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Alejandro Gonzalez Inarritu thotë: “Kinemaja është pasqyra ku shpesh shohim vetveten”. Edhe mua 
më pëlqen ta shoh kështu kinemanë, si një mjet ku secili prej nesh e sheh veten si në pasqyrë. 

Por, kinemaja nuk është vetëm arti i njeriut, është edhe arti i një qyteti, sepse qytetet janë pjesë e 
jetës sonë, është mjedisi ku ne lindim, rritemi, bëhemi me fëmijë, jetojmë. 

Ndaj, Festivalet e Filmit si ky, i shoh si shumatoren e dhjetra, qindra, pasqyrave ku ne shohim e 
rishohim veten, përmes kinemasë.
 
Jam shumë i lumtur që, edhe pse me vështirësitë e mëdha në të cilën na ka futur pandemia e COV-
ID-19, Festivali Ndërkombeëtar i Filmit DEA OPEN AIR vjen sërish në Tiranë, me po aq cilësi dhe 
dashuri nga organizatorët, për të vijuar me traditën e bukur të shfaqjes së filmave të mirë për qyte-
tarët.
 
Gjithmonë kam dëshiruar që Tirana të identifikohet si kryeqendër e artit dhe e kulturës në Ballkan. Ia 
kemi arritur me shumë aktivitete të bukura në këto 5 vite, dhe ky Festival i Filmit është po ashtu një 
mundësi e shkëlqyer për të shtuar artin cilësor në qytetin tonë.
 
Festivali DEA, ku konkurojnë disa nga filmat më të mirë europianë, vijon t’i qëndrojë konceptit OPEN 
AIR dhe për këtë dua t’i falenderoj organizatorët për punën e mirë. Por, vitin tjetër, do të doja që 
Festivali të shtrihet edhe në zona të tjera të Tiranës, si tek Pazari i Ri apo Amfiteatri i Liqenit, që janë 
dy nga vendet ikonë të qytetit për art e kulturë.
 
Me urimin për një festival sa më të suksesshëm këtë vit, jam i sigurt se me largimin e pandemisë dhe 
rikthimin në normalitet të qytetit, vitin tjetër ky eveniment i jashtëzakonshëm i artit do të përhapet 
në zonat më të mira të kryeqytetit, për të sjellë jehonën e filmit kudo nëpër Tiranë.

Alejandro Gonzalez Inarritu says: “Cinema is the mirror where we often see ourselves.” I also like to see 
cinema like this, as a tool where each of us sees ourselves as in the mirror. 

But cinema is not only the art of people, it is also the art of a city, because cities are part of our life, it is 
the environment where we are born, grow up, have children, live. 

Therefore, I see Film Festivals like this as the sum of dozens, hundreds, of the mirrors where we see and 
review ourselves, through the cinema.

I am very happy that, despite the great difficulties in which the pandemic of COVID-19 has introduced 
us, the DEA OPEN AIR International Film Festival is coming to Tirana again, with the same quality and 
love from the organizers, to continue with the tradition beautiful screening of good films for citizens.

I have always wanted Tirana to be identified as the capital of art and culture in the Balkans. We have 
achieved it with many beautiful activities in these 5 years, and this Film Festival is also a great oppor-
tunity to add quality art to our city.

The DEA Festival, where some of the best European films compete, continues to stick to the OPEN AIR 
concept and for that I want to thank the organizers for the good work. 

But, next year, I would like the Festival to be extended to other areas of Tirana, such as the New Bazaar 
or the Lake Amphitheater, which are two of the iconic places of the city for art and culture.

With the wish for a more successful festival this year, I am sure that with the removal of the pandemic 
and the return to normality of the city, next year this extraordinary art event will spread to the best 
areas of the capital, to bring echo of film everywhere in Tirana. 

Erion Veliaj
Kryetari i bashkisë Tiranë

Erion Veliaj
Mayor of Tirana
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TRADITIONS AND 
CHALLENGES…!
“The cancellation of a major world premiere has the 
same effect on the film industry as the cancellation 
of the arrival of an oil tanker on a country’s economy,” 
the Los Angeles Times wrote, referring to the 
postponement of the premiere of the latest James 
Bond film. , “Time to die” due to the pandemic.

“Everything that happened afterwards”, - the 
newspaper continues, - “had a seismic character…”

And really…!

The beginning of 2020 put the social need for cinema in the harshest, 
lightning and most comprehensive ordeal of existence he had ever 
experienced…

Fear of each other

paralyzed the film industry and cut off traditional film meetings with 
audiences,

undo film productions and traditional gatherings of professions on the set,

silenced film festivals and traditional filmmakers’ meetings with the public, 
each other’s criticism and feeds,

The film was banished from the big screen and all the collective forms of its 
consumption were shrunk to individual or family screens and uses…

Certainly not forever!

But without deadline…!

The shock and the consequences were really global, but their dimensions 
were local...

That in this global threatening hurdle for the consolidated film industries, 
our fragile and almost non-existent film industry had only two alternatives:

• the alternative of destruction

• or the aliby alternative

In this conditions, the other format of film distribution face its impossibility, 
film festivals are alternative and only of consumption of film organization 
and thinking of another rule, turning into a survival mode for cinema in the 
transitional period between yesterday and tomorrow.

Despite the challenge and unusual conditions, DEA OPEN AIR reopens its 
doors

• for prestigious film products from the country, region, Europe and the 
world, which according to the specific conditions of the pandemic will 
be offered directly and online,

• for four juries of professionals from the country and the world, who 
will also follow us under the pandemic conditions, directly or online,

• for filmmakers, media and film-loving public, in any form they see fit 
and possible to join us!

In these 7 years of existence DEA has taken increasingly safe steps:

• from dream to challenge

• from challenge to tradition

Exactly this 7-year tradition, makes us able to face this challenge this year:

DEA is also in its element this year - OPEN AIR and ON LINE take place.

Slightly narrower in real participation but even wider in virtual presence.

I wish you all, success!

Have a nice festival!

Edmond TOPI
Festival Director

TRADITA DHE 
SFIDA…!
“Anulimi i një premiere të madhe botërore ka për 
industrinë e kinemasë të njëjtin efekt si anulimi 
i mbërritjes së një çisterne nafte për ekonominë 
e një vendi”,- shkruante Los Angeles Times, duke 
iu referuar shtyrjes së premierës së filmit të fundit 
të James Bond, “Kohë për të vdekur” për shkak të 
pandemisë.

“Gjithë ç’ndodhi më pas”, - vijon gazeta, - “pati karakter sizmik…”
Dhe me të vërtetë…!
Fillimi i vitit 2020 e vuri nevojën shoqërore për kinema në sprovën më të 
ashpër, më të rrufeshmë dhe më gjithëpërfshirëse të ekzistencës, që kish 
përjetuar ndonjëherë…
Frika nga njëri-tjetri
paralizoi industrinë e kinemasë dhe preu takimet tradicionale të filmit me 
audiencën, 
zhbëri produksionet filmike dhe grumbullimet tradicionale të profesioneve 
në sheshin e xhirimit, 
heshti festivalet e filmit dhe takimet tradicionale të kineastëve me publikun, 
kritikën dhe prurjet e njëri-tjetrit, 
Filmi u dëbua nga ekrani i madh dhe të gjitha format kolektive të konsumit të 
tij u tkurrën në ekrane dhe përdorime individuale apo familjare…
Sigurisht, jo përgjithmonë!
Por ama pa afat…!
Goditja dhe pasojat kishin vërtet karakter global, por përmasat e tyre kishin 
karakter lokal...
Se në këtë pezull global kërcënues për industritë e konsoliduara të filmit, 
industria jonë filmike e brishtë dhe thuajse inekzistente  kishte vetëm dy 
alternativa:
• alternativën e asgjësimit 
• ose alternativën e alibisë

Në kushtet, kur format e tjera të distribuimit të filmit përballen me 
pamundësinë, festivalet e filmit janë alternativa e vetme e konsumit të 
organizuar të filmit dhe mendimit të specializuar për të, duke u shndërruar 
në një modus mbijetese për kinemanë në periudhën kalimtare midis së 
djeshmes dhe të nesërmes.
Pavarësisht sfidës dhe kushteve të pazakonta, DEA OPEN AIR hap sërish 
dyert e veta 
• për produktet filmike prestigjoze nga vendi, rajoni, Europa dhe bota, 

që sipas kushteve specifike të pandemisë do të ofrohen drejtpërdrejt 
dhe online, 

• për katër juri profesionistësh nga vendi dhe nga bota, që gjithashtu do 
të na ndjekin sipas kushteve të pandemisë, drejtpërdrejt ose online, 

• për kineastët, mediat dhe publikun filmdashës, në cilëndo formë që do 
ta shohin të arsyeshme dhe të mundur të na bashkohen!

Në këto 7 vjet ekzistence DEA ka hedhur hapa gjithnjë e më të sigurta: 
• nga ëndrra në sfidë
• nga sfida në traditë
Pikërisht kjo traditë 7-vjeçare, na bën sivjet të aftë të përballemi edhe me 
këtë sfidë:  
DEA është edhe sivjet në elementin e vet – zhvillohet OPEN AIR dhe ON 
LINE.
Pak më e ngushtë në pjesëmarrje reale po akoma më e gjerë në prezencë 
virtuale.
Ju uroj të gjithëve, suksese!
Festival të mbarë!

Edmond TOPI
Drejtor i Festivalit

Edmond TOPI Edmond TOPI
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EDICIONI I SHTATË …
Në datat 11 deri më 16 Tetor 2020, Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dea 
Open Air do të zhvillojë edicionin e tij të shtatë.  Edhe këtë herë në 
kryeqytet!

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

DEA mbetet OPEN AIR. Programi kryesor i festivalit, Filmi me Metrazh të 
Gjatë dhe Programi i Filmit të Shkurtër, do të ofrohen në Kinema DEA 1 – 
Amfiteatri i Universitetit të Arteve. 
Po në Kinema DEA 1– Amfiteatri i Universitetit të Arteve organizohet dhe 
Ceremonia zyrtare e Hapjes së Edicionit VII të Festivalit Ndërkombëtar të 
Filmit DEA OPEN AIR .  
Seksioni i Filmit Studentor do të ofrohet në Kinema DEA 2 – Universiteti 
i Arteve, ndërsa Seksioni i Filmit Dokumentar do të ofrohet ON LINE në 
faqen zyrtare të DEA OPEN AIR International Film Festival. Në Kinema 
DEA 2 – Universiteti i Arteve zhvillohet edhe Mbrëmja Gala e Ndarjes së 
Çmimeve të Edicionit VII të Dea Open Air Festival Tiranë – 2020.

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 Fes-
thome ose në rrugë të drejtpërdrejtë në adresën e Festivalit. 

EDICIONI 
I SHTATË…

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 nën-
shtruar fillimisht seleksionimit paraprak të komisioneve ndërkombëtare, të 
mbyllur në fund të muajit Janar 2020.

Në garë për Çmimet DEA komisionet e përzgjedhjes paraprake kanë men-
duar të përfshijnë në programin e sivjetëm gjithsej 68 filma, nga të cilët 
6 në Seksionin e filmit me metrazh të plotë ose konkurimin kryesor, 22 
në Seksionin e filmit të shkurtër, 24 në Seksionin e Filmit Studentor dhe 
16 në Seksionin e Filmit Dokumentar. Kategorizimi reflekton si natyrën e 
krijimtarisë ashtu edhe profilin e autorëve të tyre.

Edicioni i Gjashtë i DEA OPEN AIR International Film Festival zhvillohet me 
mbështetjen e Bashkisë Tiranë, Universitetit të Arteve 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, të cilët 
tradicionalisht i japin aktivitetit gjallërinë dhe komunikimin shumëdimen-
sional, që kinemaja gjithnjë premton dhe realizon, do të jenë këtë vit pand-
emie pjesërisht të pranishëm realisht por pjesërisht edhe virtualisht - duke 
aksesuar filmat si edhe duke komunikuar me njëri-tjetrin ON LINE.   

Zyra e shtypit 
DEA OPEN AIR
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THE SEVENTH EDITION …
Starting from 11th to 16th October 2020, DEA OPEN AIR International Film 
Festival will launch its seventh edition. Even this time in the capital!

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

DEA remains an OPEN AIR Festival.

The main program of the festival, the Feature Film Competition and the 
Short Film Program, will be offered at the DEA Cinema 1 - Amphitheater of 
the University of Arts. 

The official Opening Ceremony of the VII Edition of the DEA OPEN AIR 
International Film Festival will also be organized at the DEA 1 Cinema - 
Amphitheater of the University of Arts.

The Student Film Section will be offered at the DEA 2 Cinema - University 
of the Arts, while the Documentary Film Section will be offered ON LINE on 
the official website of the DEA OPEN AIR International Film Festival. 

DEA 2 Cinema - University of Arts also hosts the Gala Award Ceremony of 
the VII Edition of the Dea Open Air Festival Tirana - 2020.

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 
SEVENTH  
EDITION…

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 68 films, of which 6 in the Full Feature Section or Main Competition, 
22 in the Short Film Section, 24 in the Student Film Section and 16 in the 
Documentary Film Section. Categorization reflects the nature of creativity 
and profile of different authors.

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

Cinema professionals, directors of several European film festivals, but also 
actors, directors, producers and journalists who traditionally give activity 
and multidimensional communication, which cinema always promises and 
realizes, will be this year only partly present but partly also virtual - accessing 
movies as well as communicating with each other ON LINE.

Press Office 
DEA OPEN AIR
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ORA 21.00
PROGRAMI I FILMIT STUDENTOR
Një televizor i ri - Nina Ognjanovic - Serbi 2020 – 15 Minuta; 
Adem Reka – Ardian Arrëza – Shqipëri 2020 – 13 Minuta; 
Alisa – Monika Mahútová – Sllovaki 2019 – 11 Minuta; Një 
orkestër e zbrazët – Héctor H. Lázaro  – Spanjë 2020 – 10 
Minuta; Hiri blu - Thaddeus Christandl – Francë 2020 – 15 
Minuta; Mërzi – Alica Bednáriková – Sllovaki 2020 – 19 
Minuta 
Kinema DEA OPEN AIR 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

E Mërkurë, Datë 14. Tetor 2020
Ora 19.00
PROGRAMI I FILMIT DOKUMENTAR
Historia e Janit – Voula Germanakou – Gjermani 2019 – 
14 Minuta; Marshimi i dinjitetit – John Eames – Britani e 
Madhe 2020 – 94 Minuta; Edhe peshqit qajnë – F. Cabras 
& A. Molinari – Itali 2019 – 31 Minuta; Botë letre – Sofya 
Leonidova – Federata Ruse 2019 – 20 Minuta 
ON LINE – Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

Ora 19:00
PROGRAMI I FILMIT ME METRAZH TË GJATË
Nuk jam vrasës – Andrea Zaccariello – Itali 2019 – 110 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I Universitetit të 
Arteve

ORA 21.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR
Pas vallëzimit – Rutger Veenstra – Holandë 2019 – 11 Minuta; 
Merre dhe përfundoje – Kirineos Papadimatos – Greqi 2020 
– 20 Minuta; Bluja e fermerit  – Iber Deari – Maqedoni e 
Veriut 2020 – 15 Minuta; Djali i picës - Gianluca Zonta – Itali 
2019 – 15 Minuta; Sekreti i Luçisë – Raquel Toledo – Spanjë 
2020 – 20 Minuta 
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I UNIVERSITETIT 
TE ARTEVE TIRANË
ON LINE  - Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

ORA 21.00
PROGRAMI I FILMIT STUDENTOR
TOC - Aitor Herrero – Spanjë 2020 – 5 Minuta ; Çarjet – 
Valentino R. Sandoli – Spanjë 2020 – 8 Minuta; Bisedë 
njerëzish - Grzegorz Paprzycki – Poloni 2020 – 13 Minuta; 
Çanta – Rigers Plaka, Leutrim Voka – Shqipëri 2020 – 11 
Minuta; Shkëlqimi i ironisë delikate – Kristián Grupač – 
Sllovaki 2019 – 8 Minuta; Përmes fushës - Kristina Sidorova 
– Federata Ruse 2020 - 30 Minuta 
Kinema DEA OPEN AIR 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

E Enjte, Datë 15. Tetor 2020
Ora 19.00
PROGRAMI I FILMIT DOKUMENTAR
Guri – Ander Iriarte – Spanjë 2018 - 12 Minuta ; 
Madre nostra – Lorenzo Scaraggi – Itali 2019 – 50 Minuta ; 
Deep Blue Something – SHBA 2020 – Cornon J. Kedro – 8 
Minuta ; Lumenjtë e Patagonisë – Francë 2018 – Leclere & 
Fromento – 22 Minuta ; Kodi shqiptar – Yael Katzir – Izrael 
2020 – 56 Minuta 
ON LINE – Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

Ora 19:00
PROGRAMI I FILMIT ME METRAZH TË GJATË
Guri, gërshëra, letra – Russian Federation – Tatiana Lyutaeva 
– 88 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I Universitetit të 
Arteve

Ora 21:00
PROGRAMI I FILMIT ME METRAZH TË GJATË
Ti e ke natën – Ivan Salatic – Montenegro&Serbi&Katar 2018 
– 82 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I Universitetit të 
Arteve

ORA 19.00
PROGRAMI I FILMIT STUDENTOR
Djali i gështenjtë – Agáta Bolaňosová – Sllovaki 2019 – 9 

Minuta; Trashëgimi – Daniel Kazankov – Sllovaki 2019 – 21 
Minuta; Në kërkim të gjurmës së elefantit – Katarína Jonisová 
– Sllovaki 2019 – 13 Minuta; Mëngjesi im është darka juaj – 
Petra Pantyi – Hungari 2020 – 19 Minuta; Mund të zbrisni që 
atje – Kateřina Hroníková – Sllovaki 2019 – 21 Minuta 
Kinema DEA OPEN AIR 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

ORA 21.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR
Rivirgjërim – Elena Beatrice&Daniele Lince – Shqipëri&Itali 
2018 – 8 Minuta; Candela – Gabriel Carrasco – Spanjë 
2019 – 21 Minuta; Roboti do të të mbrojë – Nicola Piovesan 
– Estoni 2018 – 10 Minuta;  Ndal autobusin – David Trujillo – 
Francë 2020 – 15 Minuta; Hawaii – Jordi Capdevila – Spanjë  
2019 – 20 Minuta; Toka thërret Anën – Fernando Bonelli – 
Spain 2019 – 20 Minuta 
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I UNIVERSITETIT 
TE ARTEVE TIRANË
ON LINE  - Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

E Premte, Datë 16. Tetor 2020
Ora 19.00 
Hapësira e DEA OPEN AIR FilmFestival - Tiranë 
Tapeti i Kuq 
Pritja e mbylljes së Edicionit VII të Festivalit Ndërkombëtar 
të Filmit DEA OPEN AIR - Tiranë 2020
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Universiteti i Arteve

Ora 20.00
Hapësira e DEA OPEN AIR FilmFestival - Tiranë
Galaja e Ndarjes së Çmimeve 
Mbyllja zyrtare e Edicionit VII të Festivalit Ndërkombëtar të 
Filmit DEA OPEN AIR - Tiranë 2020
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Universiteti i Arteve

PROGRAMI
11 – 16 TETOR 2020

E Dielë, Datë 11. Tetor 2020

Ora 18.30 
Hapësira e DEA OPEN AIR – Tiranë
Pritja e mirëseardhjes për miqtë e Edicionit VII 
të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit DEA OPEN AIR  - Tiranë 
2020
Kinema DEA OPEN AIR 1 - AMFITEATRI i Universitetit të 
Arteve 

Ora 19.30 
Hapësira e DEA OPEN AIR – Tiranë 
Hapja zyrtare e Edicionit VII të Festivalit Ndërkombëtar të 
Filmit DEA OPEN AIR - Tiranë 2020
Kinema DEA OPEN AIR 1 - AMFITEATRI i Universitetit të 
Arteve 

Ora 20:00
PROGRAMI I FILMIT ME METRAZH TË GJATË
Cirku fluturues – Fatos Berisha – Kosovë&Maqedonia e 
Veriut&Shqipëri 2019 – 115 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI i Universitetit të 
Arteve

E Hënë, Datë 12. Tetor 2020

Ora 11.00 
Konferencë Shtypi – Fatos BERISHA (“Cirku fluturues”)
ZONA E DEA OPEN AIR - AMFITEATRI I UNIVERSITETIT TE 
ARTEVE

Ora 19.00
PROGRAMI I FILMIT DOKUMENTAR
Kur dimri bëhet verë – Ronald Urbanczyk – Gjermani 2019 
– 90 Minuta; Patriku shkon në Bollivud – C.Jurk & P.Ranz – 
Gjermani 2020 – 36 Minuta; 5X7 – Michele Citoni – Itali 
2018 – 37 Minuta; Mzzaja – Thaer Ibrahim – Republika Arabe 
e Sirisë 2019 – 5 Minuta.
ON LINE – Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

Ora 19:00
PROGRAMI I FILMIT ME METRAZH TË GJATË
Bonnie & Bonnie – Ali Hakim – Gjermani 2019 – 90 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I Universitetit të 
Arteve

ORA 21.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR
Qymyr - Resat Fuat Cam - Turqi 2019 - 10 Minuta; Pika 
hëne - Yoram Ever-Hadani – Serbi 2018 – 16 Minuta; Nga 
Mati me dashuri – Jarno Lindemark – Finlandë 2019 – 18 
Minuta; Numër 10 – Florence Bamba – Francë 2019 – 14 
Minuta; Lule blu – Saadi Constantine – Zvicër 2020 – 24 
Minuta; Nuk shitet – Fabricio d´Alessandro – Spanjë 2019 – 
12 Minuta 
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I UNIVERSITETIT 
TE ARTEVE TIRANË
ON LINE  - Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

ORA 21.00
PROGRAMI I FILMIT STUDENTOR
Drita të dobëta – Paolo Aguilar Boschetti – Spanjë 2020 – 
20 Minuta; Gazmend Leka – Renato Balla – Shqipëri 2019 – 
12 Minuta; Dritarja blu e Gurit – Mauro Zaçe – Shqipëri 2020 

– 11 Minuta; Harmoni – Klaudia Pashnjari – Shqipëri 2020 
– 10 Minuta; Përpushje - Stacey Rushchak – Poloni 2020 
– 20 Minuta; Verbalisht korrekt – Leutrim Voka – Shqipëri 
2020 – 10 Minuta 
Kinema DEA OPEN AIR 2 – UNIVERSITETI I ARTEVE 
TIRANË

E Martë, Datë 13. Tetor 2020
Ora 19.00
PROGRAMI I FILMIT DOKUMENTAR
Gjithshka për Florin Dobren – Valentin Anghel – Rumani 
2019 – 50 Minuta; 17 sekonda – Alon Marom – Izrael 2018 
– 84 Minuta; Kufijtë – Bjellorusi 2019 – Yulia Shatun – 29 
Minuta 
ON LINE – Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

Ora 19:00
PROGRAMI I FILMIT ME METRAZH TË GJATË 
Jerm – Vladimir Zinkevich – Bjellorusi 2020 – 102 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I Universitetit të 
Arteve

ORA 21.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR
Përtej baticës – Ingo Monitor – Gjermani 2019 – 15 Minuta;  
Njëqind metra katrorë – Giulia Di Battista – Itali 2018 – 13 
Minuta; Bashkëfajtorë - Rubén Guindo Nova – Spanjë 2020 
– 21 Minuta; Në vendin e xha Salemit – Slim Belhiba – Tunizi 
2019 – 14 Minuta; La Hague – Mathieu Naert – Francë 2019 
– 20 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI I UNIVERSITETIT 
TE ARTEVE TIRANË
ON LINE  - Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR
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At 21:00
STUDENT FILM PROGRAM
A Brand New TV - Serbia - Nina Ognjanovic - 15 Minutes; 
Adem Reka - Albania - Ardian Arrëza - 13 Minutes; Alice 
- Slovakia - Monika Mahútová – 10 Minutes; An empty 
orchestra - Spain - Itziar Sanjuán – 10 Minutes; Blue 
Ashes - France - Thaddeus Christandl – 15 Minutes; 
Boredom - Slovakia - Alica Bednáriková - 19 Minutes 
DEA OPEN AIR Cinema 2 – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

Wednesday, 14th October 2020
At 19.00
DOCUMENTARY FILM PROGRAM
The  story of Yannis – Voula Germanakou – Germany 
2019 – 14 Minutes; March for dignity – John Eames – UK 
2020 – 94 Minutes; Even fishs cry – Francesco Cabras & 
Alberto Molinari – Itay 2019 – 31 Minutes; Paper Worlds – 
Sofya Leonidova – Russian Federation 2019 – 20 Minutes 
ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR

At 19:00
FEATURE FILM PROGRAM
Non sono un assasino – Andrea Zaccariello – Italy 2019 
– 110 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 

At 21:00
SHORT FILM PROGRAM
After the Dance - Netherlande - Rutger Veenstra 
– 11 Minutes; Take it and end it - Greece - Kirineos 
Papadimatos – 20 Minutes; Farmer’s Blues - North 
Macedonia - Iber Deari – 15 Minutes; Pizza Boy- Italy 
- Gianluca Zonta – 15 Minutes;  Lucia’s Secret - Spain - 
Raquel Toledo - 20 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 
ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR

At 21:00
STUDENT FILM PROGRAM
TOC - Russia - Aitor Herrero – 5 Minutes; Las grietas - 
Spain - Valentino R. Sandoli - 8 Minutes; Shadow of dead 
tree - Poland - Grzegorz Paprzycki – 13 Minutes; The Bag 
- Albania - Rigers Plaka, Leutrim Voka – 11 Minutes; The 
Gleam of Delicate Irony - Slovakei - Kristián Grupač – 8 
Minutes; Through the Field - Russia - Kirill Kolmakov – 30 
Minutes 
DEA OPEN AIR Cinema 2 – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

Thursday, 15th October 2020

At 19.00
DOCUMENTARY FILM PROGRAM
Emarri – Ander Iriarte – Spain 2018 - 12 Minutes; Madre 
nostra – Lorenzo Scaraggi – Italy 2019 – 50 Minutes; 
Deep Blue Something – USA 2020 – Cornon J. Kedro – 
8 Minutes; Rios Patagonicos – France 2018 – Leclere & 
Fromento – 22 Minutes; The Albanian Code – Yael Katzir 
– Israel 2019 – 56 Minutes 
ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR

At 19:00
FEATURE FILM PROGRAM
Rock, Scissors, Paper – Russian Federation – Tatiana 
Lyutaeva – 88 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 

At 21:00
FEATURE FILM PROGRAM
You have the night – Ivan Salatic – Montenegro & Serbia & 
Qatar 2018 – 82 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts

At 19:00
STUDENT FILM PROGRAM
Chestnut Boy - Slovakia - Agáta Bolatňosová - 9 Minutes; 
Legacy - Slovakia - Daniel Kazankov - 21 Minutes; Looking 
for an Elephant Footprint - Slovakia - Katarína Jonisová – 
13 Minutes; My Breakfast Is Your Dinner - Hungary - Petra 
Pantyi – 19 Minutes; You Can Walk Down from There - 
Slovakia - Kateřina Hroníková - 20 Minutes 
DEA OPEN AIR Cinema 2 – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

At 21:00
SHORT FILM PROGRAM
reVirgination - Albania&Italy - Elena Beatrice&Daniele 
Lince – 8 Minutes;  Candela - Spain - Gabriel Carrasco 
- 21 Minutes; Robot will protect you - Estonia - Nicola 
Piovesan – 10 Minutes;  Stop the Bus - France - David 
Trujillo - 15 Minutes;  Hawaii - Spain - Jordi Capdevila – 
20 Minutes;  Planet Earth calling Ana - Spain - Fernando 
Bonelli - 20 Minutes 
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 
ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR

Friday, 16th October 2020
At 19:00 
FESTIVAL AREA - TIRANA
Closing Reception for the Guests of 7th Edition 
of DEA OPEN AIR International Film Festival Tirana 2020
DEA OPEN AIR Cinema 2 – University of Arts 

At 20.00 – FESTIVAL AREA 
Awards Ceremony of 7th Edition 
of DEA OPEN AIR International Film Festival Tirana 2020
DEA OPEN AIR Cinema 2 – University of Arts 

PROGRAM
11TH - 16TH OCTOBER 2020
Sunday, 11th October 2020
At 18:30 
FESTIVAL AREA - TIRANA
Welcoming Reception for the Guests of 7th Edition 
of DEA OPEN AIR International Film Festival 2020
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 

At 19.30
FESTIVAL AREA 
Opening Ceremony of 7th Edition of DEA OPEN AIR 
International Film Festival 2020
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 

At 20:00 
Feature Film Program
The flying Circus – Fatos Berisha – Kosovo & North 
Macedonia & Albania 2019 – 115 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 

Monday, 12th October 2020
At 11.00
Press Conference – Fatos BERISHA (“The flying Circus”)
Festival Area – AMPHITHEATRE of University of Arts

At 19.00
DOCUMENTARY FILM PROGRAM
When winter becomes summer – Ronald Urbanczyk – 

Germany 2019 – 90 Minutes; Patrick goes to Bollywood 
– C.Jurk & P.Ranz – Germany 2020 – 36 Minutes; 5X7 
– Michele Citoni – Italy 2018 – 37 Minutes; Mzzaja – 
Thaer Ibrahim – Syrian Arab Republic 2019 – 5 Minutes                                                                                                       
ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR

At 19:00
FEATURE FILM PROGRAM
Bonnie & Bonnie – Ali Hakim – Germany 2019 – 90 
Minutes
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 

At 21:00
SHORT FILM PROGRAM
Coal - Turkey - Resat Fuat Cam - 10 Minutes; Moon 
Drops- Serbia - Yoram Ever-Hadani – 16 Minutes; From 
Matti with Love- Finland - Jarno Lindemark 19 Minutes; 
Number 10 - France - Florence Bamba - 14 Minutes; Blue 
Flower - Switzerland - Saadi Constantine - 24 Minutes; 
Out of Stock - Spain - Fabricio d´Alessandro - 12 Minutes 
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts    ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR

At 21:00
STUDENT FILM PROGRAM
Far faint lights - Spain - Paolo Aguilar Boschetti – 20 
Minutes;  Gazmend Leka - Albania - Renato Balla – 12 
Minutes; Guri’s Blue Window - Albania - Mauro Zaçe – 
11 Minutes; Harmony - Albania - Klaudia Pashnjari - 10 
Minutes; Kindling - Poland - Stacey Rushchak – 20 
Minutes; 

Verbally Correct - Albania - 10 Minutes;
DEA OPEN AIR Cinema 2 – AMPHITHEATRE of 
University of Arts 

Tuesday, 13th October 2020
At 19.00
DOCUMENTARY FILM PROGRAM
Everything about Florin Dobre – Valentin Anghel – 
Romania 2019 – 50 Minutes; 17 seconds – Alon Marom 
– Israel 2018 – 84 Minutes; Boundaries – Bjellorusi 2019 
– Yulia Shatun – 29 Minutes;
ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR

At 19:00
FEATURE FILM PROGRAM
Spice BOYZ – Vladimir Zinkevich – Belarus 2020 – 102 
Minutes; 
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts 

At 21:00
SHORT FILM PROGRAM
Beyond the Tide- Germany - Ingo Monitor - 15 Minutes; 
One hundred square Meters - Italy - Giulia Di Battista - 13 
Minutes; Accomplices - Spain - Rubén Guindo Nova - 21 
Minutes; In Uncle Salem Country -Tunisia - Slim Belhiba 
- 14 Minutes;   La Hague - France - Mathieu Naert - 20 
Minutes 
DEA OPEN AIR Cinema 1 – AMPHITHEATRE of University 
of Arts     
ON LINE – Official Website of DEA OPEN AIR
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FEATURE FILM PROGRAM
11TH - 16TH OCTOBER 2020

PROGRAMI I FILMIT  
ME METRAZH TË GJATË
11 - 16 TETOR 2020

1. Cirku fluturues – Fatos Berisha – Kosovë & Maqedonia e Veriut & Shqipëri 2019 – 115 Minuta

2. Bonnie & Bonnie – Ali Hakim – Gjermani 2019 – 90 Minuta

3. Jerm – Vladimir Zinkevich – Bjellorusi 2020 – 102 Minuta

4. Nuk jam vrasës – Andrea Zaccariello – Itali 2019 – 110 Minuta

5. Guri, gërshëra, letra – Russian Federation – Tatiana Lyutaeva – 88 Minuta

6. Ti e ke natën – Ivan Salatic – Montenegro&Serbi&Katar 2018 – 82 Minuta

1. The flying Circus – Fatos Berisha – Kosovo&North Macedonia&Albania 2019 – 115 Minutes

2. Bonnie & Bonnie – Ali Hakim – Germany 2019 – 90 Minutes

3. Spice BOYZ – Vladimir Zinkevich – Belarus 2020 – 102 Minutes

4. Non sono un assasino – Andrea Zaccariello – Italy 2019 – 110 Minutes

5. Rock, Scissors, Paper – Russian Federation – Tatiana Lyutaeva – 88 Minutes

6. You have the night – Ivan Salatic – Montenegro&Serbia&Qatar 2018 – 82 Minutes



Country:  
Kosovo, North Macedonia. 
Albania
Duration:  
115 Minutes
Completion Date:  
2020
Genre:  
Drama
Producer:  
Vjosa Berisha
Director:  
Fatos Berisha

Country:  
Germany
Duration:  
90 Minutes
Completion Date:  
2019
Genre:  
Romance
Producer:  
Michael Eckelt,  
Johannes Jancke
Director:  
Ali Hakim
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Fatos Berisha

THE FLYING CIRCUS / CIRKU FLUTURUES

SYNOPSYS:
Kosovo is on the verge of war. Dodona, a small theatre in the city of Prishtina, is the last public 
institution to be closed down. The four protagonists, young actors Kushtrim, Donat, Fatmir and 
Lekë, see the poster of their play being removed from the theatre walls, which seemingly means 
the end for their Monty Python-inspired surrealistic comedy ‘The Flying Circus’. However, they get 
an invitation to perform in a theatre festival in Albania. The road is dangerous, and they have no 
passports. Despite the temptation, initially they decide not to go. But then Fatmir hears on the news 
that Michael Palin, one of the actors of the ‘Monty Python...’ will be filming in Albania duringthe 
festival days. They cannot resist the idea that they might get to meet their idol and the only way 
to get to Albania is by illegally crossing the borders of Montenegro and Albania, which comes with 

a great risk

BIOGRAPHY 
Fatos Berisha is a film, television and theatre director educated in Faculty of Arts is University of 
Prishtina, Kosovo, where he also got an MA on Directing. He’s also an attendee of various professional 
courses in London, including the Royal Court Theatre’s course for Directors(2000) and National School 
for Film and Television(2002). Berisha has worked on many projects in theatre, television and film. His 
latest work is a feature film “The Flying Circus” which premiered in November 2019 in Tallinn Black Nights 
IFF. He worked in television directing 260 episodes of the TV series “Familja Moderne”,  the fiction film 
‘Blood pressure’, many music videos and television commercials and 8 episodes of ‘Inside Justice’ for 
Croatian production company ‘Mainframe’. Berisha has worked successfully in theatre, too, directing over 
20 theatre plays in Kosovo, Albania etc. He is co-founder and Artistic Director of Prishtina International 
Film Festival and Urban Theatre. Berisha is a voting member of European Film Academy and member of 
European Cultural Parliament.

Sript: Fatos Berisha|Cinematographer: Almir Djikoli | Editing: Vladimir Pavlovski | Music: Ognen 
Anastasovski | Cast: Velibor Topic, May-Linda Kosumovic, Tristan Halilaj, Shkumbin Istrefi 

PËRMBLEDHJE:
Kosova është në prag të luftës. Dodona, një teatër i vogël në qytetin e Prishtinës, është 
institucioni i fundit publik që është mbyllur. Të katër protagonistët, aktorët e rinj Kushtrim, 
Donat, Fatmir dhe Lekë, shohin posterin e shfaqjes së tyre duke u hequr nga muret e 
teatrit, që me sa duket do të thotë fundi për komedinë e tyre surrealiste të frymëzuar nga 
Monty Python ‘Cirku fluturues’. Ata marrin një ftesë për të interpretuar në një festival teatri 
në Shqipëri. Rruga është e rrezikshme dhe ata nuk kanë pasaporta. Fillimisht vendosin të 
mos shkojnë. Por më pas Fatmiri dëgjon se Michael Palin, një nga aktorët e ‘Monty Python’ 
do të xhirojë në Shqipëri ato ditë. Ata nuk mund t’i rezistojnë idesë që mund të takojnë 
idhullin e tyre, po mënyra e vetme për të shkuar në Shqipëri është duke kaluar në mënyrë të 
paligjshme kufijtë e Malit të Zi dhe Shqipërisë, çka është shumë e rrezikshme.

BIOGRAFIA 
Fatos Berisha është regjisor filmi, televizioni dhe teatri i diplomuar në Fakultetin e Arteve në Universitetin 
e Prishtinës, Kosovë, ku ka përfunduar MA për Regji. Ka kryer studimet profesionale në Londër, përfshirë 
kursin e Royal Court Theatre për Regji(2000), dhe National School for Film and Television (2002). 
Berisha ka punuar në shumë projekte në teatër, televizion dhe film. “The Flying Circus” e pati premierën 
në Nëntor 2019 në Tallinn Black Nights IFF. Ai ka realizuar 260 episode të serialit të famshëm kosovar 
“Familja Moderne”,  filmin “Presioni i gjakut”, shumë video muzikore dhe reklama televiziv dhe 8 episode 
të serialit televiziv me dramë gjyqësore ‘Brenda Drejtësisë’ për kompaninë kroate ‘Mainframe’. Berisha ka 
vënë në skenë dhe mbi 20 shfaqje teatrore në Kosovë, Shqipëri etj. Ai është bashkëthemelues dhe Drejtor 
Artistik i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Prishtinë dhe Teatrit Urban në Prishtinë. Berisha është 
anëtar votues i Akademisë Evropiane të Filmit dhe anëtar i Parlamentit Evropian të Kulturës.

Skenari: Fatos Berisha | Drejtor fotografie: Almir Djikoli | Montazhi: Vladimir Pavlovski | Muzika: Ognen 
Anastasovski | Kast: Velibor Topic, May-Linda Kosumovic, Tristan Halilaj, Shkumbin Istrefi | 

Ali Hakim

BONNIE & BONNIE

SYNOPSYS:
Yara lives with her Albanian father and her three siblings in Hamburg. Besides her job 
at a small supermarket, she has to take care of the household and spends time with her 
group of friends. When she meets the young rebel girl Kiki, everything changes all of a 
sudden. While Yara discovers an unfamiliar freedom in the new relationship, Kiki learns 
to belong to someone for the first time. But no one may find out about their love.

BIOGRAPHY 
Born in Kabul to Afghan parents, he fled to Germany with his family in 1989.  After 
graduating from high school, he began a career in the film industry as an intern in 
the RTL series The Lawyers .  In 2008 he began his studies at the Medienakademie 
in Hamburg. During and after his studies, he produced and directed various short 
and advertising films. In 2013 he traveled to Herat in Afghanistan and shot the 
short film Taweez - The Talisman Writer . His first animated film as a producer 
followed in 2017. A year later he applied for the new season of the series Nordlichter 
, initiated and financed by NDR, the Hamburg Film Fund and Nordmedia . The film 
Bonnie & Bonnie , originally produced for television, became his first feature film as 
a director and screenwriter and was released on October 24th, 2019 . 

Sript: Ali Hakim, Maike Rasch | Cinematographer: Rodja Kükenthal | Editing: Janina 
Gerkens | Music: Andreas Bruhn, Christian Frank | Cast: Emma Drogunova, Sarah 
Mahita, Slavko Popadic, Kasem Hoxha

PËRMBLEDHJE:
Jara jeton me babanë e saj shqiptar dhe tre vëllezërit e motrat në Hamburg. Përveç punës 
në një supermarket të vogël, ajo duhet të kujdeset për shtëpinë dhe të kalojë kohë me miqtë 
e saj. Kur takon vajzën e re rebele Kiki, gjithçka ndryshon papritmas. Ndërsa Jara zbulon 
një liri të panjohur në marrëdhënien e re, Kiki mëson t’i përkasë dikujt për herë të parë. Por 
askush nuk duhet të mësojë për dashurinë e tyre.

BIOGRAFIA 
Lindur në Kabul nga prindër afganë, ai shkoi në Gjermani me familjen më 1989. Pasi 
mbaroi shkollën e mesme, filloi një karrierë në industrinë e filmit si praktikant në serialin 
RTL Avokatët. Në vitin 2008 filloi studimet në Akademinë e Medias në Hamburg. Gjatë 
dhe pas studimeve, ai realizoi filma të ndryshëm të shkurtër. Në 2013 ai udhëtoi në Herat 
në Afganistan dhe xhiroi filmin e shkurtër Taweez - The Talisman Writer. Filmi i tij i parë 
i animuar si producent u shfaq në vitin 2017. Një vit më vonë ai aplikoi për sezonin e ri të 
serisë Nordlichter, iniciuar dhe financuar nga NDR, Hamburg Film Fund dhe Nordmedia. 
Filmi Bonnie & Bonnie, prodhuar fillimisht për televizion, u bë filmi i tij i parë me metrazh 
të gjatë si regjisor dhe skenarist dhe u lancua në 24 Tetor 2019.

Skenari: Ali Hakim, Maike Rasch | Drejtor fotografie: Rodja Kükenthal | Montazhi: 
Janina Gerkens | Muzika: Andreas Bruhn, Christian Frank | Kast: Emma 
Drogunova, Sarah Mahita, Slavko Popadic, Kasem Hoxha 



Country:  
Russian Federation
Duration:  
88 Minutes
Completion Date:  
2020
Genre:  
Drama
Producer:  
Nikolay Rastorguev,Svetlana 
Polyakova,Igor Nikolenko
Director:  
Tatiana Lyutaeva

Country:  
Italy
Duration:  
110 Minutes
Completion Date:  
2019
Genre:  
Crime, Thriller
Producer:  
Alessandro Passadore, 
Agostino Saccà 
Director:  
Andrea Zaccariello
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Tatiana Lyutaeva

ROCK, SCISSORS, PAPER / GURI, GËRSHËRA, LETRA

SYNOPSYS:
Mother and daughter, in grip of their acting profession, are stuck 
in a crisis. The career of one inevitably and painfully moves to its 
end; the other torments herself while trying to determine what is 
her path. Youth, beauty and talent, the daughter has everything 
necessary to success but can she use her talent and take her place 
as an actress or is she compelled to repeat her mother’s fate?

BIOGRAPHY 
Tatiana Lyutaeva was born in 1955, Odessa. In 1986 graduated from 
Russian State University of Cinematography, the faculty of Drama 
and Film acting, workshop of Aleksey Batalov.In 1990-2003 Tatiana 
lived in Lithuania and worked as an actress at Lithuanian Russian 
Drama Theatre.Back to Moscow in 2004. Since then she works as 
cinema and theatre actress, has more than 130 roles in foreign and 
russian movies.

Sript: Tatiana Lyutaeva, Galina Kopeliovich | Cinematographer: Andrey Katorzhenko 
| Editing:  | Music:  | Cast: Agniya Ditkovskite, Vladimir Ilyin, Tatiana Lyutaeva, Aleksey 
Daumann

PËRMBLEDHJE:
Nëna dhe vajza, nën kontrollin e profesionit të tyre të aktrimit, 
janë bllokuar në një krizë. Karriera nënës përfundon në mënyrë të 
pashmangshme dhe të dhimbshme. Vajza e mundon veten ndërsa 
përpiqet të përcaktojë se cila është rruga e saj. Rinia, bukuria dhe 
talenti. Vajza ka gjithçka që është e nevojshme për sukses, por a mund 
ta përdorë talentin dhe të bëjë karrierë si aktore apo është e destinuar 
të përsërisë fatin e nënës së saj?

BIOGRAFIA 
Tatiana Lyutaeva lindi në 1955, Odesë. Në vitin 1986 u diplomua në 
Universitetin Shtetëror Rus të Kinematografisë, Fakulteti i aktrimit të Dramës 
dhe Filmit, seminari i Aleksey Batalov. Në vitet 1990-2003 Tatiana jetoi në 
Lituani dhe punoi si aktore në Teatrin Dramatik të Rusisë Lituaneze. Ajo u kthye 
në Moskë në 2004. Që atëherë punon si aktore kinemaje dhe teatri,  ka më 
shumë se 130 role në filma të huaj dhe rusë

Skenari: Tatiana Lyutaeva, Galina Kopeliovich | Drejtor fotografie: Andrey 
Katorzhenko | Montazhi: | Muzika: | Kast: Agniya Ditkovskite, Vladimir Ilyin, 
Tatiana Lyutaeva, Aleksey Daumann

Andrea Zaccariello

NON SONO UN ASSASINO / NUK JAM VRASËS

SYNOPSYS:
Deputy Police Superintendent Francesco Prencipe is on his way to 
meet his best friend, Judge Giovanni Mastropaolo, which he hasn’t 
seen for almost two years. That morning the judge is found dead 
and Francesco is the last person who saw him.

BIOGRAPHY 
Andera Zaccariello has directed more than two hundred advertising films since 
1990 and won national and international awards. He won a Nastro d’Argento 
for best short film for the film Game of Old Men and received a special 
mention for the screenplay for the TV film. In 2019 he wrote and directed 
the thriller I’m not a murderer  , based on the novel of the same name, with 
Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Edoardo Pesce and Alessio Boni..

Sript: Francesco Caringella, Paolo Rossi, Andrea Zaccariello | Cinematographer: 
Fabio Zamarion | Editing: Massimo Quaglia | Music: Leonardo De Bernardini | 
Cast: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini 

PËRMBLEDHJE:
Nëndrejtori i Policisë Francesko Prencipe është  rrugës për të takuar 
mikun e tij më të mirë, gjyqtarin Xhiovani Mastropaolo, të cilin nuk 
e ka parë për gati dy vjet. Atë mëngjes gjykatësi gjendet i vdekur dhe 
Francesko është personi i fundit që e takuar atë.

BIOGRAFIA 
Andera Zaccariello ka qenë regjisor në më shumë se dyqind filma që nga viti 
1990 dhe ka fituar çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndër to edhe një 
Nastro d’Argento për filmin më të mirë të shkurtër me Game of Old Men dhe 
një vëmendje të veçantë për skenarin e një filmi televiziv. Në vitin 2019 ai shkroi 
dhe realizoi thrillerin “Unë nuk jam vrasës”, bazuar në romanin me të njëjtin 
titull, me Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Edoardo Pesce dhe Alessio Boni.

Skenari: Francesco Caringella, Paolo Rossi, Andrea Zaccariello | Drejtor fotografie: 
Fabio Zamarion | Montazhi: Massimo Quaglia | Muzika: Leonardo De Bernardini | 
Kast: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini 



Country:  
Belarus
Duration:  
102 Minutes
Completion Date:   
2020
Genre:  
Fiction
Producer:  
Olga Kornilova, Pavel Dyatko, 
Hanna Lebedeva
Director:  
Vladimir Zinkevich

Country:  
Montenegro, Serbia, Qatar
Duration:  
82 Minutes
Completion Date:  
2018
Genre:  
Drama
Producer:  
Jelena Angelovski,  
Dusan Kasalica
Director:  
Ivan Salatic
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Ivan Salatic

YOU HAVE THE NIGHT / TI E KE NATËN

Vladimir Zinkevich

THE LOST REFLECTION / REFLEKTIM I HUMBUR

SYNOPSYS:
Vasilisa arrives to her hometown for the wedding of her school friend 
Inna. Inna’s groom “Chistiy” with his two friends “Lambada” and “Kolbasa” 
organizes the unplanned bachelor’s party on the wedding eve. While the 
newlyweds are quarrelling Vasilisa succeeds in reconciling them. The party 
is gaining momentum and in the midst of fun the guys take “spice” (drugs). 
The guys are hit by the wave of hallucinations and the world around begins 
to drown in blood foam. 

BIOGRAPHY 
He was born in 1975 in Svetlogorsk, Gomel region, Republic of Belarus. From 1993 -1994 
he served in the border troops of the Republic of Belarus. In 2002 he moved to Minsk. 
In the same year he was interviewed and hired as a screenwriter for the First Music 
channel. In 2003 he became a Director of the channel, and in 2004 he headed the entire 
production of the channel. During his work at the channel he created a large number of 
promotional videos for leading companies of the Republic of Belarus, as well as music 
videos for popular artists. In 2005 he moved to Kiev and worked in the PR company 
Mainstream (Kiev).   In 2014, he the returned to Belarus in Foundation of the independent 
film company “Avandaryl” (Avantdrive). 

Sript: Vadimir Zinkevich | Cinematographer: Nikita Pinigin | Editing: Michael Klimov | Music: 
Alex Artishevski | Cast: Alex Golovin, Alex Tarasov, Vlad Averyanov, Hanna Andrusenko, 
Rita Abroskina

PËRMBLEDHJE:
Vasilisa arrin në vendlindje për dasmën e shoqes së saj të shkollës, Ina. 
Dhëndri “Chistiy” me dy miqtë e tij “Lambada” dhe “Kolbasa” organizon festën 
e paplanifikuar të beqarisë në prag të dasmës. Ndërsa të porsamartuarit 
zënë të grinden, Vasilisa arrin t’i pajtojë ata. Festa merr vrull dhe në mes të 
argëtimit djemtë konsumojn “erëzën” (drogë). Ata gjenden të goditur nga vala e 
halucinacioneve ndërsa bota përreth fillon të mbytet në shkumë gjaku. 

BIOGRAFIA 
Lindi në 1975 në Svetlogorsk, rajoni Gomel, Republika e Bjellorusisë. Nga viti 1993 - 1994 
shërbeu në trupat kufitare të Republikës së Bjellorusisë. Në vitin 2002 u transferua në 
Minsk. Në të njëjtin vit u punësua si skenarist për kanalin e Parë të Muzikës. Në 2003 u 
bë Drejtor i kanalit, dhe në 2004 drejtoi të gjithë produksionin e kanalit. Gjatë punës së 
tij në kanal realizoi një numër të madh të videosh promovuese për kompanitë kryesore të 
Republikës së Bjellorusisë, si dhe video muzikore për artistët e njohur. Në 2005 u zhvendos 
në Kiev dhe punoi në kompaninë PR Mainstream (Kiev). Në vitin 2014, u kthye në Bjellorusi 

në Fondacionin e kompanisë së pavarur të filmit “Avandaryl” (Avantdrive).

Skenari: Vadimir Zinkevich | Drejtor fotografie: Nikita Pinigin | Montazhi: Michael 
Klimov | Muzika: Alex Artishevski | Kast: Alex Golovin, Alex Tarasov, Vlad Averyanov, 
Hanna Andrusenko, Rita Abroskina

SYNOPSYS:
After leaving the ship on which she works, Sanja finds herself 
stranded, with nowhere to go but home. The shipyard has 
filed for bankruptcy, leaving many workers out of work. A 
storm comes; one life is lost.

BIOGRAPHY 
Ivan Salatić was born in Dubrovnik in 1982 and grew up in Herceg 
Novi. His short films, in which he combines documentary and fiction, 
have been presented at many international festivals, including Venice 
Film Festival, where Backyards premiered in 2015. He has completed 
Master Film Studies at the HFBK in Hamburg. You Have the Night is 
his first feature-length film.

Sript: Ivan Salatic | Cinematographer: Ivan Markovic | Editing: Jelena Maksimovic 
| Music:  | Cast: Jasna Djuricic, Boris Isakovic, Nikola Manojlovic, Luka Petrone

PËRMBLEDHJE:
Pasi largohet nga anija në të cilën punon, Sanja e gjen veten 
të bllokuar, pa pasur asnjë alternative tjetër përveç kthimit në 
shtëpi. Kantieri detar ka shpallur falimentim, duke lënë shumë 
punëtorë pa punë. Por vjen një stuhi dhe humbet një jetë.

BIOGRAFIA 
Ivan Salatić lindi në Dubrovnik në 1982 dhe u rrit në Herceg Novi. Filmat 
e tij të shkurtër, në të cilët ai ndërthur dokumentarin dhe trillimin, janë 
prezantuar në shumë festivale ndërkombëtare, duke përfshirë Festivalin e 
Filmit në Venecia, ku Backyards pati premierën në 2015. Ai ka përfunduar 
Studimet Master të Filmit në HFBK në Hamburg. You Have the Night 
është filmi i tij i parë me metrazh të gjatë.

Skenari: Ivan Salatic | Drejtor fotografie: Ivan Markovic | Montazhi: Jelena 
Maksimovic | Muzika:  | Kast: Jasna Djuricic, Boris Isakovic, Nikola Manojlovic, 
Luka Petrone | 
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1. Qymyr - Resat Fuat Cam - Turqi 2019 - 10 Minuta

2. Pika hëne - Yoram Ever-Hadani – Serbi 2018 – 16 Minuta

3. Djali i picës - Gianluca Zonta – Itali 2019– 15 Minuta

4. Nga Matti me dashuri – Jarno Lindemark – Finlandë2019 – 18 Minuta

5. Numer 10 – Florence Bamba – Francë 2019 – 14 Minuta

6. Përtej baticës – Ingo Monitor – Gjermani 2019 – 15 Minuta

7. Njëqind metra katrorë – Giulia Di Battista – Itali 2018 – 13 Minuta

8. Në vendin e xha Salemit – Slim Belhiba – Tunizi 2019 – 14 Minuta

9. Lule blu – Saadi Constantine – Zvicër 2020 – 24 Minuta

10. La Hague – Mathieu Naert – Francë 2019 – 20 Minuta

11. Pas vallëzimit – Rutger Veenstra – Holandë 2019 – 11 Minuta

12. Merre dhe përfundoje – Kirineos Papadimatos – Greqi 2020 – 20 Minuta

13. Bluja e fermerit  – Iber Deari – Maqedoni e Veriut 2020 – 15 Minuta

14. Rivirgjërim – Elena Beatrice&Daniele Lince – Shqipëri&Itali 2018  – 8 Minuta

15. Roboti do të të mbrojë – Nicola Piovesan – Estoni 2018 – 10 Minuta

16. Sekreti i Luçisë – Raquel Toledo – Spanjë 2020 – 20 Minuta

17. Bashkëfajtorë - Rubén Guindo Nova – Spanjë 2020 – 21 Minuta

18. Candela – Gabriel Carrasco – Spanjë 2019 – 21 Minuta

19. Ndal autobusin – David Trujillo – Francë 2020 – 15 Minuta

20. Nuk shitet – Fabricio d´Alessandro – Spanjë 2019 – 12 Minuta

21. Hawaii – Jordi Capdevila – Spain 2019 – 20 Minuta

22. Toka thërret Anën – Fernando Bonelli – Spain 2019 – 20 Minuta

PROGRAMI 
I FILMIT TË 
SHKURTËR

11 - 16 TETOR 2020

SHORT FILM 
PROGRAM

11ND - 16TH  
OCTOBER 2020

1. Coal - Turkey - Resat Fuat Cam - 10 Minutes

2. Moon Drops- Serbia - Yoram Ever-Hadani – 16 Minutes

3. Pizza Boy- Italy - Gianluca Zonta – 15 Minutes

4. From Matti with Love- Finland - Jarno Lindemark 19 Minutes

5. Number 10 - France - Florence Bamba - 14 Minutes

6. Beyond the Tide- Germany - Ingo Monitor - 15 Minutes

7. One hundred square Meters - Italy - Giulia Di Battista - 13 Minutes

8. In Uncle Salem Country -Tunisia - Slim Belhiba - 14 Minutes

9. Blue Flower - Switzerland - Saadi Constantine - 24 Minutes

10. La Hague - France - Mathieu Naert - 20 Minutes

11. After the Dance - Netherlande - Rutger Veenstra - 11 Minutes

12. Take it and end it - Greece - Kirineos P apadimatos - 20 Minutes

13. Farmer’s Blues - North Macedonia - Iber Deari – 15 Minutes

14. reVirgination - Albania&Italy - Elena Beatrice&Daniele Lince - 8Minutes

15. Robot will protect You - Estonia - Nicola Piovesan - 10Minutes

16. Lucia’s Secret - Spain - Raquel Toledo - 20 Minutes

17. Accomplices - Spain - Rubén Guindo Nova - 21 Minutes

18. Candela - Spain - Gabriel Carrasco - 21 Minutes

19. Stop the Bus - france - David Trujillo - 15 Minutes

20. Out of Stock - Spain - Fabricio d´Alessandro - 12 Minutes

21. Hawaii -Spain - Jordi Capdevila - 20Minutes

22. Planet Earth calling Ana - Spain - Fernando Bonelli - 20 Minutes
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PËRMBLEDHJE:
Një punëtor fabrike monton një makinë enigmatike që prodhon 
pika të lëngshme nga drita e hënës.

BIOGRAFIA  
Yoram Ever-Hadani ka më shumë se një profesion. Ai ka punuar si 
regjisor në reklama të profileve të larta për markat më të mëdha 
ndërkombëtare, ka shkruar 5 libra për fëmijë dhe një roman (HAZE) 
për shtëpinë e mirënjohur të botimeve Keter. Ever Hadani ka një 
diplomë MA në Universitetin e Tel-Avivit në studimet e kulturës. Moon 
Drops është filmi i tij i parë fiksion.

SYNOPSYS:

A factory worker assembles an enigmatic machine that 

produces liquid drops from the moonlight.

BIOGRAPHY  

Yoram Ever-Hadani has more than one string to his bow. He has been 

directing high profile commercials for the biggest international brands, 

he wrote 5 children books, and a novel (HAZE) for the acclaimed 

Keter publishing house. Ever Hadani has an MA degree from Tel- Aviv 

University in culture studies. Moon Drops is his first fiction film.

PËRMBLEDHJE:
Për të marrë një subvencion për qymyrin nga qeveria, Nimet 
(32) dhe djali i tij Erkan (9) arrijnë në fazën e fundit, ku varfëria 
matet përmes hetimit të familjeve. Ata e kalojnë fazën dhe 
marrin subvencionin. Qymyri mbërrin, po ata kanë plane të 
tjera: shitjen e tij.

BIOGRAFIA 
Reşat Fuat Çam është një kineast dhe akademik në Toronto. Pasi 
studioi filozofi në Universitetin Galatasaray (Stamboll), ai vazhdoi 
studimet në programin master në Universitetin Bilgi (Stamboll) dhe 
së fundmi mbrojti disertacionin e tij për filmat e Realitetit Virtual në 
Universitetin e York-ut (Kanada). Filmi i tij i mëparshëm i shkurtër, 
Ekskursion, u shfaq në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Shkurtër 
në Toronto dhe në Stamboll. Kërkimi i tij përqendrohet kryesisht në 
ndërlidhjet midis filozofisë, medias së re dhe kinemasë.

SYNOPSYS:
To receive coal subsidy from government, Nimet (32) and 
his son Erkan (9) reach the final stage, where poverty is 
measured through household investigation. They pass the 
stage too and get the subsidy. The coals arrive, however they 
have other plans: selling them. 

BIOGRAPHY  
Reşat Fuat Çam is a Toronto based filmmaker and academics. 
After he studied philosophy in Galatasaray University (Istanbul), 
he continued his studies in the master program of Film studies at 
Bilgi University (Istanbul) and recently defended his dissertation on 
Virtual Reality films at York University (Canada). His previous short 
film, Excursion, was screened in international short films like Toronto 
International Short Film Festival, and Istanbul Short Film Festival. His 
research focuses mainly on the interrelations between philosophy, 
new media, and cinema.

Yoram Ever-Hadani

Country: 
Serbia

Year of production: 
2018

Duration: 
16 minutes

Producer: 
Yoram Ever-Hadani, Kobi 
Hoffmann, Milos Djukelic

Director: 
Yoram Ever-Hadani

Writer: 
Yoram Ever-Hadani

MOON DROPS / PIKA HËNE

Resat Fuat Cam

Country: 
Turkey

Year of production: 
2019

Duration: 
10 minutes 

Producer: 
Yonca Erturk

Director: 
Resat Fuat Cam

Writer: 
Resat Fuat Cam

COAL / QYMYR
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SYNOPSYS:
It’s midsummer in a Finnish small town of Imatra near the 
Russian border. Matti, a lonely 54-year old man, meets 
Masha, a Russian transwoman. When the glittering night 
falls, Matti has to face the consequences of his fake life.

BIOGRAPHY  
Jarno Lindemark (b. 1983) is a director, writer, and poet from Helsinki, 
Finland. His first book came out in 2009. He has written and directed 
four shorts: Sunstroke (2015), The Wait (documentary, 2016), Driving 
Lesson (2018), and From Matti with Love (2019). His films have been 
screened on a number of international film festivals and awarded 
many honors, including main prizes at Interfilm Berlin, Motovun Film 
Festival, and Tallinn Black Nights Film Festival. He has also written 
many successful tv-series for Finnish television.

PËRMBLEDHJE:
Eshtë mesi i verës në një qytet të vogël finlandez, Imatra, afër 
kufirit rus. Matti, një burrë i vetmuar 54 vjeç, takon Mashën, 
një transgjinore ruse. Kur bie nata, Matti duhet të përballet me 
pasojat e jetës së tij të rreme.

BIOGRAFIA  
Jarno Lindemark (1983) është një regjisor, shkrimtar dhe poet nga 
Helsinki, Finlandë. Libri i tij i parë doli në vitin 2009. Ai ka realizuar 
katër filma të shkurtër: Sunstroke (2015), The Wait (dokumentar, 
2016), Driving Lesson (2018) dhe From Matti with Love (2019). Filmat 
e tij janë shfaqur në festivale ndërkombëtare dhe janë vlerësuar me 
shumë cmime, përfshirë çmime kryesore në Interfilm Berlin, Motovun 
Film Festival, dhe Tallinn Black Nights Film Festival. Ai ka shkruar 
gjithashtu shumë seriale televizive të suksesshme për televizionin 
finlandez.

Country: 
Finland

Year of production: 
June 2019

Duration: 
18 minutes

Producer: 
Patrik Sigmundt, Eero Tammi

Director: 
Jarno Lindemark

Writer: 
Jarno Lindemark

Jarno Lindemark

FROM MATTI WITH LOVE / NGA MATTI ME DASHURI

Rubén Guindo Nova

ACCOMPLICES / BASHKEFAJTOR

SYNOPSYS:
Ana is a fifteen-year-old teenager who attends to her classes 
every day at school. Although she seems to have a rather 
normal life, there is an outrageous reality hidden: for years she’s 
been cruelly and repeatedly bullied before the indifference of 
her peers and tutors. Her daily life has turned up excruciating 
torture aggravated by the precarious economic situation that is 
suffocating her family.

BIOGRAPHY  
Rubén Guindo is an experienced connoisseur of production and realization of audiovisual 
projects and performances. His work experience ranges from production, directing and 
screenwriting to a more technical professional profile, such as camera operator and video 
editing. He started his journey on CANAL NORTE TV as a cameraman and news editor. 
He was later hired by EUROPA PRESS to continue performing the same duties. He also 
trains and specializes in screenwriting and production, working for various production 
companies where he begins to create his audiovisual content in various formats. He has 
worked as a producer, production assistant and assistant director on short films such as 
“Via Crucis”, “Sola” or “¿Bailas, Papá?”.

PËRMBLEDHJE:
Ana është një adoleshente pesëmbëdhjetë vjeçare që vijon 
mësimet çdo ditë në shkollë. Megjithëse duket se ka një jetë 
mjaft normale, ka një realitet të egër të fshehur: për vite me 
radhë ajo është ngacmuar në mënyrë mizore dhe të përsëritur 
para indiferencës së bashkëmoshatarëve dhe tutorëve të saj. 
Jeta e saj e përditshme është kthyer në tortura të përkeqësuara 
nga situata e pasigurt ekonomike që po e mbyt familjen e saj.

BIOGRAFIA 
Rubén Guindo është një njohës me përvojë i prodhimit dhe realizimit të projekteve dhe 
shfaqjeve audiovizive. Përvoja e tij e punës varion nga prodhimi, regjia dhe skenari deri 
në një profil më teknik profesional, siç janë operatori i kamerës dhe montazhi i videos. 
Ai e filloi udhëtimin e tij në CANAL NORTE TV si një kameraman dhe rmontazhier i 
lajmeve. Më vonë ai punësohet në EUROPA PRESS për të vazhduar ushtrimin e të njëjtave 
detyra. Po kështu, ai trajnohet dhe specializohet në skenar dhe prodhim, duke punuar për 
kompani të ndryshme prodhimi ku fillon të krijojë përmbajtjen e tij audiovizive në formate 
të ndryshme. Ai ka punuar si producent, asistent prodhimi dhe asistent regjisor në filma të 
shkurtër si “Via Crucis”, “Sola” ose “¿Bailas, Papá?”.

Country: 
Spain

Year of production: 
2020

Duration: 
21 minutes

Producer: 
Miguel Monteagudo López

Director: 
Rubén Guindo Nova

Writer: 
Rubén Guindo Nova
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Country: 
Albania, Italy
Year of production: 
2018
Duration: 
8 minutes
Producer: 
A.RProduction, Elena 
Beatrice, Daniele Lince
Director: 
Elena Beatrice, Daniele Lince
Writer: 
Elena Beatrice, Daniele 
Lince, Roberto Tomeo

Elena Beatrice,
 Daniele Lince

reVIRGINATION / riVIRGJËRIM

SYNOPSYS:
A couple decides to get married but clashes with a – not so – 
old tradition: the mother-in-law wants to be present during 
first wedding night. Voyeurism? Not at all, the woman “just” 
wants to be sure about the virginity of the bride.

BIOGRAPHY  
Elena Beatrice is a filmmaker and illustrator based in Turin (Italy), she thinks that stories 
can change the world: her mission is to find the best way to tell them. With her job, 
she aims to make people reflect, explains ideas and concepts to everybody. She often 
chooses little known and complex topics because she wants to do her part to build a 
world without taboo subjects and where everybody could be free to be really themselves. 
Among her works there are “The Scientist of Sound and “Watch the Tempo”. “Get Big” is 
her first feature film.Daniele Lince (1984) is an Italian film director, writer, and editor. He 
graduated from SDAC (Genoa) with a degree in Film Directing. He is always looking for the 
next story to tell. He loves to experiment with various genres and believes that movies can 
really change things. Based in Turin (Italy), he develops personal projects and works also 
on commission and with other filmmakers. He has directed several short films, including 
the award-winning “The Mourners”. In 2018 he wins with this film the Special Prize at the 
Sport Film Festival and the Pindaro Award at the Overtime Film Festival.

PËRMBLEDHJE:
Një çift vendos të martohet por përplaset me një traditë - jo edhe 
aq të vjetër: vjehrra dëshiron të jetë e pranishme gjatë natës së 
parë të martesës. Kënaqësi për të parë? Aspak, gruaja “thjesht” 
dëshiron të jetë e sigurt për virgjërinë e nuses.

BIOGRAFIA  
Elena Beatrice është një kineaste dhe ilustruese nga Torino (Itali), ajo mendon se historitë 
mund të ndryshojnë botën: misioni i saj është të gjejë mënyrën më të mirë për t’i treguar 
ato. Me punën e saj, ajo synon t’i bëjë njerëzit të reflektojnë, shpjegon idetë dhe konceptet 
për të gjithë. Ajo shpesh zgjedh tema pak të njohura dhe komplekse sepse dëshiron të 
kontribuojë për të ndërtuar një botë pa tema tabu dhe ku të gjithë mund të jenë të lirë dhe 
të jenë vetvetja. Disa nga punët e saj jane “Shkencëtari i Tingullit dhe “Watch the Tempo”. 
“Get Big” është filmi i saj i parë me metrazh të gjatë. Daniele Lince (1984) është regjisor, 
skenarist dhe montazhier italian. Ai u diplomua në SDAC (Genoa) me një diplomë në 
Regjinë e Filmit. Ai është gjithmonë në kërkim të historisë tjetër për të treguar. Ai pëlqen 
të eksperimentojë me zhanre të ndryshme dhe beson se filmat me të vërtetë mund t’i 
ndryshojnë gjërat. Ai ka realizuar disa filma të shkurtër, duke përfshirë edhe filmin”Get Big”  
fitues i cmimit “The Mourners” . Në vitin 2018 ai ka fituar dhe Çmimin Special në Festivalin 
e Filmit Sport dhe Çmimin Pindaro në Festivalin e Filmit Overtime.

Country: 
France

Year of production: 
2019

Duration: 
14 minutes

Producer: 
Hugo Lagorce

Director: 
Florence Bamba

Writer: 
Florence Bamba

Florence Bamba

NUMBER 10 / NUMRI 10

SYNOPSYS:
AWA is a young french girl originally from Senegal. She’s a law 
student who practices soccer regularly with her neighbor friends.
But her passion is not at everyone’s taste.

BIOGRAPHY  
I am Florence. My father from Congo, my mother from Senegal and 
my 3 brothers are football enthusiasts. It’s not easy every day to find 
your place as a girl and future woman. This led me to start copying 
them and be interested by their passion. After graduating high school, 
I started studying performing arts in the Saint-Denis University (Paris 
8). I have a lot of things to say, and I always knew I would do it 
through art. I decided to search around me organizations who could 
help me get better, and I joined the “La Ruche” writing residence at the 
Gindou film theater. It strengthened my desire to work in this industry

PËRMBLEDHJE:
AWA është një vajzë e re franceze me origjinë nga Senegali. Ajo 
është një studente drejtësie që praktikon futbollin rregullisht me 
miqtë e saj fqinjë. Por pasioni i saj nuk përputhet me shijen e të 
gjithëve.

BIOGRAFIA 
Unë jam Florenca.  Babai im nga Kongo, nëna ime nga Senegali, dhe 
3 vëllezërit e mi janë entuziastë të futbollit. Nuk është e lehtë të gjesh 
vendin tënd si vajzë dhe grua. Kjo më bëri që t’i imitoja dhe të ndiqja 
pasionin e tyre. Pas mbarimit të shkollës së mesme, fillova të studioj 
arte skenike në Saint-Denis Universiteti (Paris 8). Unë kam shumë 
gjëra për të thënë dhe gjithmonë e dija se këtë do ta bëja përmes artit. 
Vendosa të kërkoja rreth meje organizata që mund të më ndihmonin 
dhe iu bashkova “La”Ruche “duke shkruar rezidencën në teatrin e filmit 
Gindou. Kjo më forcoi dëshirën për të punuar për këtë industry.
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Country: 
Italy

Year of production: 
2018

Duration: 
13 minutes

Producer: 
Giulia Di Battista 

Director: 
Giulia Di Battista

Writer: 
Giulia Di Battista

Giulia Di Battista

ONE HUNDRED SQUARE METERS / NJËQIND METRA KATRORË

SYNOPSYS:
Agnese and Joanna are two “immobile” women, each powerless 
before their condition. The first, stuck in motor functions and 
deprived of the ability to speak, lives in her bedroom surrounded 
by memories. Joanna, who came from Russia with the dream of a 
better life, works as a caregiver. Despite the forced cohabitation, 
the two live like strangers, but an unexpected one will break their 
fragile balance.

BIOGRAPHY  
Giulia Di Battista has become a directing course student at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia of Rome, with her first short film, “Rèsce 
La Lune”. She also participated with it in many festivals, winning the best 
short film at the ICFF of Toronto (2016), “Most Moving Film” at the Szczecin 
European Film Festival (2016), best short film and best screenplay at the Aqua 
Film Festival (2017), special mention at the Moviemmece festival (2017), the 
best short film at the Fluvione Corto Festival (2017) and the best documentary 
at the International Tour Film Festival (2018). With her short film One Hundred 
Squared Meters, she participates in the Schools Without Borders section of the 
Locarno Film Festival 2019.

PËRMBLEDHJE:
Anjeza dhe Joana janë dy gra “të palëvizshme”, secila e pafuqishme 
përballë gjendjes së vet. E para, e mbërthyer në funksionet motorike 
dhe e privuar nga aftësia për të folur, jeton në dhomën e saj të gjumit 
e rrethuar nga kujtimet. Joana, e ardhur nga Rusia me ëndrrën për një 
jetë më të mirë, punon si kujdestare. Pavarësisht nga bashkëjetesa 
e detyruar, të dyja jetojnë si të huaja, por një e papritur do të prishë 
ekuilibrin e tyre të brishtë.

BIOGRAFIA  
Giulia Di Battista u bë student e regjise në Centro Sperimentale di 
Cinematografia të Romës, me filmin e saj të parë dokumentar me titull “Rèsce 
La Lune. Me të ajo mori pjesë në shumë festivale, duke fituar cmimin per 
filmin më të mirë të shkurtër në ICFF të Toronto (2016), “Most Moving Film” 
në Festivalin Evropian të Filmit Szczecin (2016), filmi më i mirë i shkurtër 
dhe skenari më i mirë në Aqua Film Festival (2017), përmendje të veçantë në 
festivalin Moviemmece (2017), filmi më i mirë i shkurtër në Fluvione Corto 
Festival (2017) dhe dokumentari më i mirë në International Tour Film Festival 
(2018). Me filmin e saj të shkurtër  One Hundred Squared Meters, ajo merr pjesë 
në seksionin Shkollat pa Kufij të Festivalit të Filmit në Locarno 2019.

Country: 
Germany 

Year of production: 
2019

Duration: 
15 minutes

Producer: 
Jan Mocka, Ingo Monitor

Director: 
Jan Mocka, Ingo Monitor

Writer: 
Jan Mocka, Ingo Monitor

Jan Mocka,
Ingo Monitor

BEYOND THE TIDE / PËRTEJ BATICËS

SYNOPSYS:
When her long forgotten mother is washed up ashore 
mysteriously, claiming her loving dad was about to die, a bright 
little girl decides to investigate a dark, tragic mystery.

BIOGRAPHY  
Jan Mocka (*1989 in Dormagen) studied “Film Production” at “Film 
University Babelsberg”. He produced numerous films, including 
“Average” (Winner “First Steps Award” in 2012 and “Meteorstrasse” 
(66th Berlinale 2016). Ingo Monitor (*1980 in Bonn) studied acting at 
“New York Film Academy” in L.A. and directing at “Academy of Media 
Arts” in Cologne. His short film “Eni” won an Honorary Mention at the 
56th International Short Film Festival Oberhausen and the Audience 
Award at the 7th Filmfest Düsseldorf.

PËRMBLEDHJE:
Kur nëna e saj e harruar prej kohësh është larë në breg në mënyrë 
misterioze, duke pretenduar se babai i saj i dashur ishte gati të 
vdiste, një vajzë e vogël e zgjuar vendos të hetojë një mister të 
errët dhe tragjik.

BIOGRAFIA 
Jan Mocka (* 1989 në Dormagen) studioi “Produksion filmik” në 
“Film University Babelsberg”. Ai prodhoi shumë filma, duke përfshirë 
“Average” (Fituesi “First Steps Award” në 2012 dhe “Meteorstrasse” 
(66-të Berlinale 2016). Ingo Monitor (* 1980 në Bonn) studioi aktrim 
në “New York Film Academy” në L.A. dhe regji në “Academy of Media 
Arts” në Këln. Filmi i tij i shkurtër “Eni” fitoi Çmim Nderi në Festivalin e 
56-të Ndërkombëtar të Filmit të Shkurtër Oberhausen dhe Çmimin e 
Publikut në Filmfest 7 në Dyseldorf.
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Country: 
Switzerland

Year of production: 
2020

Duration: 
24 minutes

Producer: 
Karim Belkacem

Director: 
Saadi Constantine

Writer: 
Saadi Constantine

Saadi Constantine

BLUE FLOWER / LULE BLU

SYNOPSYS:
Winter 2017, Ana and Amara, a young couple from Bucharest take 
a radical decision. In order to finance the treatment of Leo, their 
3-year-old son suffering from an under-oxygenation of the brain, 
Ana is going to work as a Cam-girl. In the fascinating video chat 
studios of Bucharest, Ana will become - for her colleagues and for 
the hundreds of ‘’members’’ who will follow her around the world 
- « Blue Flower ». In this film, the actors play their own role and all 
the places are authentic.

BIOGRAPHY  
“Saadi” is the pseudonym used by the French-Moroccan artist Karim Bel KacemBel 
He studied at HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) in sculpture, 
installation, video and performance. Since 2013, he is an author, stage director, 
and the artistic director of the TTT. Bel Kacem conceives his pieces at the crossings 
between performance and cinema. Since 2016, getting closer to the film medium, 
Bel Kacem specifically focused on questioning the borders between documentary 
and fiction, by working with non-professional actors. He co-wrote the last feature 
film of Portuguese director Basil Da Cunha, O Fim do Mundo presented in different 
festivals ( Locarno, Busan ...)

PËRMBLEDHJE:
Dimri 2017, Ana dhe Amara, një çift i ri nga Bukureshti marrin një 
vendim radikal. Në mënyrë që të financojë trajtimin e Leos, djalit të tyre 
3-vjeçar që vuan nga mungesa e oksigjenit në tru, Ana do të punojë 
online. Në studiot interesante të bisedave me video të Bukureshtit, Ana 
do të bëhet - për kolegët e saj dhe për qindra ndjekës të faqes në të 
gjithë botën - “Lulja blu”. Në këtë film, aktorët luajnë rolet e tyre dhe të 
gjitha vendet janë autentike.

BIOGRAFIA  
“Saadi” është pseudonimi i përdorur nga artisti francez-marokenë Karim 
Bel Kacem. Ka studiuar në HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) 
sculpture,  instalacion, video dhe performancë. Që nga viti 2013, ai është një 
autor, drejtor skene dhe drejtor artistik i TTT. Bel Kacem koncepton pjesët e 
tij në kryqëzimet midis performancës dhe kinemasë. Që nga viti 2016, ai u 
përqendrua në kontestimin e kufijve midis dokumentarit dhe trillimit, duke 
punuar me aktorë jo-profesionistë. Ai bashkë-shkroi filmin e fundit me metrazh 
të gjatë të regjisorit Portugez Basil Da Cunha, O Fim do Mundo prezantuar në 
festivale të ndryshme (Locarno, Busan ...).

Country: 
Tunisia 

Year of production: 
2019

Duration: 
14 minutes

Producer: 
KO Productions

Director: 
Slim Belhiba

Writer: 
Slim Belhiba

Slim Belhiba

IN UNCLE SALEM COUNTRY / NË VENDIN E XHA SALEMIT

SYNOPSYS:
Tunisia, September 2013.
There is only a fortnight left before the beginning of the school 
year. Uncle Salem, guardian of a small country school, begins 
rudimentary maintenance. Anxious about the state of the flag, 
he decides to go for a new one.
Uncle Salem moves towards the city, where the reverberations 
of a betrayed revolution run through the minds and streets.

BIOGRAPHY  
After his graduation from EAD (school of Art and Cinema, Tunisia – 2004), 
he explored the world of visual arts and picture design. Being passionate, 
multidisciplinary and autodidact, he blurred the boundaries between skills 
to embrace them all along his professional and artistic experience; He 
adopted his knowledge and know-how as a practitioner to teach graphic and 
audiovisual design skills at the ESSTED, (School of Design in Tunisia). Then he 
performed as a co-writer and producer of « Mélodies » a short film of Marwa 
Rekik, 2014. Later, in 2019, he moved to filmmaking with his first short film “In 
uncle Salem Country”. Slim is currently developing his first feature project.

PËRMBLEDHJE:
Tunizi, Shtator 2013.
Kanë mbetur vetëm dy javë para fillimit të vitit shkollor. 
Xhaxha Salemi, kujdestar i një shkolle të vogël në fshat, fillon 
mirëmbajtjen bazike. I shqetësuar për gjendjen e flamurit, ai 
vendos të shkojë për të blerë një të ri. Xhaxha Salemi lëviz drejt 
qytetit, ku ndeshet me reagimet e një revolucioni të tradhtuar që 
përshkon mendjet dhe rrugët.

BIOGRAFIA 
Pas diplomimit të tij në EAD (shkolla e Artit dhe Kinemasë, Tunizi - 2004), 
ai eksploroi botën e arteve pamore dhe dizajnit. Duke qenë i pasionuar, 
multidisiplinar dhe autodidakt, ai zhbëri kufijtë midis zhanreve për t’i përqafuar 
ato gjatë gjithë përvojës së tij profesionale dhe artistike; Ai pervetesoi njohuritë 
e tij si praktikues për të dhënë mësim në dizajn grafik dhe audioviziv në 
ESSTED, (Shkolla e Projektimit në Tunizi). Me pas ai u shfaq si bashkë-skenarist 
dhe producent i «Mélodies» një film i shkurtër i Marwa Rekik, 2014, më 2019 
provoi në produksion filmi me filmin e tij të parë të shkurtër “Në vendin e 
xhaxhit  Salem”. Slim aktualisht është duke zhvilluar projektin e tij të parë me 
metrazh të gjatë.
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Country: 
Netherlands

Year of production: 
2019

Duration: 
11 minutes

Producer: 
Trudy van Hofwegen,  
Jaap Veenstra

Director: 
Rutger Veenstra

Writer: 
Rutger Veenstra

Rutger Veenstra

AFTER THE DANCE / PAS VALLËZIMIT

SYNOPSYS:
Fully dedicated Gjalt (68) takes care of his wife Anke (67) 
who suffers from an aggressive form of dementia that is 
accompanied by delusions, fear visions and personality 
change. Gjalt makes every effort to alleviate Ankes suffering 
at the isolated situated farm in the desolated Frisian 
landscape. With the final farewell nearby, Gjalt’s love for 
Anke feels stronger than ever before.

BIOGRAPHY  
Rutger Veenstra (1977) studied directing fiction film at the DUTCH 
FILM AND TELEVISION ACADEMY in Amsterdam. After his studies, 
he focused on writing scenarios and developed his own filmic 
style and form. His work thematically focuses on the longing for 
redemption and human inability to communicate. His films focus 
on the imagining of the inner. He realized the short films ‘Met je 
mooie haren’(2009), ‘de leerling’ (2015),‘Nei de dûns’(2018). Rutger is 
currently working on his feature debut ‘Wytkop’.

PËRMBLEDHJE:
Gjalt, plotësisht i përkushtuar (68) kujdeset për gruan e tij Anke (67) 
e cila vuan nga një formë agresive e sklerozës që shoqërohet me 
iluzione, vizione frike dhe ndryshime të personalitetit. Gjalt bën të 
gjitha përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet e Ankes në fermën e izoluar 
në peisazhin e shkretuar frizian. Me lamtumirën e fundit afër, 
dashuria e Gjaltit për Anke-n ndihet më e fortë se kurrë më parë.

BIOGRAFIA  
Rutger Veenstra (1977) studioi regjinë e filmit artistik në AKADEMINË 
HOLANDEZE TË FILMIT DHE TELEVIZIONIT në Amsterdam. Pas 
studimeve, ai u përqendrua në shrimin e skenarëve dhe zhvilloi 
stilin dhe formën e tij filmike. Puna e tij përqendrohet tematikisht në 
dëshirën për shpengim dhe paaftësinë njerëzore për të komunikuar. 
Filmat e tij përqendrohen në përfytyrimin e së brendshmes. 
Ka realizuar filmat e shkurtër ‘Met je mooie haren’(2009), ‘de 
leerling’(2015), ‘Nei de dûns’(2018). Rutger aktualisht është duke 
punuar në filmin e tij te pare me metrazh të gjatë Wytkop ’.

Country: 
France

Year of production: 
2019

Duration: 
20 minutes

Producer: 
Claire Bonnefoy, Gérard 
Leroux

Director: 
Mathieu Naert

Writer: 
Mathieu Naert

Mathieu Naert

LA HAGUE

SYNOPSYS:

Julien lost his job from the local factory “La Hague”. He tries to 

convince Louis, his friend and engineered, still employed at the 

factory, to join him in blackmailing the factory’s HR manager in 

order to find his work and his old life back. However, unforeseen 

events will change his plans.

BIOGRAPHY  

Mathieu Naert is a director, screenwriter and actor born in Paris 

in 1982. He directed three short films (Mon beau miroir, Pandémie 

and Jogger) and one clip for the singer Renaud. In 2018 he won the 

SOFILM gender contest with the feature film “Vincent Must Die” 

currently being developed by Capricci and Bobi Lux.

PËRMBLEDHJE:
Zhyieni humbet punën në fabrikën lokale “La Hague”. Ai përpiqet 
të bindë Luisin, mikun e tij inxhinier, ende i punësuar në fabrikë, 
që të bashkohet me të për të shantazhuar menaxherin e 
burimeve njerëzore të fabrikës, që të kthehet ne punën e tij dhe 
jetën e tij të mëparshme. Megjithatë, ngjarje të paparashikuara 
do t‘i ndryshojnë planet e tij.

BIOGRAFIA 
Mathieu Naert është një regjisor, skenarist dhe aktor i lindur në 
Paris në 1982. Ai ka realizuar tre filma të shkurtër (Mon beau 
miroir, Pandémie dhe Jogger) dhe një klip për këngëtarin Renaud. 
Në vitin 2018 ai fitoi konkursin gjinor SOFILM me filmin artistik 
“Vincent Must Die” që po zhvillohet aktualisht nga Capricci dhe 
Bobi Lux.
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Country: 
North Macedonia

Year of production: 
2020

Duration: 
15 minutes

Producer: 
Avdi Tachi, Iber Deari

Director: 
Iber Deari

Writer: 
Iber Deari

Iber Deari

FARMER’S BLUES / BLUJA E FERMERIT

SYNOPSYS:
After his father passes away, Vedat and his son are faced 
with a debt left by his father and are forced to sell something 
precious to them in order to pay the debt.

BIOGRAPHY  
Director and writer Ibër Deari was born in Kumanova, Macedonia in 
1990. He is a director and writer, known for My City Screams (2015), 
TOKA (2016), A long way Home (2017). He studied filmmaking 
in Macedonia, ESRA film academy. He has worked as writer and 
director. Ibër Deari is an award-winning director. His most recent film 
as director is My City Screams. He has been making films since high 
school. He has also written and directed a number of short fictional 
and documentary videos.

PËRMBLEDHJE:
Pasi babai i tij ndërroi jetë, Vedati dhe i biri përballen me një 
borxh të lënë nga babai dhe detyrohen të shesin diçka të çmuar 
në mënyrë që të paguajnë borxhin.

BIOGRAFIA  
Regjisori dhe shkrimtari Ibër Deari ka lindur në Kumanovë, Maqedoni 
në vitin 1990. Ai është një regjisor dhe skenarist, i njohur për Qyteti im 
Bërtet (2015), Toka (2016), Një rrugë e gjatë për në shtëpi (2017). Ai 
studioi për film në Maqedoninë e Veriut, në akademinë e filmit ESRA. 
Ai ka punuar si skenarist dhe regjisor. Ibër Deari është një regjisor i 
vlerësuar me çmime, filmi i tij më i fundit si regjisor është Qyteti im 
Bërtet. Ai ka realizuar filma që në shkollën e mesme. Ai gjithashtu ka 
shkruar dhe drejtuar video të shkurtra dhe dokumentarë.

Country: 
Greece 

Year of production: 
2020

Duration: 
20 minutes

Producer: 
KIRINEOS PAPADIMATOS, 
KAREN SOLOMON

Director: 
KIRINEOS PAPADIMATOS

Writer: 
KIRINEOS PAPADIMATOS

KIRINEOS PAPADIMATOS

TAKE IT AND END IT / MERRE DHE PERFUNDOJE

SYNOPSYS:
A veal has to be slaughtered by a butcher. But this veal is 
different than the others. It’s his ‘child’. The moment he decides 
to refuse the slaughter, he will be left only with the inspiration 
he gets from his art, his bouzouki, the only thing left for him in 
the future anyway.

BIOGRAPHY  
Kirineos Papadimatos is a graduate from Lykourgos Stavrakos Film 
School with a major in directing. He has worked as a director and 
an editor in public and private television. His filmography includes 6 
short movies with numerous participation and merits in festivals both 
in Greece and abroad. His last movie MANIERA GRECA won the best 
director award at the 7th OtherMovie Lugano Film Festival.

PËRMBLEDHJE:
Një kasap duhet të therë një viç. Por ky viç është ndryshe nga të 
tjerët. Eshtë ‘fëmija’ i tij. Në momentin që ai vendos  të refuzojë 
therjen, ai do të mbetet vetëm me frymëzimin që merr nga arti i 
tij, buzuku, e vetmja gjë që i mbetet në të ardhmen.

BIOGRAFIA 
Kirineos Papadimatos është diplomuar në Shkollën e Filmit Lykourgos 
Stavrakos për regji filmi. Ai ka punuar si regjisor dhe montazhier në 
televizione publike dhe private. Puna e tij filmike përfshin 6 filma 
me metrazh të shkurtër me pjesëmarrje dhe çmime në festivale si në 
Greqi ashtu edhe jashtë saj. Filmi i tij i fundit MANIERA GRECA fitoi 
çmimin për regjinë më të mirë në Festivalin e 7-të të Filmit OtherMovie 
Lugano.
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Country: 
Spain

Year of production: 
March 2020

Duration: 
23 minutes

Producer: 
Cristina Perez

Director: 
Raquel Toledo

Writer: 
Carlos Aceituno

Raquel Toledo

LUCIA’S SECRET / SEKRETI I LUÇISË

SYNOPSYS:
Lucía and Alicia are Twins sisters. They belong to different social 
classes. Alicia is a drug addict and She has no money. Lucía is an 
apparently perfect woman with a perfect Life. Their past Will be 
crossed again after Alicia does visit her sister. This fact Will reveal a 
secret that shouldn’t be kept any longer.

BIOGRAPHY  
Born in Cordoba, she worked as an assistant director with Belén Macías in 
the short film EL PUZZLE, nominated for the Goya Awards. Theater director 
since 1997, specializes in directing and training actors in Film and Theater. In 
1997 she was hired by the T.A.I. Madrid (School of Imaginary Arts). There she 
teaches acting and directing classes. Since 2016 she has worked in four films 
as an acting trainer in Panama: “More than brothers” by Arianne Benedetti 
:, selected from his place to be at the Oscars, “Donaire y Esplendor” by 
Arturo Montenegro who this year was presented at the Malaga Film Festival, 
“Operación Causa Justa” by Luis Pacheco and “Todoschangemos” by Arturo 
Montenegro (Both are currently in the post-production stage). Early in her film 
career, she worked as a lead actress for her country directors. She belongs to 
the CIMA Film Filmmakers Association.

PËRMBLEDHJE:
Luçía dhe Alisa janë motra binjake. Ato i përkasin klasave të ndryshme 
shoqërore. Alisa është një narkomane dhe nuk ka para. Luçía është një 
grua me sa duket e përsosur dhe me një jetë të përsosur. E kaluara e tyre 
do të kryqëzohet përsëri pasi Alisa të vizitojë motrën e saj. Ky fakt do të 
zbulojë një sekret që nuk duhet të ruhet më.

BIOGRAFIA  
Lindur në Cordoba, ajo punoi si asistente regjie me Belén Macías në filmin 
e shkurtër EL PUZZLE, i nominuar për çmimet Goya. Regjisore e Teatrit që 
nga viti 1997, është e specializuar në regji dhe trajnimin e aktorëve në Film 
dhe Teatër. Në vitin 1997 ajo u punësua nga T.A.I. Madrid (Shkolla e Arteve 
Imagjinare). Atje ajo u jep mësime klasave të aktrimit dhe regjise. Që nga viti 
2016 ajo ka punuar në katër filma si trajnere aktrimi në Panama: “Më shumë se 
vëllezër” nga Arianne Benedetti:, i zgjedhur nga vendi i tij për të qenë në Oskar, 
“Donaire y Esplendor” nga Arturo Montenegro i cili këtë vit eshtë prezantuar 
në Festivalin e Filmit në Malaga, “Operación Causa Justa” nga Luis Pacheco 
dhe “Todoschangemos” nga Arturo Montenegro (Të dy aktualisht janë në fazën 
post-produksion) Në fillim të karrierës së saj filmike, ajo punoi si aktore kryesore 
për regjisorët e vendit te saj. Ajo i përket Shoqatës së Kineastëve të Filmit CIMA.

Country: 
Spain

Year of production: 
2019

Duration: 
15 minutes

Producer: 
Sabbiafilms Producciones , 
Gabriel Carrasco

Director: 
Gabriel Carrasco

Writer: 
Gabriel Carrasco

Gabriel Carrasco

CANDELA

SYNOPSYS:
Candela (Mar Abascal), is a battered woman who wants to 
breathe in peace in her life. That’s why she decides to start by 
participating in the activities of the local women’s association 
behind José (Santi Rodríguez), her husband... However, he knows 
everything and will try to stop her.

BIOGRAPHY  
Audiovisual producer and screenwriter. He attended the Bachelor of 
Art History at the University of Córdoba, specialized in film history 
and film analysis. He has written and directed two short films 
-’Noiax’ (2012), and ‘Sur’ (2018)- with which he reached national and 
international tour, and a medium length movie -’CO3203’ (2015)-

PËRMBLEDHJE:
Candela (Mar Abascal), është një grua e dhunuar që dëshiron 
të marrë frymë në paqe në jetën e saj. Kjo është arsyeja pse 
ajo vendos të fillojë duke marrë pjesë në aktivitetet e shoqatës 
lokale të grave pas kraheve te José (Santi Rodríguez), burrit të 
saj ... Sidoqoftë, ai di gjithçka dhe do të përpiqet ta ndalojë atë.

BIOGRAFIA 
Producent dhe skenarist. Ai ndoqi studimet Bachelor të Historisë së 
Artit në Universitetin e Cordoba, specializuar në historinë e filmit 
dhe analizën e filmit. Ai ka shkruar dhe realizuar dy filma të shkurtër 
-’Noiax ‘(2012), dhe’ Sur ‘(2018) - me të cilët arriti suksese kombëtar 
dhe ndërkombëtar, dhe një film medium -’CO3203’ (2015) -.
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Country: 
Estonia

Year of production: 
2018

Duration: 
10 minutes

Producer: 
Chaosmonger Studio OÜ,  
Nicola Piovesan

Director: 
Nicola Piovesan

Writer: 
Matt Willis-jones

Nicola Piovesan

ROBOT WILL PROTECT YOU / ROBOTI DO TË TË MBROJË

SYNOPSYS:
2062: Cyberspace offers total emotional satisfaction online. 
To maintain the population, the government encourages 
people to procreate by offering the incentive of a free robot 
to help with the children. One rainy night nine year old Tina 
and her guardian robot, SAM-53, set off on a quest that asks: 
if cyberspace has made romantic love obsolete, do we still 
need love in the real world?

BIOGRAPHY  
Nicola Piovesan was born in Venice, Italy, on the 1st of April, 1979. He 
graduated in Cinema in 2004, at Bologna University. As a filmmaker, 
he won more than 70 awards in hundreds of festivals worldwide, 
directing short films, animations, documentaries and music videos. 
He’s also a teacher of Cinema, and taught for 3 years in a high school 
near Milan and for a semester at the Baltic Film School in Tallinn. 
Since 2013 he lives in Estonia, working as a freelancer with many 
customers worldwide.

PËRMBLEDHJE:
2062: Hapësira kibernetike ofron kënaqësi totale emocionale 
në internet. Për t‘u kujdesur për popullatën, qeveria inkurajon 
njerëzit të shtohen, duke ofruar  një robot falas për të ndihmuar 
fëmijët. Një natë me shi 9-vjeçarja Tina dhe roboti i saj kujdestar, 
SAM-53, u nisën në një kërkim: nëse hapësira kibernetike e ka 
vjetëruar dashurinë romantike, a na duhet ende dashuri në 
botën reale?

BIOGRAFIA  
Nicola Piovesan lindi në Venecia dhe u diplomua në Kinema në 
Universitetin e Bolonjës. Si kineast, ai fitoi më shumë se 70 çmime 
në qindra festivale në të gjithë botën, duke realizuar filma të shkurtër, 
animacione, dokumentarë dhe video muzikore. Ai është gjithashtu 
lektor i Kinemasë prej 3 vitesh në një shkollë të mesme pranë Milanos 
dhe për një semestër në Shkollën e Filmit Baltik në Talin. Që nga viti 
2013 ai jeton në Estoni, ku punon si profesionist i pavarur me shumë 
klientë në të gjithë botën.

Country: 
Italy

Year of production: 
2019

Duration: 
15 minutes

Producer: 
Miguel Gatti

Director: 
Gianluca Zonta

Writer: 
Gianluca Zonta

Gianluca Zonta

PIZZA BOY / DJALI I PICAVE

SYNOPSYS:
Saba, a boy from Georgia, works as a Pizza delivery boy in 
Bologna. During his evening shift he receives an important 
phone call: his son is about to be born. Forced to finish his 
deliveries, Saba goes through the city frenetically, hoping to be 
on time at the hospital.

BIOGRAPHY  
Gianluca Zonta was born in 1980. He studied cinema at Dams 
- Univesity of Bologna and got Carlo Mazzacurati’s Master in 
Screenwriting at the University of Padova. In 2009 he writes and 
directs the first Italian web series, COPS, a crime-comedy series in 26 
episodes. In 2015 he’s a finalist at Solinas Award for the feature film 
screenplay Teresa, Luisa, and #NotteRosa. He has directed various 
shorts, among which: The Borderline (2012), A Quarter to Eight (2015), 
It’s only a rolling tape (2017), and Pizza Boy (2019).

PËRMBLEDHJE:
Saba, një djalë nga Gjeorgjia, punon si shpëndarës picash në 
Bolonjë. Gjatë turnit të mbrëmjes, ai merr një telefonatë të 
rëndësishme: djali i tij po lind. I detyruar të përfundojë porositë, 
Saba kalon nëpër qytet si i marrë, duke shpresuar të jetë në kohë 
në spital.

BIOGRAFIA 
Gianluca Zonta lindi në 1980. Ai studioi kinema në Dams - Universiteti 
i Bolonjës dhe MA Carlo Mazzacurati në Skenar në Universitetin e 
Padovës. Në vitin 2009 ai shkruan dhe drejton serialin e pare Italian 
online, COPS, një serial-komedi kriminale me 26 episode. Në vitin 
2015 ishte finalist në Solinas Award për skenarin e filmit artistik 
Teresa, Luisa, dhe #NotteRosa. Ai ka xhiruar disa filma të shkurter, si: 
The Borderline (2012), A Quarter to Eight (2015), It’s only a rolling tape 
(2017), dhe Pizza Boy (2019).
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Country: 
Spain

Year of production: 
2019

Duration: 
12 minutes

Producer: 
Fatima Vila

Director: 
Fabricio D´alessandro

Writer: 
Hans Garrido

Fabricio D´alessandro

OUT OF STOCK / NUK SHITET

SYNOPSYS:
Teo and Clara live in an old furniture store as if they were part 
of the furniture for sale. Everything changes when Romero, a 
curious pedestrian, decides to buy Clara. From that moment 
on, Teo will be torn between getting himself bought or trying 
to get out of his monotonous life.

BIOGRAPHY  
He was trained at the University of Buenos Aires, Argentina and  he 
has specialized in directing. His professional career began as an 
advertising editor. He has filmed for major firms and for agencies 
such as JWT, Cravero, NSB, among others. In 2009 he won awards 
and distinctions as a director for one of his short films “Lugano 
disneilandia”, and in 2010 the INCAA federal series competition for 
the creation and direction of the television unit “Gigantes”. In 2017 
he realized his first feature film “Oculto el sol”, which was praised at 
festivals. He currently lives in Barcelona, where is working on his next 
film and in educational project classrooms as a film directing teacher.

PËRMBLEDHJE:
Teo dhe Clara jetojnë në një dyqan të vjetër mobiljesh sikur të 
ishin pjesë e mobiljeve për shitje. Gjithçka ndryshon kur Romero, 
një këmbësor kurioz, vendos të blejë Claran. Nga ai moment e 
tutje, Teo do të dyzohet nëse dëshiron të blihet apo të përpiqet 
të dalë nga jeta e tij monotone.

BIOGRAFIA  
Ai u trajnua në Universitetin e Buenos Aires, Argjentinë dhe është 
specializuar në regji. Karriera e tij profesionale filloi si montazhier 
reklamash. Ai ka filmuar për firma të mëdha dhe për agjenci të tilla si 
JWT, Cravero, NSB, ndër të tjera. Në vitin 2009 ai fitoi çmime dhe si 
regjisor për një nga filmat e tij të shkurtër “Lugano disneilandia”, dhe 
në 2010 konkursin e serive federale INCAA për krijimin dhe drejtimin e 
njësisë televizive “Gigantes”. Në vitin 2017 ai realizoi  filmin e tij të parë 
fiksion me metrazh të gjatë “Oculto el sol”, i cili u vlerësua në festivale. 
Jeton në Barcelonë, ku po punon filmin e ardhshëm dhe në klasat 
mësimore të projekteve arsimore si mësues i regjise së filmit.

Country: 
France

Year of production: 
2020

Duration: 
15 minutes

Producer: 
Asso. Esthesie, David Trujillo

Director: 
David Trujillo

Writer: 
David Trujillo

David Trujillo

STOP THE BUS / NDALE AUTOBUSIN

SYNOPSYS:
A young woman wakes up tied in an underground parking lot. 
To save her life, she will have to submit to a game, and discover 
her true nature.

BIOGRAPHY  
David graduated from the Universities of Evry and Paris 7 (Master 
of Cinematographic Studies, Master of Law, Jurist and Director of 
Cultural Structures, Bachelor of Art History). Writer and director, he is 
also the founder of the collective Esthésie (www.esthesie.fr). He made 
a first short film Il était une fois, and shot the video clip Barbary. Then 
he goes on with several short films including Fumer Tue, Un Possible 
Univers, or Partis de rien…, who won the Jury Prize, the Public and 
the Special Prize of the festival Sookalafak, as well as the contest 
Cinékwanon. He continuous to realize short movies, which are 
screened internationality.

PËRMBLEDHJE:
Një grua e re zgjohet e lidhur në një parking nëntokësor. Për të 
shpëtuar jetën e saj, ajo do të duhet t’i nënshtrohet një loje dhe 
të zbulojë natyrën e saj të vërtetë.

BIOGRAFIA 
David u diplomua në Universitetet e Evry dhe Paris 7 (Master i 
Studimeve Kinematografike, Master i Drejtësisë, Jurist dhe Drejtor i 
Strukturave Kulturore, Bachelor i Historisë së Artit). Shkrimtar dhe 
regjisor, ai është gjithashtu themeluesi i komunitetit Esthésie (www.
esthesie.fr). Filmi i tij i parë i shkurtër ishte “Il était une fois”. Më pas 
xhiroi videoklipin “Barbary”. Vazhdoi me disa filma të shkurtër, ku 
përfshihet “Fumer Tue”, “Un Possible Univers”, ose “Partis de rien”…, 
i cili fitoi Çmimin e Jurisë, Çmimin e Publikut, Çmimin Special të 
Festivalit Sookalafak si dhe konkursin Cinékwanon. Ai vazhdon të 
realizojë filma të shkurtër, të cilët shfaqen botërisht.
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Country: 
Spain

Year of production: 
2019

Duration: 
20 minutes

Producer: 
Fernando Bonelli

Director: 
Fernando Bonelli

Writer: 
Fernando Bonelli

Fernando Bonelli

PLANET EARTH CALLING ANA / TOKA THËRRET ANËN

SYNOPSYS:
One day, life detaches you from the world. Without a warning. 
Isolation. It´s just like being alone in Space. This is what happened 
to Ana. No more albums, no more tours or stages. Music remained 
inside her, and so did Juan, her love, her Earth. After three years, 
Ana begins to feel strong. But today hasn´t been a good day for her. 
Today, her light shivers.

BIOGRAPHY  
With a degree in Law and a master’s degree in Economic-Financial Management and 
Tax Consultancy, he began working in the audiovisual media in Globo Media, leading, 
during his final years there, the artistic department (negotiations, contracts, budgets,...). In 
he opens 2003 his own company, Bonelli & Asociados, today a consolidated and well-
known company specialized on advice and legal support in the artistic field. Years later 
he founded two film production companies: Consuelo Films and Mayfield Pictures, with 
which he began to produce theatrical and audiovisual works as producer and executive 
producer. Since Nov´19, he´s the Artistic Production Manager of the Teatro Español and 
Naves del Español en Matadero. In 2017 he finished his first short film, ‘Still love you’, his 
very beginning as screenwriter and director. His second short film, “Planet Earth calling 
Ana” (2019), has been awarded with more than 50 awards in less than one year, including 
the category of Finalist at the Premios Goya 2020 to the Best Short Film.

PËRMBLEDHJE:
Një ditë, jeta të shkëput nga bota. Pa paralajmërim. Izolim. Eshtë njësoj 
si të jesh vetëm në Hapësirë. Kjo është ajo që i ndodhi Anës. Nuk ka më 
albume, nuk ka më turne apo skena. Muzika mbeti brenda saj, e po 
kështu edhe Huan, dashuria e saj, Toka e saj. Pas tre vjetësh, Ana fillon 
të ndihet e fortë. Por sot nuk ka qenë një ditë e mirë për të. Sot, drita e 
saj dridhet.

BIOGRAFIA  
Me një diplomë në Drejtësi dhe një master në Menaxhim Ekonomiko-Financiar dhe 
Konsulencë Tatimore, ai filloi të punojë në mediat audiovizive në Globo Media, duke 
udhëhequr, gjatë viteve të tij të fundit atje, departamentin artistik. Në vitin 2003 ai 
ktijoi kompaninë e tij, Bonelli & Asociados, sot një kompani e konsoliduar dhe e njohur 
e specializuar për këshilla dhe mbështetje ligjore në fushën artistike. Vite më vonë ai 
themeloi dy kompani të prodhimit të filmit: Consuelo Films dhe Mayfield Pictures, me 
të cilat filloi të prodhonte vepra teatrale dhe audiovizive si producent dhe producent 
ekzekutiv. Në vitin 2015, hapi dy shtëpi botuese: “Editorial Cuenta atrás” dhe “Editor 
Sonora”. Në vitin 2017 ai përfundoi filmin e tij të parë të shkurtër, ‘Ende të dua’, fillimi i tij 
si skenarist dhe regjisor. Filmi i tij i dytë i shkurtër, “Planet Earth calling Ana” (2019), është 
vlerësuar me më shumë se 50 çmime në më pak se një vit, duke përfshirë nominimin ne 
Premios Goya 2020 për Filmin më të Mirë të Shkurtër.

Country: 
Spain

Year of production: 
2019

Duration: 
20 minutes

Producer: 
Marc Muñoz

Director: 
Jordi Capdevila

Writer: 
Jordi Capdevila

Jordi Capdevila

HAWAII

SYNOPSYS:
Pedro, a creature of habit, decides to maintain his daily routine, in 
spite of some adversities which are causing him some instability and 
collapsing his future. This provokes his daughter’s Celia intervention. 
The consequences of this new episodes will force Pedro to take a 
decision and venture towards an uncertain future.

BIOGRAPHY  
Jordi is a freelance director with more than 15 years of experience 
in the audiovisual world directing commercials and video clips. 
He graduated in Graphic Design at Elisava School (1995-99), 
and complete a Master in Film Screenwriting at the Screenwriters 
Workshop - Abad Oliva University (2006-07). He currently combines 
his work as a filmmaker with writing and developing film projects. The 
first short film “Modes” (2016) has been selected at several national 
festivals. The film “Hawaii” (2019) has been nominated for the 34th 
Edition of the Goya Awards and participated in many international 
festivals.

PËRMBLEDHJE:
Pedro, një krijesë e zakonit, vendos të ruajë rutinën e tij të 
përditshme, përkundër disa fatkeqësive që i shkaktojnë atij një farë 
paqëndrueshmërie dhe po shembin të ardhmen e tij. Kjo provokon 
ndërhyrjen e vajzës së tij Celia. Pasojat e këtyre episodeve të reja do ta 
detyrojnë Pedron të marrë një vendim drejt një të ardhmeje të pasigurt.

BIOGRAFIA 
Jordi eshte regjisor i pavarur me më shumë se 15 vjet përvojë në botën 
audiovizive duke drejtuar reklama dhe video klipe. Ai u diplomua në 
Dizajn Grafik në Shkollën Elisava (1995-99), dhe më vonëpërfundoi 
studimet MA në Skenar Filmi në Workshopin e Skenaristëve - 
Universiteti Abad Oliva (2006-07). Aktualisht ai kombinon punën e tij 
si kineast me shkrimin dhe zhvillimin e projekteve filmike. Filmi i parë 
“Modes” (2016) është përzgjedhur në disa festivale kombëtare. ilmi 
“Hawaii” (2019) ka qenë kandidate për Edicionin e 34-të të Çmimeve 
Goya dhe pjesemarres ne shume festival nderkombetare.
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1. Një televizor i ri - Nina Ognjanovic - Serbi 2020 – 15 Minuta

2. Përmes fushës - Kristina Sidorova – Federata Ruse 2020 - 30 Minuta

3. Përpushje - Stacey Rushchak – Poloni 2020 – 20 Minuta

4. Hiri blu - Thaddeus Christandl – Francë 2020 – 15 Minuta

5. Bisedë njerëzish - Grzegorz Paprzycki – Poloni 2020 – 13 Minuta

6. Mëngjesi im është darka juaj – Petra Pantyi – Hungari 2020 – 19 Minuta

7. TOC - Aitor Herrero – Spanjë 2020 – 5 Minuta

8. Çarjet – Valentino R. Sandoli – Spanjë 2020 – 8 Minuta

9. Drita të dobëta – Paolo Aguilar Boschetti – Spanjë 2020 – 20 Minuta

10. Një orkestër e zbrazët – Héctor H. Lázaro  – Spanjë 2020 – 10 Minuta 

11. Hija e pemës së tharë – Ersin Pehlivan – Turkey 2020 – 16 Minuta 

12. Gazmend Leka – Renato Balla – Shqipëri 2019 – 12 Minuta

13. Dritarja blu e Gurit – Mauro Zaçe – Shqipëri 2020 – 11 Minuta

14. Harmoni – Klaudia Pashnjari – Shqipëri 2020 – 10 Minuta

15. Çanta – Rigers Plaka, Leutrim Voka – Shqipëri 2020 – 11 Minuta

16. Verbalisht korrekt – Leutrim Voka – Shqipëri 2020 – 10 Minuta

17. Adem Reka – Ardian Arrëza – Shqipëri 2020 – 13 Minuta

18. Mërzi – Alica Bednáriková – Sllovaki 2020 – 19 Minuta

19. Trashëgimi – Daniel Kazankov – Sllovaki 2019 – 21 Minuta 

20. Shkëlqimi i ironisë delikate – Kristián Grupač – Sllovaki 2019 – 8 Minuta 

21. Alisa – Monika Mahútová – Sllovaki 2019 – 11 Minuta 

22. Në kërkim të gjurmës së elefantit – Katarína Jonisová – Sllovaki 2019 – 13 Minuta

23. Mund të zbrisni që atje – Kateřina Hroníková – Sllovaki 2019 – 21 Minuta 

24. Djali i gështenjtë – Agáta Bolaňosová – Sllovaki 2019 – 9 Minuta

PROGRAMI 
I FILMIT 

STUDENTOR
11 - 16 TETOR 2020

STUDENT 
FILM 

PROGRAM
11ND - 16TH  

OCTOBER 2020

1. A Brand New TV - Nina Ognjanovic - Serbia 2020 – 15 Minutes

2. Through the Field - Kristina Sidorova - Russian Federation 2020 - 30 Minutes

3. Kindling - Stacey Rushchak – Poland 2020 – 20 Minutes

4. Blue Ashes - Thaddeus Christandl – France 2020 – 15 Minutes

5. People talk - Grzegorz Paprzycki – Poland 2020 – 13 Minutes

6. My Breakfast Is Your Dinner – Petra Pantyi – Hungary 2020 – 19 Minutes

7. TOC - Aitor Herrero – Spain 2020 – 5 Minutes

8. Las grietas – Valentino R. Sandoli – Spain 2020 – 8 Minutes

9. Far faint lights – Paolo Aguilar Boschetti – Spain 2020 – 20 Minutes

10. An empty orchestra – Héctor H. Lázaro  – Spain 2020 – 10 Minutes 

11. Shadow of dead tree – Ersin Pehlivan – Turkey 2020 – 16 minutes 

12. Gazmend Leka – Renato Balla – Albania 2019 – 12 Minutes

13. Guri’s Blue Window – Mauro Zaçe – Albania 2020 – 11 Minutes

14. Harmony – Klaudia Pashnjari – Albania 2020 – 10 Minutes

15. The Bag – Rigers Plaka, Leutrim Voka – Albania 2020 – 11 Minutes

16. Verbally Correct – Leutrim Voka – Albania 2020 – 10 Minutes

17. Adem Reka – Ardian Arrëza – Albania 2020 – 13 Minutes

18. Boredom – Alica Bednáriková – Slovakia 2020 – 19 Minutes

19. Legacy – Daniel Kazankov – Slovakia 2019 – 21 Minutes 

20. The Gleam of Delicate Irony – Kristián Grupač – Slovakia 2019 – 8 Minutes 

21. Alice – Monika Mahútová – Slovakia 2019 – 11 Minutes 

22. Looking for an Elephant Footprint – Katarína Jonisová – Slovakia 2019 – 13 Minutes

23. You Can Walk Down from There – Kateřina Hroníková – Slovakia 2019 – 21 Minutes

24. Chestnut Boy – Agáta Bolaňosová – Slovakia 2019 – 9 Minutes
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Monika Mahútová Héctor H. Lázaro

ALICE / ALISA AN EMPTY ORCHESTRA
ORKESTËR E ZBRAZËT

SYNOPSYS:
Concha, is experiencing a tragic heartfelt moment: She’s got to 
pick her dead husband’s clothes from the wardrobe. It might be 
the memories. Maybe the time. Or maybe the pity. But whatever 
happens or whatever she feels, there’s something that is certain: 
She still loves him feels free, sincere and nothing in return.
PËRMBLEDHJE:
Konça po përjeton një moment tragjik të përzemërt: Ajo duhet të 
seleksionojë rrobat e burrit të saj të vdekur nga garderoba. Mund 
të përballet me kujtimet. Ndoshta me kohën. Apo ndoshta me 
keqardhjen. Por çfarëdo që të ndodhë apo të ndiejë, diçka është 
e sigurt: ajo ende e do atë, ndihet e lirë, e sinqertë ndonëse asgjë 
s’ka kthim.

Country: Spain | Duration: 10 Minutes | Completion Date: 2019 
| Genre: Drama | Producer: Adrián Díaz Such | Director: Héctor 
H. Lázaro | Sript: Itziar Sanjuán

SYNOPSYS:
One day, Alice decides to runaway. She wanders around 
neighborhood till the sun goes down.

PËRMBLEDHJE:
Një ditë, Alisa vendos të arratiset. Ajo endet nëpër lagje derisa 
perëndon dielli.

Country: Slovakia
Duration: 10 Minutes 
Completion Date: 2019
Genre: Drama
Producer: FTF VŠMU
Director: Monika Mahútová
Sript: Monika Mahútová

SYNOPSYS:
A journey on the figure of Adem Reka who, after losing life in 1966, 
was declared a Hero of Socialist Work by the Communist regime in 
Albania. The event is pieced together through archival material of the 
time and accounts the people who have experienced it, which includes 
family members of Adem Reka. Their truths and the benefit of hindsight 
exposes the propaganda of the regime.

PËRMBLEDHJE:
Një udhëtim në figurën e Adem Rekës i cili, pasi humbi jetën në 1966, u 
shpall Hero i Punës Socialiste nga regjimi Komunist në Shqipëri. Ngjarja 
bashkohet përmes materialit arkivor të kohës dhe tregon njerëzit që e 
kanë përjetuar atë, i cili përfshin anëtarët e familjes së Adem Rekës. 
Të vërtetat e tyre dhe përfitimet në sfond ekspozon propagandën e 
regjimit.

Country: Albania | Duration: 13 Minutes | Completion Date: 2017 | 
Genre: Documentary | Producer: Academy of Film & Multimedia Marubi 
| Director: Ardian Arrëza | Sript: Ardian Arrëza

ADEM REKA

SYNOPSYS:
The day her father buys a new television Danica’s world 
falls apart.

PËRMBLEDHJE:
Ditën që babai i saj blen një televizor bota e Danicës 
shkatërrohet.

Country: Serbia
Duration: 15 Minutes 
Completion Date: 2019
Genre: Drama
Producer: Faculty of Dramatic Arts
Director: Nina Ognjanovic
Sript: Nina Ognjanovic

A BRAND NEW TV

Nina Ognjanovic Ardian Arrëza
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Agáta Bolaňosová Paolo Aguilar Boschetti

CHESTNUT BOY / DJALI I GËSHTENJTË FAR FAINT LIGHTS / DRITA TË DOBËTA

SYNOPSYS:
A shy and lonely boy builds himself a friend out of magical 
chestnuts. However, he must choose between staying in 
the imaginary world or facing his fears, and finding true 
friendship.
PËRMBLEDHJE:
Një djalë i ndrojtur dhe i vetmuar i krijon vetes një mik nga 
gështenjat magjike. Sidoqoftë, ai duhet të zgjedhë midis 
qëndrimit në botën imagjinare ose përballjes me frikërat e 
tij dhe gjetjes së miqësisë së vërtetë.

Country: Slovakia | Duration: 9 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Animation | Producer: FTF VŠMU | 
Director: Agáta Bolaňosová | Sript: Agáta Bolaňosová

SYNOPSYS:
At the dawn of an era where the cycles of nature have changed 
and the rural towns are abandoned, four brother farmers 
accompany and help each other to survive. : Ovid, 94 years old; 
Bibiana, 87; Nicolasa, 85; and Lucio of 84,are the last ones left 
in a Spanish empty village
PËRMBLEDHJE:
Në agimin e një epoke ku ciklet e natyrës kanë ndryshuar dhe 
qytetet rurale janë braktisur, katër fermerë vëllezër shoqërojnë 
dhe ndihmojnë njëri-tjetrin për të mbijetuar. Ovid, 94 vjeç; 
Bibiana, 87 vjeç; Nicolasa, 85 vjeç dhe Lucio nga 84 vjeç, janë të 
fundit që kanë mbetur në një fshat sponjoll të boshatisur

Country: Spain | Duration: 20 Minutes | Completion 
Date: 2020 | Genre: Documentary | Producer: Paolo 
Aguilar Boschetti | Director: Paolo Aguilar Boschetti  
| Sript: Paolo Aguilar Boschetti

Thaddeus Christandl Alica Bednáriková

BLUE ASHES / HIRI BLU BOREDOM / MËRZI

SYNOPSYS:
A father, a mother and their daughter are trying to flee the 
country in the aftermath of a global pandemic. They meet a 
smuggler but the prices are too high. They only have enough 
for two passengers. Should they take the boat ? If so who stays 
behind and who gets to leave with the little girl ?
PËRMBLEDHJE:
Një baba, një nënë dhe vajza e tyre po përpiqen të largohen nga 
vendi pas një pandemie globale. Ata takojnë një kontrabandist 
por çmimet janë shumë të larta. Ata kanë mjaftueshëm vetëm 
për dy pasagjerë. A duhet të marrin anijen? Nëse po kë do lënë 
pas dhe kush do të mund të largohet me vajzën e vogël?

Country: France | Duration: 15 Minutes |  
Completion Date: 2019 | Genre: Drama | Producer: 
Thaddeus Christandl | Director: Thaddeus Christandl  
| Sript: Thaddeus Christandl

SYNOPSYS:
Boredom follows a life of a young girl, Greta, who is a pathological 
liar. Using an unreliable narration of the story, she deceives not only 
the characters, but the viewer himself. This manipulative nature of hers 
causes an absurd chain of events, after which Greta as a character is, 
as she should be, completely transformed. Except she isn’t.

PËRMBLEDHJE:
Mërzia ndjek jetën e një vajze të re, Greta, e cila është një gënjeshtare 
patologjike. Duke përdorur një rrëfim jo të besueshëm të historisë, ajo 
mashtron jo vetëm personazhet, por edhe vetë shikuesin. Kjo natyrë 
manipuluese e saj shkakton një zinxhir absurd ngjarjesh, pas së cilës 
Greta si personazh, , transformohet plotësisht siç duhet të jetë. Me 
përjashtim të rasteve, kur ajo nuk është personazhi.

Country: Slovakia | Duration: 19 Minutes |  
Completion Date: 2020 | Genre: Drama | Producer: FTF VŠMU 
| Director: Alica Bednáriková | Sript: Alica Bednáriková
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Klaudia Pashnjari Stacey Rushchak

HARMONY / HARMONI KINDLING / PËRPUSHJE

SYNOPSYS:

Portrait of a man living in harmony with nature.

PËRMBLEDHJE:

Portreti i një njeriu që jeton në harmoni me natyrën.

Country: Albania

Duration: 10 Minutes  
Completion Date: 2020

Genre: Documentary

Producer: Klaudia Pashnjari

Director: Klaudia Pashnjari  
Sript:  Klaudia Pashnjari

SYNOPSYS:

After spending eleven years in prison, Szymon, a man in 
his mid-twenties, struggles to come to terms with his past 
demons, over the course of his first 24 hours of freedom

PËRMBLEDHJE:

Pasi kaloi njëmbëdhjetë vjet në burg, Szymon, një burrë në 
mes të të njëzetave, lufton të pajtohet me demonët e tij të 
shkuar, në 24 orët e para të lirisë.

Country: Poland | Duration: 20 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Drama | Producer: Stacey 
Rushchak, Maciej Slesicki | Director: Stacey Rushchak | 
Sript: Stacey Rushchak

Renato Balla Mauro Zaçe

GAZMEND LEKA GURI’S BLUE WINDOW / DRITARJA BLU E GURIT

SYNOPSYS:
This is an artistic short documentary about the Albanian 
painter Gazmend Leka. In this documentary he confesses 
his private process in the studio through the visual 
language and also the struggles of the artist to overcome 
himself.
PËRMBLEDHJE:
Ky është një dokumentar i shkurtër artistik për piktorin 
shqiptar Gazmend Leka. Në këtë dokumentar ai rrëfen 
procesin e tij privat në studio përmes gjuhës vizuale dhe 
gjithashtu përpjekjet e artistit për të tejkaluar veten e tij.

Country: Albania | Duration: 12 Minutes | Completion 
Date: 2020 | Genre: Documentary | Producer: | 
Director: Renato Balla | Sript: Renato Balla

SYNOPSYS:
The subsistence of an elderly dreamer, who faces his 
absences, without relinquishing

PËRMBLEDHJE:
Jetesa e një ëndërrimtari të moshuar, i cili përballet me 
mungesat e tij, pa u dorëzuar

Duration: 11 Minutes

Completion Date: 2020 

Genre: Documentary

Director: Mauro Zaçe 

Sript: Mauro Zaçe



60
 | 

D
E

A
 F

ilm
FE

ST
61 | D

E
A

 Film
FE

ST

Katarína Jonisová Petra Pantyi

LOOKING FOR AN ELEPHANT FOOTPRINT / 
NË KËRKIM TË GJURMËS SË ELEFANTIT

MY BREAKFAST IS YOUR DINNER / 
MËNGJESI IM ËSHTË DARKA JUAJ

SYNOPSYS:
What does it mean to be an observer? Karol and Thomas, 
travellers from the old world, explore urban wilderness 
meeting various remarkable phenomena.
PËRMBLEDHJE:
Çfarë do të thotë të jesh vëzhgues? Karol dhe Tomas, 
udhëtarë nga bota e vjetër, eksplorojnë shkretëtirën 
urbane duke ndeshur në fenomene të ndryshme të 
jashtëzakonshme.

Country: Slovakia | Duration: 13 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Documentary | Producer: FTF 
VŠMU | Director: Katarína Jonisová |  
Sript: Katarína Jonisová

SYNOPSYS:
As a newly diagnosed diabetic, Luca spends her first days 
in the hospital when she unexpectedly receives a new 
roommate, Noémi, who opens her eyes on the possibilities 
of her individual freedom.
PËRMBLEDHJE:
Si diabetik i sapo diagnostikuar, Luca i kalon ditët e para 
në spital kur papritur pret një shoqe të re dhome, Noémi, e 
cila hap sytë për mundësitë e lirisë së saj individuale.

Country: Hungary | Duration: 19 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Drama | Producer: György Pálos, 
Linda Pfeiffer | Director: Petra Pantyi |  
Sript: Alina Vincze

Valentino R. Sandoli Daniel Kazankov

LAS GRIETAS / ÇARJET LEGACY / TRASHËGIMI

SYNOPSYS:

Middle aged sisters Carmen and Julia endure their last 
days with their father, who is terminally ill.

PËRMBLEDHJE:

Motrat e moshës së mesme Karmen dhe Xhulia durojnë 
ditët e tyre të fundit me babanë e tyre, i cili është i sëmurë 
për vdekje.

Country: Spain | Duration: 8 Minutes  
Completion Date: 2020 | Genre: Drama  
Producer: Danielle Ferraz, Jorge Monsalve  
Director: Valentino R. Sandoli  
Sript: Valentino R. Sandoli, Ignacio Campón

SYNOPSYS:
The impact of the capitalism in the former Soviet bloc has brought 
major changes in thousands of lives. It uncovered all the problems of 
the former regime. Igor is a Russian diabetic, who left his homeland for 
a better life in Czechoslovakia. But after many years, he feels lonely 
and spends most of his time only with his german shepard Saša. Why 
is the life in a new country not fulfilling?

PËRMBLEDHJE:
Ndikimi i kapitalizmit në ish-bllokun Sovjetik solli ndryshime të mëdha 
në mijëra jetë. Zbuloi të gjitha problemet e ish-regjimit. Igor është një 
diabetik rus, i cili u largua nga atdheu i tij për një jetë më të mirë në 
Çekosllovaki. Por pas shumë vitesh, ai ndihet i vetmuar dhe pjesën më 
të madhe të kohës e kalon vetëm me shepardin e tij gjerman Saša. Pse 
nuk po po e gjen veten në vendin e ri?

Country: Slovakia | Duration: 21 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Drama | Producer: FTF VŠMU | 
Director: Daniel Kazankov | Sript: Daniel Kazankov
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Rigers Plaka, 
Leutrim Voka Kristián Grupač

THE BAG / ÇANTA THE GLEAM OF DELICATE IRONY /  
SHKËLQIMI I IRONISË DELIKATE

SYNOPSYS:

Petrit, a 35 years old father, to secure his livelihoods, 
passes contraband drug from Albania to Greece. One day 
his son Xhevi follows him behind.

PËRMBLEDHJE:

Petriti, një baba 35 vjeç, për të siguruar jetesën e tij, kalone 
medikamente kontrabandë nga Shqipëria në Greqi. Një 
ditë djali i tij Xhevi e ndjek pas.

Country: Albania | Duration: 11 Minutes | Completion 
Date: 2017 | Genre: Drama | Producer: Academy of 
Film & Multimedia Marubi | Director: Rigers Plaka, 
Leutrim Voka | Sript: Elton Dardha, Rigers Plaka

SYNOPSYS:
Michal Babička, an old bachelor is sitting by his table, 
drinking coffee and doing his usual routine - cutting out 
new paper piglets for his collection. He is a loner, people 
scare him. One morning everything changes. Seemingly.
PËRMBLEDHJE:
Mihal Babička, një beqar i vjetër është ulur pranë tryezës së 
tij, duke pirë kafe dhe duke bërë rutinën e tij të zakonshme 
- duke prerë grimca të reja letre për koleksionin e tij. Ai 
është një i vetmuar, njerëzit e trembin atë. Një mëngjes 
gjithçka ndryshon. Të paktën kështu duket.

Country: Slovakia | Duration: 8 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Drama | Producer: FTF VŠMU | 
Director: Kristián Grupač | Sript: Kristián Grupač,  
Diana Dzurillová

Grzegorz Paprzycki Ersin Pehlivan

PEOPLE TALK / BISEDË NJERËZISH SHADOW OF DEAD TREE /  
HIJA E PEMËS SË THARË

SYNOPSYS:
Metaphorical story. Two Roma boys heard rumours about 
an old man living alone in the forest who earned a fortune 
in Africa . They decide to check if that is true. one of the 
boys has a feeling that the trip may not end well.
PËRMBLEDHJE:
Histori metaforike. Dy djem romë dëgjojnë thashetheme 
për një plak që jeton i vetmuar në pyll i cili, duket të 
ketë trashëguar një pasuri në Afrikë. Ata vendosin të 
verifikojnë, nëse kjo është e vërtetë. Njëri nga djemtë ka një 
parandjenjë se udhëtimi mund të mos përfundojë mirë.

Country: Poland | Duration: 13 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Drama | Producer: Justyna Koziarz 
| Director: Grzegorz Paprzycki | Sript: Grzegorz 
Paprzycki

SYNOPSYS:
In fact, the whole story begins and ends in an apple tree... On a cold autumn 
morning, an old country house... Ali, who has recently lost his grandfather, waits 
quietly in the room. The rest of the house has begun to calculate the heritage in 
the next room. It is best for them to go from this village. But Ali is in the village 
with his memories. An announcement rises from the village. A knell for everyone 
who has lost his memories and roots... Ali has found a shade of tree to take 
refuge in. What about the rest?

PËRMBLEDHJE:
Në fakt, e gjithë historia fillon dhe mbaron në një pemë molle ... Në një mëngjes 
të ftohtë vjeshte, një shtëpi e vjetër në fshat ... Ali, i cili kohët e fundit ka humbur 
gjyshin e tij, pret i qetë në dhomë. Pjesa tjetër e shtëpisë ka filluar të llogarisë 
trashëgiminë në dhomën tjetër. Do ishte më mirë që ata të ikin nga ky fshat. Por 
Aliu është në fshat me kujtimet e tij. Një njoftim vjen nga fshati. Një zhurmë për 
këdo që ka humbur kujtimet dhe rrënjët e tij ... Ali ka gjetur një hije peme për t’u 
strehuar. Po të tjerët?

Country: Turkey | Duration: 16 Minutes | Completion Date: 
2019 | Genre: Drama | Producer: Ersin Pehlivan | Director: 
Ersin Pehlivan | Sript: Ersin Pehlivan
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Leutrim Voka Kateřina Hroníková

VERBALLY CORRECT / VERBALISHT KORREKT YOU CAN WALK DOWN FROM THERE / 
MUND TË ZBRISNI QË ATJE

SYNOPSYS:
Muharrem Protoduari, the boy who was sentences to 20 
years of prison just because he had listened to foreign 
music, after 46 years tells the story how he became part 
of a staged court by the communist regime investigator in 
Albania.
PËRMBLEDHJE:
Muharrem Protoduari, djali që ishte dënuar me 20 vjet 
burg vetëm pse kishte dëgjuar muzikë të huaj, pas 46 
vitesh tregon, se si ai u bë pjesë e një gjygji të inskenuar 
nga hetuesi i regjimit komunist në Shqipëri.

Country: Albania | Duration: 10 Minutes | Completion 
Date: 2017 | Genre: Documentary | Producer: Academy 
of Film & Multimedia Marubi | Director: Leutrim Voka 
Sript: Leutrim Voka

SYNOPSYS:
Slow observation of decay: retirement home, their feet soaking 
in the water and a broken clockwork. Scars are cracks on ice, 
veining resembles branches of a tree. Fluid states of biological 
material in time’s passing: sclerous skin and an urgency to talk to 
someone; tell them about the trip to the moon.
PËRMBLEDHJE:
Vëzhgimi i ngadaltë i kalbjes: shtëpia e pensionit, këmbët e 
tyre të zhytura në ujë dhe një orë e prishur. Shenjat janë çarje 
në akull, damarëtui ngjajnë degëve të një peme. Gjendjet e 
lëngshme të materialit biologjik në kohën që kalon: lëkura 
skleroze dhe nevoja për të biseduar me dikë; tregoju atyre për 
udhëtimin në hënë.

Country: Slovakia | Duration: 20 Minutes | Completion Date: 
2019 | Genre: Documentary | Producer: FTF VŠMU | Director: 
Kateřina Hroníková | Sript: Kateřina Hroníková

Kristina Sidorova Aitor Herrero

THROUGH THE FIELD / PËRMES FUSHËS TOC

SYNOPSYS:
Anya and Oleg finally moved into their own apartment. Oleg got the apartment 
from his deceased relatives. For him, getting his own house - even if it is 
uncomfortable and decrepit - is an achievement, a sense of his own fortress, 
where a young family would happily live. But Anya feels uncomfortable and 
scary in this apartment. In addition, the nightmares started to agonize her. 
Anya’s irrational behavior pisses Oleg off while Oleg is frightening Anya more 
and more - he is the one who pursues her in her dreams.

PËRMBLEDHJE:
Anja dhe Olegu më në fund transferohen në banesën e tyre. Oleg e trashëgoi 
apartamentin nga të afërmit e tij të ndjerë. Për të, marrja e shtëpisë - edhe pse 
e rrënuar - është një arritje, një ndjesi mbrojtjeje, ku familja e re do të jetojë me 
lumturi. Por Anja ndihet e frikësuar në këtë apartament. Përveç kësaj, makthet 
filluan ta agonizojnë. Sjellja irracionale e Anjas e acaron Oleg ndërsa Oleg po 
e frikëson Anjan gjithnjë e më shumë - ai është ai që e ndjek në ëndrrat e saj.

Country: Russian Federation | Duration: 30 Minutes | Completion Date: 
2020 | Genre: Drama | Producer: Kirill Kolmakov |  
Director: Kristina Sidorova | Sript: Kristina Sidorova

SYNOPSYS:

Toc, a prehistoric man with obsessive compulsive disorder 
will live a love story so exciting that it will be remembered 
until our days.

PËRMBLEDHJE:

Toc, një njeri parahistorik me çrregullim obsesiv kompulsiv 
do të përjetojë një histori dashurie kaq emocionuese sa do 
të mbahet mend deri në ditët tona.

Country: Spain | Duration: 5 Minutes | Completion 
Date: 2019 | Genre: Animation | Producer: Álvaro 
Iranzo Barreira | Director: Aitor Herrero |  
Sript: Aitor Herrero



66
 | 

D
E

A
 F

ilm
FE

ST
67 | D

E
A

 Film
FE

ST

1. Guri – Ander Iriarte – Spanjë 2018 - 12 Minuta

2. Kur dimri bëhet verë – Ronald Urbanczyk – Gjermani 2019 – 90 Minuta

3. Gjithshka për Florin Dobren – Valentin Anghel – Rumani 2019 – 50 Minuta

4. 17 sekonda – Alon Marom – Izrael 2018 – 84 Minuta

5. Madre nostra – Lorenzo Scaraggi – Itali 2019 – 50 Minuta

6. Patriku shkon në Bollivud – C.Jurk & P.Ranz – Gjermani 2020 – 36 Minuta

7. 5X7 – Michele Citoni – Itali 2018 – 37 Minuta

8. Kufijtë – Bjellorusi 2019 – Yulia Shatun – 29 Minuta

9. Marshimi i dinjitetit – John Eames – Britani e Madhe 2020 – 94 Minuta

10. Edhe peshqit qajnë – F. Cabras & A. Molinari – Itali 2019 – 31 Minuta

11. Historia e Janit – Voula Germanakou – Gjermani 2019 – 14 Minuta

12. Botë letre – Sofya Leonidova – Federata Ruse 2019 – 20 Minuta

13. Mzzaja – Thaer Ibrahim – Republika Arabe e Sirisë 2019 – 5 Minuta

14. Deep Blue Something – SHBA 2020 – Cornon J. Kedro – 8 Minuta

15. Lumenjtë e Patagonisë – Francë 2018 – Leclere & Fromento – 22 Minuta

16. Kodi shqiptar – Yael Katzir – Izrael 2020 – 56 Minuta

PROGRAMI 
I FILMIT 

DOKUMENTAR
11 - 16 TETOR 2020

DOCUMENTARY 
FILM  

PROGRAM
11ND - 16TH  

OCTOBER 2020

1. Emarri – Ander Iriarte – Spain 2018 - 12 Minutes

2. When winter becomes summer – Ronald Urbanczyk –  
Germany 2019 – 90 Minutes

3. Everything about Florin Dobre – Valentin Anghel –  
Romania 2019 – 50 Minutes

4. 17 seconds – Alon Marom – Israel 2018 – 84 Minutes

5. Madre nostra – Lorenzo Scaraggi – Italy 2019 – 50 Minutes

6. Patrick goes to Bollywood – C.Jurk & P.Ranz –  
Germany 2020 – 36 Minutes

7. 5X7 – Michele Citoni – Italy 2018 – 37 Minutes

8. Boundaries – Bjellorusi 2019 – Yulia Shatun – 29 Minutes

9. March for dignity – John Eames – UK 2020 – 94 Minutes

10. Even fishs cry – Francesco Cabras & Alberto Molinari –  
Itay 2019 – 31 Minutes

11. The  story of Yannis – Voula Germanakou – Germany 2019 – 14 Minutes

12. Paper Worlds – Sofya Leonidova –  
Russian Federation 2019 – 20 Minutes

13. Mzzaja – Thaer Ibrahim – Syrian Arab Republic 2019 – 5 Minutes

14. Deep Blue Something – USA 2020 – Cornon J. Kedro – 8 Minutes

15. Rios Patagonicos – France 2018 – Leclere & Fromento – 22 Minutes

16. The Albanian Code – Yael Katzir – Israel 2019 – 56 Minutes 
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Country: 
Germany

Year of production: 
July 2019

Duration: 
90 minutes

Producer: 
Ronald Urbanczyk

Director: 
Ronald Urbanczyk 

Writer: 
Ronald Urbanczyk

Ronald Urbanczyk

WHEN WINTER BECOMES SUMMER /  
KUR DIMRI BËHET VERË

SYNOPSYS:

As heated debates about integration and asylum policy take 

over everyday life in Germany, the numbers of Germans 

emigrating abroad have amounted to hundreds of thousands 

for years.

BIOGRAPHY  

Ronald Urbanczyk born on 1976 in Bytom, Poland. In 1987 

resettlement to Germany. 2002 BA-Media studies, focus on film at 

the Ruhr University.”Woodstock” is his first documentary (2003)

PËRMBLEDHJE:

Ndërsa debatet e nxehta për integrimin dhe politikën e azilit 

prreokupojnë jetën e përditshme në Gjermani, numri i gjermanëve 

që emigrojnë jashtë në vite ka arritur në qindra mijëra.

BIOGRAFIA  

Ronald Urbanczyk u lind në 1976 në Bytom të Polonisë, ndërsa në vitin 

1987 emigroi në Gjermani. Ka kryer studimet mediatike të fokusuara 

në film në  Universitetin Ruhr Bochum. Filmi i tij i parë dokumentar 

është “Woodstock (2003)

Country: 
SPAIN

Year of production: 
2018

Duration: 
12 Minutes

Producer: 
MIROKUTANA

Director: 
Ander Iriarte

Writer: 
Ander Iriarte

Ander Iriarte

EMARRI / GURI 

SYNOPSYS:

A group of women demonstrating a rare traditional sport, 

Emarri, carrying a 500 kg stone. Their cooperation, the strength 

that accompanies them in every step of their unique experience 

and the victory to carry out a mission, which for women is 

thought to be impossible.

BIOGRAPHY  

Ander Iriarte is a director and writer, known for “Los inocentes” (2013), 

“Bihar Dok 13” (2018) and “Mirokutana” (2019).

PËRMBLEDHJE:

Një grup femrash demonstrojnë një sport të rrallë tradicional, 

Emarri, bartjen e një guri me peshë 500 kg. Bashkëpunimi i tyre, 

forca që i shoqëron në çdo hap të eksperiencës së tyre unike 

dhe fitorja për të kryer një mision, që për femrat mendohet si i 

pamundur. 

BIOGRAFIA 

Ander Iriarte është një regjisor dhe shkrimtar, i njohur për filmat “ Los 

inocentes” (2013), “Bihar Dok 13” (2018) dhe “Mirokutana” (2019).
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Country: 
ISRAEL

Year of production: 
April 2018

Duration: 
1 hour 24 Minutes

Producer: 
IRIT DOLEV 

Director: 
ALON MAROM

Writer: 
ALON MAROM

ALON MAROM

17 SECONDS / 17 SEKONDA

SYNOPSYS:

The drama of four outstanding teenage athletes, living in a 

prestigious sports academy, where the daily routine forces 

them to sacrifice youth in favor of success.

BIOGRAPHY  

Alon Marom was born on June, 1972 in Jerusalem. Israel. Graduate of 

the Department of Cinema Studies at Tel Aviv University. Served as 

the head programmer of MGM Europe TV Channel Directed string of 

documentary feature film mini-series on the Israeli TV among them 

were ‘The Stripper, the alligator and the minister’s wife’, ‘The Team’ 

and the ‘Big Conflicts’

PËRMBLEDHJE:

Drama e katër adoleshentëve sportistë të shquar, që jetojnë 

në një akademi prestigjioze sportive, ku rutina e përditshme i 

detyron të sakrifikojnë rininë në favor të suksesit.

BIOGRAFIA  

Alon Marom lindi në qershor 1972 në Jeruzalem, Izrael. I diplomuar në 

Departamentin e Studimeve të Kinemasë në Universitetin e Tel Avivit, 

Marom ka shërbyer si programuesi kryesor i MGM Europe TV Channel. 

Ai është regjisor i mini-serialeve të filmave dokumentarë në TV izraelit 

si ‘The Stripper, the  alligator  and the minister’s wife”, ‘The Team’ dhe 

‘Big Conflicts’

Country:  
ROMANIA

Year of production:  
JUNE 2019

Duration: 
50 Minutes

Producer:  
U.N.A.T.C 

Director: 
VALENTIN ANGHEL

Writer: 
VALENTIN ANGHEL

VALENTIN ANGHEL

EVERYTHING ABOUT FLORIN DOBRE, WITH A FEW EXCEPTIONS / 
GJITHÇKA PËR FLORIN DOBREN, ME DISA PËRJASHTIME

SYNOPSYS:

Personal transformation leaves invisible traces if is not followed 

by others

BIOGRAPHY  

Studied Documentary Filmmaking at Caragiale Academy of 

Theatrical Arts and Cinematography.

PËRMBLEDHJE:
Ndryshimet vetjake nuk lënë gjurmë nëse nuk ndiqen nga të 
tjerët

BIOGRAFIA 

Dokumentaristi Valentin Anghel ka lindur në vitin 1968. Ai ka kryer 
studimet  për film dokumentar pranë Akademisë së Teatrit dhe 
Kinematografisë “Caragiale” në Rumani.
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Country: 
Germany
Year of production: 
February 2020
Duration: 
36 minutes
Producer: 
Patrick Ranz 
Director: 
Clemens Jurk  
and Patrick Ranz 
Writer: 
Clemens Jurk  
and Patrick Ranz 

Clemens Jurk  
and Patrick Ranz

PATRICK GOES TO BOLLYWOOD /  
PATRIKU SHKON NË BOLLIVUD 

SYNOPSYS:
Used to shooting behind the camera, Patrick Ranz wants a 
new role in front of it. So, he travels from his native Germany 
to India in search of a chance in the world’s biggest film 
industry. 

BIOGRAPHY  
Patrick Ranz, born in Munich in 1979, has been documenting his life 
through his camera since he was 10 years old. In 2005, he turned 
his passion into a career and has worked since then as a freelance 
photographer, cameraman and filmmaker for such clients as BMW, 
Canon and SAT 1. As a filmmaker, he has specialized in movies about 
cycling and travel. In terms of photography, he has concentrated 
on the areas of industrial, automotive and portrait photography. 
Clemens Jurk is a Filmmaker / Cinematographer / Colorist: Studied 
Cinematography (BA) and Mediamanagement (M.Eng); 10 years 
experience in Film / TV / Commercial Industry

PËRMBLEDHJE:
I mësuar të qëndrojë pas kamerës, Patrick Ranz dëshiron një rol 
të ri përpara saj. Ai udhëton nga vendlindja e tij Gjermani për në 
Indi, në kërkim të një shansi në industrinë më të madhe të filmit 
në botë.

BIOGRAFIA  
Patrick Ranz, lindur në Mynih në 1979, ka dokumentuar jetën e 
tij përmes aparatit që kur ishte 10 vjeç. Në 2005, ai e shndërroi 
pasionin e tij në karrierë dhe ka punuar që atëherë si fotograf i 
pavarur, kameraman dhe kineast për klientë të tillë si BMW, Canon 
dhe SAT 1. Si kineast, ai është specializuar në filma rreth çiklizmit 
dhe udhëtimeve, ndërsa në fotografi, është përqendruar në portrete, 
fotografi industriale dhe automobilistike. Clemens Jurk ka studjuar 
kinematografi dhe ka një përvojë 10 vjeçare si regjisor dhe skenarist, 
por dhe në fushën e publicitetit

Country: 
Italy

Year of production:  
September 2019

Duration: 
50 minutes

Producer: 
APULIA FILM COMISION

Director: 
LORENZO SCARAGGI

Writer: 
LORENZO SCARAGGI

LORENZO SCARAGGI

MADRE NOSTRA / NËNA JONË

SYNOPSYS:
Our Mother” is the story of a journey in search of stories of redemption. 
Lorenzo Scaraggi, journalist, traveler, crossed Apulia, a Southern Italy district, 
on a campervan from 1982, describing the meeting with men and places 
that, thanks to social farming, sought and found the second possibility that 
life often does not offer to many . From the lands confiscated from the 
mafia, to the communities of former drug addicts to the redemption by the 
criminal association, “Madre Nostra” step by step, meeting after meeting, 
face after face, becomes a boundless prayer, a way to recognize that if Our 
Father it is in heaven, Mother Nostra is on earth, it is the earth that redeems 
people and places from one’s past.

BIOGRAPHY  
Lorenzo Scaraggi, journalist, videoreporter, traveler. Born in 1976, a graduate 
in literature, he defines himself as a curious man. Because of this curiosity he 
has always tried to travel, document, film or photograph everything that could 
satisfy his need for research.2019 was the turn of “Madre nostra”,a two-month 
long journey to make a documentary that represents in effect , his first long 
documentary.

PËRMBLEDHJE:
“Nëna jonë “është historia e një udhëtimi në kërkim të përmirësimit shpirtëror. 
Gazetari Lorenzo Scaraggi, udhëtoi  nëpër Apulinë, të Italisë Jugore, me një 
kamper. Qysh nga viti 1982 ai vizitoi vende të ndryshme e takoi njerëz që po 
kërkonin një mundësi të dytë në jetë.Ata kanë arritur të shpëtojnë nga e kaluara 
me vese, varësia nga droga  dhe grupet kriminale, “Madre Nostra” hap pas hapi, 
takim pas takimi, ballë për ballë, shndërrohet në një lutje të pakufishme dhe në 
një mënyrë për të kuptuar, se nëse Ati ynë është në parajsë, Nëna Jonë është në 
tokë, është toka që “strehon” njerëz dhe vende nga e kaluara e dikujt.

BIOGRAFIA 
Lorenzo Scaraggi, gazetar, videoreporter, udhëtar. I lindur në 1976, i diplomuar 
në letërsi, ai e përcakton veten si një njeri kurioz. Për shkak të këtij  kurioziteti 
ai gjithmonë është përpjekur të udhëtojë, dokumentojë, filmojë ose fotografojë 
gjithçka që mund të kënaqë nevojën e tij për kërkime. Në vitin 2019 ishte radha 
e “Madre nostra”, një udhëtim i gjatë dy muajsh për të bërë një dokumentar që 
përfaqëson, në fakt, dokumentarin e tij të parë të gjatë.
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Country: 
BELARUS

Year of production: 
JUNE 2019

Duration: 
29 minutes

Producer: 
Alexey Shatun, Yuliya Shatun

Director: 
Yuliya Shatun 

Writer: 
Yulia Shatun

Yuliya Shatun

BOUNDARIES / KUFIJTË

SYNOPSYS:
A journey film through four cities, through present and past. 
Minsk, Moscow and the provincial cities of childhood shot by 
the director and by her father 25 years ago are merged into 
one voice message to an unknown person.

BIOGRAPHY  
Yuliya Shatun (1992) studied applied cultural studies at Belorusian 
State University in Minsk, and currently, she is studying direction at 
the Moscow School of New Cinema. Her previous film, Tomorrow 
(2017), won awards at film festivals in Minsk and Marseilles.

PËRMBLEDHJE:
Një film udhëtimi nëpër katër qytete, përmes së tashmes dhe 
së kaluarës. Minsk, Moskë dhe qytetet provinciale të fëmijërisë 
të filmuara nga regjisorja dhe babai i saj 25 vjet më parë janë 
shkrirë në një mesazh zanor për një person të panjohur.

BIOGRAFIA  
Yuliya Shatun ka kryer studimet për kulturë të aplikuar në Universitetin 
Shtetëror Bjellorus në Minsk. Aktualisht studjon regji në Shkollën e 
Kinemasë së Re në Moskë. Filmi i saj “Nesër” (2017) është nderuar me 
çmim në festival filmash në Minsk dhe Marsejë.

Country: 
Italy

Year of production: 
2018

Duration: 
37 minutes

Producer: 
Michele Citoni

Director: 
Michele Citoni

Writer: 
Michele Citoni

Michele Citoni

5X7 

SYNOPSYS:
A beautiful collection of photographs connects Frank Cancian, 
an elderly photographer and retired professor of anthropology, 
an American of Veneto descent, with the people of Lacedonia, a 
small town in Irpinia, Italy. Thanks to the random discovery of the 
1801 photographs taken in 1957 by the young Cancian in that rural 
village where he had arrived almost by chance, the story resumes 
there where it was interrupted sixty years earlier. And the thread 
of memories ties back to people and places, bringing with itself 
some essential reflections on how photography can become an 
ethnographic look at small communities. 

BIOGRAPHY  
Michele Citoni, journalist, filmmaker for many years has been an 
environmental activist. He has worked as a radio journalist, and has 
participated in projects on contemporary history, territorial sciences, political 
ecology and social movements. He makes documentaries as an independent 
filmmaker with which he has been represented in many international festivals.

PËRMBLEDHJE:
Një koleksion i bukur fotografish lidh Frank Cancian, një fotograf i 
moshuar dhe profesor në pension i antropologjisë, amerikan me origjinë 
nga Veneto, me njerëzit e Lacedonia, një qytet i vogël në Irpinia, Itali. 
Me gjetjen rastësore të 1801 fotografive të shkrepura në vitin 1957 nga 
Cancian, atëkohë mkë djalë i ri që rastësisht kishte vizituar këtë fshat, 
tashmë historia vazhdon ku ishte ndërprerë, para 60 vjetësh. Një fill 
kujtimesh lidh njerëz e vende bashkë me refleksionet mbi mënyrën se si 
fotografia mund të shërbejë si një vështrim etnografik në komunitetet 
e vogla.

BIOGRAFIA 
Michele Citoni, gazetar, kineast për shumë vite ka qenë aktivist ambjentalist. 
Ka punuar si gazetar në radio, si dhe ka marë pjesë në projekte rreth historisë 
bashkëkohore, shkencave të territorit, ekologjisë politike dhe lëvizjeve 
shoqërore. Realizon dokumentarë si kineast i pavarur me të cilat është 
përfaqësuar në shumë festivale ndërkombëtare.
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Country: 
Italy

Year of production: 
2019

Duration: 
31 minutes

Producer: 
Medreact

Director: 
Francesco Cabras 

Alberto Molinari

Writer: 
Domittila Senni

Francesco Cabras 
Alberto Molinari

EVEN FISHS CRY / EDHE PESHQIT VAJTOJNË

SYNOPSYS:
The documentary tells the story of the Adriatic sea through the 
voices of fishermen, environmentalists, researchers and artists; a 
sea that has always preserved a great treasure of biodiversity but 
which today finds itself impoverished due to overfishing.

BIOGRAPHY  
Francesco Cabras and Alberto Molinari are directors, writers, producers and 
directors of photography. With Ganga, the production company founded in 
1999 with the editor, digital composer and colorist Francis Struffi, they realized 
in co-direction many documentaries (among others ‘Compromise’ on the 
Moses of Michelangelo, ‘Italian Soldiers’, ‘L’arsenale di Pippo Delbono,’ A Great 
Fortune ‘, music videos Many of their works have been selected and have won 
awards at international festivals, including the AFI Festival in Los Angeles, 
the Jerusalem Film Festival and the Sun Valley Idaho Film Festival. They 
created a series of short films on the Iraqi Kurdistan for Al Arabya, a series of 
documentaries for the region of Sardinia and a live art film of Al Di Meola in 
Rabat, Morocco. Their latest feature-length documentary ‘The Akram Tree’ on 
the choreographer and dancer Akram Khan won the Dhaka International Film 
Festival 2012 and the Jumping Frames Film Festival in Hong Kong in 2012.

PËRMBLEDHJE:
Dokumentari tregon historinë e detit Adriatik përmes zërave të 
peshkatarëve, ambientalistëve, studiuesve dhe artistëve; një det që ka 
ruajtur gjithmonë një thesar të madh të biodiversitetit, por që sot e gjen 
veten të varfër, për shkak të mbipeshkimit. 

BIOGRAFIA  
Francesco Cabras dhe Alberto Molinari janë regjisorë, shkrimtarë, producentë 
dhe drejtorë të fotografisë. Me kompaninë e prodhimit Ganga, e themeluar në 
1999  ata realizuan shumë dokumentarë (ndër të tjera ‘Kompromis’ mbi Moisiun 
e Mikelanxhelos, ‘Ushtarët Italianë’, ‘L’arsenale di Pippo Delbono, ‘A Great 
Fortune’) dhe video muzikore. Shumë nga veprat e tyre janë zgjedhur dhe kanë 
fituar çmime në festivale ndërkombëtare, duke përfshirë Festivalin AFI në Los 
Anxhelos, Festivalin e Filmit në Jeruzalem dhe Festivalin e Filmit në Sun Valley 
Idaho. Ata janë autorë të  një serie filmash të shkurtër për Kurdistanin Irakian 
për Al Arabya, një seri dokumentarësh për rajonin e Sardenjës. Dokumentari i 
tyre i fundit me metrazh të gjatë ‘The Akram Tree’ mbi koreografin dhe balerinin 
Akram Khan fitoi Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Dhaka 2012 dhe Festivalin 
e Filmit Jumping Frames në Hong Kong në 2012.

Country: 
United Kingdom

Year of production: 
June 2020

Duration: 
1 hour 14 minutes

Producer: 
Cassandra Roberts

Director: 
John Eames 

Writer: 
John Eames  

John Eames

MARCH FOR DIGNITY / MARSHIM PËR DINJITET 

SYNOPSYS:
Feature documentary March for Dignity follows a small 
group of LGBTI+ activists in Tbilisi, Georgia as they attempt 
to conduct the first Pride march in the country, They 
face overwhelming opposition from far-right groups, the 
government, and the Georgian Orthodox Church, which has 
led to a history of attacks on the LGBTI+ community, often 
inciting rallies of thousands of violent counter protestors. 

BIOGRAPHY  
John Eames is a documentary filmmaker based in London. John’s 
feature debut as a director is March for Dignity.

PËRMBLEDHJE:

Dokumentari Marsh për Dinjitet pasqyron një grup të vogël 

aktivistësh LGBT në Tbilisi, të Gjeorgjisë dhe përpjekjet e tyre 

për të organizuar marshimin e parë në vend. Ata përplasen me 

grupe të së djathës ekstreme, qeverinë dhe ndjekësit e Kishës 

Ortodokse gjeorgjiane, në përleshje të dhunshme.

BIOGRAFIA 

John Eames, i lindur në vitin 1988 është një regjizor filmash 

dokumentarë, që jeton  në Londër. Dokumentari me metrazh të gjatë 

“Marshim për dinjitet” është debutim i tij.
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Country: 
Russian Federation

Year of production: 
2019

Duration: 
20 minutes 50 seconds

Producer: 
Alexey Tabakov

Director: 
Sofya Leonidova

Writer: 
Sofya Leonidova

Sofya Leonidova

PAPER WORLDS / BOTË LETRE

SYNOPSYS:

Portrait of the Kazakh-Russian painter Latif Kazbekov. In 

his studio meet the outside and inside world. His paintings 

seem less important than the process itself. Paper reliefs, 

artisanal production of paper by the painter are an attempt 

to recognize the origin of art and the world of paper.

BIOGRAPHY  

Director Sofya Leonidova was born in Ukraine and raised in Moscow. 

She is currently studying at GITR (University of TV and Radio).

PËRMBLEDHJE:
Portreti i piktorit kazako-rus Latif Kazbekov. Në studion e tij 
takohen  bota e jashtme dhe bota e brendshme. Pikturat  e tij 
duken më pak të rëndësishme sesa vetë procesi. Reliefet dhe 
prodhimi artizanal i letrës nga piktori janë një përpjekje për të 
njohur origjinën e artit dhe botës së letrës.

BIOGRAFIA  
Regjisorja Sofya Leonidova  ka lindur në Ukrainë dhe është rritur në 
Moskë. Aktualisht  kryen studimet në GITR (Universitetin e  TV dhe 
Radios).

Country: 
Germany

Year of production: 
2019

Duration: 
14 minutes

Producer:  
Voula Germanakou Kopsini

Director: 
Voula Germanakou Kopsini

Writer: 
Voula Germanakou Kopsini

Voula Germanakou Kopsini

THE STORY OF YANNIS / HISTORIA E JANIT

SYNOPSYS:

The life journey of a Pontic Greek refugee from Crimea, as 

seen through the eyes of his great-granddaughter. 

BIOGRAPHY  

Voula Germmanakou Kopsini (1988, Piraeus Greece) Graduate of 

Stavrakos Film school of Athens and of HfbK in Hamburg. She has 

directed three short documentary films and co-directed a short fiction 

film.

PËRMBLEDHJE:

Udhëtimi i jetës së një refugjati grek nga Krimea, siç shihet 

përmes syve të stërmbesës së tij.

BIOGRAFIA 

Voula Germmanakou Kopsini ka lindur në vitin 1988 në Pire të Greqisë. 

U diplomua në shkollën e Filmit Stavrakos të Athinës dhe të HfbK në 

Hamburg. Ajo është autore e tre filmave  të shkurtër dokumentarë dhe 

bashkëregjisore e një filmi artistik me metrazh të shkurtër.
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Country:  
USA

Year of production:  
January 2020

Duration:  
8 minutes

Producer: 
Cornon J. Kedro

Director: 
Cornon J. Kedro

Writer: 
Cornon J. Kedro

Cornon J. Kedro

DEEP BLUE SOMETHING:BREAKFAST AT TIFFANY’S /  
DEEP BLUE SOMETHING:MËNGJES NË TIFFANY’S

SYNOPSYS:
In 1995 American independent music band Deep Blue Something released 
their first single (and first music video) Breakfast at Tiffany’s. The song 
became immediately the international worldwide hit, when topped the UK 
Singles Charts and peaked at TOP 5 on the US Billboard Hot 100. That’s 
a film story of the song by Deep Blue Something’s personal point of view 
almost 25 years later, when this band has been still performing Breakfast at 
Tiffany’s live on their 2019-20 European Tour. Film Deep Blue Something: 
Breakfast at Tiffany’s was officially premiered at the global world gala 
screening within the Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany.

BIOGRAPHY  
Cornon J. Kedro (1989) is a Czechoslovak independent filmmaker and filmologist. During 
a grammar school he was mostly interested in music (as a drummer too), but since 2007 
he has been primarily focused on cinema. In 2009 he has founded his own production 
company KedroFilms responsible for all of his creative works. Kedro’s 25 minutes long indie 
fiction film debut Post, originated as a self-funded auteur project, has become finally 
accepted throughout the post-production process as his diploma thesis. And so in 2013, 
at the age of 24, he formally graduated his master degree at the Film and TV Faculty 
of Academy of Performing Arts. Now he lives mainly in Prague (Czech Republic), where 
he owns an apartment with a post-production studio – his workplace for the external 
cooperations with the Czech Television, Seznam.cz TV or for Survivor, the world-known 
adventure TV reality.

PËRMBLEDHJE:
Në 1995  grupi i pavarur muzikor amerikan Deep Blue Something nxori  këngën e 
parë (dhe videon e parë muzikore) Breakfast at Tiffany’s. Kënga u bë menjëherë 
hit ndërkombëtar, kur kryesoi në Listat e Single të Mbretërisë së Bashkuar dhe 
arriti kulmin në TOP 5 në Billboard Hot 100 të SHBA. Kjo është historia filmike 
e këngës nga këndvështrimi personal i Deep Blue Something pothuajse 25 vjet 
më vonë, kur ky grup performoi Breakfast at Tiffany’s drejtpërdrejt në Turin e 
tyre Evropian 2019-2020. Filmi Deep Blue Something: Mëngjes në Tiffany’s u 
shfaq zyrtarisht në shfaqjen gala botërore  të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit 
Berlinale, Gjermani.

BIOGRAFIA  
Cornon J. Kedro (1989) është një kineast dhe filmolog i pavarur çek . Gjatë studimeve të 
larta ai ishte më së shumti i interesuar për muzikën (edhe si baterist), por që nga viti 2007 
ai u  përqendrua kryesisht te kinematografia. Në vitin 2009 ai themeloi kompaninë e tij të 
prodhimit KedroFilms. Në vitin 2013, në moshën 24 vjeç, ai mbrojti masterin në Fakultetin 
e Filmit dhe TV të Akademisë së Arteve Skenike. Cornon J. Kedro jeton kryesisht në Pragë  
ku ai  ka një studio post-produksioni si dhe është bashkëpunëtor  i Televizionin Çek, 
Seznam.cz TV dhe i reality show të njohur botërisht Survivor.

Country: 
Syrian Arab Republic

Year of production: 
2019

Duration: 
5 minutes 30 seconds

Producer: 
Nawar Okashah

Director: 
Thaer Ibrahim

Writer: 
Thaer Ibrahim

Thaer Ibrahim

MZZAJA

SYNOPSYS:
In the northern Syria, between the power of war and 
dreams, I sometimes cannot sleep. I resort to my usual way 
since childhood, between daydreaming and entering into 
the realm of dreams and awakening, my life flashes before 
my eyes, so I take multiple pictures of it in my memory and 
save it in the archives of my memories! 

BIOGRAPHY  
A Syrian Director Born in Al-Hasakah Governorate in 1990, graduated 
from the Faculty of Law, Al-Furat University, holds a diploma in 
cinematics and arts from the General Organization for Cinema in 
Damascus.

PËRMBLEDHJE:
Në Sirinë veriore, midis fuqisë së luftës dhe ëndrrave, ndonjëherë 
nuk mund të fle, - thotë autori. Një ndërthurje e ëndrrës së 
fëmijërisë me realitetin dhe jeta duket sikur i kalon një çast para 
syve, në mënyrë që të fotografojë sa më shumë pamje të saj për 
t’i ruajtur në arkivat e kujtimeve!

BIOGRAFIA 
Regjisori Thaer Ibrahim, lindur në Al-Hasakah në vitin 1990, i 
diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Al-Furat ka mbrojtur 
diplomën për kinematografi dhe arte në Organizatën e Përgjithshme 
të Kinemasë në Damask.
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Country:  
Israel

Year of production:  
2019

Duration:  
56 minutes

Producer: 
Katzir Productions,  
Gady Castel

Director: 
Yael Katzir

Writer: 
Dan Katzir

Yael Katzir

THE ALBANIAN CODE / BESA SHQIPTARE

SYNOPSYS:
Using unique archival footage, The Albanian Code unveils the unknown 
story of thousands of Jewish refugees who were rescued by the Muslim-
majority country of  Albania during World War II. Ennie Altaratz -Francis, 
who was saved escaping from Yugoslavia, decides to go to Albania to 
thank whoever she can. This voyage is full of surprises, as we discover how 
an entire nation saved refugees, bound by their moral code. At last, the 
Albanians get the appreciation they deserve for being the only country in 
Europe that rescued the persecuted. The film carries a universal message of 
gratitude to human-values.

BIOGRAPHY  
Yael Katzir is an independent filmmaker and professor of film and history at the Art 
School at Beit Berl Academic College. Yael set out to begin her career as Professor and 
Documentary Film Maker. Yael created and produced a series of six accompanying 
documentary films. Yael would then be appointed Head of the Audio Visual and 
Media Center of the college. During the 12 years of her running the program, over 120 
documentary films were completed and broad-casted on Israeli cable and satellite 
television stations throughout the country. Yael has served as a Guest Lecturer on subjects 
related to the Israeli documentary film industry. She was an invited guest to film festivals 
in Germany, India, Italy, Netherlands, Poland, Serbia, Spain, Turkey, United States and 
in her native Israel. In 2008 a retrospective of her work was screened at the University of 
Lucknow, in India, curated by Muslim born Dr. Navras Jaat Aafreedi.

PËRMBLEDHJE:
Duke përdorur pamje unike arkivore, dokuemntari “Besa Shqiptare” zbulon 
historinë e panjohur të mijëra refugjatëve hebrenj, që u shpëtuan gjatë Luftës 
së Dytë Botërore nga vendi me shumicë myslimane, Shqipëria. Ennie Altaratz 
-Francis, e cila u shpëtua duke ikur nga Jugosllavia, vendos të shkojë në Shqipëri 
për të falënderuar këdo që mundet. Ky udhëtim është plot me surpriza, ndërsa 
zbulojmë se si një komb i tërë shpëtoi refugjatët, i lidhur me kodin e tyre moral, 
besën. Më në fund, shqiptarët marrin vlerësimin e merituar për të qenë i vetmi 
vend në Evropë që shpëtoi të përndjekurit. Filmi mbart një mesazh universal të 
mirënjohjes ndaj vlerave njerëzore.

BIOGRAFIA  
Yael Katzir është një kineaste e pavarur izraelite dhe profesore  e filmit dhe historisë 
në Shkollën e Artit në Kolegjin Akademik Beit Berl në Izrael. Yael nisi karrierën e saj si 
Profesore dhe Krijuese e Filmit Dokumentar. Yael krijoi dhe prodhoi një seri prej gjashtë 
filmash dokumentarë shoqërues. Gjatë 12 viteve të drejtimit të saj të programit, mbi 120 
filma dokumentarë u shfaqën në stacionet televizive kabllore dhe satelitore izraelite në të 
gjithë vendin. Yael ka qenë Ligjëruese për tema që lidhen me industrinë izraelite të filmit 
dokumentar në festivalet e filmit në Gjermani, Indi, Itali, Hollandë, Poloni, Serbi, Spanjë, 
Turqi, Shtetet e Bashkuara etj.

Country:  
France 
Year of production:  
2018
Duration:  
22 minutes
Producer: 
Marie Leclere 
Director: 
Marie Leclere,  
Bruno Fromento
Writer: 
Marie Leclere,  
Bruno Fromento

Marie Leclere

RIOS PATAGONICOS / LUMENJTE E PATAGONISE

SYNOPSYS:
For several years, the association Regard sur L’Aventure has been 
organising scientific exploration and sportive expeditions. In 2018, 
the “Rios Patagonicos” expedition took 15 canyoneers to stride the 
immensity of Chilean Patagonia, in search for rivers and waterfalls.  
In the heart of Patagonian glacier valleys, all gather around a same 
desire: share a sportive and humane adventure. A trip which will 
thrill the expedition members, awake fears in commitment, and 
group cohesion. 

BIOGRAPHY  
Marie Leclère is a TV director and journalist, working for many kinds of 
programs and channels, and specialized in directing portraits, testimonials 
and interviews. Passionate by sports, outdoors, adventure and human stories, 
from individual challenge to sportive performances, “Rios Patagonicos” is her 
first independent documentary. Bruno Fromento is a member of the French 
federation of speleology. He is a cameraman for adventure films aswell, and 
the founder of the “Regard sur l’aventure” association. 

PËRMBLEDHJE:
Prej disa vitesh, shoqata Regard sur L’Aventure ka organizuar ekspedita 
shkencore dhe  sportive. Në vitin 2018, ekspedita “Rios Patagonicos” 
mori 15 kanionierë për të shkelur pafundësinë e Patagonisë së Kilit, në 
kërkim të lumenjve dhe ujëvarave.  Në zemër të luginave të akullnajave 
Patagonian, të gjithë  kanë një dëshire: të ndajnë një aventurë sportive 
dhe njerëzore. Një udhëtim i cili do të emocionojë anëtarët e ekspeditës, 
do të zgjojë frikën dhe kohezionin në grup.

BIOGRAFIA 
Marie Leclère është regjizore dhe gazetare televizive e specializuar për 
shumë lloje programesh në televizione të ndryshme dhe e specializuar në 
portrete, dëshmi dhe intervista. E apasionuar pas sportit, aventurave dhe 
historive njerëzore, nga sfida individuale deri te performancat sportive, “Rios 
Patagonicos” është dokumentari i saj i parë i pavarur. Bruno Fromento është 
anëtar i federatës franceze të speleologjisë. Ai është gjithashtu një kameraman 
për filma aventureskë dhe themelues i shoqatës “Regard sur l’aventure”.
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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 

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)

THE SHORT, EXPERIMENTAL & STUDENT FILM JURY

6. DEA for the best film (Short Film Competition)
7. DEA for the best director (Short Film Competition)

THE DOCUMENTARY FILM JURY

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

MEDIA JURY 

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

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

The festival founders also accord:
11. DEA - Gratitude Award  

(Lifetime Achievement Award)

COMPETITION AND AWARDSKONKURIMI DHE ÇMIMET

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

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

JURIA E FILMIT TË SHKURTËR, EKSPERIMENTAL 
DHE STUDENTOR AKORDON ÇMIMET:

6. DEA për Filmin e shkurtër më të mirë 
7. DEA për Filmin më të Mirë Studentor

JURIA E FILMIT DOKUMENTAR AKORDON ÇMIMIN:

8. DEA për Filmin më të Mirë Dokumentar

JURIA E MEDIAS AKORDON ÇMIMET:

9. Çmimi i Medias – Filmi i Shkurtër
10. Çmimi i Medias – Filmi i Gjatë 

Organizatorët e DEA OPEN AIR International 
FilmFestival akordojnë edhe:

11. DEA e mirënjohjes (Çmim karriere)
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JURIA E FILMIT  
ME METRAZH  

TË GJATË

THE FEATURE 
FILM JURY

Hazir Haziri 
Kryetar jurie / Head of the Jury

Prof. Hazir Haziri, është, Aktor me 
shumë role kombëtare e ndërkom-
bëtare në Film dhe Teatër, gjithashtu 
është doktor i Historisë së arteve, në 
fushën e Kinematografisë - Aktrimit 
në film, përgjatë karrierës së tij artis-
tiko-pedagogjike ka qenë pjesëmarrës 

me filma e shfaqje teatrore në shumë Festivale ndërkombëtare. 
Aktrualisht është Dekan i Fakulteti të Arteve në Universitetin e 
Prishtinës “Hasan Prishtina”

Prof. Hazir Haziri, is, Actor with many national and international 
roles in Film and Theater, is also a doctor of art history, in the field of 
Cinematography-Acting in film, throughout his artistic-pedagogical 
career has been a participant with films and theater performances in 
many International Festivals. He is currently the Dean of the Faculty 
of Arts at the University of Prishtina “Hasan Prishtina”..
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Sehad Čekić 
(Podgorica, Montenegro) 
Anëtar /Member of the Jury

Managing director of the Film Cen-
tre of Montenegro (established in 
2017)
During his career, he worked on 
many various art and film pro-
jects. He was producer on Marija 

Perović’s “Look at me” (2008) and Nemanja Bečanović’s “The 
Ascent” (2011). He produced and co-wrote “Lowdown” (2016) 
by Pavle Simonović. Professor on Faculty of Dramatic Arts in 
Cetinje, University of Montenegro on Film Production Course.
Member of the European Film Academy since 2013.
National representative of Montenegro in the Managing Board 
of Eurimages.

Drejtori menaxhues i Qendrës së Filmit të Malit të Zi (themeluar në 
2017)
Gjatë karrierës së tij, ai ka punuar në shumë projekte të ndryshme 
artistike dhe filmike. Ai ishte producent në “Shikoni mua” të Mari-
ja Perović (2008) dhe “Ngjitja” (2011) të Nemanja Bečanovi). Ai 
prodhoi dhe bashkë-shkroi “Lowdown” (2016) nga Pavle Simonovi. 
Profesor në Fakultetin e Arteve Dramatike në Cetinje, Universiteti i 
Malit të Zi Kursi i Prodhimit të Filmit.
Anëtar i Akademisë Evropiane të Filmit që nga viti 2013.
Përfaqësuesi kombëtar i Malit të Zi në Bordin Drejtues të Eurimage

Luís Diogo 
Anëtar /Member of the Jury

Luís Diogo graduated as a school-

teacher and he teaches arts since 

1994.That same year he went to 

study cinema in Oporto. He wrote 

the original screenplays from the 

Portuguese feature films A BOMBA (The Bomb) the second 

most seen Portuguese movie in 2002, and ICE that was re-

leased in 2016.

He wrote and directed the feature films PECADO FATAL (Fa-

tal Sin, 2014) and UMA VIDA SUBLIME (A Sublime Life, 218), 

which became the most awarded Portuguese movie ever with 

34 awards in 64 film festivals.

Luís Diogo është diplomuar si mësues shkolle dhe jep mësim arti që 

nga viti 1994. Po atë vit ai shkoi për të studiuar kinema në Opor-

to. Ka shkruar skenarët origjinalë nga filmat artistikë Portugezë A 

BOMBA (Bombë) filmi i dytë më i parë portugez në 2002 dhe ICE 

që u lancua në 2016. Ka shkruar dhe realizuar filmat me metrazh 

të gjatë PECADO FATAL (Fatal Sin, 2014) dhe UMA VIDA SUBLIME 

(Një Sublime Life, 218), i cili u bë filmi portugez më i vlerësuar me 34 

çmime në 64 festivale filmash.

Steffen Hacker
Anëtar /Member of the Jury

Steffen Hacker, born in 1979 in the Black 
Forest in south of Germany, graduated 
from Filmakademie Baden-Württem-
berg in 2005, directing and post pro-
ducing the commercial “Racing Beats” 
together with Alexander Kiesl as their 
diploma. Since then Steffen worked 

(as part of the directing duo “Alex & Steffen) as commercial director for 
post pro-heavy films for 14 years now - the two have brought numerous 
famous international campaigns to Stuttgart for the visual effects work 
at Unexpected GmbH, a postproduction company specializing in visual 
effects, 3D animation, CGI, and interactive and real-time media. Unex-
pected has produced numerous commercials and image films that have 
garnered various national and international awards.  He is known for his 
work in Ingenium (2018), Racing Beats (2006)  and Damnatus: The En-
emy Within (2008). 

Steffen Hacker, i lindur në 1979 në Schwarzwald në jug të Gjermanisë, u 
diplomua në Filmakademie Baden-Württemberg në 2005. 
Që nga ajo kohë Steffen punoi (si pjesë e dyshes drejtuese “Alex & Steffen) si 
drejtor komercial për filma post-të rëndë për 14 vjet tani - të dy kanë sjellë 
fushata të shumta të famshme ndërkombëtare në Stuttgart për punën e efe-
kteve vizuale në Unexpeted GmbH, një kompani pas produksionit e speciali-
zuar në efekte vizuale, animacion 3D, CGI dhe media interaktive dhe në kohë 
reale. Papritur ka prodhuar reklama të shumta dhe filma me imazhe që kanë 
fituar çmime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai është i njohur 
për punën e tij në Ingenium (2018), Racing Beats (2006) dhe Damnatus: The 
Enemy Within (2008).

Alert Çeloaliaj  
Anëtar /Member of the Jury

Ka kryer studimet për Regji teatri 
në Fakultetin e Artit Skenik ne pe-
riudhen 1991 – 1995. Qe gjate peri-
udhes se shkolles ai eshte perfshirë 
në produksione teatrore  dhe filmike 
si në Teatrin Kombëtar ashtu edhe 
pranë Albafilm. Në vitet në vijim ka 

vazhduar të jeë aktiv në teatër, film dhe televizion në pozicione si 
regjisor, aktor, prezantues spektaklesh madje edhe drejtor sheshi 
xhirimi. Paralelisht, përkushtimi kryesor gjatë kesaj periudhe ka 
qenë mësimdhënia. Prej vitit 1996 është pedagog i lëndëve Regji, 
Mjeshtri Aktori dhe Fjalë Artistike në Universitetin e Arteve. Aktu-
alisht mban edhe pozicionin e Drejtuesit te departamentit Regji, 
Regji Filmi & TV.

He studied theater directing at the Faculty of Performing Arts in the 
period 1991-1995. During the school period he was involved in theat-
rical and film productions both at the National Theater and at Alba 
Film. In the following years he continued to be active in theater, film 
and television in positions as director, actor, presenter and even di-
rector of the shooting range. In parallel, the main commitment during 
this period he has been teaching. Since 1996 he has been a lecturer 
in Directing, Master Actor and Artistic Words at the University of Arts. 
Currently he also hold the position of head of the department Direct-
ing, Film Directing & TV.
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JURIA E FILMIT 
TË SHKURTËR, 

EKSPERIMENTAL  
DHE STUDENTOR

THE SHORT, 
EXPERIMENTAL 

AND STUDENT 
FILM JURY

Franceska Olivieri 
Kryetare / Head of the Jury

Francesca Olivieri is a movie director and a screenwrit-
er. She graduated at the Facoltà di Lettere e Filosofia 
in Bologna, obtaining a Semiotic Master Degree. She 
continued her professional training  in  Paris,  where she 
worked  as  editor  and  director for the Remu creative 
agency, she collaborated as co-writer and assistant di-
rector of documentaries. She was  assistant  director  
for  different  tv  series  produced  by  Orange  TV  and  
Les  Films  d’ici,  France Télévision  and  GTV  Produc-

tions.  When  she  came  back  to  Italy  she  was  admitted  at  the  movie direction and 
screenwriting course: Fare cinema.  In 2016 she won the LuCa call, for her first screenplay for 
a feature film: Arbëria. The text was the winner also of  Sillumina  the  Siae  and  Mibac  call. 
Arbëria  has  been  chosen  as  Film d’essai by the Ministry  of  the  Italian  Culture  in  2019,  it  
was  released  in  the  same  year,  and  it  is  distributed  on Amazon Prime Video and many 
others online  platforms. Arbëria has  also participated in different Italian and International 
festivals and it is winner of the Public’s Jury Prize at the Dea Film Festival in Tirana. 

Francesca Olivieri është regjisore filmi dhe skenariste. Ajo u diplomua në Facoltà di Lettere e 
Filosofia në Bolonjë, ku kreu dhe Masterin në Semiotikë. Ajo vazhdoi trajnimin e saj profesional në 
Paris, ku punoi si redaktore dhe regjisore për agjencinë krijuese Remu, ajo bashkëpunoi si bashkë-
skenariste dhe ndihmës regjisore e dokumentarëve të Julien Selleron. Ishte ndihmëse regjisore për 
seri të ndryshme televizive të prodhuara nga Orange TV dhe Les Films d’ici, France Télévision dhe 
GTV Productions. Kur u kthye në Itali ajo ndoqi kursin e regjisë së filmit dhe skenarit: Fare kinema. 
Në vitin 2016 ajo fitoi cmimin LuCa, për skenarin e saj të parë: Arbëria. Teksti ishte gjithashtu 
fitues i cmimit Sillumina the Siae dhe Mibac. Arbëria është zgjedhur si Film d’essai nga Ministria 
e Kulturës Italiane në vitin 2019. Ajo u lançua në të njëjtin vit dhe u shpërnda në Amazon Prime 
Video dhe shumë platforma të tjera në internet. Arbëria ka marrë pjesë në festivale të ndryshme 
italiane dhe ndërkombëtare dhe është fituese e Çmimit të Jurisë së Publikut në Festivalin e Filmit 
Dea në Tiranë.

Suela Bako 
Anëtare /Member of the Jury

Suela Bako, completed full acting studies, 
at the Academy of Arts in Tirana. She has 
been part of many short and feature films  
and  theatre productions, as an actress. She 
worked as a TV director 10 years. While she 
completed the Studies in Master  Deggre 
Film & Tv  directing, at the University of Arts 
in Tirana. Several short films are written and 
directed by her:. “Light” a documentary about  
Gjon  Mili 52’ , Coowritten & coodirected by 

Suela Bako & Yllka Gjollesha 2017 , won Best documentary at DEA international 
Film Festival.”My name is Sonila”,  is now on a successful festival circuit around the 
Europe. She is working on her first feature film as a writer/director “The three of 
us”. work in progress – that won Best project in Cyprus Industry days DotOnTheM-
ap.  She also is prepearing to publish her first poetry book.  Suela Bako won the 
prize Best actress -  Nashville International Film Festival, USA, 2017, for her caracter 
Shpresa, “Bloodlands” , a long feature  by australian director Steven Kastrisioss.

Suela Bako, përfundoi studimet e plota për aktrim, në Akademinë e Arteve në Tiranë. 
Ajo ka qenë pjesë e shumë filmave të shkurtër dhe me metrazh të gjatë dhe disa 
produksioneve teatrore, si aktore. Ajo ka punuar si drejtoreshë TV 10 vjet. Ndërsa ajo 
përfundoi Studimet për Regjinë Master Deggre Film & Tv, në Universitetin e Arteve në 
Tiranë. Disa filma të shkurtër janë shkruar dhe drejtuar nga ajo:. “Dritë” një dokumentar 
për Gjon Mili 52 ‘, Coowritten & drejtuar nga Suela Bako & Yllka Gjollesha 2017, fitoi 
dokumentarin më të mirë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit DEA. “Emri im është 
Sonila”, tani është në një qark të suksesshëm të festivalit në të gjithë Evropën. Ajo është 
duke punuar në filmin e saj të parë me metrazh të gjatë si skenariste / regjisore “Ne 
të tre”. puna në progres - që fitoi projektin më të mirë në ditët e industrisë së Qipros 
DotOnTheMap. Ajo gjithashtu po përgatitet të botojë librin e saj të parë me poezi. Suela 
Bako fitoi çmimin Aktorja më e mirë - Nashville International Film Festival, SHBA, 2017, 
për karakterin e saj Shpresa, “Bloodlands”, një film me metrazh të gjatë nga regjisori 
australian Steven Kastrisioss.

Lorena Sopi
Anëtar/  
Member of the Jury

She is a Director, Screenriter 
and Producer from Kosovo. 
Shee was born on 12.12.1997 
in Prishtina - Republic of 
Kosovo. Shee studied at the 
Faculty of Dramatic Arts 

at the University of Prishtina - branch of film and television . 
She continued her studies at Yorkville University - Toronto Film 
School, where she graduated in Film Production. She has made 
over ten short movies and documentaries in Kanda, Kosovo, 
Croatia. Lorena Sopi’s films have been part of the official pro-
grams of more than 100 different festivals and have won more 
than 40 awards.

Eshtë regjisore, skenariste dhe producente nga Kosova. Ka  lindur 
më 12.12.1997 në Prishtinë – Republika e Kosovës. Ka studiuar në 
Fakultetin e Arteve Dramatike në Universitetin e Prishtinës  - Dega 
e Regjisë së Filmit dhe Televizionit. Ka vazhduar studimet në  
Yorkville University – Toronto Film School, ku ka diplomuar degën e 
Produksionit të Filmit. Ka realizuar  mbi dhjetë filma të shkurtër dhe 
dokumentar në Kanda, Kosovë, Kroaci. Filmat e Lorena Sopit, kanë 
qenë pjesë e programeve zyrtare të më shumë se 100 festivaleve të 
ndryshme ndërkombëtare dhe  kanë fituar më shumë se 40 çmime.
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JURIA E FILMIT 
DOKUMENTAR

DOCUMETARY 
FILM JURY

Florin Kelmendi 
Kryetar / Head of the Jury

Florin Kelmendi has over 40 years of experience in 
journalism: he is the co-founder of Radio Television 
RTV 21 in Kosovo and TV 21 in Macedonia. He is the di-
rector of cultural-artistic and documentary programs in 
this media. From 1979, until the violent closure of RTP 
by the Serbian government, he worked as a journalist, 
program director and Editor of the Morning and Night 
Program Editorial Board at Radio Prishtina and author 
/ host of several programs at RTV Prishtina. In the 90’s 
he worked as a correspondent for TV Victoria in New 

York and in 1998/99 as editor-in-chief and director of the first Albanian Internet radio, Radio 
21. In collaboration with Internews - USA, he realized as an executive co-producer the docu-
mentary film series “ Kosova @: A view from Inside ”. He was certified as a journalism trainer 
at the BBC Trust, has lectured at the Faculty of Journalism “Faik Konica” and is responsible 
for training journalists at RTV21. He is the author and director of several documentaries on 
TV-21, author and director of the first Albanian satirical cabaret and other satirical programs 
on RTV-21. He writes prose and has published the collection of short stories “Stop the trains” 
and the novel “Murder in the frame”.

Florin Kelmendi ka një përvojë mbi 40-vjeçare në gazetari: është bashkëthemelues i 
Radiotelevizionit RTV 21 në Kosovë dhe i TV 21 në Maqedoni. Është drejtor i programeve kulturore-
artistike dhe dokumentare në këtë media.  Nga viti 1979, deri në mbylljen e dhunshme të RTP 
nga pushteti serb, punoi gazetar, drejtues programesh dhe Redaktor i Redaksisë së Programit të 
Mëngjesit dhe të Natës në Radio Prishtinë dhe autor/drejtues i disa programeve në RTV Prishtina. 
Në vitet 90-të punoi si korrespondent për TV Viktoria në Nju Jork dhe në 1998/99 si kryeredaktor 
dhe drejtor i radios së parë shqiptare në Internet, Radios 21. Në bashkëpunim me Internews – 
SHBA, realizoi si bashkëproducent ekzekutiv serinë e filmave dokumentarë “Kosova@: A view from 
Inside”. U certifikua si trajner i gazetarisë në BBC Trust, ka ligjëruar në Fakultetin e Gazetarisë “Faik 
Konica” dhe  përgjigjet për trajnimin e gazetarëve në RTV21. Eshtë autor dhe drejtues i disa serive 
dokumentarësh në TV-21, autor dhe drejtues i kabaresë së parë satirike shqiptare dhe programeve 
të tjera satirike në RTV-21 Shkruan prozë dhe ka botuar përmbledhjen e tregimeve “Ndalni trenat” 
dhe romanin “Vrasje në kornizë.

Ben Andoni
Anëtare /Member of the Jury

Ben Andoni was born in Tirana. He studied Ge-
ography-History in Faculty of History Philology 
and worked firstly at the National Hydro-mete-
orological Institute. Since 1996 his main profes-
sion has been as a journalist. He wrote firstly for 
the newspaper “Koha Jone”. At 1998 was Cultural 
Editor of the newspapers “Gazeta Shqiptare” and 
after “Korrieri”; Chief Editor of the weekly politi-
cal magazine “ABC” and Deputy Chief Editor of 
the magazine “MAPO” and weekly “Java”, Political 
Magazine. He was also correspondent of the Bel-

grade news agency BETA and of other foreign agencies and newspapers. Currently, He 
is collaborating with ORF, Austrian National Radio Television. He is working regularly 
for columns concerned national politics and Kosovo’s issue. He translated from Serbian, 
Croatian and English literature more than 20 prominent authors. He has prepared 5 per-
sonal books concerned history, publicity and geography issues and co-authors in some 
reports of Civil Society. Also, He is representing Albania in some international activities 
concerns Civil Society as panellist and moderator.   

Ben Andoni ka lindur në Tiranë. Ai studioi Gjeografi-Histori në Fakultetin e Filologjisë dhe 
Historisë dhe punoi së pari në Institutin Kombëtar të Hidro-Meteorologjisë. Që nga viti 1996, 
profesioni i tij kryesor është gazetaria. Ai shkroi së pari për gazetën “Koha Jonë”, ku pak më 
vonë ishte redaktor i Kulturës dhe pastaj i Kosovës. Në vitin 1998 ishte redaktor i  Kulturës së 
gazetave “Gazeta Shqiptare” dhe pas “Korrieri”. Më pas ishte kryeredaktor i revistës politike 
javore “ABC” dhe zëvendës- kryeredaktor i revistës “MAPO” dhe asaj  “Java”, revistë politike. 
Ai shërbeu gjithashtu edhe si korrespondent i agjencisë së lajmeve të Beogradit BETA dhe 
pati bashkëpunime me shumë agjenci dhe gazeta të huaja. Aktualisht, po bashkëpunon me 
ORF-në (Radio-Televizionin Kombëtar të Austrisë) dhe me RTSH-në. Ai është i angazhuar 
dhe punon rregullisht për kolonat që kanë të bëjnë me politikën kombëtare dhe çështjen e 
Kosovës. Ai përkthen nga letërsia serbe, kroate dhe angleze, prej të cilëve sot ka më shumë 
se 20 autorë të shquar. Ai ka përgatitur 5 libra personalë që kanë të bëjnë me historinë, 
publicitetin dhe çështjet e gjeografisë dhe është bashkë-autor në disa raporte të Shoqërisë 
Civile. Gjithashtu, përfaqësoi Shqipërinë në disa aktivitete ndërkombëtare të shoqërisë civile 
si panelist dhe moderator.

Luljeta Progni 
Anëtar /  
Member of the Jury

Luljeta Progni, journalist, 

currently the author of the 

show “Vetting” on ABC 

News. Screenwriter of a 

series of documentaries on 

topics from the communist 

dictatorship, among which: “Azizi”, the story of suffering in the 

internment camp in Tepelena in the years 1948-1954. “White 

Sheets”, a short documentary, based on the story of Max Velos 

his experiences in Spaç prison (Awarded third prize at the 7th 

International Documentary Film Festival Ierapetra Greece (1-8 

August 2020), in the Short Documentary category). Rated at the 

TIF Audience Award.

Luljeta Progni, gazetare, aktualisht autore e emisionit “Vetting” 

në ABC News. Skenariste e nje cikli dokumentaresh me teme nga 

diktatura komuniste, ndër të cilët: “Azizi”, historia e vuajtjeve në 

kampin e internimit në Tepelenë në vitet 1948-1954.  “Çarçafët e 

bardhë”,  dokumentar i shkurtër, bazuar mbi tregimin e Maks Velos 

përjetimet e tij në burgun e Spaçit ( I vlerësuar me me çmimin e tretë 

në Festivalin e 7-të Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar Ierapetra 

Greqi (1-8 Gusht 2020), në kategorinë e Filmit Dokumentar të 

Shkurtër). I vlerësuar me çmimin e audiences ne TIF.
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Rezear Xhaxhiu  
Kryetar / Head of the Jury

Rezear Xhaxhiu, journalist, TV moderator and 
author of programs. Currently host of the 
show “Me Xhaxhiun” on Fax TV. He graduat-
ed in literary language in 1984. After a course 
in diplomacy he was appointed, in 1987 as 
secretary of culture and press at the Albani-
an embassy in Bucharest where he remained 
until 1991. After returning to Albania he de-
voted himself to journalism. Initially as a re-

porter at Radio Tirana and then as a journalist and presenter in the daily press 
as the newspaper “Republika” AKS magazine and Gazeta Shqiptare. In 1998, 
Xhaxhiu took over the management of the news department at the first private 
television station Telearberia, where he remained until 2005. From this year 
and for the following years, he directs the daily show “Zip” on Vizion Plus. Then 
it goes on News24 television with the show “Night with Xhaxhiu” to continue 
from 2018 until today on Fax News with a daily talk show called “Me Xhaxhiun”

Rezear Xhaxhiu, gazetar, moderator televiziv dhe autor programesh. Aktualisht 
drejtues i emisionit “Me Xhaxhiun” në Fax TV. Ka mbaruar studimet për gjuhë-
letërsi në vitin 1984. Pas një kursi për Diplomaci emërohet në vitin 1987 si Sekretar 
kulture dhe shtypi në Ambasadën shqiptare në Bukuresht, ku qëndroi deri në vitin 
1991. Pas kthimit në Shqipëri i kushtohet gazetarisë. Fillimisht punon si reporter 
në Radio Tirana e më pas gazetar dhe drejtues në shtypin e përditshëm si gazeta 
“Republika” revista AKS dhe Gazeta Shqiptare. Në vitin 1998 Xhaxhiu mori drejtimin 
e Departamentit të lajmeve ne televizionin Arbëria, ku qëndroi deri në vitin 2005. 
Në pesë vitet në vijim drejtoi emisionin e përditshëm “Zip” në Vizion Plus. Më pas 
kaloi në televizionin News24 me emisionin “Natë me Xhaxhiun” për të vijuar nga viti 
2018 deri sot në Fax News me një talk show të përditshëm, të titulluar “Me Xhaxhiun”

Monika Shoshori 
Stafa 
Anëtare /Member of the Jury

Monika Stafa, journalist, author 
/ moderator and researcher. She 
completed her master’s degree 
at the University of Tirana for the 
contemporary political history of 
the Albanian state (2007). She 
completed her education with 

postmaster studies at the European School of Politics (2008). Qual-
ified as experts in the field of print and visual media. She has partici-
pated in dozens of national and international conferences and sym-
posia where she has presented her research papers on certain topics 
with a contemporary focus. Author and performer of the weekly col-
umn “Book Showcase” on Top Channel. She is the author of more 
than 120 documentaries on history, culture and art. 

Monika Stafa, gazetare, autore/moderatore dhe kërkuese shkencore. 
Studimet e shkallës së masterit i kreu në Universitetin e Tiranës për 
historinë politike bashkëkohore të shtetit shqiptar (2007). Formimin e 
saj e plotësoi me studime të shkallës postmaster në Shkollën Politike 
Europiane (2008). Eksperte në fushën e medias së shkruar dhe vizive. 
Ka marrë pjesë në dhjetra konferenca e simpoziume kombëtare dhe 
ndërkombëtare ku ka paraqitur punimet e saj hulumtuese në tema të 
caktuara me fokus bashkëkohor. Autore dhe realizuese e rubrikës së 
përjavshme “Vitrina e Librit“ në Top Channel. Është autore e më shumë 
se 120 dokumentarëve me temë nga historia, kultura dhe arti.

Jonida Shehu  
Anëtar / Member of the Jury

Jonida Shehu  is  a Albanian 

Journalist, moderator and author. 

She has studied journalism 

and worked in TV for 18 years. 

Her experience in tv includes 

various television formats from information to education and 

entertainment.

Jonida Shehu është gazetare, moderatore dhe autore shqiptare. Ka 

kryer studimet në degën e Gazetarisë, në Universitetin e Tiranës dhe 

punon prej 18 vjetësh në televizion.

Eksperienca e saj në televizion përfshin formate të ndryshme televizive 

nga informacioni tek edukimi dhe argëtimi.
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DEA E MIRËNJOHJES 
2020

Ibrahim Muçaj
Regjisor

Ibrahim Muçaj u lind në Vlorë në vitin 1944, ku përfundoi dhe arsimin e mesëm, për t’u 
diplomuar më pas në Institutin e Lartë të Arteve për aktrim në vitin 1968.

Në krye të herës ai punoi si asistent regjisor në krahë të regjisorëve të njohur si Viktor Gjika, 
Pirro Milkani apo Muharrem Fejzo, në filmat “I teti në bronz”; “Kur zbardhi një ditë” apo 
“Gunat përmbi tela”.

Si regjisor i pavarur krijimtaria e tij nis me filmat dokumentarë “Kënga e re” në vitin 1971 
dhe “Jeta e një përmendoreje” në 1974-ën. Filmi “Dimri i fundit”, i nderuar në vitin 1975 
me Çmimin për regjinë më të mirë në Festivalin e Dytë të Filmit Artistik Shqiptar, shënon 

deputimin e parë të Ibrahim Muçajt si regjisor në filmin artistik. Ai pati një bashkëpunim të ngushtë me regjisorin Kristaq Mitro, 
me të cilin ndajnë një krijimtari të pasur kinematografike.

Në vitin 1987 u nderua me titullin “Artist i Merituar”. Krijimtaria filmike që mban vulën e Ibrahim Muçajt si regjisor përmbledh një 
numër filmash të njohur si “Tokë e përgjakur”, “Nusja dhe shtetrrethimi”, “Liri a vdekje”, “Njeriu i mirë”, me të cilin fitoi kupën e 
Festivalit të Pestë të Filmit Artistik, “Apasionata”, “Duaje emrin tënd” apo “Një djalë dhe një vajzë” në vitin 1990. Nga viti 1995-
1997 ishte drejtor i studios “Alba Film” apo ish-Kinostudios Shqipëria e Re.

OGRAFIA

FILMOGRAFIA

Regjisor
• Dëshpërimisht - (2000)

Bashkëregjisor
• Një djalë edhe një vajzë - (1990)
• Telefoni i një mëngjesi - (1987)
• Duaje emrin tënd - (1984)
• Apasionata - (1983) 
• Njeriu i mirë - (1982)
• Në prag të lirisë - (1981)
• Liri a vdekje - (1979)
• Nusja dhe shtetërrethimi - (1978)
• Dimri i fundit - (1976)
• Tokë e përgjakur - (1976)

Skenarist
• Në prag të lirisë - (1981)
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Ibrahim Muçaj
Director

Ibrahim Muçaj was born in Vlora in 1944, where he also completed his secondary education. 
Later he studied acting at the Higher Institute of Arts in Tirana and graduated in 1968.

At first he worked as an assistant director alongside well-known directors such as Viktor 
Gjika, Pirro Milkani or Muharrem Fejzo, in the films “The Eighth in Bronze”; “When it dawned 
one day” or “Guns on the wire”.

As an independent director, his work began with the documentaries “New Song” in 1971 
and “Life of a Monument” in 1974. The film “Last Winter”, honored in 1975 with the Award 
for Best Director at the Second Albanian Artistic Film Festival, marks the first deputation  
of Ibrahim Muçaj as a director in feature film. 

He had a close collaboration with director Kristaq Mitro, with whom they share a rich cinematic creativity.

In 1987 he was honored with the title “Merited Artist”. Ibrahim Muçaj’s film creativity as a director summarizes a number of very 
well-known films, such as “Bloody Land”, “The Bride and the Siege”, “Freedom or Death”, “The Good Man”, with which he won 
the cup of the Fifth Artistic Film Festival, “Passion”, “Love Your Name” or “A Boy” and a girl ”in 1990. From 1995-1997 he was 
the director of the studio“ Alba Film ”or former Film Studio “New Albania”.

GRATITUDE AWARD 
2020 OGRAFIA

Filmography

Director
• Desperately - (2000)

Co-director
• A boy and a girl - (1990)
• One Morning Phone - (1987)
• Love your name - (1984)
• Apasionata - (1983) 
• The Good Man - (1982)
• On the verge of freedom - (1981)
• Freedom or Death - (1979)
• The Bride and the Siege - (1978)
• The Last Winter - (1976)
• Bloody Earth - (1976)

Screenwriter
• On the Threshold of Freedom - (1981)
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Drejtor Festivali/Themelues  

Festival Director/Founder: 

Edmond Topi (regjisor, producent / director, producer)

Drejtore artistike

Artistic Director: 

PhD Mirela Oktrova (studjuese, gazetare – researcher, journalist)

Drejtor i Programit të Filmit të Gjatë

Genc Përmeti

Drejtore e Programit të Filmit 

Dokumentar

Eda Merepeza

Drejtore e Programit të Filmit të 

Shkurtër

Ajola Daja

Drejtor i Programit të Filmit Studentor

Elis Mataj

Koordinatore/Coordinator:  

Evi Gjoni

Creative Designer

Gejsi Tafa

Multimedia Designer

Eliodor Markja

Faqja e Internetit/ Website: 

Ani Tomçini

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: iMedia - www.imedia.al
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