 
Danny Krausz , Thomas Král , 

Alice Ormières , Fred Premel , 
Kurt Stocker , Karsten Stöter , 

Michel Zana

Director:  
Emily Atef

Sript:  
Emily Atef

Cinematographer:  
Thomas W. Kiennast

Editing:  
Hansjörg Weißbrich

Music:  
Christoph Kaiser, Julian Maas

Cast:  
Anja Dihrberg

NEWTON’S THIRD LAW / LIGJI I TRETË I NJUTONIT
Jorge Barrio

SYNOPSYS:
Mikel and Marta are 13 and they have been 
the closest friends since they were seven. But 
things are changing. After going to the coast 
to take some photos they run out of money 
and they decide to go back walking, which will 
take them the whole day. This day is filled with 
a feeling that their friendship is in danger.

BIOGRAPHY

Born in Bilbao, studied Journalism in UPV 
(Basque Country University), studied Film 
Direction in C.E.C.C. (Barcelona). In 2000 he 
shot his first short film in 35mm called “The 
Shadow of Peter Pan”, and in 2004 his second 
short film called “Tears of Light and Shadow”, 
also in 35mm. In 2006 he founded his own 
School of Cinema, being both the Manager 
and the Professor of Film Directing. He creates 
his own production company in 2008.

PËRMBLEDHJE:
Mikel dhe Marta janë trembëdhjetë vjeç dhe 
kanë qenë miq të ngushtë që prej moshës 
shtatë vjeç. Por gjërat ndryshojnë. Pasi 
shkojnë në bregdet për të bërë disa fotografi 
ata mbeten pa para dhe vendosin të kthehen 
në këmbë, rrugë që zgjat gjithë ditën, duke 
i përballur me një ndjenjë të re që rrezikon 
miqësinë.

BIOGRAFIA

Lindi në Bilbao. Studjoi gazetari në UPV 
(Universiteti i Basque Country) dhe regji 
filmi në C.E.C.C. (Barcelona). Në vitin 2000 ai 
realizoi  “The Shadow of Peter Pan”, filmin e 
tij të parë të shkurtër në 35mm, në vitin 2004 
filmin e tij të dytë të shkurtër, “Tears of Light 
and Shadow”, gjithashtu në 35mm. Në vitin 
2006 themeloi School of Cinema, ku është 
drejtor dhe profesor për regji filmi dhe në vitin 
2008 kompaninë e tij të prodhimit filmik. 

Country:  
Spain 

Duration:  
75 Minutes

Completion  
Date: 2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Jorge Barrio

Director:  
Jorge Barrio

Sript:  
Jorge Barrio

Cinematographer:  
Kenneth Oribe

Editing:  
Jorge Barrio, Jonathan Ruíz

Music:  
Jorge Granda

Cast:  
Ibai Alonso, Maria Muro,  

Jurgen Murua 
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SYNOPSYS:
The film focuses on the life of a young middle 
class couple, Aurora and Ben. The couple 
have a daughter named Fiona (11) and the 
challenges begin when she is diagnosed with 
acute leukemia and they have to find money 
for Fiona’s treatment abroad. Ben encounters 
corruption while trying to provide money for 
the treatment, and Aurora struggles in her 
own way to raise funds for Fiona’s recovery. 
Faced all troubles the life of the once young 
and happy couple takes a major turn. 

BIOGRAPHY
She finished Bachelor and Master Degrees at 
the Faculty of Arts, Department of Film Directing 
at the University of Prishtina. She made many 
short films and documentaries, TV serials, theater 
performances and won several international 
awards. For 1,5 year she worked as a manager at 
ABC Cinema in Pristina for 4 years as a producer 
in Kosova Film, also for 4 years as the General 
Director of the National Theatre and a member 
of the Managing Board of the CCK, as well as a 
member of the ensemble “Shota”. She has been 
a member of international professional juries in 
many film festivals.

PËRMBLEDHJE:
“Një tregim Prishtine” fokusohet në jetën 
e një çifti të klasës së mesme, Aurora dhe 
Ben. Çifti ka një vajzë me emrin Fiona (11). 
Sfida e tyre fillon kur ajo diagnostikohet me 
leuçemi akute dhe ata duhet të gjejnë para për 
kurimin e saj jashtë vendit. Ben ndeshet me 
korrupsionin ndërsa përpiqet të sigurojë para 
për trajtimin, ndërsa Aurora lufton në mënyrën 
e vet për të mbledhur fonde për rimëkëmbjen 
e Fionës. Të ballafaquar me betejat dhe sfidat e 
ndryshme, jeta e çiftit dikur të ri dhe të lumtur 
pëson një kthesë të madhe.

BIOGRAFIA
Ka kryer studimet Bachelor dhe Master në Fakultetin 
e Arteve, Departamenti i Regjisë së Filmit në 
Universitetin e Prishtinës. Ka realizuar shumë filma të 
shkurtër dhe dokumentarë, seriale televizivë, shfaqje 
teatrale dhe ka fituar disa çmime ndërkombëtare në 
festivalet e filmit dhe teatrit. Për një vit e gjysmë ajo 
ka punuar si drejtuese në kinemanë ABC në Prishtinë 
për katër vjet si producente në Kosova Film, edhe 
për katër vjet si Drejtoreshë e Përgjithshme e Teatrit 
Kombëtar dhe anëtare e Këshillit Drejtues të QKK-së 
dhe si anëtare e shoqatës “Shota”. Në shumë festivale 
filmike ajo ka qenë anëtare e jurisë ndërkombëtare 
profesionale.

A PRISHTINA STORY / NJË TREGIM PRISHTINE
Burbuqe Berisha

Country:  
Kosovo

Duration:  
85 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Agron Vula

Director:  
Burbuqe Berisha

Sript:  
Getoarbë Mulliqi Bojaj

Cinematographer:  
Samir Karahoda

Editing:  
Agron Vula 

Music:  
Trimor Dhomi

Cast:  
Teuta Krasniqi, Donat Qosja, 

Luran Ahmeti, Artiola Hamdijaj
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Francesca Olivieri

SYNOPSYS:
A well-known fashion designer who has been 
living for years in a European metropolis 
comes back home. When her father dies, the 
woman goes back to the fascinating village 
between Calabria and Basilicata, where she 
was born. In this small village, she meets her 
whole family again, rediscovering her old 
aunt and her nephew, who is a teenager now, 
who she had met only when he was a baby. 
She has to consciously face the distance grown 
between herself and the place of her origin, 
the Arbëresh’s that Aida has so far managed to 
keep out of her life.

BIOGRAPHY:

She is a film director and script-writer of 
Arbëresh origins, born in Piedmont. She 
studied Semiotics Academic Disciplines in 
Bologna and also worked as an assistant 
director. She studied Film Directing and Script-
Writing at a school of Marco Bellocchio. She is 
presently living in France and Italy, working 
with several TV and cinema productions. 
“Arbëria” is her first film.

PËRMBLEDHJE:
Një stiliste e njohur e modës që jeton prej 
vitesh në një metropol evropian - kthehet në 
shtëpi. Kur vdes babai i saj,gruaja kthehet në 
fshatin interesant të lindjes, një fshat i vogël 
mes Kalabrisë dhe Basilikatit. Në këtë fshat të 
vogël, ajo takohet përsëri me familjen e saj, 
duke zbuluar se halla është plakur dhe nipi që 
ka lënë foshnje është bërë  adoleshent. Aida 
duhet të përballet me distancën midis vetes 
dhe komunitetit të saj të origjinës, Arbëreshët 
që Aida kishte arritur t’i mbante larg nga jeta 
e saj.

BIOGRAFIA:

Regjisore dhe shkrimtare arbëreshe. Ajo ka 
lindur në Piemonte. Ka mbaruar shkollën 
Akademike të Semiotikës dhe ka punuar 
si asistente regjizore. Ajo studioi regji dhe 
skenar në shkollën e skenarit në Marco 
Bellocchio. Aktualisht jeton në Francë dhe Itali, 
duke punuar me disa prodhime televizive dhe 
kinematografike. “Arbëria” është filmi i saj i 
parë.

ARBËRIA

Country:  
Italy

Duration:  
80 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Fabrizio Nucci , Nicola Rovito, 

Andrea Solano

Director:  
Francesca Olivieri

Sript:  
Francesca Olivieri

Cinematographer:  
Mario Parruccini

Editing:  
Fabio Nunziata

Music:  
Luigi Porto

Cast:  
Caterina Misasi, Brixhilda Shqalsi, 
Anna Stratigò, Carmelo Giordano, 
Mario Scerbo, Fabio  Pappacena, 
Antonio Andrisani, Denise Sapia
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SYNOPSYS:
Three Romanian shepherds want to leave their 
sheep flock for Wool Day and go to a village 
where a kissing festival takes place. According 
to an old local tradition if you chase a girl and 
kiss her on that specific day you get to marry 
her. The legend also says you will get a long 
happy life together. It should all be simple but 
the three shepherds are their 40s and have 
never been to the village on the Wool’s Day 
because of their boss. Suddenly two hot city 
ladies crash their car right in the middle of the 
sheepfold. The shepherds have to use their 
opportunity and charm and kiss the girls….

BIOGRAPHY

She was born in Bucharest. She graduated 
from the University of Media in 2000. She is 
a founding member of the Romanian Cultural 
Operators Association since may 2012. She 
has directed a lot of films like: “You get what 
you kiss”, “The lonely kangaroo”, “In the Name 
of Honour” and others..

PËRMBLEDHJE:
Tre barinj rumunë duan të lënë kopenë e tyre të 
dhenve Ditën e Leshit për të shkuar në fshatin 
ku zhvillohet një festival puthjesh.Sipas një 
tradite të vjetër lokale nëse dikush ndjek një 
vajzë dhe e puth atë ditë, ai martohet me të 
dhe sipas legjendës jeton i lumtur me të. Kjo 
duket e thjeshtë, por barinjtë janë afro dyzet 
vjeç dhe kurrë nuk kanë shkuar dot atje Ditën 
e Leshit, pasi nuk i lë pronari. Fati është në 
anën e tyre kur dy zonjave nga qyteti u prishet 
makina në mes të kopesë së deleve. Barinjve u 
duhet tani t’i bëjnë për vete vajzat, në mënyrë 
që të arrijnë t’i puthin...

BIOGRAFIA

Lindi në Bukuresht. Në 2000 u diplomua në 
Universitetin e medias. Ajo është një ndër 
themeluesit të Shoqatës së Operatorëve të 
Kulturës Rumune që nga maji 2012. Ajo është 
regjisore e shumë filmave si : Ti merr atë që 
puth, Kanguri i vetmuar, Në emër të nderit, etj.

YOU GET WHAT YOU KISS / TI MERR ATË QË PUTH
Camelia Popa

Country:  
Romania

Duration:  
93 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Comedy, Fantasy, Horror

Producer:  
Alin Panc, Alexandru Popa

Director:  
Camelia Popa

Sript:  
Salex Iatma

Cinematographer:  
Ioan Meltzer

Editing:  
Ovidiu Vacaru

Music:   
Anatol Cazanoi, Cezar Cazanoi

Cast: Alexandru Popa, Cosmin 
Selesi, Alin Panc, Catalina Grama, 

Constantin Cotimanis, Alexa 
Tofan, Alina Mandru
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Teona Strugar Mitevska 

SYNOPSYS:
Petrunija is single unemployed 31-year-old 
woman who lives with her parents. Returning 
home from the job interview which she 
had failed she decides to dive during the 
ceremony of  Epiphany and catches the cross. 
Immediately, the men attack her and fight 
to take the cross out of her hands since as 
a woman has no rights to participate in an 
occasion like this. The big problem begins at 
the moment of when Petrunija runs away with 
the cross.

BIOGRAPHY:
Was born in 1974 in an artists family in Skopje. She 
started as a child actor, trained as a painter and a 
graphic designer and later studied Film M.F.A program 
at the Tisch School of Arts, New York University. She 
made her debut as short film director in 2001 with 
“VETA” (Special Jury Prize, Berlinale 2002). “HOW I 
KILLED A SAINT” (Tiger Awards, Rotterdam Film Festival, 
2004), “I AM FROM TITOV VELES” (premiered at  Toronto 
Film Festival, 2007, Berlinale, 2008 – Panorama Special 
and at the Cannes film festival). “THE WOMAN WHO 
BRUSHED OFF HER TEARS” (premiered at the Berlinale, 
2012 - Panorama Special), “TERESA AND I” (2013), 
“WHEN THE DAY HAD NO NAME” (premiered at the 
Berlinale, 2017 – Panorama Special). 

PËRMBLEDHJE:
Petrunija është një 31 vjeçare beqare e papunë 
e cila jeton me prindërit e saj. Duke u kthyer në 
shtëpi nga një intervistë e dështuar  pune ajo 
vendos të zhytet në ceremoninë e Epifanisë 
dhe arrin të gjejë kryqin. Po burrat e sulmojnë, 
duke dashur t’i marrin kryqin, pasi për ta një 
grua nuk ka të drejtë të marrë pjesë në këtë 
ceremoni. Situata ndërlikohet akoma më 
shumë kur Petrunija largohet me nxitim, duke 
marrë me vete kryqin. 

BIOGRAFIA:
Lindi në vitin 1974 në një familje artistësh në Shkup. 
Ajo filloi aktrimin që fëmijë, gjithashtu trajnohej si 
piktore dhe dizajner grafik dhe më vonë studioi në 
programin M.F.A në filmin në Shkollën Tisch të Arteve, 
Universitetin e Nju Jorkut. Ajo bëri debutimin e saj si 
regjisore e filmit të shkurtër në vitin 2001 me VETA 
(Çmimi special i jurisë Berlinale 2002). SI VRAVA 
NJË SHENJTOR (premierë në Festivalin e Roterdamit 
- Tiger Awards 2004), UNË JAM NGA TITOV VELES, 
(Festivali i Torontos 2007; Berlinale 2008-Panorama 
Special, Kanë 2008), GRUAJA QË FSHIU LOTËT E SAJ 
(Berlinale 2012- Panorama Special) dhe  TERESA DHE 
UNË (2013), KUR DITA NUK KISHTE EMËR (premierë në 
Berlinale 2017 - Panorama Special).

GOD EXISTS! HER NAME IS PETRUNIJA!
ZOTI EGZISTON! QUHET PETRUNIJA!

Country:  
Macedonia

Duration:  
100 Minutes

Completion  
Date: 2019

Genre:  
Drama

Producer:  
Labina Mitevska, Sébastien 

Delloye, Marie Dubas, Zdenka 
Gold, Danijel Hocevar, Elie 

Meirovitz

Director:  
Teona Strugar Mitevska 

Sript:  
Teona Strugar Mitevska,  

Elma Taragic

Cinematographer:  
Virginie Saint-Martin

Editing:  
Marie-Hélène Dozo

Music:  
Oliver Samoullian 

Cast:  
Kirijana Nikoloska
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PROGRAMI I FILMIT 
TË SHKURTËR
2 – 8 Maj 2019

SHORT FILM  
PROGRAM
2 nd -  8 th May 2019

1. Një hap larg përsosmërisë – 19 Minuta, Francë 2018; 

2. Jashtë kontrollit – 10 Minuta, Holandë 2019; 

3. Lajme të rreme – 15 Minuta, Greqi 2018; 

4. Të vërtetat e familjes – 10 Minuta, Irlandë 2018; 

5. Vula – 15 Minuta, Shqipëri 2019 Vula – 15 Minuta, Shqipëri 2019; 

6. Acid – 18 Minuta, Francë 2018; 

7. Rrezja – 12 Minuta, Kosova 2018;

8. Dënim me vdekje – 11 Minuta, Suedi 2018; 

9. Ius Maris – 15 Minuta, Itali 2018. 

10. Ainhoa – 18 Minuta, Spanjë 2017; 

11. Ëndërr lumturie – 29 Minuta, Bullgari 2018; 

12. Kuti dashurie – 10 Minuta, Kroaci 2018; 

13. Trishtimi i shtëpisë sonë – 25 Minuta, Federata Ruse 2018; 

14. Si ndihesh kur të del pija – 10 Minuta, Suedi 2018; 

15. Më fal – 14 Minuta, Kosovë; 

16. Aurora – 18 Minuta, Francë 2017.

1. One step to perfection – 19 Minutes, France 2018; 

2. Out of Hand – 10 Minutes, Netherland 2019; 

3. Fake News – 15 Minutes, Greece 2018; 

4. Home Truths – 10 Minutes, Ireland 2018; 

5. Seal – 15 Minutes, Albania 2019;

6. Acide – 18 Minutes, France 2018; 

7. Ray – 12 Minutes, Kosova 2018; 

8. Death penalty – 11 Minutes, Sweden 2018; 

9. Ius Maris – 15 Minutes, Italy 2018; 

10. Ainhoa – 18 Minutes, Spain 2017; 

11. Dream for happiness – 29 Minutes, Bulgaria 2018; 

12. Love box – 10 Minutes, Croatia 2018; 

13. The sorrow of our house – 25 Minutes, Russian Federation 2018; 

14. How it feels to be hung-over – 10 Minutes, Sweden 2018; 

15. Forgive me – 14 Minutes, Kosovë 2018; 

16. Aurore – 18 Minutes, France 2017

Short Film
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SYNOPSYS:
After being in prison for 5 years, Jesse 
learns that his mother is volunteering for an 
experiment: Take a pill that will take away her 
feelings. He tries to stop her.

BIOGRAPHY

He always wanted to tell stories. Inspired 
by many films, he dreams of being able to 
fascinate the audience. At the age of 18, he 
decided to join the International Picture and 
Voice Institute and to become a film director.

PËRMBLEDHJE:
Sapo del nga burgu, ku kishte qëndruar 5 vjet, 
Xhesi mëson se e ëma planifikon të marrë 
pjesë vullnetarisht në një eksperiment: ajo do 
marrë një pilulë për të “hequr” ndjenjat. Xhesi  
vendos ta parandalojë këtë.

BIOGRAFIA

Ka dashur gjithnjë të rrëfejë. Frymëzuar nga 
filmat, ai ëndërronte të magjepste audiencën. 
Në moshën 18 vjeçare, ai vendosi të shkollohet 
në Institutin Ndërkombëtar të Imazhit dhe 
Zërit dhe të bëhej regjisor. 

A STEP TO PERFECTION  
NJË HAP DREJT PËRSOSMËRISË

 Boris Biaou

Country:  
France

Duration:  
19 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Bastien Rousseau

Director:  
Boris Biaou

Sript:  
Amandine Clement, Boris Biaou

Cinematographer:  
Jules Colly

Editing:  
Manon Dubais, Romain Lecourt

Music:  
Valentin Capdevila

Cast:  
Baptiste Marc, Coralie Lavergne
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Tim Zweistra

SYNOPSYS:
Lisa takes her fiancé to her father to share the 
happy news of their engagement. After her 
mother passed away, Lisa and her father have 
become estranged, mainly due to the fact that 
her father keeps his late wife alive in the form 
of a handpuppet. She tries to get through to 
her father one last time.

BIOGRAPHY

Writer and film director from the Netherlands. 
He studied Concept Development and 
Filmming at the Academy for Pop culture in 
Leeuwarden. His first film projects were music 
videos. The curiosity for the technical side 
(animation, editing, coloring) and the love for 
storytelling eventually lead him to the land of 
short films.

PËRMBLEDHJE:
Liza shkon të prezantojë të fejuarin tek i ati, 
duke dashur të ndajë me të  lajmin e gëzuar. 
Pas vdekjes së nënës, ata janë larguar me njëri-
tjetrin, pasi i ati e “mban gjallë” të shoqen në 
formën e një kukulle dore. Ajo përpiqet edhe 
një herë të fundit ta bindë të atin ...

BIOGRAFIA

Shkrimtar dhe regjisor nga Holanda. Studioi 
në Akademinë e Popkulturës në Leeuwarden, 
me fokus në zhvillim konceptual dhe film. 
Projektet e para filmike ishin video muzikore. 
Kurioziteti për teknikën (animacion, montazh, 
kolorizim) dhe dashuria për rrëfimin e nxitën 
atë drejt filmit të shkurtër. 

OUT OF HAND / JASHTË KONTROLLIT

Country:  
Netherlands

Duration:  
10 Minutes

Completion Date:  
2019

Genre:  
Drame

Producer:  
Ferdi Çelik

Director:  
Tim Zweistra

Sript:  
Jelle Tigchelaar

Cinematographer:  
Kim Idsinga

Editing:  
Bram van Dam

Music:  
Rob Peters

Cast:  
Karlijn Koel, Rik Witteveen,  

Elout Hol
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Matt Aucott

SYNOPSYS:
A YouTuber and her partner are planning to 
direct the raping of a girl by two black men. 
Their goal is to get more subscribers on their 
YouTube channel. However, on the day of the 
shooting things do not go as planned.

BIOGRAPHY

He was born and raised in Rhodes. He has 
studied and worked as a social worker. In 
recent years he lives and works in Athens as 
a writer and director in theater and cinema. 
He has written two theatrical plays and he 
has directed the award-winning short films 
“Birthday” (2016) and “Mum, I’m back” 
(2017).

PËRMBLEDHJE:
Një vajzë YouTub-i dhe partneri i saj po 
planifikojnë të xhirojnë përdhunimin e një 
vajze nga dy djem me ngjyrë. Ata synojnë të 
rrisin numrin e abonentëve të kanalit të tyre 
në YouTube. Por ditën e xhirimeve gjërat nuk 
ecin sipas planifikimit.

BIOGRAFIA

Lindi dhe u rrit në Rodos. Ai ka studiuar dhe 
ka punuar si punonjës social. Në vitet e fundit 
ai jeton dhe punon në Athinë si shkrimtar dhe 
regjisor në teatër dhe kinema. Ai ka shkruar dy 
pjesë teatrore dhe ka xhiruar filmat e shkurtër 
me çmime “Ditëlindja (2016) dhe “Mami, unë 
u ktheva” (2017).

SYNOPSYS:
After living in London for 10 years, Kitty 
returns home to Ireland due to her father’s 
illness. There she realizes that secrets from the 
past are still very much alive.

BIOGRAPHY

He is a writer, director and cinematographer 
from London, working in and around the film 
industry for over 20 years. He has a passion for 
contemporary drama and visual story telling.

PËRMBLEDHJE:
Pasi kishte jetuar dhjet vjet në Londër, Kiti 
kthehet në shtëpinë e saj në Irlandë, kur 
sëmuret i ati. Atje zbulon, se e kaluara dhe 
sekretet, që ajo mendonte se ishin varrosur 
prej kohësh, janë ende shumë të gjalla.

BIOGRAFIA

Shkrimtar, Regjiror dhe drejtor fotografie nga 
Londra, i cili punon në  industrinë e filmit për 
më shumë se 20 vjet. Matt ka një pasion për 
dramën bashkëkohore dhe tregimin vizual.

FAKE NEWS / LAJM I RREMË HOME TRUTHS / TË VËRTETAT E FAMILJES
Dimitris Katsimiris

Country:  
Ireland

Duration:  
18 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Matt Aucott, Allison O’Flynn, 

Jean Law

Director:  
Matt Aucott

Sript:  
Matt Aucott, Allison O’Flynn

Cinematographer:  
Matt Aucott

Editing:  
Matt Aucott

Music:  
Roy Fox

Cast:  
Allison O’Flynn, Jean Law,  

Frank Twomey

Country:  
Greece

Duration:  
15 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Frau Films

Director:  
Dimitris Katsimiris

Sript:  
Dimitris Katsimiris

Cinematographer:  
Vasilis Stavropoulos

Editing:  
Vasilis Stavropoulos

Music:  
Free

Cast:  
Lena Kitsopoulou, Giannis 

Kotsifas, Chrisothemis 
Amanatidid
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KIRSTEN GAYNET 

SYNOPSYS:
Victoria is an irresponsible employee at the 
German Embassy in Kosovo. She makes a 
ghetto life. She gave a one year visa only 
because a guy from Kosovo had sexual 
intercourse with her. She was dismissed from 
the Embassy , and by chance, they see each 
other in the airport as they travel to Germany.

BIOGRAPHY

He is a winner of several important 
international prizes for films that he made. He 
was born in Gjakova on 26 April 1993, where 
he completed primary and secondary school. 
Higher studies for medial arts,he completed 
them in Pristina and a master’s degree in 
film and television at the Academy of Arts in 
Tirana. Founder of the educational project for 
younger students,SKENAworkshop,a training 
in the field of cinematography..He is the 
winner of 19 international and 3 national 
prizes. He has published four books.

PËRMBLEDHJE:
Victoria është një punonjëse e papërgjegjshme 
në Ambasadën gjermane në Kosovë. Ajo bën 
një jetë getoje. Ajo i jep një vizë njëvjeçare 
një djali, vetëm sepse ai kishte marrëdhënie 
seksuale me të. Pas kësaj ajo u shkarkua 
nga Ambasada, por rastësisht, ata e shohin 
njëri-tjetrin në aeroport, kur udhëtojnë në 
Gjermani.

BIOGRAFIA

Është fitues i disa çmimeve të rëndësishme 
ndërkombëtare për filmat që ai ka bërë. 
Ka lindur në Gjakovë më 26 prill 1993, 
ku ka përfunduar shkollën fillore dhe të 
mesme. Studimet e larta për artet mediale, 
ai i përfundoi  në Prishtinë dhe një diplomë 
master në Film dhe Televizion në Akademinë 
e Arteve në Tiranë. Themelues i projektit 
arsimor për studentët e rinj, SKENAworkshop, 
një trajnim në fushën e kinematografisë. Ai 
është fituesi i 19 çmimeve ndërkombëtare 
dhe 3 çmime kombëtare. Ka botuar katër libra.

SYNOPSYS:
Firuza, a ten-year-old girl, writes an essay 
in Russian entitled “Homeland”. She asks 
her grandmother Mushkinaz to help her. 
The old woman tells a story of her hard life, 
about her childhood in Georgia and the life in 
Kazakhstan after repressions of Meskhetian 
Turks in 1944.

BIOGRAPHY

She was born in Bashkortostan. She is a film 
director, director of photography, script-writer 
and producer of the Independent Creative 
Union “Akkosh” studio. She studied Film and 
Television on the Faculty of Photography Arts 
at St.Petersburg State University. She took 
part and got awards at many prestigious 
international and Russian film festivals.

PËRMBLEDHJE:
Firuza, një vajzë dhjetëvjeçare, shkruan 
një ese me titull “Atdheu” në rusisht. Ajo i 
kërkon ndihmë gjyshes Mushkinaz. Gruaja 
e vjetër tregon historinë e jetës së saj të 
vështirë, fëmijërinë në Gjeorgji dhe jetën pas 
represionit turk të vitit 1944 në Kazakistan.

BIOGRAFIA

Lindi në Republikën e Bashkortostanit. Eshtë 
regjisore, drejtore fotografie, skenariste 
dhe producente në studion “Akkosh”. Është 
diplomuar në Universitetin Shtetëror të Filmit 
dhe Televizionit në Shën Petërburg (Fakulteti i 
Arteve të Fotografisë). Ajo është pjesëmarrëse 
dhe fituese e disa festivaleve prestigjioze 
ndërkombëtare dhe ruse të filmit.

SEAL / VULË THE SORROW OF OUR HOUSE 
TRISHTIMI I SHTËPISË SONË

Valmir Tertini

Country: 
Russia

Duration:  
25 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Docu/Feature

Producer:  
Kirsten Gainet, Minnikhan 

Gaynetdinov

Director:  
Kirsten Gaynet

Sript:  
Kirsten Gainet

Cinematographer:  
Ilshat  Muhamedov

Editing:  
Kirsten Gainet

Music:  
Mohamed Nassef

Country:  
Albania

Duration:  
15 Minutes

Completion Date:  
2019

Genre:  
Drama

Producer:  
Lena Kryeziu, Gent Prizreni

Director:  
Valmir Tertini

Sript:  
Valmir Tertini

Cinematographer:  
Endi Hoxha

Editing:  
Afrim Peposhi

Music:  
Elvis Peçi

Cast:  
Jorida Sorra, Edmond 

Hafizademi, Fatlume Bunjaku
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Ivan Sainz-pardo

SYNOPSYS:
The ultimate wish of the convicted criminal, 
which shook everyone in the courtroom: in 
anticipation of the execution, asked as his last 
wish that the letter was handed over to his 
mother. The letter reads...

BIOGRAPHY

He was born in Vushtrri , Kosovo and exiled to 
Sweden. He has appeared in several Swedish 
films and serials as well as a Hollywood movie 
“The girl with dragon tattoo” in the lead role 
- Daniel Craig, while Adriani is featured as a 
debutant actor. In 2012 he opened his film 
production called Rosa Elefant Produktion.

PËRMBLEDHJE:
Dëshira e fundit e një kriminelit të dënuar me 
vdekje i trondit të gjithë ata, që asistojnë në 
sallë ekzekutimin e tij: i dënuari kërkon që 
së ëmës t’i dorëzohet letra e tij e fundit. Në të 
shkruhet …

BIOGRAFIA

Lindi në Vushtri të Kosovës, po mërgoi për 
në Suedi në vitin 2002. Ka luajtur në disa 
filma dhe seriale suedeze si dhe një film 
hollywoodian “The girl with dragon tatto”. Në 
vitin 2012 hapi Produksionin e tij të filmit të 
quajtur Rosa Elefant Produktion.

SYNOPSYS:
Ainhoa is 9 years old and she left home having 
with her only her school bag and a Playmobil. 
“Ainhoa” is a story which, instead of trying 
to put children to sleep, tries to wake up the 
adults.”

BIOGRAPHY

He holds a degree in Film and Television 
from a prestigious School HFF in Munich. He 
works as director and screenwriter and as a 
consultant in film and advertising industries. 
He has won more than 300 awards at different 
international film festivals, including an 
Academy Award (Oscar), GOYA, Deutscher 
Kurzfilmpreis nomination and Best European 
Short Award at the International Fantasy Film 
Festival in Brussels. He also received the 
Shocking Shorts Award and “Berlinale Talent”.

PËRMBLEDHJE:
Ainhoa, 9 vjeç, është larguar nga shtëpia, duke 
marrë me vete vetëm çantën e shkollës dhe 
një Playmobil. “Ainhoa” është një tregim që, 
në vend që të vërë në gjumë fëmijët, zgjon të 
rriturit.

BIOGRAFIA

U diplomua për film dhe televizion në 
shkollën prestigjioze HFF Mynih. Ai punon 
si regjisor dhe skenarist dhe konsulent filmi 
dhe reklamash. Ai ka fituar më shumë se 300 
çmime në festivale ndërkombëtare filmi, 
është nominuar në Oscar, GOYA dhe Deutscher 
Kurzfilmpreis. Ka fituar gjithashtu Filmi i 
Shkurtër më i Mirë Evropian në Festivalin 
Ndërkombëtar të Filmit Fantastik në Bruksel, 
Shocking Shorts dhe “Berlinale Talent”.

DEATH PENALTY / DËNIM ME VDEKJE AINHOA 
Adrian B. Morina

Country:  
Spain

Duration:  
18 Minutes

Completion Date:  
2017

Genre:  
Drame

Producer:  
Aitor Arenas

Director:  
Ivan Sainz-pardo

Sript:  
Ivan Sainz-pardo

Cinematographer:  
Jose Martín Rosete

Editing:  
Fran Garcia

Music:  
Phillipp Fabian Kölmel

Cast:  
Aurelia Schikarski,  

Natalia  Mateo

Country:  
Sweden

Duration:  
11 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Albi Morinasson

Director:  
Adrian B. Morina

Sript:  
Adrian B. Morina

Cinematographer:  
Mentor Selaci

Editing:  
Mentor Selaci

Music:  
Astrit Hoti- Hurricane

Cast:  
Adrian B. Morina, Rose-Marie 

Qwick Schönherr, Nabil Fakhro
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Irina Velichkova

SYNOPSYS:
The film tells a story of Yassine, a young man 
born and raised in Lecce by Moroccan parents 
who live, in the same way the people of that 
generation do, straddling two cultures, never 
supported by a real integration. Through the 
sea and surfing, the integration process will 
come true, Yassine becomes a host of a surf 
camp, attended by people of all races and 
religions.

BIOGRAPHY

He was born in Lecce (Italy). He studied 
Performing Arts at Bologna University, where 
he achieved his degree in “Cinema, Television 
and Multimedia Direction”. He has been 
teaching “Cinematographic and Television 
Language” at Italian public schools. “Ius 
Maris” was presented at the 75th Venice Film 
Festival.

PËRMBLEDHJE:
Filmi rrëfen historinë e Jasinit, një i ri i lindur 
dhe rritur në Leçe nga prindër marokenë, 
që jeton si të gjithë djemtë e brezit të dytë 
të emigrantëve, midis dy kulturash, të cilat 
pengojnë integrimin e vërtetë. Megjithatë 
deti dhe surfi e ndihmojnë atë të  integrohet. 
Jasini organizon një kamp surfi, ku marrin 
pjesë përfaqësues të të gjitha racave dhe 
besimeve.

BIOGRAFIA

Ka lindur në Leçe (Itali). Ka studiuar Arte në 
Universitetin e Bolonjës, ku u diplomua për 
Kinema, Televizion dhe  Multimedia. Jep 
mësim Gjuhë filmike dhe televizive në shkollat 
publike italiane. Filmi “Ius Maris” u paraqit në 
Festivalin e 75-të të Filmit të Venecias.

SYNOPSYS:
A story about a woman who finds her way to 
herself.

BIOGRAPHY

She is an lawyer, a specialist in copyright and 
media law. She studied “Directing a feature 
film” at the National Academy of Theater and 
Film Arts “Kr. Sarafov”. Her short film “Dream 
of Happines” is her graduation work (she is 
screenwriter and director of this film too).

PËRMBLEDHJE:
Rrëfim për një grua, që gjen rrugën drejt 
vetvetes.

BIOGRAFIA

Punon si avokate, në fushën e së drejtës 
së autorit dhe legjislacionit për mediat. U 
diplomua në Akademinë Kombëtare të Teatrit 
dhe Filmit “Kr. Sarafov “- dega Regji filmi.  
Filmi “Dream of Happines”, ku ajo është 
skenariste dhe regjisore, është puna e saj e 
diplomës.

IUS MARIS DREAM FOR HAPPINES / ËNDERR LUMTURIE
Vincenzo D’arpe

Country:  
Bulgaria

Duration:  
29 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Irina Velichkova

Director:  
Irina Velichkova

Sript:  
Irina Velichkova

Cinematographer:  
Ivan Ilchev

Editing:  
Stefan Chernev

Music:  
Stefan Belev

Cast:  
Stefka Yanorova,  
Deyan Donkov

Country: 
 Italy

Duration:  
15 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Davide Barletti

Director:  
Vincenzo D’arpe

Sript:  
Simona Toma

Cinematographer:  
Giorgio Giannoccaro

Editing:  
Mattia Soranzo

Music:  
Tobia Lamare

Cast:  
Hassan Hamssi,  
Edoardo Bocca
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Just Philippot

SYNOPSYS:
Summer day in Zagreb. It’s boring and hot. 
Miro is lonely. Andrea needs love. These two 
do not know each other, but they are using 
the same dating app. Could this be their lucky 
day?  

BIOGRAPHY

He is from Zagreb, Croatia. He studies 
Dramaturgy in the Academy of Dramatic Arts 
in Zagreb. He works as a freelance screenwriter 
on film and TV projects. “Lovebox” is his debut 
as a film director.

PËRMBLEDHJE:
Dita e Verës në Zagreb. Është e mërzitshme 
dhe e nxehtë. Miro është i vetmuar. Andrea ka 
nevojë për dashuri. Asnjëri prej tyre nuk e njeh 
tjetrin, por të dy përdorin të njëjtin aplikacion 
takimesh. A do të jetë kjo dita e tyre fatlume?

BIOGRAFIA

Është nga Zagrebi, Kroaci. Diplomuar nga 
Akademia e Arteve Dramatike në Zagreb për 
dramaturgji. Punon si skenarist i pavarur 
në projekte filmike dhe televizive. “Kuti 
Dashurie” është debutimi i tij si regjisor.

SYNOPSYS:
A disturbing comes from somewhere in the 
west. It slowly goes toward the center of the 
country, throwing the population on the 
roads. The cloud is unavoidable, there is a 
global panic. This cloud is acid.

BIOGRAPHY

He is a screenwriter/filmmaker. He has directed 
four short films. Videoclips, narratives, co-
writing, he does not stop to improve himself. 
He has just completed a medium-length 
documentary broadcast on Arte. He also 
organizes film workshops for youngsters at 
schools or in the community network.  

PËRMBLEDHJE:
Një re pështjelluese përftohet diku në 
perëndim. Ajo përparon ngadalë drejt qendrës 
së vendit, duke nxjerrë popullatën në rrugë. 
Si pasojë e vëzhgimit të vërshimit të reve, 
përftohet panik global. Grumbulli i reve është 
acid.

BIOGRAFIA

Philippot, skenarist/regjisor, ka realizuar katër 
filma të shkurtër. Videoklipet, narracionet 
filmike dhe bashkëautorësia në shkrime, janë 
disa përvoja të tij profesionale. Ai sapo ka 
përfunduar një dokumentar, transmetuar në 
Arte dhe organizon seminare filmike për të 
rinjtë në shkollë ose në rrjet.

LOVEBOX  / KUTI DASHURIE ACID
Ivan Turković Krnjak

Country:  
France

Duration:  
18 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Sci-fiction

Producer:  
Camille Chandellier,  

Thierry Lounas

Director:  
Just Philippot

Sript:  
Just Philippot

Cinematographer:  
Pierre Dejon

Editing:  
Héloïse Pelloquet

Music:  
The Penelopes

Cast:  
Maud Wyler, Sofian Khammes, 

Antonin Chaussoy

Country:  
Croatia

Duration:  
14 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Comedy

Producer:  
Luka Hrvoj, Ivan Maloča

Director:  
Ivan Turković Krnjak

Sript:  
Ivan Turković Krnjak

Cinematographer:  
David Oguić

Editing:  
Urša Vlahušić

Music:  
Vlado Dostal, Ivan Stefan

Cast:  
Josip Lukić, Tajna Peršić, Sanja 

Drakulić



Short Film Short Film44 | DEA FilmFEST 45 | DEA FilmFEST

Viktor Hertz

SYNOPSYS:
On the ninth birthday, during the 1999 war, 
Rreze/ Ray/ Abdullahu wrote her Diary of Fear. 
On that day, she didn’t except any gifts or had 
any party. She had only one wish: she didn’t 
want to die. Rreze went towards the Serbian 
soldier who was guarding the area and said to 
him: “It is my birthday today, and I don’t want 
to die!... I just want to be alive”. The soldier 
began to cry. Rreze got surprised, she thought 
soldiers never cry. Eighteen years later, Rreze 
feels despair as the world doesn’t feel any 
better. This film is based upon the true Diary 
of Rreze Adbullahu.

BIOGRAPHY

Born in Prishtina, she is a Kosovar Director 
and Scriptwriter. She has made a number of 
short films, which have taken part in many 
International Festivals. She studied Film 
Directing on the Faculty of Drama Arts at 
Prishtina University. Now, she continues her 
studies at Toronto Film School in Toronto in 
Canada.

PËRMBLEDHJE:
Në ditëlindjen e nëntë, gjatë luftës së 1999-
s, Rreze Abdullahu shkroi Ditarin e Frikës. Atë 
ditë ajo nuk priste dhuratë apo festë. Vetëm 
nuk donte të vdiste. Rreze shkoi në drejtim të 
ushtarit serb, që ruante zonën dhe i tha: Sot 
kam ditëlindjen dhe nuk dua të vdes! Dua 
vetëm të jetoj!... Ushtari filloi të qajë. Rreze 
ngriu. Ajo kujtonte se ushtarët nuk qajnë 
kurrë. Tetëmbëdhjetë vjet më vonë, Rreze 
duket e dëshpëruar  me botën që nuk duket 
të jetë më e mirë. Filmi bazohet në Ditarin e 
vërtetë të Rreze Adbullahut.

BIOGRAFIA

Ka lindur në Prishtinë. Është regjisore dhe 
skenariste nga Kosova. Ajo ka realizuar disa 
filma të shkurtër, që kanë marrë pjesë në 
shumë festivale ndërkombëtare. Ka studiuar 
në Fakultetin e Arteve Dramatike- Universiteti 
i Prishtinës. Tani, vazhdon studimet në Film 
School - Toronto, Kanada.

SYNOPSYS:
The main chracter wakes up at a clinic 
specialized in bad hangovers. The doctor 
prescribes 600 ml of ice cream and two 
comedies, but also shares some news, which 
doesn’t make him feel any better...

BIOGRAPHY

He is a graphic designer and filmmaker. 
He enjoys being creative, hanging out with 
people and writing his own biographies.

PËRMBLEDHJE:
Një burrë zgjohet në një klinikë të specializuar 
për të alkolizuarit. Mjeku i rekomandon një 
kurë që përmban 600 ml akullore dhe dy filma 
komedi, por i jep gjithashtu edhe disa lajme, 
të cilat nuk e bëjnë të ndihet më mire…

BIOGRAFIA

Dizajner grafik, regjisor. Ai e shijon të qenit 
krijues, duke krijuar kontakte me njerëz dhe 
duke shkruar biografinë e vet.

RAY / RREZJA HOW IT FEELS TO BE HUNGOVER
SI NDIHESH KUR TË DEL PIJA

Lorena Sopi

Country:  
Sweden

Duration:  
10 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Johann Skirnir Gustavsson

Director:  
Viktor Hertz

Sript:  
Viktor Hertz

Cinematographer:  
Bratislav Stankovic

Editing:  
Viktor Hertz

Music:  
Strauss, Tchaikovsky, Grieg 

Cast: Lukas  
Loughran, Irma Jämhammar,  

Anki Larsson

Country:  
Kosovo

Duration:  
12 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Agim Sopi

Director:  
Lorena Sopi

Sript:  
Lorena Sopi

Cinematographer:  
Besnik Hasolli

Music:  
Mendi Mengjiqi

Cast:  
Glorioza Shala, Agron Shala, 

Aurita Agushi, 
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Mael Le Mée

SYNOPSYS:
Bujar, a youngster, is recruited by a Kosovar 
Imam to join a terrorist group fighting in Syria. 
He secretly joins the war and then asks his 
older brother Agron to send his wife Mimoza 
to Syria too. Agron horrified by his brother’s 
actions confronts Bujar and asks him to return 
to Kosovo. Agron tries to prevent Mimoza from 
going to Syria hoping to convince his brother 
to return.

BIOGRAPHY

He studied Film and TV Directing on the Faculty 
of Arts at the University of Prishtina. He works 
as a writer, director, cinematographer and 
editor in the biggest film company in Kosovo. 
He also has his own company Figurina Film. 
He also worked as Theatre Director in Prishtina 
and Ferizaj, where he made 5 plays and 1 
performance.

PËRMBLEDHJE:
Bujari, një i ri kosovar, manipulohet nga një 
imam për t’iu bashkuar grupeve terroriste 
në Siri. Ai e bën këtë fshehurazi dhe më 
pas i kërkon vëllait më të madh, Agronit të 
dërgojë në Siri edhe të shoqen, Mimozën. 
Agroni i tronditur nga veprimet e të vëllait 
e kundërshton Bujarin dhe i kërkon atij të 
kthehet. Ai përpiqet edhe të ndalojë Mimozën 
të shkojë në Siri, me shpresë, se kështu mund 
të bindet dhe vëllai të kthehet.

BIOGRAFIA

Ka studiuar në Universitetin e Prishtinës, 
Fakultetin e Arteve – Regji Filmi dhe TV. Punon 
si shkrimtar, regjisor, drejtor fotografie dhe 
montazhier në kompaninë më të madhe të 
filmit në Kosovë dhe në këto vitet e fundit 
në kompaninë e tij Figurina Film. Ka punuar 
edhe si regjisor teatri në Prishtinë dhe Ferizaj, 
ku ka vënë 5 shfaqje dhe 1 performancë. 

SYNOPSYS:
Aurore, a 16-year-old girl, who discovers her 
body with her friends… With a supernatural 
finger.

BIOGRAPHY

A transdisciplinary artist (performance, 
installations, bio-art, theater, cinema) 
and screenwriter of about 60 episodes of 
cartoons broadcasted internationally. He’s co-
developing two series and two feature films.

PËRMBLEDHJE:
Aurora, një adoleshente gjashtëmbëdhjetë- 
vjeçare, zbulon trupin e vet me miqtë e saj ... 
Me një gisht të mbinatyrshëm.

BIOGRAFIA

Artist ndërdisiplinor (spektakël, instalacione,  
bio-art, teatër, kinema) dhe skenarist i rreth 60 
episodeve të filmave për fëmijë të transmet-
uara në botë. Ndërkohë punon për dy serialë 
dhe dy filma artistikë.

FORGIVE ME / MË FAL AURORE / AURORA
Besim Ugzmajli

Country:  
France 

Duration:  
18 Minutes

Completion Date:  
2017

Genre:  
Drame

Producer:  
Claire Bonnefoy, Thierry Lounas

Director:  
Mael Le Mée

Sript:  
Mael Le Mée

Cinematographer:  
Raphaël Vandenbussche

Editing:  
Aurélien Guégan

Music:   
Amaury Chabauty

Cast:  
Marion Valentin, Lorenzo 

Lefebvre, Fiorella Campanella, 
Nathan Bensoussan

Country:  
Kosovo

Duration:  
14 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Besim  Ugzmajli

Director:  
Besim Ugzmajli

Sript:  
Besim Ugzmajili

Cinematographer:  
Latif Hasolli

Editing:  
Besim Ugzmajli

Music: 
 

Cast:  
Agron  Shala, Semira  Latifi
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PROGRAMI I FILMIT 
EKSPERIMENTAL 
2 – 8 Maj 2019

1. Një, asnjë, 100.000 – 28 Minuta, Gjermani 2018; 

2. Phosphenes – 9 Minuta, Belgjikë 2018; 

3. Histori shtëpie – 16 Minuta, Itali 2018; 

4. Hijet e mendimeve – 8 Minuta, Federata Ruse 2019; 

5. Vdekja e zhvatësit – 13 Minuta, Federata Ruse 2018; 

6. Shpresë e shurdhët – 3 Minuta USA 2018; 

7. Mirëseardhja – 7 Minuta, Spanjë 2018; 

8. Qeni i humbur – 29 Minuta, Francë 2018, 

9. Klesh/Ndarja – 11 Minuta, Spanjë 2018; 

10. Hipnozë – 10 Minuta, Francë 2018; 

11. Hijet – 4 Minuta, USA 2018; 

12. Dashuri në një kornizë – 10 Minuta, Federata Ruse 2018; 

EXPERIMENTAL  
FILM PROGRAM
2 nd -  8 th May 2019

1. One, no one, 100.000 – 28 Minutes, Germany 2018; 

2. Phosphenes – 9 Minutes, Belgjikë 2018; 

3. A home history – 16 Minutes, Italy 2018; 

4. Thought’s shadows – 8 Minutes, Russian Federation 2019; 

5. The death of the tapeur – 13 Minutes, Russian Federation 2018; 

6. Dull hope – 3 Minutes USA 2018; 

7. Welcome – 7 Minutes, Spain 2018; 

8. The lost dog – 29 Minutes, France 2018; 

9. Klesh/The break up – 11 Minutes, Spain 2018; 

10. Hypnosis – 10 Minutes, France 2018; 

11. The shadows – 4 Minutes, USA 2018; 

12. The dachshund in a picture – 10 Minutes, Russian Federation 2018

Experimental Film
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Franck Ravel

SYNOPSYS:
Lynn, a young girl, is stranded in a countryside 
manor. A storm raging outside gives her 
no other option than to stay in. During this 
stay, she mingles with the inhabitants of her 
new environment, many like herself hiding 
from the storm. One morning Lynn becomes 
intrigued by a mural depicting some utopian 
world. Looking around the room and seeing 
blank faces she is wondering: Is it all coherent 
or just a coincidence?

BIOGRAPHY:

She trained in Audiovisual Media at the HKU 
University of the Arts Utrecht, where she 
graduated suma cum laude in 2011 with a 
specialization in cinematography. In 2014 
while in Italy, Karlijn and her sister Lotte 
made a short fiction film “Fabiola”, which won 
the DMFF Best Newcomer Award in 2015. In 
2018 they shoot another short fiction film 
“One, no one, 100.000”.

PËRMBLEDHJE:
Lin, një vajzë e re, ka ngecur në një vilë në 
periferi të qyetit, e detyruar prej stuhisë. Gjatë 
kësaj kohe ajo shoqërohet me banorët e tjerë, 
shumë prej të cilëve si dhe ajo presin të kalojë 
stuhia. Një mëngjes atë e tërheq  një pikturë 
murale me motive nga një botë utopike. Në 
dhomë, ku gjendet e  rrethuar me fytyra pa 
shprehje, ajo konstaton mospërputhje mes 
pikturës dhe realitetit të zymtë. Koherencë 
apo koincidencë?

BIOGRAFIA: 

Studjoi Media Audiovizuale në Universitetin 
HKU të Arteve në Utreht, ku u diplomua në  
kinematografi. Në vitin 2014, në Itali, Karlijn 
dhe e motra, Lotte xhiruan filmin e shkurtër 
Fabiola, i cili në vitin 2015 fitoi çmimin  DMFF 
Best Newcomer Award. Në vitin 2018 ato 
realizuan filmin e dytë,  Një, Asnjë, 100.000.

SYNOPSYS:
Irvin, in his forties, is strolling and talking 
out loud. During that hypnotic walk, images 
resurface from deep within him. Tess’ arrival 
had been for the young boy the beginning of 
a poetic yet abrupt adventure: a passage into 
adulthood.

BIOGRAPHY

He was born in France. He studied metal 
sculpture in Paris where he also discovered 
experimental cinema. He started various 
productions as a production designer then 
he studies post-production and becomes 
an editor and VFX artist. During 2000s he 
reaches perfection in the treatment of color 
and light and becomes colorist for more than 
70 features

PËRMBLEDHJE:
Irvin, në të dyzetat, ecën duke folur me veten 
me zë të lartë. Gjatë kësaj shëtitjeje hipnotike,  
thellësia e ndërgjegjes i rikujton përjetimet.. . 
Ardhja e Tesit e shtyu në një aventure poetike 
të papritur: duke e kaluar në moshë madhore

BIOGRAFIA

Ka lindur në Francë. Ka studjuar Skulpturë 
Metali në Artet e Applikua, në Paris 
ku gjithashtu zbuloi dhe kinemanë 
eksperimentale. Ka punuar në produksione 
të ndryshme si projektues. Më pas bën një 
trajnim në post-produksion u specializua si 
montazhier. Gjatë viteve 2000 ai u specializua 
në trajtimin e ngjyrave dhe dritës dhe punoi si 
kolorist në më shumë se 70 filma. 

ONE, NO ONE, 100.000
NJË, ASNJË, 100.000 PHOSPHENES

Country:  
Belgium

Duration:  
9 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Aveline Monnoyer

Director:  
Franck Ravel

Script:  
Franck Ravel,  
Lili Forestier

Cinematographer:  
Norma Prendergast

Editing:  
Franck Ravel

Music:  
Stephane Collin

Cast:  
Aveline Monnoyer, Nicolas 

Bauduin, Sylviane Alliet

Country:  
Germany 

Duration:  
27 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama, Fantasy  

Producer:  
Karlijn Milder, Lotte Milder

Director:  
Karlijn Milder, Lotte Milder

Sript:  
Lotte Milder & Karlijn Milder

Cinematographer:  
Karlijn Milder

Editing:  
Mats Logen

Music:  
Arend Bruijn

Cast:  
Lotte Milder, Loes Schnepper, 

Bert Luppes, Mehrnoush 
Rahnmani, Pepijn Korfage, Paul 

Van Der Laan 

Karlijn Milder 
Lotte Milder
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Igor Belov

SYNOPSYS:
Two different lives told in photos which are 
connected with the whole history of the time: 
from the small to the big and vice-versa. 
Moreover, I am rethinking the dramatic clash 
of two strata holding banners of two different 
worlds, meditating from my eyepiece while 
filming and while editing which side of 
history I should take: people or masters?

BIOGRAPHY

In the past 1,5 years Tomaso Aramini has 
worked on completing his thesis, he made a 
successful avant-garde film “Dissolving Mind”, 
which has been screened internationally, 
winning “Best Director”, “Best Experimental 
Film”, “Best Editing at Bucharest Short Cut 
CineFest” in January 2019, as well as directing 
a new experimental film “A City Within”.

PËRMBLEDHJE:
Dy jetë të ndryshme pasqyrohen në fotot 
që lidhen me historinë: nga e veçanta tek e 
përgjithshmja dhe anasjelltas. Më shumë 
se përplasje dramatike e dy klasave që 
mbajnë parulla botësh të ndryshme, është 
meditim për atë anë të historisë nga duhet të 
rreshtohemi: te populli apo te sunduesit? 

BIOGRAFIA

Vitin e kaluar ka punuar në kompletimin e 
tezës së tij dhe ka realizuar filmin avantgarde 
“Dissolving Mind”, i cili është shfaqur 
ndërkombëtarisht, duke fituar “Regjia më 
e Mirë”, “Filmi më i Mirë Eksperimental”, 
‘Montazhi më i Mirë” në Bukuresht Short Cut 
CineFest dhe  po punon për regjinë e një filmi 
të ri eksperimental.

SYNOPSYS:
Rushing in a car home in a bad weather, the 
driver runs over a woman and a child killing 
them. In the heat of passion, he flees. Now he 
has to fight his demons and solve the most 
complicated puzzle: to accept punishment for 
the crime he committed or to avoid justice, 
fighting the feeling of his guilt.

BIOGRAPHY

He was born in the Trans-Baikal Territory in 
the USSR. He graduated from ZabKUK with a 
degree in Directing Theatrical Performances. 
After he had served in the Army of the Russian 
Federation, he started business.

PËRMBLEDHJE:
Në mot të keq, një makinë ecën në një parking 
me shpejtësi, duke përplasur për vdekje një 
grua me një fëmijë. Në stres e sipër shoferi 
largohet nga vendngjarja. Më pas atij i duhet 
të luftojë me demonët e vet dhe të zgjidhë 
enigmën e komplikuar: të pranojë ndëshkimin 
për krimin e kryer apo të shmangë drejtësinë, 
duke mbytur ndjenjën e fajit.

BIOGRAFIA

Ka lindur në zonën e Trans-Baikalit, BRSS. 
Është diplomuar në ZabKUK për Regji Teatri.. 
Pas shërbimit ushtarak në Forcat e Armatosura 
të Federatës Ruse, ai është marrë me biznes.

A HOME HISTORY / NJË HISTORI SHTËPIE THOUGHTS’ SHADOWS / HIJET E MENDIMEVE
Tomaso Aramini

Country:  
Russia

Duration:  
8 Minutes 

Completion Date:  
2019

Genre:  
Drama, Fantasy

Producer:  
Igor Belov

Director:  
Igor Belov

Sript:  
Mikhail Shashin

Cinematographer:  
Konstantin Iv

Editing:  
Igor Belov

Music:  
Konstantin Iv

Cast:  
Marco De La Torre

Country:  
Italy

Duration:  
16 Minutes 

Completion Date:  
2018

Genre:   
Drama

Producer:  
-

Director:  
Tomaso Aramini

Sript:  
Tomaso Aramini

Cinematographer:  
Tomaso Aramini

Editing:  
Tomaso Aramini
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Brian Ratigan

SYNOPSYS:
The Tapeur, who introduced himself as 
a composer invites a young lady to the 
Movie Theatre of Baron Schmitt. Suddenly 
the situation turns into a tragedy – Baron 
introduces a brand new miracle to the 
audience – a mechanical Pianola which 
replaced the Tapeur....   

BIOGRAPHY

He graduated from the Russian Institute 
of Theatre Arts. He staged performances in 
theatres in Moscow, London, and Seoul. He 
worked as a documentary filmmaker on TV 
channels and also directed TV series.

PËRMBLEDHJE:
Zhvatësi, i cili paraqitet si kompozitor, fton 
një zonjë të re në Kinoteatrin e Baronit Shmit. 
Po seanca shndërrohet në tragjedi - Baroni 
i prezanton audiencës një mrekulli të re - 
pianolën mekanike, që zëvendëson Tapërin...

BIOGRAFIA

Wshtë diplomuar në Institutin rus të Arteve 
Teatrore. Ai ka vënë në skenë disa shfaqje në 
Moskë, Londër, Seul. Ka punuar si realizues 
dokumentarësh televizivë dhe regjisor 
serialësh televizivë.

SYNOPSYS:
This is a strange little animated film that was 
crafted from our own black hearts. Suppressed 
memories reach the boiling point.  

BIOGRAPHY

He is an award-winning director of “Stop 
motion films and experimental work”. He is 
the founder of Non Films and is based in New 
York City. Ratigan serves as the Director of 
Animation for Kumar Pictures, he co-founded 
Atlanta production company Sugartooth 
Group, and he manages Chaotic Cinema.

PËRMBLEDHJE:
Ky është një film i animuar, disi i çuditshëm, 
i krijuar nga zemrat tona të zeza. Kujtimet e 
ndrydhura arrijnë një pikë vlimi. 

BIOGRAFIA

Regjisor. Ka fituar çmimin për“Film të animuar 
dhe ekperimental” Ai është themeluesi i Non 
Films që ndodhet në New York dhe Drejtor 
i Animacionit për Kumar Pictures, bashkë-
themelues i kompanisë prodhuese Atlanta, 
Sugartooth Group dhe menaxher i Chaotic 
Cinema.

THE DEATH OF THE TAPEUR / VDEKJA E ZHVATËSIT DULL HOPE / SHPRESË E SHURDHËR
Andrey Selivanov

Country:  
United States of America

Duration:  
3 Minutes 

Completion Date:  
2018

Genre:  
Animation, Experimental, Drama, 

Psychological, Horror, Poetic

Producer:  
Brian Ratigan

Director:  
Brian Ratigan

Sript:  
Brian Ratigan

Cinematographer:  
Brian Ratigan

Editing:  
Brian Ratigan

Music:  
Nick Punch

Country:  
Russia

Duration:  
13 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Alexandr Plotnikov,  

Yury Vaksman

Director:  
Andrey Selivanov

Script:  
Andrey Selivanov

Cinematographer:  
Gennady Nemykh

Editing:  
Elizoveta Krikunova

Music:  
Andrey Kliminov 

Cast:  
Nikita Tezin, Mikhail Gorevoy, 
Sofia Ozerova, Alexandr Zenin
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Alberto Segre

SYNOPSYS:
The welcome to a new city, to a new community 
of neighbors, is the beginning of this 
fantastic thriller, in which the main character 
arrives with the intention to forget her last 
relationship as a nightmare. Little does she 
know that she ventures into a neighborhood 
community where narcissism prevails which 
could bring her to extremes that she can not 
even imagine.

BIOGRAPHY

She has been working in communication 
for more than 15 years. Since 2011, she 
completely dedicated herself to filmmaking. 
She was awarded for the best script in the 
Sitges International Film Festival for her first 
short film “Camille”. After that, she worked 
for three years in a feature documentary 
about past and present of underground jazz 
musicians in Barcelona called “The Jump!”. 
She has directed different fiction short films 
and made audiovisual projects.  

PËRMBLEDHJE:
Mbërritja në një qytet të ri, në një komunitet 
të ri, është fillimi i këtij trilleri fantastik, në 
të cilin heroina vjen që të harrojë makthin 
e lidhjes së saj të fundit. Por ajo nuk e di, 
se është bërë pjesë e një komuniteti,  ku 
mbizotëron narcizmi dhe se kjo do të ndikojë 
shumë në jetën e saj. 

BIOGRAFIA

Ajo ka punuar në komunikim për më shumë 
se 15 vjet. Që nga viti 2011 i është kushtuar 
plotësisht  filmave. Ajo fitoi skenarin më të 
mirë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit 
të Sitges për filmin e saj të parë të shkurtër 
‘Camille’. Pas kësaj, ajo punoi për një 
dokumentar për të kaluarën dhe të tashmen 
e muzikantëve të xhazit në Barcelonë! Ajo ka 
realizuar disa filma të shkurtër dhe projekte 
audiovizive.

SYNOPSYS:
In October 1993 Zakia, a 65-year-old Algerian 
woman, finds a lost dog in the streets of Paris. 
But the dog evidently has a master, and this 
master is, perhaps, François Mitterrand, 
whose Labrador has just gone astray from the 
Élysée Palace.

BIOGRAPHY

After studying economy at the Turin University 
and a getting master in TV management at 
the Paris Dauphine University, he worked in 
advertisement as a producer. He wrote and 
directed 2 shorts films selected in more than 
20 festivals. He just finished a documentary 
projet and the scenario for a feature film.

PËRMBLEDHJE:
Në tetor të vitit 1993, Zakia, një grua 65-vjeçare 
algjeriane, gjeti një qen të humbur në rrugët e 
Parisit. Por qeni me sa duket kishte një zot, i cili 
ishte ndoshta, François Mitterrand, Labradori i 
të cilit sapo ishte zhdukur nga Pallati i Élysée.

BIOGRAFIA

Pasi studimeve për ekonomi në Universitetin 
e Torinos dhe  Master në Menaxhimin e TV 
në Universitetin Dauphine të Parisit, punoi si 
producent reklamash. Ka shkruar dhe xhiruar 
2 filma të shkurtër të përzgjedhur në më 
shumë se 20 festivale dhe sapo ka përfunduar 
një projekt dokumentar dhe një skenar për 
një film artistik.

THE WELCOME  / MIKPRITJA THE LOST DOG / QENI I HUMBUR
Carme Puche

Country:  
France

Duration:  
29 Minutes 

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Thomas Guentch

Director:  
Alberto Segre

Sript:  
Lisa Gyngy

Cinematographer:  
Elin Kirschfink

Editing:  
Aurélien Manya

Music:  
Wissam Hojeij  

Cast:  
Milouda Chaqiq, Djamel Barek, 

Samira Lachhab , Grégoire Baujat, 
Vincent Furic, Mounir Kateb, 

Arnaud Stéphan

Country:  
Spain 

Duration:  
7 Minutes 

Completion Date:  
2018

Genre:  
Fantasy 

Producer:  
Carme  Puche

Director:  
Carme Puche

Sript:  
Ivan Foix

Cinematographer:  
Sergio Alvarez Napagro

Editing:  
Carme Puche, Julia Obiols

Cast:  
Ana Mayo, Sergi Valles
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Trujillo David

SYNOPSYS:
A destroyed laundry: Lucy – survivor of her first 
break up – suddenly wakes up. She embarks 
on a journey through the galactic disasters 
and the longing for freedom.  Klesh aims to 
capture the moment between the impact 
and emotional change one experiences 
immediately following the deterioration of a 
relationship.

BIOGRAPHY

He is a Spanish writer and film director, once 
labelled as “poetic insight in the coming of 
age mythology”. While doing his Master’s 
degree in Valencia (Spain) he was captivated 
by the vibrant dynamism of London. After 
success of his short film “KLESH (THE BREAK 
UP)” he is currently developing a screenplay  
for a romantic comedy set in London.

PËRMBLEDHJE:
Një lavanderi e shkatërruar: Lusi-  “mbijetuar” 
nga  ndarja e saj e parë - papritur zgjohet. 
Ajo nis një udhëtim mespër fatkeqësisë 
galaktike dhe dëshirës për liri. Ndësa Klesh 
synon të kapë momentin midis ndikimit dhe 
ndryshimit emocional që përjeton fill pas 
përkeqësimit të një lidhjeje.

BIOGRAFIA

Shkrimtar-regjisor spanjoll, dikur i njohur 
për “depërtimin poetik në mitologjinë e 
së ardhmes”. Kur studionte MA në Valencia 
(Spanjë), e magjepste dinamizmi i Londrës. 
Pas  suksesit të filmit “KLESH (THE BREAK 
UP)”, po zhvillon një skenar për një komedi 
romantike , ngjarjet e së cilës zhvillohen në 
Londër.

SYNOPSYS:
Hypnosis is a hybrid work, it mixes dream and 
reality. He provokes a sensation of hypnosis in 
the spectator, by working on a movie without 
speech, imbricating montage and music. 
This labyrinthine city leaves a lot of room for 
improvisation and impromptu meetings.

BIOGRAPHY:

He graduated from the Universities of Evry and 
Paris (Master of Cinematographic Studies  and 
Bachelor of Art History). Then he goes on with 
several short films including “Fumer Tue”, “Un 
Possible Univers”, or “Partis de rien…”, which 
won the Jury Prize, the Public and the Special 
Prize at the festival Sookalafak, as well as the 
contest Cinékwanon.  

PËRMBLEDHJE:
Filmi paraqet një punë hibride, ku përzihet 
ëndrra dhe realiteti. Ai synon të provokojë 
një ndjesi të hipnozës te spektatori, duke 
punuar një film pa fjal, që komunikon përmes 
montazhit dhe muzikës. Qyteti paraqitet si 
labirint që lë shumë hapësirë për improvizime 
dhe takime.

BIOGRAFIA: 

U diplomua nga Universitetet e Evry dhe Paris 
7 (Master i Studimeve Kinematografike dhe 
Bachelor i Historisë së Artit). Ai ka xhiruar disa 
filma të shkurtër të shkurtër. Filmi i fundit, 
Partis de Rien, fitoi Çmimin e Jurisë, Çmimin 
Publik, Çmimin Special të festivalit Sookalafak 
dhe çmimin e konkursit Cinékwanon.

KLESH- “THE BREAK UP” / KLESH - “NDARJA” HYPNOSIS / HIPNOZË
Guido Benedicto

Country:  
France

Duration:  
10 Minutes

Completion Date:  
2019

Genre:  
Drama, Fantasy, Horror, Thrilller 

Producer:  
Trujillo David

Director:  
Trujillo David

Sript:  
David Trujillo

Cinematographer:  
David Trujillo

Editing:  
David Trujillo

Music:  
Damien Polycarpe, Jules Poucet 

(Music soundtrack)

Cast:  
Arnaud Caron, Oliva Combette, 

Alice Stern

Country:  
Spain 

Duration:  
11 Minutes 

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama, Fantasy, Romantic

Producer:  
Guido Benedicto

Director:  
Guido Benedicto

Sript:  
Guido Benedicto

Cinematographer:  
Markus Ljunberg

Editing: 
 -

Music:  
Papu Sebastian

Cast:  
Samantha Dorrance, James Wiles
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Tatiana Skorlupkina

SYNOPSYS:
Writing poetry, Lucy says she was struck 
by the “differences between the American 
and English concepts of landscape, where 
here landscape is contained, intimate, and 
accessible,” that she “imagined an English 
person living in America feeling unable to 
connect to the landscape” but eventually 
adapting, and “also about recovery from 
depression”. Depression overpowered by the 
beauty of the landscape. 

BIOGRAPHY:

P. Falkenberg is an independent filmmaker. 
Her experimental film Open Territory was 
screened at numerous film festivals, including 
the AFI Video Festival, and was nominated for 
the regional Emmy.                                            

J. Cochran is an independent filmmaker who 
has produced, directed, and shot a variety of 
experimental projects. His commercials and 
documentaries have won Silver Lions from 
Cannes, a BAFTA Peabody Awards, and Cable 
Aces.

PËRMBLEDHJE:
Duke e shkruar poezi, Lucy thotë se ka ngecur 
në “dallimin midis konceptit amerikan dhe 
anglez të peisazhit, kur peisazhi bëhet “intim 
dhe i prekshëm”. Ajo “imagjinon,se si një 
anglez që jeton në Amerikë”, “ndihet i paaftë 
për t’u lidhur me natyrën”, por përfundimisht 
i përshtatur, dhe “me depresion të shëruar”. 
Depresioni dorëzohet para bukurisë së 
peisazhit.

BIOGRAFIA: 

P. Falkenberg është regjisore e pavarur. Filmi i 
saj eksperimental u shfaq në shumë festivale 
filmi, përfshirë Festivalin AFI Video, dhe është 
nominuar për një Emmy Rajonal. 

J. Cochran është  regjisor i pavarur i cili ka 
realizuar një sërë projektesh eksperimentale. 
Reklamat dhe dokumentarët e tij kanë fituar 
Silver Lions në Kanë, një BAFTA Peabody 
Awards dhe Cable Aces.

SYNOPSYS:
An artist is blessed with a magical gift – she 
can bring paintings to life with a mere touch 
of her brush. One day, having accepted money 
for the future piece, and greedily reveling 
in her new-found wealth, she touches the 
banknotes with her brush. The money springs 
to life, but the painting do not…

BIOGRAPHY

She is a musician, artist, composer, director, 
animator, and a screenwriter she is the creator 
of a new “art of the screen”. She graduated 
from Glazunov Music Conservatory in 
Petrozavodsk and Saint Petersburg Herzen 
University (Faculty of Arts and Graphics). She 
is a member of the Union of Artists of Russia. 
She is the director of Art-studio “Fedor Sever”.

PËRMBLEDHJE:
Një artiste është e bekuar me një aftësi magjike 
- ajo u jep jetë pikturave vetëm me prekjen e 
penelit të saj. Një ditë, duke marrë paratë 
për një porosi të ardhme dhe duke iu gëzuar 
atyre,  ajo prek padashje kartëmonedhat me 
penel…. Paratë rrjedhin në jetë, por pikturat 
heshtin përgjithmonë…

BIOGRAFIA

Muzikante, artiste, kompozitore, regjisore, 
animatore dhe skenariste dhe krijuese e 
një “arti të ri të ekranit”. Është diplomuar 
në Konservatorin Muzikor të Glazunovit në 
Petrozavodsk dhe në Fakultetin e Arteve dhe 
Grafikës në Universitetin e Shën Petersburg 
Herzen. Anëtare e Bashkimit të Artistëve të 
Rusisë. Drejtoreshë e Art-studio “Fedor Sever” 

THE SHADOW / HIJA THE DACHSHUND IN A PICTURE FRAME
DASHURIA NË NJË KORNIZË 

Country:  
Russia

Duration:  
10 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Animation, Drama

Producer:  
Tatiana Skorlupkina

Director:  
Tatiana Skorlupkina

Script: 
Tatiana Skorlupkina

Cinematographer:  
Elin Kirschfink

Editing:  
Tatiana Skorlupkina

Music:  
Tatiana Skorlupkina

Cast:  
Tatiana Skorlupkina,  

Vladimir Oksman

Country: 
USA

Duration:  
4 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama, Fantasy  

Producer:  
Pamela Falkenberg

Director:  
Pamela Falkenberg,  

Jack Cochran

Sript:  
Lucy English

Cinematographer:  
Pamela Falkenberg

Editing:  
Jack Cochran

Pamela Falkenberg,  
Jack Cochran
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PROGRAMI I FILMIT 
STUDENTOR
2 – 8 Maj 2019

1. Pas verës – 10 Minuta, Danimarkë 2018;

2. Spore – 12 Minuta, Norvegji 2018;

3. Çrrënjosur – 12 Minuta, Spanjë 2018; 

4. Agim – 14 Minuta, Mal i Zi 2018; 

5. Royal Blue – 20 Minuta, Austri 2018; 

6. Larg – 13 Minuta, Gjermani 2018; 

7. Fjalët e nënës sime – 24 Minuta, Francë/Belgjikë 2018; 

8. Murgjërit – 10 Minuta, Serbi 2018; 

9. Nadja – 10 Minuta, Republika Çeke 2018; 

10. Histeri – 26 Minuta, Korea e Jugut 2018; 

11. Kthesë – 18 Minuta, Belgjikë 2018; 

12. Laura – 16 Minuta, Portugali 2018; 

13. Tub i thyer – 25 Minuta, Izrael 2018; 

14. Hije bërthamore – 15 Minuta, Poloni 2017; 

15. Jeta është e gjatë – 8 Minuta, Holandë 2018.

STUDENT FILM  
PROGRAM
2 nd -  8 th May 2019

1. After the Summer – 10 Minutes, Denmark 2018; 

2. Spores – 12 Minutes, Norway 2018; 

3. Tahrib – 12 Minutes, Spain 2018; 

4. Day break – 14 Minutes, Montenegro 2018; 

5. Royal Blue – 20 Minutes, Austria 2018; 

6. Far – 13 Minutes, Germany 2018; 

7. My mother’s words – 24 Minutes, France/Belgium 2018; 

8. De Moines – 10 Minutes, Serbia 2018; 

9. Nadya – 10 Minutes, Czech Republic 2018; 

10. Hysteria – 26 Minutes, South Korea 2018; 

11. Switch – 18 Minutes, Belgium 2018; 

12. Laura – 16 Minutes, Portugal 2018; 

13. Broken pipe – 25 Minutes, Israel 2018; 

14. Nuclear shadows – 15 Minutes, Poland 2017; 

15. Live is long – 8 Minutes, Netherland 2018.

Student Film  
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Tommy Bardal

SYNOPSYS:
On a summer day, Sally and her two friends 
are waiting for Louis. While waiting, Sally’s 
dreams, memories and thoughts about the 
future get mixed with the past that is not 
necessarily true.

BIOGRAPHY

He was born in Copenhagen. He became 
fascinated by films very early. In his life 
narratives, characters and aesthetics have 
been the constant turning point. To develop 
his film language, he spent seven years in 
various universities studying and teaching 
film, philosophy media.

PËRMBLEDHJE:
Gjatë një dite vere, Selli me dy miq presin të 
vijë Luisi. Gjatë pritjes, ëndrrat, kujtimet dhe 
mendimet e Sellit për të ardhmen përzihen, 
ndërsa e kaluara zbulohet përmes rrëfimeve 
jo domosdoshmërisht të vërteta.

BIOGRAFIA

Lindi në Kopenhagë. Duke u rritur, magjepsja 
e tij e hershme për filmin e udhëhoqi drejt 
një jete, ku rrëfimet, personazhet dhe estetika 
kanë qenë pika e kthesës. Gjuhën e tij filmike e 
ka zhvilluar për shtatë vjet në disa universitete 
ku ka studiuar film, media dhe filozofi.

SYNOPSYS:
A woman moves into a new apartment but 
something sinister is growing on the wall. She 
tries to fight it but it slowly consumes her.

BIOGRAPHY

After working several years in a video store he 
got to work on a local feature length film as a 
production assistant and then started working 
in television. Later he started film school to 
pursue the dream of becoming a director. He 
had always been a huge fan of horror films, 
especially the ones from the 70 and 80s.

PËRMBLEDHJE:
Një grua hyn në një apartament të ri, ku diçka 
e keqe nis të  rritet në mur. Ajo përpiqet ta 
luftojë, por kjo dikur i konsumon energjitë.

BIOGRAFIA

Pasi punoi disa vjet në një dyqan aparturash, 
u angazhua si asistent produksioni. Ai filloi 
më pas të punonte në televizion, por nuk arriti 
të ndërtonte një karrierë atje. Më vonë filloi 
studimet për film në ndjekje të ëndrrës për 
t’u bërë regjisor. Ka qenë gjithmonë një tifoz 
i madh i filmave horror, veçanërisht atyre nga 
vitet ‘70-’80.

AFTER THE SUMMER / PAS VERËS SPORE
Bjarke Underbjerg

Country:  
Norway

Duration:  
12 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Didrik Bjerkomp

Director:  
Tommy Bardal

Sript:  
Tommy Bardal

Cinematographer:  
Eivind Torjussen

Editing:  
Didrik Bjerkomp

Music:  
Knut Norheim

Cast:  
Margrete Ngo

Country:  
Denmark

Duration:  
10 Minutes

Completion Date:  
2019

Genre:  
Drama

Producer:  
Mads-August Grarup Hertz

Director:  
Bjarke Underbjerg

Sript:  
Bjarke Underbjerg

Cinematographer:  
Søren Kahr

Editing:  
Ania De Sá

Music:  
Johan Carøe

Cast:  
Fanny Louise Bernth, Marta 

Holm Peschcke-Køedt, Troels 
Kortegaard Ullerup
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Andrija Mugosa

SYNOPSYS:
Every year, thousands of African immigrants 
attempt to reach Spain having a dangerous 
voyage across the Mediterranean Sea. Tariq is 
a young Moroccan who works for a company 
that illegally organizes such trips. His job 
is to transport passengers across the Strait 
of Gibraltar on a small boat, avoiding being 
caught. Every trip can be the last one.

BIOGRAPHY

He studied Film Directing on the faculty of 
Cinema and Audiovisual Media at the ESCAC. 
After writing, performing and collaborating 
in various audiovisual projects at and outside 
the university. “Tahrib” is his graduation 
project. During the university he co-directed a 
feature film “La filla d’algú”, developed within 
the academic framework.

PËRMBLEDHJE:
Çdo vit, mijëra emigrantë afrikanë tentojnë 
të shkojnë në Spanjë, përmes një udhëtimi të 
rrezikshëm nëpërmjet Detit Mesdhe. Tariq, një 
i ri maroken, punon për një grup që organizon 
ilegalisht udhëtime të tilla. Detyra e tij është 
të transportojë pasagjerët me një anije të 
vogël përmes ngushticës së Gjibraltarit pa 
rënë në sy. Çdo udhëtim mund të jetë i fundit.

BIOGRAFIA

Studjoi Regji filmi në ESCAC. Pas 
bashkëpunimeve në projekte të ndryshme 
audiovizive brenda dhe jashtë universitetit, 
ai realizoi “Tahrib” si punë diplome. Gjatë 
universitetit ai ishte bashkëregjisor i filmit 
“La filla d’algú”, realizuar brenda kuadrit 
akademik.

SYNOPSYS:
It’s a story about Maria, a girl who lives in a 
remote village in the north of Montenegro. 
Because of poverty and unemployment, her 
father wants to marry her to a local peasant. 
In order to earn money for her escape Maria 
decides to be a prostitute.

BIOGRAPHY

He studied Film and TV Directing on the 
Faculty of Dramatic arts in Cetinje. Andrija 
has directed two short films, he has also done 
some promo and music videos. Besides that 
he has worked for numerous other student 
short films.

PËRMBLEDHJE:
Është një histori për Marijan, një vajzë që jeton 
në një fshat të largët në veri të Malit të Zi. Për 
shkak të varfërisë dhe papunësisë, babai i 
saj dëshiron ta martojë atë me një fshatar të 
zonës. Po për të fituar paratë që i nevojiten për 
ikjen Marija vendos të prostituojë.

BIOGRAFIA

Ai ka studjuar në Fakultetin e Artit Dramatik 
Cetinje për Regji e filmi dhe TV. Andrija ka 
realizuar dy filma të shkurtër, disa promo dhe 
video muzikore. Përveç kësaj ai ka punuar për 
disa filma të shkurtër studentorë

TAHRIB / Ç’RRËNJOSUR DAY BREAK (PRASKOZORJE) / AGIM
Gerard Vidal-Cortés

Country:  
Montenegro

Duration:  
14 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Iva Kasalica,  

Katarina Kastratovic

Director:  
Andrija Mugosa

Sript:  
Stasa Petrovic

Cinematographer:  
Ivan Cojbasic

Editing:  
Dusan Vulekovic

Music:  
Majstor Tona, Doko Jablan

Cast:  
Milica Scepanovic, Dragan Racic, 

Radmila Mijuskovic

Country:  
Spain

Duration:  
12 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer: 
 Javier  De La Llave

Director:  
Gerard Vidal-cortés

Sript:  
Gerard Vidal Cortés

Cinematographer:  
Pepe  Gay De Liébana

Editing:  
Oriol  Milán

Music:  
Raúl del Castillo ,  
Marlon Rodríguez

Cast:  
Said Chatiby, Larbi Ajbar
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Arian Dalladaku

SYNOPSYS:
On his way to take his daughter to a 
gymnastics class, a gambler stops at a betting 
shop, leaving his 9-year-old daughter in the 
car. When he returns, he realizes that nothing 
will ever be the 

BIOGRAPHY

Was born in former Yugoslavia. In 1992 he 
and his family come to Austria as refugees, 
where he is living nowadays. He got his MA 
in Timebased Media from the University of 
Arts and Design in Linz. He directs short films, 
music videos and commercials for TV and 
cinema.

PËRMBLEDHJE:
Rrugës për të marrë të bijën nga palestra, një 
i droguar ndalon në një dyqan bastesh, duke 
lënë vajzën 9-vjeçare në makinë. Kur kthehet, 
ai kupton se asgjë s’do të jetë më si më parë

BIOGRAFIA

Lindi në ish-Jugosllavi. Më 1992 ai me 
familjen shkoi refugjat në Austri, ku jeton 
sot. Ka përfunduar MA për Timebased Media 
në Universitetin e Arteve dhe Dizajnit në Linz. 
Ai realizon filma të shkurtër, video muzikore, 
reklama për TV dhe kinema.

SYNOPSYS:
Rron, a young Albanian guy from Kosovo, 
goes to Germany illegally.

BIOGRAPHY

A filmmaker from Kosovo. He studied Film 
Directing at Academy of Film and Multimedia 
Marubi in Tirana in Albania. He was selected 
for Doku Fest festival in Kosovo.

PËRMBLEDHJE:
Rron, një djalë i ri shqiptar nga Kosova, pret të 
shkojë ilegalisht në Gjermani.

BIOGRAFIA

Regjisor nga Kosova. Ka studjuar Regji filmi në 
Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi 
në Tiranë. Ka qenë në përzgjedhjen zyrtare të 
festivalit Doku Fest në Kosovë në konkurimin 
kombëtar. 

ROYAL BLUE FAR / LARG
Dinko Draganovic

Country:  
Germany

Duration:  
13 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Kreis films

Director:  
Arian Dalladaku

Sript:  
Arian Dalladaku

Cinematographer:  
Pedro Bordaberry

Editing:  
Arian Dalladaku

Music:

Cast:  
Florist Bajgora

Country:  
Austria

Duration:  
20 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Dinko Draganovic,  

Sinisa Vidovic

Director:  
Dinko Draganovic

Sript:  
Dinko Draganovic

Cinematographer:  
Roman Chalupnik (aac)

Editing:  
Dinko Draganovic

Music:  
Moussaka

Cast:  
Rubina Mia Jungwirth,  
Ljubisa Lupo Grujcic
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Olga Košarić

SYNOPSYS:
A few years ago, her mother meets a Chinese 
storyteller. She decided to became a storyteller 
too. She Became “La Chatouilleuse d’Oreilles” 
(fr “A tickler of the ears”). But when her 
husband becomes sick she loses her words. 
So her daughter decided to go and find the 
Chinese storyteller to give her words back to 
her. He might know how to do it.

BIOGRAPHY

After a bachelor’s degree in Italy, Amelia 
Nanni continued her studies in Film Licensing 
in Paris. She is currently working on her 
dissertation on  a cinematographic travel 
journal. She is also doing an educational 
project for children.

PËRMBLEDHJE:
Pak vite më parë, e ëma takoi një tregimtar 
kinez, i cili e impresionoi aq shumë saqë ajo 
vendosi të bëhej tregimtare. Ajo u bë “La 
Chatouilleuse d’Oreilles”. Kur i shoqi u sëmur, 
ajo humbi aftësinë e fjalës. Vajza vendos  të 
gjej tregimtarin kinez për t’i kthyer asaj fjalët.  
Ai ndoshta e di, se si mund t’i kthejë asaj 
pasionin.

BIOGRAFIA

Pas një diplome bachelor në Itali, ajo vazhdoi 
arsimimin e saj në Paris për Kinema. Aktualisht 
po përgatit një disertacion mbi revistën e 
ekspeditave kinematografike dhe një projekt 
edukimi vizual për fëmijët.

SYNOPSYS:
While striving to accept the departure of her 
older sister abroad, twelve-year-old Iva is 
stubbornly devoting herself to the geography 
competition.

BIOGRAPHY

She graduated from the Faculty of Dramatic 
Arts in Belgrade, Serbia,  where she gained 
the Bachelor’s degree in Film Editing. After 
having participated as an editor in several film 
projects, Des Moines (2018) is her directing 
student debut.She is currently pursuing a 
Master’s Degree in Theory of Dramatic Arts 
and Media.

PËRMBLEDHJE:
Ndërsa përpiqet të pranojë largimin e 
motrës së saj më të madhe jashtë vendit, 
dymbëdhjetëvjeçarja Iva me kokëfortësi i 
përkushtohet konkursit  të gjeografisë.

BIOGRAFIA

Mbaroi ciklin Bachelor për Montazh filmi në 
Fakultetin e Arteve Dramatike në Beograd, 
Serbi. Pasi mori pjesë si montazhiere në disa 
projekte filmash, Des Moines (2018) është 
filmi i saj studentor  debutues. Aktualisht 
është duke ndjekur një  Master në Teorinë e 
Arteve Dramatike dhe Media.

MY MOTHER’S WORDS / FJALËT E MAMASË TIME DES MOINES / MURGJËRIT 
Amelia Nanni

Country:  
Serbia

Duration:  
14 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Olga Košarić,  

Aleksa Radunović

Director:  
Olga Košarić

Sript:  
Boris Grgurović,  

Olga Košarić

Cinematographer:  
Aleksa Radunovic 

Editing:  
Olga Košarić

Music:  
Nemanja Antonic

Cast:  
Emilija Pantić,  

Dunja Stojanović

Country:  
Franca, Belgium

Duration:  
24 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Documentary fiction

Producer:  
Giulia Desidera

Director:  
Amelia Nanni

Sript:  
Amelia Nanni

Cinematographer:  
Sara Cocchi

Editing:  
Mathilde Bernet

Music:  
Manu Viallet
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Manmin Jang

SYNOPSYS:
The film  tells the story of a 6-year-old roma 
girl who sets out to strike an impossible deal 
with Jesus on her birthday.

BIOGRAPHY

Abraham Joseph is an independent cine-
matographer and filmmaker from Prague. 
He has worked as a director of photography 
on many short fiction films. He worked in the 
camera and lighting department of notable 
fiction films and documentaries, music videos 
and commercials for prominent national and 
international productions. 

Monty Majeed is an independent cultural 
journalist, writer and filmmaker based in 
Prague. She was chosen as one among 8 
emerging film critics from around the world in 
the Berlinale Talents summit 2015. Currently, 
Monty Majeed is developing, designing and 
mentoring multiple creative projects.

PËRMBLEDHJE:
Filmi rrëfen historinë e një vajze 6-vjeçare 
rome, e cila fillon të bëjë një marrëveshje të 
pamundur me Jezusin, në ditëlindjen e saj.

BIOGRAFIA

Abrahami Jozef - drejtor fotografie dhe 
regjisor i pavarur në Pragë. Ai ka punuar si 
drejtor fotografie në disa filma të shkurtër 
fiction, Abrahami ka punuar në departamentin 
e kameras dhe ndriçimit të filmave artistikë 
dhe dokumentarë, video muzikore dhe 
reklama për produksione kombëtare dhe 
ndërkombëtare. 

Monty Majeed - gazetare e pavarur kulturore, 
shkrimtare dhe regjisore  në Pragë. Ajo u 
zgjodh si një nga 8 kritikët e filmit nga e 
gjithë bota në samitin e Talenteve të Berlinale 
2015. Aktualisht, Monty po zhvillon, dizenjon 
dhe ndjek projekte të shumta krijuese.

SYNOPSYS:
Following a mental breakdown and a stay in a 
hospital, Hye-ju goes back home to her family. 
Her brother plays the same childish games and 
the parents want to act as if nothing is wrong – 
but Hye-ju cannot hide her frustration.

BIOGRAPHY

He was graduated at Korea national  University 
of Arts on Filmmaking in 2018. With his short 
movie “Hysteria” he took part in several Film 
Festivals.

PËRMBLEDHJE:
Pas një ezaurimenti nervor dhe shtrimit në 
spital, Hye-ju kthehet në familjen e saj. Vëllai 
dëshiron t’u rikthehet lojrave të fëmijërisë dhe 
prindërit sillen si të mos ketë ndodhur gjë, por 
Hye-ju nuk mund ta fshehë zhgënjimin e vet.

BIOGRAFIA

Ai u diplomua në Universitetin Kombëtar të 
Arteve të Koresë për kinema në vitin 2018. Me 
filmin e tij të shkurtër “Hysteria” ai ka marrë 
pjesë në disa Festivale filmash.

NADYA / NADJA HYSTERIA / HISTERI 

Country:  
South Korea 

Duration:  
26 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Thriller 

Producer:  
Yi Seul Choi

Director:  
Manmin Jang

Sript:  
Jang Man-min

Cinematographer: 

Editing: 

Music: 

Cast:  
Song Hee-jun, Lim Hyung-kook, 

Chang Ha-ran

Country:  
Czech Republic

Duration:  
10 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
FAMU, Kagan Kerimoglu

Director:  
Abraham Joseph,  

Monty Majeed

Sript:  
Abraham Joseph,  

Monty Majeed

Cinematographer:  
Kagan Kerimoglu

Editing: Kagan Kerimoglu

Music:  
Barcelona gipsy Klezmer 

orchestra

Cast:  
Kristina Faryadova,  

Zlatko Teskere

Abraham Joseph,  
Monty Majeed
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Guilherme Franco

SYNOPSYS:
During her first sexual experience, a teenage 
girl discovers she possesses a disturbing 
skill. A queer, pop and fantastic tale about 
emergence of sexuality and self-acceptance.

BIOGRAPHY

Raised in a family of musicians and cinema 
lovers, Marion Renard developed a taste for 
genre cinema very early. In France, she studied 
Literature and Cinema, then integrated INSAS 
in Belgium. Her projects trace physicality, a 
kind of poetry into obscenity, black humor 
and a game of symbols.

PËRMBLEDHJE:
Gjatë përvojës së parë seksuale, një 
adoleshente zbulon se zotëron një cilësi 
shqetësuese. Filmi është një rrëfim 
i çuditshëm, pop dhe fantastik rreth 
seksualitetit dhe pranimit të vetvetes.

BIOGRAFIA

Rritur në një familje muzikantësh të 
dashuruar me filmin, ajo zhvilloi herët  shijen 
për kinemanë. Në Francë, ajo studioi Letërsi, 
Kinema dhe pastaj u bë pjesë e INSAS në 
Belgjikë. Projektet e saj, kanë një dimension 
të ngjashëm, një lloj poezie brenda 
obscenitetit, humor të zi dhe një lojë kodesh 
kinematografike.

SYNOPSYS:
Laura never had independence. Her mother, 
her abusive ex-boyfriend, always something 
holding her. When she goes to Coimbra to 
study, she finds the opportunity to discover 
who she is.

BIOGRAPHY

He is a curator, visual artist, film director, 
and a journalist. He was an international 
assistant at Elo Company Distributor, 
executive production assistant at bigBonsai 
and assistant curator in Film Festivals in Brazil 
and England. “Laura” is his first film and has 
already won Best Screenplay at Dreamanila 
International Film Festival.

PËRMBLEDHJE:
Laura nuk ka qenë kurrë e pavarur. Nëna, ish 
i  dashuri abuziv, gjithmonë është gjendur 
diçka, që e mban atë peng. Vetëm kur shkon në 
Coimbra për të studiuar, ajo gjen mundësinë 
që të zbulojë vetveten.

BIOGRAFIA

Kurator,  artist pamor, regjisor filmi dhe gazetar. 
Ai ka punuar si asistent ndërkombëtar në Elo 
Company Distributor, asistent produksioni 
në festivale filmi në Brazil dhe Angli. “Laura”, 
filmi i tij i parë, ka fituar skenarin më të 
mirë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit 
Dreamanila.

SWITCH / KTHESË LAURA
Marion Renard

Country:  
Portugal

Duration:  
16 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Elena Mambrini,  

Guilherme Franco

Director:  
Guilherme Franco

Sript:  
Guilherme Franco

Cinematographer:  
Tom Barreto

Editing:  
Guilherme Franco

Music: 

Cast:  
Júlia Lopes, 

Vittoria Vaccaro

Country:  
Belgium

Duration:  
18 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drame

Producer:  
Vincent Canart

Director:  
Marion Renard

Sript:  
Marion Renard

Cinematographer: 
Lisa Willame

Editing:  
Mailys Degraeve

Music:  
Jeremy Saive

Cast:  
Nora Dolmans, Félix Matagne, 

Manon Delauvaux
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Marek Leszczewski

SYNOPSYS:
Nico is 80, lonely and stubborn. He needs to 
make a decision which will affect the future of 
his family.

BIOGRAPHY

Iris Ben Moshe studied at the Film Department 
at Tel Aviv University. She currently works as a 
film director, producer and editor in the Israeli 
film industry. Last year she released her first 
documentary “The Sign for Love”, which has 
been presented at various festivals around the 
world and a feature film “Scaffolding”, which 
has received worldwide acknowledgment.

PËRMBLEDHJE:
Niko është tetëdhjetë vjeç, i vetmuar dhe 
kokëfortë. Atij i duhet të marrë një vendim i 
cili do të ndikojë në të ardhmen e familjes së 
tij.

BIOGRAFIA

Është diplomuar në Departamentin e Filmit në 
Universitetin e Tel Avivit. Aktualisht ajo punon 
si regjisore, producente dhe montazhiere në 
industrinë e filmit izraelit. Vitin e kaluar, ajo 
përfundoi filmin e saj të parë dokumentar 
‘The Sign for Love’, i pritur mirë  në festivale të 
ndryshme ndërkombëtare dhe filmin ‘Skela’, 
që gjithashtu ka pasur sukses në botë.

SYNOPSYS:
A lonely boy wanders around the desolate 
wastes that once used to be his homeland. A 
catastrophe scorched the surface of the Earth 
and took everything from him, everything 
except his dignity. He wants to find a place for 
a proper burial of his younger brother he is 
carrying on his back.

BIOGRAPHY

He studied Theatre Arts and Art History at the 
University of Łódź. Currently he is studying 
Film Directing at the Warsaw Film School. He 
makes short feature films and music videos. 
He also has experience as a director’s assistant 
working on a feature film.  

PËRMBLEDHJE:
Një djalë i vetmuar endet nëpër mbetjet e 
shkretuara që dikur ishin atdheu i tij. Një 
ngjarje katastrofike ka djegur sipërfaqen e 
Tokës duke zhdukur gjithçka përveç dinjitetit. 
Djali kërkon të gjejë një vend për varrimin e 
duhur të vëllait të vogël, që mban në shpinë.

BIOGRAFIA

Ka studjuar teatër dhe histori arti në 
Universitetin e Lozhit. Aktualisht është student 
i diplomuar në regji filmi në Shkollën e Filmit 
në Varshavë. Është autor filmash të shkurtër 
dhe videosh muzikore dhe ka përvojë si 
asistent  regjie në produksione filmike. 

BROKEN PIPE / TUB I THYER NUCLEAR SHADOWS / HIJE BËRTHAMORE
Iris Ben Moshe

Country:  
Poland

Duration:  
15 Minutes

Completion Date:  
2017

Genre:  
Drama

Producer:  
Warsaw Film School 

Director:  
Marek Leszczewski

Sript:  
Marek Leszczewski

Cinematographer:  
Max Bugajak

Editing:  
Yakiv Komarynsku

Music:  
Mikolaj Bugajak,  

Jacek Onaszkiewicz

Cast:  
Max Jastrzębski, Maciej Bożek, 

Anita Jancia

Country:  
Israel

Duration:  
25 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Amir Hilerovitz, Mor Tsivion,  

Iris Ben Moshe

Director:  
Iris Ben Moshe

Sript:  
Iris Ben Moshe

Cinematographer:  
Amichai Leibovitz

Editing:  
Itay Goren

Music:  
Omer Vaknin

Cast:  
Nico Nitai, Ofir Duan,  

Assaf Mor
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SYNOPSYS:
This touching story shows how the mind and 
the body do not travel at the same pace. 

BIOGRAPHY

He graduated from Universiteit Utrecht & 
Meertens Instituut. After working for a long 
time as editor and director of photography on 
several projects, documentaries and television, 
he directed his debut film “Life is long”.

PËRMBLEDHJE:
Është një rrëfim intrigues që tregon se si 
mendja dhe trupi nuk udhëtojnë në të njëjtin 
ritëm. 

BIOGRAFIA

U diplomua nga Universiteti i Utrecht & 
Meertens Instituut. Pasi punoi për kohë të 
gjatë si montazhier dhe drejtor i fotografisë 
në disa projekte, dokumentarë dhe programe 
televizive, ai realizoi filmin debutues “Jeta 
është e gjatë”.

LIFE IS LONG / JETA ËSHTË E GJATË

Country:  
Netherlands

Duration:  
8 Minutes

Completion Date:  
2018

Genre:  
Drama

Producer:  
Adriaan Hogervorst – de Jong

Director:  
Adriaan Hogervorst – de Jong

Sript:  
Adriaan Hogervorst – de Jong

Cinematographer:  
Adriaan Hogervorst - de Jong

Editing:  
Adriaan Hogervorst - de Jong

Music: 

Cast:  
Marije de Jong

Adriaan Hogervorst  
– de Jong
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PROGRAMI I FILMIT 
DOKUMENTAR
2 – 8 Maj 2019

1. Dritë – 53 Minuta, Shqipëri 2018;

2. Ikea për ju – 52 Minuta, Kroaci 2018; 

3. Afrikë, unë besoj te ti – 24 Minuta, Austri 2018; 

4. Njerëzit, siç i do Perëndia – 4 Minuta, Gjeorgji 2018; 

5. Kukulla të rritura të qiellit pambarim – 13 Minuta, Turqi 2018; 

6. Trekëndëshi i Ballkanit – 83 Minuta, Holandë 2018; 

7. Rruga “San Cipriano” – 60 Minuta, Itali 2018; 

8. Kopështi i Theotokosit – 65 Minuta, Bullgari 2018; 

9. Gjahtari – 20 Minuta, Armeni 2018; 

10. Rojtarët e fundit – 44 Minuta, Ekuador 2018; 

11. Natalia Molkanova – 29 Minuta, Federata Ruse 2018; 

12. Azizi rrëfen një histori të vërtetë – 63 Minuta, Shqipëri 2018; 

13. Të huaj në zemër të Evropës – 47 Minuta, Gjermani 2018; 

14. Nën batanije – 30 Minuta, Gjeorgji 2018; 

15. Jetën e bën ti vetë – 39 Minuta, USA 2018; 

16. Rrugë të gjata – 42 Minuta, Portugali 2018; 

17. Unë jam gjallë – 53 Minuta, Gjermani/Shqipëri 2019.

18. Kujtimet e Sairës & Salimit - 14 Minuta, Indi 2018.

DOCUMENTARY 
FILM PROGRAM
2 nd -  8 th May 2019

1. Light – 53 Minutes, Albania 2018; 

2. Ikea for you – 52 Minutes, Croatia 2018; 

3. Africa Amini Alama – 24 Minutes, Austria 2018; 

4. The way God wants people to be – 4 Minutes, Georgia 2018; 

5. Rising puppets of the limitless sky – 13 Minutes, Turkey 2018; 

6. Balkan Triangle – 83 Minutes, Netherlands 2018; 

7. San Cipriano Road – 60 Minutes, Italy 2018; 

8. The garden of Theotokos – 65 Minutes, Bulgaria 2018; 

9. The Seagull – 20 Minutes, Armenia 2018; 

10. The last guardians – 44 Minutes, Ecuador 2018; 

11. Natalia Molkanova – 29 Minutes, Russian Federation 2018; 

12. Azizi confesses a true story – 63 Minutes, Albania 2018; 

13. Fremde im Herzen Europas – 47 Minutes, Germany 2018; 

14. Under the blanket – 30 Minutes, Georgia 2018; 

15. Live is what you make it – 39 Minutes, USA 2018; 

16. Caminhos longos – 42 Minutes,Portugal 2018;  

17. I’m alive – 53 Minutes, Germany/Albania 2019.

18. Memoris of Saira & Salim - 14 Minuta, Indi 2018.

Documentary Film
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regjisori

SYNOPSYS:
The “ LIGHT” film documentary deals with 
the life and work of well known Albanian 
photographer Gjon Mili, his beginnings as 
an immigrant in America, the application 
of innovation and pioneering techniques in 
photography.

BIOGRAPHY:

Yllka Gjollesha (1985, Tirana). She studiet 
Graphic Designer at the University of Arts 
in Tirana. Lives in Tirana, works as an Ass. 
Professor at the Faculty of Architecture and 
Urban Planning. From 2016 she works 
as Editor In Chief at Albanian Radio and 
Television (RTSH2). She has produced more 
than 7 nationally broadcasted documentaries 
and 3 documentaries about Human Rights.

PËRMBLEDHJE:
Dokumentari i filmit “LIGHT” sjell jetën dhe 
punën e fotografit të mirënjohur shqiptar 
Gjon Mili, fillimet e tij si emigrant në Amerikë, 
aplikimin e inovacionit dhe teknikave pioniere 
në fotografim.

BIOGRAFI:

Yllka Gjollesha (1985, Tiranë). Ajo studion 
Dizajn Grafik në Universitetin e Arteve në 
Tiranë. Jeton në Tiranë, punon si Ass. Prof. 
në Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit 
Urbandhe prej vitit 2016 punon si 
Kryeredaktore në Radio Televizionin Shqiptar 
(RTSH2). Ajo ka prodhuar shtatë dokumentarë 
të transmetuar në nivel kombëtar dhe tre 
dokumentarëve për të Drejtat e Njeriut.

SYNOPSYS:
A story about growing up, separation from the 
nest, and accepting one’s own value system, 
and how to get there, in the atmosphere of a 
stable and loving family.

BIOGRAPHY:

Ratković Vidaković graduated Film, TV and 
Production from the Academy of Dramatic 
Art in Zagreb. She has more than 10 years’ 
experience in the festival/event management 
and film industry, but she is specialized in 
youth film and developing new talents. This is 
her first film as a director.

Dinka Radonić graduated Film and Television 
Cinematography from the Academy of 
Dramatic Art in Zagreb. As a  cinematographer 
and DoP she has been working on many short 
films (fiction, documentary and experimental 
ones), on television and on promotional 
videos for numerous Croatian film festivals. 
Finally, she has also been involved in Croatian 
film education programmes.

PËRMBLEDHJE:
Ky film është një rrëfim rreth rritjes, 
shkëputjes nga foleja, pranimit të sistemit të 
vlerave të vetvetes dhe mënyrës se si arrihet 
në atmosferën e një familje të dashur dhe të 
qëndrueshme.

BIOGRAFI:

Marija Ratković Vidaković u diplomua për 
Film, TV dhe Produksion në Akademinë e 
Arteve Dramatike në Zagreb. Ajo ka më shumë 
se 10 vjet përvojë në manaxhim festivalesh/
aktivitetesh dhe në industrinë e filmit, por 
është e specializuar në filmin për të rinjtë dhe 
zhvillimin e talenteve të reja. Ky është filmi i 
saj i parë si regjisore.

Dinka Radonić u diplomua për Kamera filmi 
dhe televizioni në Akademinë e Artit Dramatik 
në Zagreb. Ka punuar si operatore dhe drejtore 
fotografie për shumë filma të shkurtër (fiction, 
dokumentarë dhe eksperimentalë), programe 
televizive dhe promocionin e shumë 
festivaleve kroate. Së fundmi, ajo ka qenë 
pjesë e disa programeve të rëndësishme të 
edukimit filmik në Kroaci.

LIGHT / DRITË IKEA FOR YU / IKEA PËR JU
Yllka Gjollesha  

Country:  
CROATIA

Duration:  
52 minutes 

Producer:  
Marija Ratkovic Vidakovic,  

Vera Robic Skarica

Director:  
Marija Ratkovic Vidakovic, 

Dinka Radonic

Writer: 
Dinka Radonic

Country:  
ALBANIA

Duration:  
53 minutes 

Producer:  
AR Production

Director:  
Yllka Gjollesha,  

Suela Bako



Documentary Film Documentary Film84 | DEA FilmFEST 85 | DEA FilmFEST

George Tkemaladze  

SYNOPSYS:
A film about a special project, founded by two 
women - two Austrian medical doctors. They 
demonstrate to us how a charitable strategy and 
practical thinking can balance poverty in Africa 
and western prosperity. Christine Wallner had set 
herself the goal of establishing humane structures 
in Tanzania on her own private initiative - among 
other things by providing medical care and free 
local schooling. Christine started her work around 
2008. Three years later her daughter Cornelia 
followed. The two perfectly complement each 
other and together, have achieved miracles.

BIOGRAPHY:
Born in Graz / Austria. In 1985, she created her 
first photographic works. Soon, her main theme 
emerged, which still continues to shape her 
work: the life of women and their environment 
and portraits. Later she began to develop her 
collages using computer technology, a practice 
which hasn’t changed to this day. Since 2008, she 
worked on short films, with her focus on general 
and specific aspects of the appearance of women. 

She has held lectures on her work in Finland, 
Poland, Vienna and Salzburg, had national and 
international exhibitions and film screenings.

PËRMBLEDHJE:
Filmi i kushtohet një projekti të veçantë të dy 
grave – mjeke austriake. Ato rrëfejnë konkretisht 
se si strategjitë e zhvillimit dhe të menduarit 
praktik mund të ekuilibrojë varfërinë e Afrikës 
me mirëqenien e Perëndimit. Christine Wallner 
ka vënë detyrë vetes, të manaxhojë burimet 
njerëzore në Tanzani – kjo është një iniciativë 
private në qendër të vendit, që rrealizohet ndër 
të tjera duke ofruar kujdes mjekësor falas dhe 
shkollim local të lirë. Ajo ka filluar punë që në 
2008. Pas 3-vjetësh ju bashkua në këtë mision 
e bija Carolina.Të dyja së bashku ato plotësojnë 
njëra-tjetrën.

BIOGRAFI:
Ka lindur në Graz / Austri, ku në vitin 1985, ajo 
krijoi veprat e saj të para fotografike. Shpejt u 
konsolidua tema e saj kryesore, e cila ende vazhdon 
të formësojë punën e saj: jeta e grave, mjedisi dhe 
portretet e tyre. Më pas zuri të punonte kolazhet e 
saj me teknologji kompjuterike, çka e vazhdon deri 
sot. Nga viti 2008, ajo realizon filma të shkurtër 
me fokus aspekte të përgjithshme dhe specifike të 
paraqitjes së gruas. Jep leksione për punën e saj 
në Finlandë, Poloni, Vjenë dhe Salzburg, dhe merr 
pjesë në ekspozita kombëtare e ndërkombëtare si 
dhe promovon filmat e saj..

SYNOPSYS:
Georgia is a little country where the people 
of many religions and nationalities are living 
together in a harmonious and respectful way. 
They together create interesting culture. This 
is a small country with a great heart. this 
culture and tradition reveals peoples love, 
here is description their respect to each other, 
and the way they live...

BIOGRAPHY:

Studied History at the Sokhumis’s State 
University Faculty of History and Law. After the 
Master’s degree (2011) studied feature film 
director at the Film and Television Faculty of 
Shota Rustaveli’s Theatre and Film University.

PËRMBLEDHJE:
Gjeorgjia është një vend i vogël ku njerëzit e 
shumë besimeve dhe kombësive jetojnë së 
bashku në harmoni respekt reciprok. Ata së 
bashku krijojnë kulturë interesante. Ky është 
një vend i vogël me zemër të madhe, me një 
kulturë dhe traditë të orientuar nga dashuria. 
Filmi përshkruan mënyrën e tyre të jetesës 
dhe respektin reciprok…

BIOGRAFI:

Studjoi Histori në Fakultetin e Historisë dhe 
Juridikut pranë Universitetit shtetëror të  
Sokumit. Pas diplomës së Masterit (2011), 
studjoi për regji filmi në Fakultetin e Filmit 
dhe Televizionit në Universitetin e Teatrit dhe 
Filmit, Shota Rustaveli. 

AFRICA AMINI ALAMA (Africa I believe in you) 
AFRIKË - UNË BESOJ TEK TI

THE WAY GOD WANTS PEOPLE TO BE
NJERËZIT SIÇ I DO PERËNDIA

Magdalena Frey

Country:  
Georgia

Duration:  
4 minutes

Producer: 

Director:  
George Tkemaladze  

Country:  
Austria

Duration:  
24 minutes 

Producer:  
Magdalena Frey

Director:  
Magdalena Frey
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Stef Brok

SYNOPSYS:
If we had wings, there wouldn’t be kites. We 
belong to the sky as much as the earth. Every 
kite you hold tight so they don’t get lost touch 
to Sahmeran, Arabian Nights stories and 
narrow streets at Mardin. Children live their 
own stories with their kites just like the kid 
inside me who grew with my kites.’Rising 
Puppets of The Limitless Sky tells the story of 
a child who grew up on the shadow of kites 
at Mesopotamia and people who follow him.

BIOGRAPHY: 

Born in İstanbul, in 1993. He study at 
the Bahcesehir University Cinema and 
Television and also Harriet Fulbright College, 
Washington D.C, BAU Berlin University, Berlin 
and Vilnius University, Lithuania.While a 
student, he established a short movie group 
called Klorofilm with 3 other fellow students, 
and made more than 10 short movies and 
documentaries, got special awards, and made 
special movie screenings. After working as a 
freelance director and videographer he joined 
GoGo Project in 2016 as a commercial director. 

PËRMBLEDHJE:
Nëse kishim krahë, nuk do të kishte balona. Ne i 
përkasim qiellit po aq sa dhe tokës. Çdo balonë 
që shtrëngoni, ju ndihmon të mos humbisni 
kontaktin me Sahmeran, tregimet e Netëve 
Arabe dhe rrugët e ngushta të Mardin-it. Fëmijët 
jetojnë me rrëfimet dhe balonat e tyre, ashtu 
si fëmia brenda meje, i cili u rrit me balonat e 
mia. “Kukulla të rritura të qiellit të pafund” 
tregon historinë e një fëmije që u rrit në hijen 
e balonave në Mesopotami dhe njerëzit që e 
ndiqnin atë.

BIOGRAFI:

Lindi në Stamboll. Studioi në Kinemanë dhe 
Televizionin e Universitetit Bahcesehir dhe 
në Kolegjin Harriet Fulbright, Uashington DC, 
Universitetin BAU Berlin, Universitetin e Berlinit 
dhe Vilnius, Lituani. Gjatë studimeve ai krijoi 
një grup të shkurtër filmash të quajtur Klorofilm 
me 3 studentë të tjerë, realizoi më shumë se 10 
filma të shkurtër dhe dokumentarë, mori çmime 
special dhe propomovoi filmate  vet kudo. Pas 
përvojës si regjistor i pavarur dhe Kamerman, 
ai u bashkua me GoGo Project në vitin 2016 si 
drejtor komercial.

SYNOPSYS:
Balkan Triangle follows three stories of people 
who were vital in resisting nationalism before, 
during and after the Yugoslavian Wars of the 
1990s. The film is set in Serbia, Bosnia and 
Kosovo. It explores how these men have used 
media to stand up against Milosevic and try to 
build bridges between the different societal 
groups. They’ve made huge sacrifices to uphold 
the freedom of speech, freedom of press and 
the rights of journalists, sometimes even 
putting their own lives in danger. All of them 
share their message as to what should be done 
in order to prevent it all from happening again 
in the future.

BIOGRAPHY:

After graduating the Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam he has mainly been 
working as an editor/director for television. 
After some commercial videos and some short 
personal projects it felt like the time was right for 
the first feature documentary.  So he combined 
the love for traveling with film making. The trip 
took him through all the republics of former 
Yugoslavia and he did the research for the film 
while traveling. 

PËRMBLEDHJE:
Trekëndëshi i Ballkanit sjell tre rrëfime, 
nga jeta e tre njerëzve para, gjatë dhe pas 
Luftërave Jugosllave të viteve 1990. Filmi 
është vendosur në Serbi, Bosnjë dhe Kosovë. 
Ai hulumton se si këta njerëz kanë përdorur 
mediat për të qëndruar kundër Millosheviqit 
dhe të përpiqen të ndërtojnë ura mes grupeve 
të ndryshme shoqërore. Ata kanë bërë sakrifica 
të mëdha për të mbështetur lirinë e fjalës, 
lirinë e shtypit dhe të drejtat e gazetarëve, 
ndonjëherë edhe duke vënë jetën e tyre në 
rrezik. Të gjithë ata ndajnë mesazhin e tyre 
se çfarë duhet të bëhen me qëllim që të mos 
ndodhë kurrë në të ardhmen.

BIOGRAFI:

Pas diplomimit të Akademisë Willem de 
Kooning në Roterdam punoi kryesisht si 
redaktor /regjisor në televizion. Pas disa 
videove reklama dhe disa projekteve të 
shkurtra personale erdhi momenti i duhur për 
dokumentarin e pare, i cili  kombinoi pasionin 
për të udhëtuar me produksionin filmik. 
Udhëtimi e çoi nëpër të gjitha republikat e ish-
Jugosllavisë ku bëri hulumtimet për filmin. 

RISING PUPPETS OF THE LIMITLESS SKY
KUKULLA TE RRITURA TE QIELLIT TE PAFUND BALKAN TRIANGLE / TREKËNDËSHI I BALLKANIT

Anıl Tokur

Country:  
NETHERLANDS

Duration:  
83 minutes 

Producer: 
Janneke van Doornik, Stef Brok

Director:  
Stef Brok

Country:  
TURKEY

Duration:  
13 minutes 

Producer:  
Yasin Baydar, GoGo Project, 

Cihan Yorulmaz

Director/Writer:  
Anıl Tokur
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Borislav Pavlof

SYNOPSYS:
Rome on a blazing summer day. The 
filmmaker visits her grandmother Emilia in 
an apartment building on San Cipriano Road, 
where she lives together with her two sisters 
and one brother, all over ninety years old. As 
Husbands and wives have passed away, the 
four are left again with each other. This family 
portrait reveals the filmmaker’s search for 
clues as to how to live her own life, comparing 
two generations of women 70 years apart 
from each other.

BIOGRAPHY:

Growing up between Germany, Italy and 
Russia, Lea now lives in Berlin. She graduated 
in philosophy and media studies at Hildesheim 
University, and is currently pursuing her M.A. 
at Freie Universität Berlin. Her creative work 
is situated at the intersection of film and 
philosophy, as she explores issues of place, 
memory and identity. “Via San Cipriano” is 
her debut feature film, tracking down her 
Italian roots back to her grandmother and her 
siblings.

PËRMBLEDHJE:
Romë në një ditë vere të nxehtë. Regjisorja 
viziton gjyshen e saj Emilia në një apartament 
në rrugën San Cipriano, ku ajo jeton me dy 
motrat dhe vëllain, të gjithë mbi nëntëdhjetë 
vjeç. Pasi burrat dhe gratë u kanë vdekur, të 
katër janë mbledhur përsëri me njëri-tjetrin. 
Ky portret familjar zbulon synimin e filmit për 
të gjetur modelin e jetesës së autores, duke 
krahasuar dy breza grash 70 vjet larg prej 
njëri-tjetrit.

BIOGRAFI:

E rritur midis Gjermanisë, Italisë dhe Rusisë, 
Lea tani jeton në Berlin. Ajo u diplomua 
në filozofi  dhe studime mediatike në 
Universitetin e Hildesheimit dhe aktualisht po 
ndjek M.A. të saj në Freie Universität Berlin. 
Puna e saj krijuese ndodhet në kryqëzimin e 
filmit dhe filozofisë, ndërsa shqyrton çështje 
të gjeografisët, kujtesës dhe identitetit. “Via 
San Cipriano” është filmi i saj debutues, në 
ndjekje të rrënjëve të saj italiane duke u 
fokussuar te gjyshja dhe vëllezërit e saj.

SYNOPSYS:
The monks in Zograf monastery, situated on 
Mount Athos, reflect on the monastic life by 
telling the story of an icon that mysteriously 
came to the monastery 30 years ago.

BIOGRAPHY:

Director, DOP and producer Borislav Pavlof 
has background in corporate video and 
commercials. However, he always had a 
passion for documentary film and together 
with his wife, started the production company 
PavloFFilms. The theme about religion is not 
new to Borislav, he explores it in his first 
documentary film as director and producer 

PËRMBLEDHJE:
Murgjërit në manastirin Zograf, në malin 
Athos, reflektojnë për jetën monastike duke 
treguar historinë e një ikone, erdhi në mënyrë 
misterioze në manastir 30 vjet më parë.

BIOGRAFI:

Punon për realizimin e videove promocionale 
dhe reklamave. Por ka pasur gjithnjë pasion 
për filmin dokumenta. Për këtë së bashku 
me gruan krijuan kompaninë e produksionit 
PavloFFilms. Tema e fesë nuk është e re për të, 
por ai e trajton atë për herë të parë në një Film 
dokumenatr si regjisor dhe producent 

SAN CIPRIANO ROAD / RRUGA SAN CIPRIANO THE GARDEN OF THEOTOKOS 
KOPËSHTI I THEOTOKOS

Lea Schlude

Country:  
Bulgaria

Duration:  
65 minutes

Producer:  
Silvia Pavlof  

Director:  
Borislav Pavlof

Country:  
ITALY

Duration:  
60 minutes

Producer:  
Baburka Productions, 

Giulia Giorgi & Lea Schlude

Director:  
Lea Schlude
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Adam Punzano,  
Joe Tucker

SYNOPSYS:
It is time for a human being to stop and realize 
that his flight can also be destructive. People, 
lions, deer, and other creatures will disappear 
in a matter of seconds. People need to be 
wary of desolation...The planet Earth is so 
beautiful that you can live forever and keep 
that unprotected body.

BIOGRAPHY:

Born in Armenia,Yerevan. Began learning 
cinematography since 2014 in Yerevan State 
Institute of Theatre and Cinematograhy. 
Awarded 11 times for the film ‘’Adaptation’’ 
(2017) and participated festivals in 20 
countres of the world. Awarded with the 
president Prize of Armenia(2018).

PËRMBLEDHJE:
Është koha që qenia njerëzore, të ndalet dhe 
të kuptojë se fluturimi i saj mund të jetë 
destruktiv. Njerëzit, luanët, drerët dhe krijesat 
e tjera do të zhduken për pak sekonda. Njerëzit 
duhet të jenë të kujdesshëm ndaj shkretimit. 
Toka është aq e bukur, sa  mund të jetonim 
përgjithmonë duke e mbrojtur.

BIOGRAFI:

Lindi në Armeni, Yerevan. Filloi të studjojë 
Kinema nga viti 2014 në Institutin Shtetëror 
të Teatrit dhe Kinematografisë në Jerevan. 
Ka fituar 11 çmime për filmin ‘’ Adaptimi ‘’ 
(2017) dhe ka marrë pjesë në 20 festivale 
ndërkombëtare filmi. Nderuar me Çmimin e 
Presidentit të Armenisë (2018).

SYNOPSYS:
Two tribes in the Ecuadorian Amazon struggle 
to preserve their culture and way of life 
against the encroachment of oil companies. 
‘The Last Guardians’ offers a unique insight 
into the way that indigenous people live and 
see the world, and also a warning of what the 
world stands to lose if their rights and beliefs 
are not respected.

BIOGRAPHY:

This is their first film. They began 3 years ago 
with pre-production in the UK before they 
headed out to Ecuador as a small 3 man team 
to begin work on the film. 

PËRMBLEDHJE:
Dy fise në Amazonën ekuadoriane luftojnë 
për të ruajtur kulturën dhe mënyrën e tyre 
të jetesës nga cënimi i kompanive të naftës. 
“Ruajtësit e fundit” ofrojnë një vështrim 
unik në mënyrën se si vendasit jetojnë dhe 
shohin botën dhe një paralajmërim rrezikun e 
mosrespektimit të të drejtave dhe besimit të 
tyre. 

BIOGRAFI:

Ky është filmi i parë. Ne filluam 3 vjet më 
parë me para-përgatitje në Britaninë e Madhe 
përpara se ekip i vogël prej  3 vetash të 
shkonte në Ekuador për të filluar xhirimet. 

THE SEAGULL / GJAHTARI THE LAST GUARDIANS / KUJDESTARËT E FUNDIT
Manne

Country:  
Ecuador

Duration:  
44 minutes 

Producer:  
Mike Freedman

Director:  
Adam Punzano,  

Joe Tucker

Country:  
ARMENIA

Duration:  
20 minutes 

Producer:  
Ararat Grigoryan

Director:   
Manne
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Gentian Kurti

SYNOPSYS:
Natalia Molchanova, 41 world record holder, 
twenty-third-time world champion Perm. Full sister 
Viktoriia talks about Ufa and childhood, about 
family. Her cousin Olga talks about acquaintance 
with Natalia and benefits of freediving, as well 
as about family roots. Daria Kulagina and Yura, 
Natalia’s coachees, talk about how their lives have 
changed drastically due to Natalia and talk about 
her blinking out of existence. 

BIOGRAPHY:
Born  in Moscow. She studied at Russian State 
University of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism being specialized in underwater sport 
(freediving). There she got acquainted with Natalia 
Molchanova, who later became her coachee and 
then a world champion (2017) and an instructor 
in her school (2016). She graduated from the 
university in 2016 with honours. At the same 
time, since 2013 she had been attending classes 
to become a movie and theatre actress in “S.A. 
Soloviev’s Studio”. The Russian State University 
of Cinematography recommended her for the 
New York Film Academy in Hollywood. Now she 
is studying in Hollywood, preparing to become a 
documentary film director and training for diving 
world championship.

PËRMBLEDHJE:
Zhytësja më e famshme e botës, Natalia 
Molkanova, mbajtëse e 41 rekordeve botërore, 
kampione bote njëzet e tre herë. Motra,  
Viktoria flet për vendlindjen (Ufa), fëmijërinë, 
familjen dhe të afërmit. Olga kushërira e saj 
flet për njohjen me Natalian, avantazhet e 
zhytjes së lirë dhe rrënjët e familjes. Daria 
Kulagina dhe Yura, trajnerët e Natalias, flasin 
për mënyrën se si jetët e tyre kanë ndryshuar 
në mënyrë drastike pas zhdukjes së Natalisë. 

BIOGRAFI:
Lindi në Moskë. Studioi sporte nënujore në 
Universitetin Shtetëror të Edukimit Fizik, Sportit, 
Rinisë dhe Turizmit, ku u njoh me Natalia 
Molchanova, e cila më vonë u bë trajnerja e saj, 
kampion bote (2017) dhe instruktore në shkollën 
e saj (2016). Ajo u diplomua në vitin 2016 me 
rezultate të shkëlqyera. Në të njëjtën kohë, që 
nga viti 2013 ajo kishte shkollën për aktrim në 
kinema dhe teatër. Universiteti shtetëror rus i 
kinematografisë e rekomandoi atë në Akademinë 
e Filmit”Nju Jork” në Hollywood. Tani ajo studion 
në Hollywood për regji filmi dokumentar pa hequr 
dorë nga trajnimi për kampionatin botëror të 
zhytjes.

SYNOPSYS:
The documentary is based on the confessions of 
survivors of the internment camps, established 
during the first years of persecution by the 
communist regime.  In the spring of 1948, 
14-year-old Azizi, with their mother and sisters, 
were sent by force to internment camps. 
The communist regime forcibly displaced 
thousands of families, mostly children, older 
women, many of whom never returned to their 
home. One of their was Azizi, the main character 
of the film, who recounts the events in Kuçova, 
Berat, Turan and Tepelena camps.

BIOGRAPHY:

Born in Tirana. He studied Movie and 
Television Directing at the Academy of Arts 
in Tirana. His short and documentary films 
received several awards. He has been involved 
in many films as Director and DoP. Gentian 
Kurti has an extensive working experience 
as director of several TV shows in Albanian 
national TV channels, as well as Italian ones. 
He has participated in many film festivals 
such as TIFF, Albania, Dok.Fest Munchen, Early 
Bird Bulgaria, DokuFest Prizren, etc.

PËRMBLEDHJE:
Dokumentari bazohet në rrëfimet e të 
mbijetuarve të kampeve të internimit, 
të ngritura që në vitet e para të regjimit 
komunist në Shqipëri. Në pranverën e vitit 
1948, 14-vjeçari Azizi, së bashku me nënën 
dhe motrat u dërguan me forcë në kampet 
e internimit. Regjimi komunist largoi me 
forcë mijëra familje, kryesisht fëmijë, gra të 
moshuara, shumë prej të cilëve kurrë nuk 
u kthyen më në shtëpitë e tyre. Një prej prej 
tyre ishte Azizi, personazhi kryesor i filmit, i 
cili tregon ngjarjet në kampet Kuçovë, Berat, 
Turan dhe Tepelenë. 

BIOGRAFI:

Lindi në Tiranë. Studjoi Regji Filmi dhe 
Televizioni në Akademinë e Arteve në 
Tiranë. Ka realizuar disa filma të shkurtër 
dhe dokumentarë dhe ka fituar disa çmime. 
Gentian Kurti ka një përvojë të gjerë pune si 
regjisor në disa formate në kanalet televizive 
kombëtare shqiptare dhe ato italiane. Ai 
ka marrë pjesë në disa festivale filmash, si 
TIFF, Dok.FestMunchen, Early Bird Bulgaria, 
DokuFestPrizren, etj

NATALIA MOLCHANOVA / NATALIA MOLKANOVA AZIZI CONFESSES A TRUE STORY
AZIZI RRËFEN NJË HISTORI TË VËRTETË

Daria Kulagina

Country:  
ALBANIA

Duration:  
63 minutes

Producer:   
Luljeta Progoni

Director:  
Gentian Kurti

Country:  
Russian Federation

Duration:  
29 minutes 

Producer:  
Daria Kulagina

Director:  
Daria Kulagina
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Tatia Akhalshenashvili

SYNOPSYS:
Home and identity are not fixed terms, but 
flexible constructs that mean something 
different for everyone. Strangers in the heart 
of Europe portrayed Carpathian Germans in 
Eastern Slovakia.”This is the worst thing that I 
do not know who I am.”, say the artist Helmut 
Bistika, one of five protagonists portraying 
strangers in the heart of Europe. In them, the 
film negotiates the questions of home and 
identity. 

BIOGRAPHY:

After finishing the high school in Limburg, 
at the same time with his studies in 
Communication / Design at Wiesbaden (2014-
2018), he practiced at various companies at 
home and abroad in the fields of Film / Design 
and Postproduction. The film “Foreign in the 
heart of Europe” is his graduation film.

PËRMBLEDHJE:
Shtëpia dhe identiteti nuk janë terma fikse, 
por konstruksione fleksibël që nënkuptojnë 
gjëra të ndryshme për njerëz të ndryshëm. 
Të huajt në zemër të Evropës portretizojnë 
gjermanët e Karpateve në Sllovakinë Lindore. 
“ Gjëja më e keqe është, që nuk e di kush 
jam”, thotë artisti Helmut Bistika, një nga 
pesë protagonistët që portretizojnë të huajt 
në zemër të Evropës. Filmi fokuson çështjet e 
shtëpisë dhe identitetit. 

BIOGRAFI:

Pas përfundimit të shkollës së mesme në 
Limburg, krahas studimeve për Komunikim/
Dizajn në Wiesbaden (2014-2018), bëri 
praktikë në kompani të ndryshme brenda dhe 
jashtë vendit në fushën e Film/Dizajnit dhe 
Postproduksionit. Filmi “Të huaj në zemër të 
Evropës” është filmi i tij i diplomës.

SYNOPSYS:
The main character of the film is the subjective 
camera and the main theme of the film is 
camera’s journey to the city where it finds 
other characters of the film. These people 
differ from each other by their profession 
and sex, but they have one thing in common 
– all of them are young. They talk about their 
fears and dreams, protest and ideology, about 
things that everyone avoids to even think. 
These youngsters love their city but at the 
same time they can’t breathe here. They need 
to be listened.

BIOGRAPHY:

Born in 1988, in Tbilisi. She graduated from 
the Public School N55 in 2006 and from the 
Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia 
State University in 2012. Tatia studied at the 
faculty of Film and TV and she had gained 
the bachelor degree of Documentary Film 
Directing. Now Tatia is studying on the 
Master’s Program at the same university. Tatia 
is the director of several short documentaries.

PËRMBLEDHJE:
Karakteri kryesor i filmit është kamera 
subjektive dhe tema kryesore e filmit 
është udhëtimi i kamerës në qytet ku gjen 
personazhet e tjerë të filmit. Këta njerëz 
ndryshojnë nga njëri-tjetri nga Profesioni dhe 
gjinia, por kanë një gjë të përbashkët - janë 
të rinj. Ata flasin për frikën dhe ëndrrat, për 
revoltën, ideologjinë dhe gjëra, që gjithkush 
u shmanget t’i mendojë. Këta të rinj e duan 
qytetin e tyre, por në të njëjtën kohë u zihet 
fryma aty. Ata kanë nevojë të dëgjohen.

BIOGRAFI:

Lindi në Tbilis. Ajo u diplomua në Universitetin 
Publik gjeorgjan të Teatrit dhe Filmit “Shota 
Rustaveli”. Studioi në fakultetin e Filmit dhe 
Televizioninnë drejtimin e Regjisë së Filmit 
Dokumentar. Aktualisht studion në nivelin 
Master në të njëjtin universitet dhe është 
regjisore e disa dokumentarëve të shkurtër.

FREMDE IM HERZEN EUROPAS
TË HUAJT NË ZEMËR TË EUROPËS UNDER THE BLANKET / NËN BATANIJE

Jan Paschen

Country:  
GEORGIA

Duration:  
30 minutes 

Producer:  
Nika Nikolaishvili

Director:  
Tatia Akhalshenashvili

Country:  
GERMANY

Duration:  
47 minutes 

Producer: 
Jan Paschen

Director:  
Jan Paschen
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António José De Ferreira

SYNOPSYS:
For the first time since immigrating to the 
United States over a decade ago, Jhett 
Tolentino visits his hometown in the 
Philippines. He traces his steps from his slum-
stricken birthplace to the schools he attended. 
Jhett always thought there is mething bigger 
for him outside of Iloilo. He ventures into 
different careers until he finally finds his 
purpose in the Great White Way – not onstage 
but on the business side as the only Filipino 
producer on Broadway. 

BIOGRAPHY:

Jhett Tolentino is a Filipino entertainment 
producer based in New York City. He has won 
three Tony Awards since his Broadway debut in 
March 2013 and has received his first Grammy 
Award in February 2017. He was awarded by 
Malacañan the Pamana ng Pilipino Award for 
his non-profit and non-commercial work, and 
for becoming the first Filipino citizen to win 
both Tony and the Grammy award.

PËRMBLEDHJE:
Për herë të parë që nga emigrimi në Shtetet 
e Bashkuara papa një dekade, Zhet Tolentino 
viziton qytetin e tij të lindjes të në Filipine. Ai 
ndjek stacionet e jetës së tij nga vendlindja 
e në lagjet e varfëra, deri tek shkollat që ka 
ndjekur. Ai mendonte gjithmonë se diçka 
më e madhe e pret jashtë Iloilos. Kështu nisi 
të angazhohet në punë të ndryshme derisa e 
gjeti veten në Great White Way - jo në skenë, 
por në anën e biznesit, si producenti i vetëm 
filipinas në Broduej. 

BIOGRAFIA:

Jhett Tolentino është një producent Filipinas, 
që jeton në qytetin e Nju Jorkut. Ai ka fituar 
tre çmime Tony që nga debutimi i tij në 
Broadway në mars 2013 dhe ka marrë çmimin 
e tij të parë Grammy në shkurt 2017. Atij iu 
akordua Pilipino Award për angazhimin e tij 
jofitimprurës dhe si qytetari i pare Filipinas, 
që ka fituar çmimet Tony dhe Grammy. 

SYNOPSYS:
He was born in Macao. Lived is childhood in 
the middle of a Chinese family in the Catholic 
neighborhood of St. Lázaro. Return after 
decades through Long paths in other places. 
In this reencounter with the past, visit the 
same sites and is surprised by the changes. 
Brought with him unseen images from 
Macao. A meeting point between the East and 
the West.

BIOGRAPHY:

Born in Macao. At 17 years old, he worked in 
Mozambique as documentary cameraman. 
In Portugal, he worked on advertising films, 
cartoons, documentaries, international 
movies, technical videos and on a Presidential 
campaign. He teaches Video Production in 
the european Program Delfim, on the Cinema 
school; EPI-ETIC and works as Audiovisual 
Technician in Cenfic and in the “Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa”. 

PËRMBLEDHJE:
Ai lindi në Makao. Fëmijërinë e kaloi në një 
familje kineze në lagjen katolike të Shën 
Lazaros. Kthehet pas dekash  dhe sfidash të 
gjata në vende të tjera. Në këtë përballje me 
të kaluarën, rikthehet në të njëjtat vende 
dhe habitet nga ndryshimet. Sjell pamje të 
panjohura nga Makao – si një pikë takimi 
midis Lindjes dhe Perëndimit.

BIOGRAFI:

Lindi në Makao. Në moshën 17 vjeç, ai zuri 
të punojë në Mozambik si kameraman 
dokumentari. Në Portugali, ai ka realizuar 
reklama, filma të animuar, dokumentarë, 
filma artistikë ndërkombëtarë, video teknike 
dhe një fushatë presidenciale. Jep mësim  
Videoproduksion  në programin evropian 
Delfim dhe në shkollën e kinemasë, EPI-ETIC. 
Punon si Teknik Audiovizual në Cenfic dhe 
në “Fakultetin e Shkencave të Universitetit të 
Lisbonës”. 

LIFE IS WHAT YOU MAKE IT 
JETËN E BËN TI VETË CAMINHOS LONGOS / RRUGË TË GJATA

Jhett Tolentino

Country:  
PORTUGAL

Duration:  
42 minutes 

Producer:  
Mario Lemos

Director/Writer: 
António José De Ferreira

Country:  
USA

Duration:  
39 minutes 

Director:  
Jhett Tolentino
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Country:  
INDIA

Duration:  
14 minuta

Producer:  
National Institute of Design

Director:  
Eshwarya Grover

Eshwarya Grover

SYNOPSYS:
What happens when a family revisit a house 
they abandoned sixteen years ago? It wasn’t 
a decision where Saira & Salim had a choice. 
Would you be able to relive those happy 
memories & conversations without the bad 
ones overpowering your emotions?

BIOGRAPHY:

Eshwarya is a post graduate film student 
at National Institute of Design, India. She 
has done her graduation in architecture and 
believes that film is all about capturing the 
emotion of a space and how people interact 
with it.

PËRMBLEDHJE:
Çfarë ndodh kur një familje i rikthehet një 
shtëpie të braktisur gjashtëmbëdhjetë vjet 
më parë? Një vendim i marrë në kushtet e 
mungesës së alternative tjetër. Sa jeni në 
gjendje të rijetoni kujtimet dhe bisedat e 
lumtura tek luftoni me emocionet tuaja?

BIOGRAFI:

Është studente pasuniversitare e filmit në 
Institutin Kombëtar të Dizajnit, Indi. Ajo është 
diplomuar në arkitekturë dhe beson se filmi 
kap raportin e emocioneve njerëzore me 
hapësirën ku ata jetojnë duke ndërvepruar 
me të.

MEMORIS OF SAIRA & SALIM 
KUJTIMET E  SAIRËS & SALIMIT

98 | DEA FilmFEST

SYNOPSYS:
Alfred has a blind date with 5 off-road 
enthusiasts. While travelling with them from 
Genova to Tripoli, partly through the fantastic 
Libyan desert, he meets people on the road 
who make a strong impression on him. He 
ends up fearing for his life.

BIOGRAPHY:

Alfred Diebold is a filmmaker, photographer. 
Educated in Germany, the US (NYU-Tisch 
School of the Arts) and Italy (Rome School of 
Photography) he has published photo books, 
produced films and contributed to magazines, 
newspapers and important publications with 
his photos, articles and essays. Alfred teaches 
documentary film production at the Marubi 
Film Academy in Tirana. 

PËRMBLEDHJE:
Alfredi takohet me pesë amatorë 
fuoristradash. Teksa udhëton me ta nga 
Xhenova në Tripoli, pjesërisht nëpër 
shkretëtirën fantastike libiane, ai takon njerëz 
që i lënë mbresa të forta. Derisa dikur zë të 
frikësohet për jetën e tij.

BIOGRAFI:

Alfred Diebold është regjisor, fotograf.  Ka 
studjuar në Gjermani, SHBA (NYU-Tisch 
School of Arts) dhe Itali (Shkolla e Romës e 
Fotografisë) ai ka publikuar libra fotografie, 
ka prodhuar filma dhe ka kontribuar në 
revista, gazeta dhe botime të rëndësishme 
me fotografitë, artikujt dhe esetë e tij. Alfred 
jep mësim prodhimin e filmit dokumentar në 
Akademinë e Filmit Marubi në Tiranë. 

I AM ALIVE / UNË JAM GJALLË
Albert Diebold

Country:  
Germany/Albania

Duration:  
53 minutes 

Producer:  
Marubi Film Academy

Director:  
Albert Diebold

Writer:  
Albert Diebold
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Konkurimi i filmave në DEA OPEN AIR 
zhvillohet në tri kategori kryesore:
1. Filmi me metrazh të gjatë
2. Filmi i shkurtër, eksperimental dhe studentor
3. Filmi dokumentar

dhe ndiqet nga disa juri:

1. Juria e filmit me metrazh të gjatë
2. Juria e filmit me metrazh të shkurtër, 

eksperimental dhe studentor
3. Juria e filmit dokumentar
4. Juria e medias
5. Juria e publikut 
6. Këto juri akordojnë disa çmime DEA, sipas 

emërtimit të festivalit.

Juria e filmit të gjatë akordon çmimet :

1. DEA për Filmin më të mirë:
2. DEA për Regjinë më të mirë në konkurimin e 

filmit të gjatë: 
3. DEA për Skenarin më të mirë në konkurimin e 

filmit të gjatë
4. DEA për Fotografinë/Kameran më të mirë në 

konkurimin e filmit të gjatë
5. DEA për Aktorin/Aktoren më të mirë në rol 

kryesor
6. Çmimin Special të Jurisë

 Juria e filmit të shkurtër, eksperimental dhe 
studentor akordon çmimet :

7. DEA për Filmin e Shkurtër më të Mirë 
8. DEA për Filmin më të Mirë Eksperimental
9. DEA për Filmin më të Mirë Studentor 

Juria e Filmit Dokumentar akordon çmimin :

10. DEA për Filmin më të Mirë Dokumentar

Juria e Medias akordon çmimet :

11. Çmimi i Medias – Filmi i Shkurtër
12. Çmimi i Medias – Filmi i Gjatë

Juria e publikut të kryeqytetit akordon

13. Çmimin e publikut 

Organizatorët e DEA OPEN AIR 
International FilmFestival akordojnë çdo 
vit edhe tre çmime të posaçme:

14. Çmimin « Leonard Qëndro » për karrierë 
premtuese të një kineasti të ri shqiptar

15. DEAn e Mirënjohjes (Çmim karriere)

16. DEAn – Homazh (Çmim vëmendjeje për 
personalitete të sapolarguara nga jeta)

Konkurimi dhe çmimet Competition and awards

The competition in DEA OPEN AIR 
International Film Festival will be followed 
up by some juries:
1. The feature film jury
2. The short, experimental & student film jury
3. The documentary film jury
4. Media jury
5. The public jury 

These juries will accord some DEA awards 
based on the festival nomination. 

The feature film jury

1. DEA for the best Film (Feature Film Competition)
2. DEA for the best director  

(Feature Film Competition)
3. DEA for the best script (Feature Film Competition)
4. DEA for the best camera (photography)  

(Feature Film Competition)
5. DEA for the best actor/ best actress  

(Feature Film Competition)
6. The Jury Prize  (Special Prize)  

(Feature Film Competition)

The short, experimental & student film jury

7. DEA for the Best Film (Short Film Competition)

8. DEA for the Best Film (Experimental Film 
Competition)

9. DEA for the Best Film(Student Film Competition)

The documentary film jury

10. DEA for the Best Film (Experimental Film 
Competition)

Media Jury

11. The Media Award (Special Prize) (Short Film 
Competition)

12. The Media Award (Special Prize) (Feature Film 
Competition)

The jury of the capital city 

13. The Public Award (Special Prize of Public’s Jury) 
(Short Film Competition)

The festival founders also accord three 
special Awards: 

14. “Leonard Qëndro” Award  
(Encouraging Award - for a promising career of a 
young Albanian filmmaker)

15. DEA - Gratitude Award  
(Lifetime Achievement Award)

16. DEA - Homage Award  
(Lifetime (Achievement Award - Post mortem)
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Claudia Landsberger 
Head of Jury
Claudia Landsberger works with her company BaseWorx For Film as a creative producer in script, project 
development  and  rough – cut consulting. She is program adviser to various international film festivals such 
as Venice Days and Antalya Film Forum. For many years she was a member of the selection committee of the 
Berlinale Competition Program and the Hamburg Film Fund.  She is a member of the European Film Academy.  
Landsberger was for two decades managing director of EYE International at the Netherlands Film Institute and 
co-founder and President of European Film Promotion. 

Claudia Landsberger punon me kompaninë e saj BaseWorx For Film si një producente kreative në skenar dhe zhvillimin e projektit dhe si 
këshilluese e rough-cut-it. Ajo është këshilltare e programeve për festivale të ndryshme ndërkombëtare si Ditët e Venecias dhe Forumin 
e Filmit të Antalias. Për shumë vite ajo ishte anëtare e komisionit për përzgjedhjen e Programit të Konkurrencës Berlinale dhe Fondit të 
Filmit të Hamburgut. Ajo është anëtare e Akademisë Europiane të Filmit. Landsberger ishte për dy dekada drejtore e EYE International 
në Institutin e Filmit Holandez si edhe bashkë-themeluese e Presidente e Promovimit të Filmit Europian.

Elia Zaharia
Member of Jury
Elia Zaharia Zog (born 8 February 1983) is an Albanian actress, former singer and wife of Leka II, Crown Prince 
of Albania (she is known as Her Royal Highness Crown Princess Elia of the Albanians).  Educated at the Arts 
Lyceum Jordan Misja (Tirana), she was a Member of the "Spirit Voice" singers between 1999 and 2002. She 
moved later (2002) to Paris for her university studies: Dramatic Arts at the National Conservatory of Bordeaux 
(2002-2005), Acting at the Course Florent (2005-2007) and Scenic Acting at the Paris 8 University. During the 
last ten years she has realized 21 main roles in theater and cinematography.

Elia Zaharia Zogu, është aktore shqiptare, ish këngëtare dhe bashkëshorte e Leka II, Princi i Kurorës së Shqipërisë (ajo njihet edhe si 
Madhëria e Saj, Princesha Elia). Edukuar në Liceun e Arteve Jordan Misja (Tiranë), ajo ishte pjesëtare e grupit muzikor "Spirit Voice" në 
vitet 1999 - 2002. Më vonë (2002) ajo u shpërngul në Paris për studimet e saj universitare, ku studjoi: Arte Dramatike në Konservatorin 
Kombëtar të Bordosë (2002 -2005), Aktrim në Kurs Florent (2005-2007) dhe Aktrim Skenik në Universitetin e Parisit 8. Gjatë dhjetë 
viteve të fundit ajo ka realizuar 21 role kryesore në teatër dhe kinematografi.

Belkis Bayrak
Member of Jury
Belkıs Bayrak is a Turkish filmmaker. Her first short film, The Apartment (2018) continues to screening at 
International Film Festivals. She is currently working on her debut feature film Gülizar.  She has worked on 
feature film projects and film festivals. She also works as a Film Platform Director at Malatya International Film 
Festival (Turkey).

Belkıs Bayrak është regjisore filmi. Filmi i saj i shkurtër, The Apartment vazhdon të shfaqet në Festivale 
Ndërkombëtare të Filmit. Aktualisht po punon në filmin e saj debutues Gylizar. Ajo ka punuar në disa projekte 

filmash dhe festivale filmike. Aktualisht është Drejtore e Platformës Filmike në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Malatya.

Dr. Hoewig Anke
Member of Jury
Anke Höwing, is a Ph.D. physician with focus on dialysis. As a cineastic art-lover she frequently attend national 
and international Film Festivals. Since 2004 she is head of the comitee of “Kinofest Lünen“ which was founded 
in 1990 as a festival for german films. 

Anke Höwing, është Doktor në mjekësi, e specializuar në dializë. Si një artdashëse e kinemasë ajo frekuenton 
vazhdimisht Festivalet e Filmit. Që nga viti 2004 është drejtuese e bordit të festivalit partner me DEA-N, 
“Kinofest Lünen“, i krijuar në vitin 1990 si Festival për Filmin Gjermanishtfolës.

Valmira Hyseni
Member of Jury
She graduated from Faculty of Arts, in Film Directing and from University of Prishtina in Law. Since 2007 has 
worked in many films in Kosovo and Albania, in different production positions. Founder of ShqipFilm Production. 
From 2011 to 2014 was artistic director of 911 Film Festival. Board member of VAPIK (Visual Authors, Producers 
and Interpreters of Kosova), member of Kosovo Producers Association.

Është  diplomuar për Regji filmi në Fakultetin e Arteve dhe për Juridik në Universitetin e Prishtinës. Që nga 
viti 2007 ka punuar në shumë filma në Kosovë dhe Shqipëri, në pozicione të ndryshme të produksionit. 

Themeluese e ShqipFilm Production. Nga viti 2011 deri në vitin 2014 ishte drejtore artistik e Festivalit të Filmit 911. Është anëtare e 
Bordit të VAPIK (Autorët Vizualë, Producentët dhe Interpretët e Kosovës) dhe anëtare e Shoqatës së Producentëve të Kosovës.

Juria e Filmit me Metrazh të Gjatë

The feature film jury
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Theodor Halacu-Nicon
(Kryetar / The Head of the Jury)
Theodor Halacu-Nicon is a Romanian Visual Artist, Film Director, Producer and Writer with a career expanding 
for the last 27 years in both the Romanian and the international film industry. In 2005 he debuted as a Director 
with a Prime Time 8 Episodes TV Drama/ Action series called “Good Guys” which for he was awarded best 
director and best TV series by the PROTV Organisation, the largest film organisation in Romania at that time. 
Since then he has written, produced and directed several TV Series of different genres, two studio feature films, 
documentaries, music videos, commercials and theatre plays. He is the author of a complete workshop in film 
making – “Film and TV from A to Z”.  

Theodor Halacu-Nicon është një artist vizual, regjisor, producent dhe skenarist rumun, me një karrierë 27-vjeçare në Industrinë e Filmit 
Rumun dhe të huaj. Në 2005 ai debutoi si  regjisor i serialit televiziv (Dramë/ Aksion), me titull “Good Guys”, me të cilin ai fitoi çmimin 
“Regjia më e mirë” dhe “Seriali më i mirë televiziv” nga PROTV, organizata më e madhe në Rumaninë e kohës. Që atëherë ai u bë 
skenarist, producent dhe regjisor i disasSerialeve televizive në zhanera të ndryshëm, dy filma të gjatë, dokumentarë, video muzikore, 
reklama dhe shfaqje teatrale. Ai është autor i Workshopeve për Regji Filmi – “Film dhe TV nga A deri te Z”.

Monika Lubonja
Anëtare/Member of the Jury
Albanian actress. She graduated from the Academy of Arts in 1993, Acting. During and after studies she has 
performed in several films. After her studies she started working at the National Theater, where for 19 years 
she has played several roles. In 2013 he became General Director of the National Children’s Center and Puppet 
Theater. He is currently Marketing Director at Focus Media News, but works in parallel as a producer and actor. 
For her roles she has received several awards.

Aktore shqiptare. Është diplomuar Akademinë e Arteve ne vitin 1993, Aktrim. Gjatë dhe pas studimeve ka 
interpretuar në disa filma.  Pas studimeve filloi punë në Teatrin Kombëtar, ku për 19 vjet ka interpretuar disa role. Në vitin 2013 u bë 
Drejtore e Përgjithshme e Qendrës Kombëtare për Femij dhe Teatrit të Kukullave. Aktualisht është Drejtore Marketingu pran Focus Media 
News, por punon paralelisht edhe si producente dhe aktore. Për rolet e saj ka marrë disa çmime.

Elis Mataj
Anëtar/Member of the Jury
Elis Mataj was born in Vlora in 1983. He graduated from the Academy of Arts in the “Regji” branch in 2006. 
From 2010, Mataj becomes part of the pedagogical staff at the “University of Arts” at the Faculty of Art in the 
“Regji Film and “television. He participated in various film festivals as a representative of the Film Director and 
TV. He is also a member of the documentary jury, at “DokuTiff”.

Elis Mataj lindi në Vlorë 1983. Ka përfunduar studimet e larta pranë Akademisë së Arteve në degën “Regji” 
në 2006. Prej 2010, Mataj bëhet pjesë e stafit pedagogjik pranë “Universitetit të Arteve” në Fakultetin e Artit 

Skenik në degën “Regji Filmi dhe Televizioni”. Pjesëmarrës në festivale të ndryshme filmi si përfaqësues i Degës Regji Filmit dhe TV. 
Anëtar në jurinë e filmit dokumentar, në “DokuTiff”.

Juria e Filmit të Shkurtër, 
Eksperimental dhe Studentor

The Short, Experimental  
and Student Film Jury
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Ami Drozd
(Kryetar / The Head of the Jury)
He is a film director and editor. Was born in Warsaw (Poland). 1964 he immigrated to Israel - Kibbutz “Amir”. 
During 1976 - 1978  participated in a  film workshop at the “Medium” school, Tel-Aviv. Later (1978 – 1980) 
he graduated Film and television  from Saddle Back College Los Angeles U.S.A. and started working as a Film 
director and editor at Israel Television Network (1980 – 1995). Later (1996), he established a his post production 
company based on nonlinear equipment. He has been working as a film editor daily for the past 28 years, he 
has edited full length films, drama’s, documentaries and news.  He has been working as a film director for the 
past 26 years.

Ai është regjisor dhe redaktor filmi. Ka lindur në Varshavë (Poloni). 1964 emigroi në Izrael - Kibbutz “Amir”. Gjatë viteve 1976 - 1978 
mori pjesë në një workshop filmi në shkollën “Medium”, Tel Aviv. Më vonë (1978 - 1980) u diplomua në Film dhe Televizion nga Saddle 
Back College në Los Angeles U.S.A. dhe filloi të punonte si drejtor dhe redaktor filmi në Rrjetin Televiziv Israelit(1980 - 1995). Më vonë 
(1996), ai krijoi një kompani postproduksioni bazuar në pajisje jolineare. Ai ka punuar si si regjisor në 26 vitet e fundit  dhe si redaktor 
filmi në 28 vitet e fundit, ku ka redaktuar filma të gjatë, drama, dokumentarë, etj. 

Michalis Zotos
Anëtar/Member of the Jury 
Michalis did his Bachelors in Sociology at the Panteion University of Social and Political Sciences in Athens. He 
graduated with honours in the top 5% of the department and was granted a full scholarship for a Masters of 
Philosophy at the University of Cambridge. He earned a Masters in Modern Society and Global Transformation 
with honours. During the Masters did the research for his thesis, and worked, in the Hellenic Broadcasting 
Corporation (ERT). Michalis has also worked for UNESCO and volunteered for the organization of L’Oréal-
UNESCO International Awards for Women in Science. He works as lecturer at the Mediterranean University of 
Albania.

Pedagog në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Michalis bëri Bachelors e tij në Sociologji në Universitetin Panteion të Shkencave 
Sociale dhe Politike në Athinë. Ai u diplomua me nderime në 5% të lartë të departamentit dhe iu dha një bursë e plotë për Master në 
Filozofi në Universitetin e Kembrixhit. Ai nderoi një Master në Shoqërinë Moderne dhe Transformimin Global me nderime. Gjatë Masters 
bëri kërkime për tezën e tij, dhe ka punuar, në Hellenic Broadcasting Corporation (ERT). Michalis ka punuar gjithashtu për UNESCO dhe 
vullnetarisht për organizimin e çmimeve ndërkombëtare të L’Oréal-UNESCO për Gratë në Shkencë.

Kamuran Goranci
Member of the Jury
Born in Prizren. He studied Painting at the Academy of Arts in Belgrade. After them he worked as a professor 
of Figurative Art, director of “Hajdar Dushi” Gymnasium and founded the Art Gallery “Vision of RI 2000 +” in 
Gjakova. He also headed the Department of Culture and the SMP Arts Division at MCYS, Pristina, at the head 
of which he is currently. Since 2009 he is a professor for Drawing and Painting at the Faculty of Fine Arts. He 
has conducted several cultural and artistic projects in Kosovo, has participated in a number of exhibitions, 
art colonies and film, drama and music festivals in Kosovo and abroad. He has also been the producer of 
“ANATEMA” (Agim Sopi), “Kosovo Fathers” (Sunaj Raça) and “Three windows and a hanging” (Isa Qosja).

Lindi në Prizren. Studjoi Pikturë në Akademinë e Arteve në Beograd. Ka punuar si pedagog i Artit Figurativ dhe drejtor i Gjimnazit  “Hajdar  
Dushi” dhe ka themeluar drejtuar Galerinë e Arteve “Vizioni i RI 2000 +” në Gjakovë. Më pas ka drejtuar Departamentin e Kulturës dhe 
Divizionin e Arteve SMP-re në MKRS-ë, Prishtinë , në krye të të cilit është dhe aktualisht. Që prej vitit 2009 është profesor  i angazhuar në 
Fakultetin e Arteve të Bukura të UP-së në lëndën: Vizatim dhe Pikturë. Ka realizuar disa projekte kulturore-artistike në Kosovë, ka marrë 
pjesë në një numër të konsiderueshëm ekspozitash, kolonish arti dhe festivale filmi, drame dhe muzike në Kosovë dhe jashtë saj. Ai ka 
qenë gjithashtu producent i filmave “ANATEMA” (Agim Sopi), “Etjet e Kosovës” (Sunaj Raça) dhe “Tri dritare dhe një varje” (Isa Qosja).

Juria e Filmit dokumentar

Documetary Film Jury
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Enkel Demi
Kryetar / Head of the Jury 
Enkel Demi is a well-known Albanian journalist, author and showman. He graduated from University of 
Tirana in Communication and worked as a Journalist in Radio Tirana (1994-1995), TV Arbëria (1999-2000), 
Top Albania Radio (2000-2001), ABC News (2011-2012), Club FM and Club TV (2009 – 2016) and as Project 
Coordinator at the Albanian Media Institute (2000). Demi also has worked as a Director of Radio Time (1998 – 
1999), as Editor-in-Chief of the newspaper “Koha Jone” in (1999), Top Channel Information Director (2001), TV 
Klan in (2003 – 2009) and Host at Club FM/Club TV in (2009 – 2016) and TVSH (2012). He currently works as a 
Show host at Radio Club FM, Club TV and TVSH. 

Enkel Demi është një gazetar, autor dhe moderator i njohur. Ka studiuar komunikim në Universitetin e Tiranës dhe ka punuar si gazetar 
në Radio Tirana (1994-1995), TV Arbëria (1999-2000), Radio Top Albania (2000-2001) ABC News (2011-2012), Club FM dhe Club TV 
(2009 - 2016) dhe si Koordinator Projekti në Institutin Shqiptar të Medias (2000). Demi gjithashtu ka punuar si Drejtor i Radio Koha 
(1998-1999), si kryeredaktor i gazetës “Koha Jone” në (1999), Drejtori i Informacionit i Top Channel (2001), TV Klan në (2003 - 2009) 
dhe moderator në Klubin FM / Klub TV në (2009 - 2016) dhe TVSH (2012). Aktualisht ai punon si mikpritës në Radio Club FM, Club TV 
dhe TVSH.

Mirela Milori
Anëtar/Member of the Jury 
Mirela Milori is an well-known Albanian journalist and TV host. She graduated in Albanian Language and 
Literature from the Tirana University. From May to July 1998 she was a journalist at “Alba TV” and from January 
1996 until March 1997 she collaborated in RTSH and morning show journalist “Today is a new day” in “Radio 
Tirana”. Later she worked as an international reporter in “Voice of America”, host of the “Diary” television 
program and the news edition of “TV Klan”. She also was an Albania correspondent of “scn Radio free Europe”.  
Currently she works as an journalist and  host of the news program on the prime time editions (19.00 - 22.00) 
in “ABCNews”. 

Mirela Milori është gazetare dhe moderatore e njohur shqiptare. Ajo u diplomua në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe nga Universiteti i Tiranës. 
Në vitin 1998 ajo punoi gazetare në “Alba TV”, RTSH (1996-1997) dhe për emisionin “Sot është një ditë e re” në “Radio Tirana”. Më vonë 
ajo punoi si reportere ndërkombëtare për “Zërin e Amerikës”, drejtoi programin televiziv “Diary” dhe 0scn edicionin e lajmeve të “TV 
Klan”. Ajo gjithashtu ka punuar si korrespondente e  radios “Evropa e lirë” nga Shqipërisë. Aktualisht ajo punon si gazetare dhe drejtuese 
e edicioneve kryesore të lajmeve në “ABCNews”.

Alban Dudushi
(Anëtar / Member of the Jury)
Alban Dudushi, born on December 22, 1972, is a well-known Albanian television and political journalist. He 
graduated from Academy of Arts in Tirana in Acting (Faculty of Dramatic Art). As a student he participated in 
some theater performances and in an artistic film. Later Dudushi worked as a journalist in the Koha Jone 
newspaper, AKS magazine and currently on Top Channel television.

Alban Dudushi , lindur më 22 dhjetor 1972 është drejtues televiziv dhe gazetar i njohur politik nga Shqipëria. 
Dudushi studimet e larta i ka ndjekur gjatë viteve 1992-1996 në Akademinë e Arteve të Shqipërisë në Tiranë, 

degën e aktrimit në Fakultetin e Artit Skenik. Si student ka marrë pjesë në disa shfaqje teatrore dhe në një film artistik. Më pas Dudushi 
ka punuar si gazetar në gazetën Koha Jonë, revistën AKS dhe aktualisht në televizionin Top Channel.

Juria e Medias

Media Jury
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ISA QOSJA

FILMOGRAFIA DHE ÇMIMET
PROKA (1985)
• Grand Prix on RIFJ, Cannes, 1986

• Prix des Jury de Jeunes aux Rencontres

• Internationales du Film et Jeunesse de RIFJ Cannes,   
 1986

• 2nd Prize of the Public RIFJ Canes 1986

ROJET E MJEGULLËS (1987)
• Best original music - Pula Festival 1987

• The best film - Pardubice

KUKUMI (2005)
• Special Jury Prize, Sarajevo Film Festival, Bosnia-  
 Herzegovina

• 62 Mostra International Cinematography di Venetia,   
 Regione di Venetio, Award 2005

• Sophie International film Festival - “NISIMASA” Award,  
 2006

• The best film - Albanian Film Festival, Tirana, 2006

• The best Director - Albanian Film festival, Tirana, 2006

• The best feature film, drama - Spokane International Film  
 Festival USA, 2006

• Grand Prize - Film festival Cinema des authors in   
 Morocco, 2007

• Best Twenty Five Films in the last twenty five years in  
 Vienna Film Festival.

THREE WINDOWS AND A HANGING (2014)
• Postproduction Award, Sarajevo Film Festival

• Sarajevo Film Festival – Cineuropa Award

• Cottbus Film Festival- Germany, Special Mention Award

• Cottbus Film Festival- Germany, Dialogue award for   
 Intercultural Communication.

• Luxembourg City Film Festival Prize de la critique

• Berlin -Cinema for Peace and Justice Award

• Durrës International Film Festival- Golden Gladiator

• Palm Springs International Film Festival - Cinema   
 without borders Award

• Cyprus Film Festival- Best Film Award

• Cyprus Film Festival - Student Jury Award

• Best of Best Award - Washington Film Festival

• Heartland Film Festival - Narrative Feature award Winner

• Festival International du cinema Mediterranean de   
 Montpellier– Critic Award

• Festival International du cinema Mediterranean de   
 Montpellier– Nova Award

• Jerusalem International Film Festival – Best Feature Film  
 Award

• International Crime and Punishment Film Festival -   
 Istanbul –Best Feature Film Award

• Arpa International Film Festival – Best Screenplay

• Thessaloniki International Film Festival – Audience Award

• Roshford Film Festival – Best Feature Film

• Tetouan International Mediterranean Film Festival –   
 Grand Prix of the City of Tetouan

PRESIDENTI 
I NDERIT

Isa Qosja (lindur në Vuthaj, Mali i Zi më 1949) është regjisor shqiptar nga Kosova. Pas përfundimit të gjimnazit ai studioi art dramatik 
dhe aktrim në Fakultetin e Arteve në Prishtinë dhe regji filmi në Akademinë e Filmit, Teatrit dhe Televizionit në Beograd.

Isa Qosja është autor i shumë filmave artistikë dhe dokumentarë, ndër më të njohurit e të cilëve është “Proka”, i cili ka marrë pjesë 
në shumë festivale ndërkombëtare, përfshirë RIFJ Cannes. Filmi i tij i dytë i njohur, “Rojat e Mjegullës” (1988) trajton vuajtjet dhe 
persekutimin e  shqiptarëve në kohën e diktaturës komuniste.

Në vitin 2005 realizoi filmin Kukumi, i cili ka fituar shumë çmime në shumë festivale ndërkombëtare të filmit dhe në vitin 2014 “Tre 
dritare dhe varje”, i cili mori pjesë në disa festivale, përfshi Festivalin e Filmit në Sarajevë.



116 | D
E

A
 Film

FE
ST

11
7 

| D
E

A
 F

ilm
FE

ST

FILMOGRAPHY AND AWARDS
PROKA (1985)
• Grand Prix on RIFJ, Cannes, 1986

• Prix des Jury de Jeunes aux Rencontres

• Internationales du Film et Jeunesse de RIFJ Cannes,   
 1986

• 2nd Prize of the Public RIFJ Canes 1986

THE FOG GUARDS(1987)
• Best original music – Pula Festival 1987

• The best film – Pardubice

KUKUMI (2005)
• Special Jury Prize, Sarajevo Film Festival, Bosnia-  
 Herzegovina

• 62 Mostra International Cinematography di Venetia,   
 Regione di Venetio, Award 2005

• Sophie International Film Festival – “NISIMASA” Award,  
 2006

• The best film – Albanian Film Festival, Tirana, 2006

• The best Director – Albanian Film Festival, Tirana, 2006

• The best feature film, drama – Spokane International  
 Film Festival USA, 2006

• Grand Prize – Film Festival Cinema des authors, Morocco,  
 2007

• Best Twenty Five Films in the last twenty five years,   
 Vienna Film Festival.

THREE WINDOWS AND A HANGING (2014)
• Postproduction Award, Sarajevo Film Festival

• Sarajevo Film Festival – Cineuropa Award

• Cottbus Film Festival – Germany, Special Mention Award

• Cottbus Film Festival – Germany, Dialogue award for   
 Intercultural Communication

• Luxembourg City Film Festival Prize de la critique

• Berlin – Cinema for Peace and Justice Award

• Durrës International Film Festival – Golden Gladiator

• Palm Springs International Film Festival – Cinema   
 without borders Award

• Cyprus Film Festival – Best Film Award

• Cyprus Film Festival – Student Jury Award

• Best of Best Award – Washington Film Festival

• Heartland Film Festival – Narrative Feature award Winner

• Festival International du cinema Mediterranean de   
 Montpellier – Critic Award

• Festival International du cinema Mediterranean de   
 Montpellier – Nova Award

• Jerusalem International Film Festival – Best Feature Film  
 Award

• International Crime and Punishment Film Festival –   
 Istanbul – Best Feature Film Award

• Arpa International Film Festival – Best Screenplay

• Thessaloniki International Film Festival – Audience Award

• Roshford Film Festival – Best Feature Film

• Tetouan International Mediterranean Film Festival –   
 Grand Prix of the City of Tetouan

Isa Qosja is an Albanian film director. He was born in 1949 in Vuthaj in Montenegro. After gymnasium he studied Drama and Acting at the 
Faculty of Arts in Prishtina and film directing at the Academy of Film, Theater, Radio and Television in Belgrade.

Isa Qosja is the author of many artistic films and documentaries, among which “Proka” stands out, it was presented in many international 
festivals, including the RIFJ Cannes. “The Fog Guards” (1988), his other feature film, tells about suffering and treatment of Albanians in 
time of the great communist repression.

In 2005 he directed “Kukumi”, which won many awards at many international film festivals, and in 2014 “Three windows and a hanging”, 
which participated at the Sarajevo Film Festival.

ISA QOSJA

PRESIDENT 
OF HONOR
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DHIMITËR ANAGNOSTI
Regjisor

FILMOGRAFIA

•  Gjoleka, djali i Abazit (2006)

•  Kthimi i ushtrisë së vdekur (1989)

•  Përrallë nga e kaluara (1987)

•  Gurët e shtëpisë sime (1985)

•  Kujtime nga Gjirokastra (1983)

•  Vëllezër dhe shokë (1982)

•  Në shtëpinë tonë (1979)

•  Monumenti (1977)

•  Lulëkuqet mbi mure (1976)

•  Kur hiqen maskat (1975)

•  Cuca e maleve (1974)

•  Përjetësi (1974)

•  Motive nga dita e diel (1973)

•  Malet me blerim mbuluar (1971)

•  Parafabrikatet (1970)

•  Plagë të vjetra (1968)

•  Duel i heshtur (1967)

•  Komisari i dritës (1966)

•  Njeriu kurrë nuk vdes (1961)

DEA E MIRËNJOHJES
2019

Lindi më 23 Janar 1936 në Vuno të Himarës. Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes. 
Shkollën unike dhe të mesme të përgjithshme i kreu në Vlorë. Më 1954 - 1960 ndoqi 
Institutin Kinematografik "VGIK" të Moskës, ku u diplomua për kinooperator.  Së bashku 
me Viktor Gjikën xhiruan si punë diplome filmin "Njeriu kurrë nuk vdes", një ekranizim 
i tregimit të Ernest Heminguejt, i cili u vlerësua me Çmimin e Parë në Festivalin Botëror 
të Shkollave Kinematografike, që u zhvillua në Holandë më 1961.

Filloi punë si operator në Kinostudion "Shqipëria e re" në 1961, me filmin "Debatik" (1961) e më pas me filmin "Toka jonë" (1964). 
Xhiroi edhe të parin film dokumentar me ngjyra "Gurët dekorativë". Filmin e parë si regjisor e realizoi në vitin 1966, së bashku me Viktor 
Gjikën, "Komisari i dritës" dhe një vit më vonë i vetëm si regjisor filmin "Dueli i heshtur". Në karrierën e tij 40-vjeçare ka realizuar 14 
filma artistikë, 10 filma dokumentarë, ka fituar mjaft çmime në konkurse të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare. Është autor i 15 
skenarëve dhe pothuajse në të gjithë filmat e tij skenarin e ka shkruar vetë. Anagnosti është njeriu i mendimit të lirë, këmbëngulës në 
mbrojtjen e pikëpamjeve të tij, me një kurajë qytetare, e cila e ka vënë shpesh në shënjestër të mediokërve.

Për cilësitë e tij të rralla artistike, si dhe për veprat e tij dinjitoze është nderuar me titullin “Artist i Popullit”, 1987 dhe me kupën e 
karrierës në Festivalin e 10-të Filmit Shqiptar. Viti 1991 e gjen të impenjuar në lëvizjen demokratike për pluralizmin në Shqipëri, motiv 
për të cilin zgjidhet edhe deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë (1991-1996). Në 12 prill 1992 u emërua ministër i 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, post të cilin e mbajti deri në 4 dhjetor 1994, ku dha dorëheqjen. Anagnosti është ideator dhe kryetar 
i Fondacionit për Artin dhe Kulturën "Fan Noli", duke mbështetur intelektualët më aktivë, duke u impenjuar në forcimin e kulturës 
shqiptare në vend dhe në botë. Në vitin 2001 shkroi, dhe vuri në skenë në Teatrin Kombëtar dramën "Nata e trokitjeve në xham". Ndërsa 
në vitin 2005 korri sukses me filmin e tij "Gjoleka, djali i Abazit", nderuar me dy çmime ndërkombëtare në Itali.

OGRAFIA
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DHIMITËR ANAGNOSTI
Film Director

FILMOGRAPHY 

•  Father and Godfather (2006) 

•  Return of the Dead Army (1989) 

•  Tale from the Past (1987) 

•  Stones of my House (1985) 

•  Memories from Gjirokastra (1983) 

•  Brothers and Friends (1982) 

•  In our Home (1979) 

•  The Monument (1977) 

•  Poppies on Walls (1976) 

•  When Masks are Taken Away (1975) 

•  The Girl of the Mountains (1974) 

•  Foreverness (1974) 

•  Motives from a Sunday (1973) 

•  Mountains of Green Filled (1971) 

•  Parafabrics (1970) 

•  Old Wounds (1968) 

•  Silent Duel (1967)

•  Commissary of the Light (1966) 

•  The Man Never Dies (1961)

DEA GRATITUDE AWARD
2019

Dhimitër Anagnosti was born on January 23, 1936 in Vuno, a village in the Himara 
municipality, District of Vlorë Albania. After graduating the Ali Demi high school in Vlorë, 
he pursued his studies and graduated as a Cinematographer in Gerasimov Institute of 
Cinematography of Moscow.

In 1961, along with Viktor Gjika, D. Anagnosti directed the film “The Man Never Die”, 
using Ernest Hemingway’s short story as a script. The film earned the First Prize at the 

World's Festival of Cinematographic Schools in the Netherlands.

He started to work as a cineast within Kinostudio Shqipëria e Re in 1961, with the film, “Debatik” in 1961 and subsequently with the film 
“Our Land” in 1964. He is also the writer of the first Albanian color documentary, “Decorative stones”. In 1966 D. Anagnosti co-directed, 
with Viktor Gjika, “The Commissary of the Light” and a year later he directed “Silent Duel”.

Overall D. Anagnosti has directed 14 feature films and 10 documentaries, and has won many national and international awards. He is also 
the screenwriter of the most of the films he directs.

For his extraordinary performance of some of the best Albanian films, he has been given the title of a Honored Artist of Albania and in 
1987 People's Artist of Albania. D. Anagnosti won the Cup to the Carrier in the Ninth Festival of the Albanian Film. 

D. Anagnosti was involved in politics in 1991-1996. He was elected a Member of the Albanian Parliament as a deputy of the Democratic 
Party of Albania. D. Anagnosti became the Minister of Culture, Youth and Sports in April 12, 1992.  

In 2001 Anagnosti returned to his directing skills after many years of absence. For the National Theater of Albania, he directed the stage 
drama, Night of the Knocks on the Window. In 2005 he also directed a film, Father and Godfather, which won two international prizes in 
Italy.

OGRaphie
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KIÇO BLUSHI
Skenarist

DEA HOMAZH 

2019

Lindi më 30 Gusht 1953 në Gjirokastër. Arsimin e parë e mori në vendlindje. Pas 
përfundimit të gjimnazit “Asim Zeneli” filloi të merret me fotografi – fillimisht si amator 
dhe më pas si profesionist. 

Pasioni për fotografinë e shtyn të thellohet më tej në studimin e dritës, ngjyrës dhe 
temperaturës dhe të tërhiqet gjithnjë e më shumë nga “figura në lëvizje”, filmi. Interesi për të e shtyn në vitin 1981 drejt Kinostudios 
“Shqipëria e Re”, ku u trajnua dhe filloi punë si teknolog ngjyrash në Laboratorin e larjes dhe stampimit të filmit, të cilin më pas edhe e 
drejtoi deri në vitin 1993. Gjatë kësaj periudhe nëpër duart dhe syrin e tij kaluan të gjitha prodhimet kinematografike të kohës. 

Njohja e thellë e teknologjisë së filmit dhe talenti, pasioni për fotografinë dhe lehtësia e përllogaritjes së veprimit të faktorëve, që e 
ndikojnë atë e “nxorën” nga laboratory dhe e vunë pas kameras. Pasuan disa filma, të xhiruar prej tij në rolin e drejtorit të fotografisë, si 
Balada e Kurbinit (1990), Vdekja e burrit (1991), “Shpirti nënës” (1993) dhe “Përdhunuesit” (1995) 

Në vitin 1995 u largua për në Greqi, ku punoi si operator në televizionin grek, Alter. Me falimentimin e e këtij televizioni, në vitin 2011, 
Qëndro rikthehet në Shqipëri, ku riangazhohet në produksione të njëpasnjëshme televizive dhe kinematografike.

Nga viti 2017, veprimtarisë së tij profesionale si drejtor fotografie iu shtua edhe angazhimi i tij si pedagog i kamerës dhe fotografisë në 
Akademinë e Filmit Marubi në Tiranë.

OGRAFIA

FILMOGRAFI
• Gabimi (1986) 

• Nxënësit e klasës sime (1984) 

• Militanti (1984) 

• Një telegram, një këngë (1982) 

• Nëntori i Dytë (1982) 

• Një natë pa dritë (1981)  

• Në shtëpinë tonë (1979) 

• Koncert në vitin 1936 (1978) 

• Pylli i lirisë (1976) 

• Tokë e përgjakur (1976) 

• Beni ecën vetë (1975)

• Çifti i lumtur (1975) 

DOKUMENTARË:
• Cirku ynë (1971) 

• Festa e madhe (1972)  

• Arti i gdhendjes në dru (1974) 

• Gjuhë që nuk vdes (2002), etj. 

FILMA VIZATIMORË: 
• Shoferi i vogël (1977) 

• Vëth në vesh (1982)
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KIÇO BLUSHI
Screenwriter

FILMOGRAPHY
FEATURE FILMS:
• The Error (1986)

• Students of my class (1984)

• The Militant (1984)

• A Telegram, a Song (1982)

• Second November (1982)

• A Night without Light (1981)

• In our Home (1979)

• Concert in 1936 (1978)

• Forest of Freedom (1976)

• Bloody Land (1976)

• Ben walks on His Own (1975)

• Happy Couple (1975)

DOCUMENTARIES:
• Our Circus (1971)

• Great Holiday (1972)

• The Art of Wood Engraving (1974)

• Language doesn’t die (2002), etc.

ANIMATION:
• Small Driver (1977)

• The ear in ear (1982)

DEA HOMAZH 

2019

Kiço Blushi was born in Korça on 23rd August 1943. He studied Literature, then he 
worked at the Albanian Public Television as an editor. Later he moved to the Albanian’s 
state owned film-making studio “Kinostudio Shqipëria e Re”.

As a writer, he is one of the protagonists of the Albanian modern literature, noted in 
prose and as a screenwriter, with a very significant role in Albania’s cinematography history. He has created characters and stories that 
will live forever in the Albanian culture.

K. Blushi has written many screenplays for feature films, documentaries and animation films. Within just one decade, he wrote the most 
influential feature screenplays in the Kinostudio era beginning with Xhanfise Keko’s “Beni Walks on His Own” (1975) and ending with 
Drita Koçi’s “The Mistake” (1986). His first screenplay (as a co-writer) was “Happy Couple” (1975).

In between, Kiço Blushi wrote screenplays for some of the most popular and artistic films in the Albanian cinema: Saimir Kumbaro’s 
“Concert in the year” 1936 (1978), Dhimiter Anagnosti’s family drama “In Our Home” (1979) and Viktor Gjika’s independence epic “The 
Second November” (1982).

His screenplay of “Ben walks on his own” received The Prize of the Republic, Class III. he became a member of the Presidential Council 
on February 20th 1990. From 1991 to 2001 he was an elected MP of the Albanian Parliament for the Socialist Party. Later he became 
Editor in Chief of the “Koha Jonë” newspaper, and then he became a member of the Steering Board of the Albanian Public Television. 
After resigning from this post, he did not leave politics, remaining a member of Tirana’s Municipal Council from 2007 to 2015 for the 
Socialist Party.

OGRaphie



126 | D
E

A
 Film

FE
ST

12
7 

| D
E

A
 F

ilm
FE

ST



128 | D
E

A
 Film

FE
ST

Drejtor i Programit të Filmit Dokumentar
Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo

Drejtore e Programit të Filmit të Shkurtër
Ajola Daja

Koordinator i DEA Casting Lounge
Clemens Ehrbach

Koordinator i Takimit Rajonal të Akademive  
të Filmit
Elis Mataj

Koordinatorë/Coordinators:  
Manjola Xhelollari
Ornela Karaj
Evi Gjoni
Arba Maçi

Korrektorë
Dr. Ekaterina Baskakova
Dr. Ledia Dushi

Creative Designer
Gejsi Tafa

Faqja e Internetit/ Website: 
Renis Gjona

KONTAKT / CONTACT
Festival office Grigor Heba str. 12/17
1080 Tirana Albania

Tel/Fax:
00355 42245889

Email:
info@deafilmfest.al
infonositi@gmail.com
 
For technical support according to uploading 
issues, please contact us at:
techsupport@deafilmfest.al

_____________________
Konceptoi dhe realizoi katalogun:  
Dr. Mirela Oktrova

Përpunimi grafik:  
Celesi Communication.  
www.celesicommunication.al

EKIPI I DEAS 

 DEA TEAM

Drejtor Festivali/Themelues - Festival Director/Founder: 
Edmond Topi (regjisor, producent / director, producer)

Drejtore artistike - Artistic Director: 
PhD Mirela Oktrova (studjuese, gazetare – researcher, journalist)
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