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Pasqyra ku shpesh shohim vetveten...
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.
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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.

Erion Veliaj
Kryetari i bashkisë Tiranë

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 COVID-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 qytetarët.
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 falënderoj organizatorët për punën e mirë. Shpresojmë, që vitin
tjetër 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.

The mirror where we often see ourselves…
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.

Mayor of Tirana

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 opportunity 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 hope 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.
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Erion Veliaj

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.
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FRIKA SI SFIDË DHE
SFIDA SI TRADITË…!
Kinemaja po përpiqet të kapërcejë një krizë
të rëndë ...
Këtë herë me karakter global...
Kjo nuk është e para krizë...
Edmond TOPI
Nuk është madje as e para krizë globale...
Po ndryshe nga paraardhëset - jashtë saj ose pjesërisht brenda
saj, kjo krizë kërcënoi dhe ende kërcënon motivin e ekzistencës
së kinemasë në kohët moderne...,
dëshirën për të konsumuar filmin së bashku…
Bota e profesionistëve dhe bota e publikut u gjendën të sfiduar
në mënyra të ndryshme...
Profesionistët – u sfiduan me pamundësi krijimi, angazhimi,
shprehjeje apo lirie në sheshin e xhirimit…
Publiku - u sfidua me privim…
Vendin e kohës së kaluar cilësisht së bashku, ende vazhdon ta
zërë pjesërisht frika nga njëri-tjetri…
Megjithë përpjekjet për rezistencë dhe masat mbrojtëse sfida
e frikës nga komuniteti që parakupton dhe motivon kinemaja,
ende vazhdon të tkurrë sipërmarrjet e produksionet, ndërsa
komunikimi i profesionistëve me publikun, kritikën dhe njëritjetrin strehohet gjithnjë e më shumë në virtualitet...
Goditja globale ka megjithatë pamjen e vet lokale...
•
Kush nuk konsumon kinema – nuk e ndien mungesën e saj...
•
Kush rritet me kinemanë – nuk jeton dot pa të...

Në kushtet, kur pandemia ndjek zig-zaget e saj dhe planifikimi
ynë ka frymën e valëve të saj, festivalet e filmit – realisht apo
virtualisht - vijojnë të mbeten jo vetëm alternativë e sigurtë e
konsumit të organizuar të filmit dhe mendimit të specializuar për
të, por edhe një modus mbijetese për kinemanë në periudhën
kalimtare midis së djeshmes dhe të nesërmes.
Në këtë mision të përbashkët me sivëllezërit e vet – jashtë, por
veçanërisht brenda kufijve - ndihet edhe ky festival, i cili për të
tetën herë hap sërish dyert e veta
•
për produktet filmike prestigjoze nga vendi, rajoni, Europa
dhe bota,
•
për katër juri profesionistësh nga vendi dhe nga bota
•
për studentët, pedagogët dhe produktet e katër akademive
të filmit
•
për kineastët, mediat dhe publikun filmdashës
Realisht, virtualisht apo në të dyja format njëkohësisht,
komunikimi artistik dhe profesional me filmin dhe për filmin do
të gjejnë këto ditë hapësirë maksimale në jetën e pjesëmarrësve
dhe publikut të tyre...
Le t’i dorëzohemi të gjithë kinemasë…!
Le të harrojmë, të mendojmë, të entusiasmohemi dhe të
revoltohemi sërish të gjithë së bashku në kinema...!
Le të fillojë magjia!
Festival të mbarë!

Edmond TOPI

Drejtor i Festivalit

FEAR AS CHALLENGE AND
CHALLENGE AS TRADITIONS…!
As we face the ups and downs of the pandemic and our planning
follows in its footsteps, film festivals - literally or virtually - continue
to remain not only a safe alternative to organized film consumption
and specialized thinking about it, but also a survival mode for
cinema in the transitional period between yesterday and tomorrow.
In this joint mission with other film festivals - abroad, but especially
within the borders - the DEA OPEN AIR International Film Festival
reopens its doors for the eighth time:
• for prestigious film products from the country, the region, Europe
and the world,
• for four juries of professionals from the country and the world
• for students, docents, and products of four film academies
• for filmmakers, media, and film-loving public
In real form, in virtual form or in both forms at the same time, the
artistic and professional communication with the film and about
film will find these days maximum space in the life of the festival
participants and their audience ...
Let’s give it completely to the cinema…!
Let’s forget, think, get excited and revolt all together again in the
cinema…!
Let the magic begin!
Have a nice festival!

Edmond TOPI
Director of the Festival
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The cinema is trying to overcome a serious
crisis ...
This time a global crisis ...
This is not the first cinema crisis ...
Edmond TOPI
It is not even its first global crisis ...
But in contrast to its previous crises - outside it or partially inside it,
this crisis threatened and still threatens the motive of the existence
of cinema in modern times ...,
the desire to consume the film together…
The world of professionals and the world of the public were found
challenged in different ways ...
Professionals - challenged by impossibility of creation, engagement,
expression, or freedom on the set…
Public - challenged with deprivation…
The place of time spent qualitatively together, still partially occupied
by fear of each other…
Despite resistance efforts and safeguards, the challenge of the
fear of the community that cinema presupposes and motivates
continues to shrink ventures and productions, while professionals’
communication with the public, criticism and each other is
increasingly housed in virtuality
The global shock, however, has its own local appearance ...
•
Who does not consume cinema - does not miss it ...
•
Who grows up with cinema - cannot live without it ...

EDICIONI I TETË …
Në datat 15 deri më 19 Tetor 2021, Festivali Ndërkombëtar
i Filmit Dea Open Air do të zhvillojë edicionin e tij të tetë.
Edhe këtë herë në kryeqytet!
Pas pesë vitesh të suksesshme në Sarandë, DEA
vjen këtë vit për herë të tretë edhe në Tiranë, për
ta ndarë ofertën filmike dhe ekspertizën profesionale evropiane edhe me publikun, studentët
dhe kineastët kryeqytetas!
DEA mbetet edhe këtë vit OPEN AIR.
Programi i mbrëmjes së konkurimit kryesor të
festivalit, Filmit me Metrazh të Gjatë ofrohet
në Kinema DEA OPEN AIR 1 – në Amfiteatrin e
Universitetit të Arteve. Po ashtu Programi i Filmit të Shkurtër dhe Programi i Filmit Studentor.

Në Kinema DEA OPEN AIR 1– në Amfiteatrin e Universitetit të Arteve organizohet edhe Ceremonia zyrtare e Hapjes si
edhe Mbrëmja Gala e Ndarjes së Çmimeve të Edicionit VIII të
DEA OPEN AIR International Filmfestival Tiranë – 2021.
Programi i pasdites në konkurimin kryesor të festivalit, Filmit
me Metrazh të Gjatë ofrohet në Kinema DEA OPEN AIR 2 –
Salla Black Box e Universitetit të Arteve.
Programi i Filmit Dokumentar ofrohet në Kinema DEA OPEN
AIR 3 - Salla Black Box 2 e Universitetit të Arteve.
Programi CineKO, me fokus kinemanë kosovare do të ofrohet çdo mbrëmje në kuadrin e shfaqjeve publike të filmit në
Qendër të Tiranës.
Numri i aplikantëve të DEA OPEN AIR ka ardhur në rritje nga
viti në vit. Edhe edicioni i sivjetëm konfirmon të njëjtën tendencë rritëse.

Të gjithë pjesëmarrësit kanë aplikuar në platformat Film
Freeway dhe Festhome ose në rrugë të drejtpërdrejtë në
adresën e Festivalit.
Aplikuesit vijnë jo vetëm nga vendet evropiane, por edhe më
gjerë, duke i dhënë aplikimit – si në edicionet paraardhëse –
gjeografi ndërkontinentale.
Filmat e paraqitur dhe autorët që marrin pjesë në konkurim i
janë nënshtruar fillimisht seleksionimit paraprak të komisioneve ndërkombëtare, të mbyllur në fund të muajit Mars 2021.

Pas ndërprerjes së vjetshme, të diktuar prej kushteve të pandemisë, në kuadrin e Edicionit VIII të DEA OPEN AIR International Film Festival rifillon aktivitetin e vet Akademia DEA, në
kuadrin e së cilës në datat 16-19 Tetor 2021 organizohet Takimi Rajonal i Shkollave të Filmit. Këtë vit pjesëmarrësit vijnë
nga Prishtina (Departamenti i Regjisë së Fimit dhe Televizionit
të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës), Shkupi
(Akademia Europiane e Filmit në Shkup), Bratislava (Fakulteti i
Filmit dhe Televizionit i Akademisë së Arteve Performuese në
Bratislavë) dhe Tiranë (Departamenti i Filmit dhe Televizionit
të Universitetit të Arteve në Tiranë). Rendi i ditës parashikon
ofrimin e një programi të posaçëm të studentëve të shkollave pjesëmarrëse të filmit (3 orë program të përditshëm),
shoqëruar me prezantimin e ofertës akademike e kulturore
përkatëse si edhe tryeza të rrumbullakëta për problemet
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Në garë për Çmimet DEA komisionet e përzgjedhjes paraprake kanë menduar të përfshijnë në programin e sivjetëm
gjithsej 56 filma, nga të cilët 7 në Seksionin e filmit me metrazh të gjatë ose konkurimin kryesor, 3 në programin Cine
KO, 15 në Seksionin e filmit të shkurtër, 15 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.
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rajonale të kinemasë dhe formimit të kineastëve të rinj. Takimi do të zhvillohet në mjediset e Akademisë DEA – Galeria
FAB e Universitetit të Arteve dhe në sallën Black Box 2 të
Universitetit të Arteve.
Edicioni i Tetë i DEA OPEN AIR International Film Festival
zhvillohet me mbështetjen e “Bashkisë Tiranë, Ministrisë së
Kulturës së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Kulturës së
Republikës së Shqipërisë dhe Universitetit të Arteve” 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 shumëdimensional, që kinemaja
gjithnjë premton dhe realizon, do të jenë edhe këtë vit të
dytë pandemie 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

THE EIGHTH EDITION …
Starting from 15th to 19th October 2021, DEA OPEN AIR International Film Festival will launch its eighth edition. Even this
time in the capital!
After five successful years in Saranda, DEA is
coming this year for the third time to Tirana to
share the European film and professional expertise with the public, students and filmmakers
of the capital city!

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

The official Opening Ceremony as well as the Gala Evening of
the Awards VIII of DEA OPEN AIR International Film Festival Tirana – 2021 also will be organized at the DEA OPEN AIR Cinema 1 – in the Amphitheater of the University of Arts.
The afternoon program of the main competition of the festival,
Feature Film Competition will be offered at the DEA OPEN AIR
Cinema 2 - Black Box Hall of the University of Arts.
The Documentary Film Program is offered at the DEA OPEN AIR
3 Cinema - Black Box Hall 2 of the University of Arts.
The CineKO program, with a focus on the Kosovo cinema, will be
offered every evening in the framework of public film screenings
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DEA remains an OPEN AIR Festival this year as
well.

The evening program of the main competition of the festival,
Feature Film will be offered at the DEA OPEN AIR 1 Cinema - in
the Amphitheater of the University of Arts. Also the Short Film
Program and the Student Film Program as well.

in the Center of Tirana.
The number of applicants for DEA OPEN AIR has grown from
year to year. This year’s edition also confirms the trend.
All participants have applied either on the Film Freeway and
Fest home platforms or directly to the Festival address.
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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 March.
The pre-selection commissions have included in this year’s program a total of 56 films, of which 7 in the Full Feature Section

or Main Competition, 3 in the Cine KO Program, 15 in the Short
Film Section, 15 in the Student Film Section and 16 in the Documentary Film Section. The Categorization reflects the nature of
creativity and profile of different authors.
After the interruption of last year, dictated by the conditions
of the pandemic, in the framework of the DEA Academy in
this year will be also organized the Regional Meeting of Film
Schools (16th-19th October 2021). This year, the participants
come from Prishtina (Department of Film Directing and Television of the Faculty of Arts of the University of Prishtina),
Skopje (European Film Academy of Skopje), Bratislava(Film and Television Faculty of The Academy of Performing
Arts in Bratislava) and Tirana (Film and Television Department of the University of Arts in Tirana). The agenda includes
the organization of a special section of film school students
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(3 hours of daily program), accompanied by the presentation of
the academic and cultural offer of the participating film schools
as well as roundtables for discussion about the regional film industry and the education of the young filmmakers. the Regional
Meeting of Film Schools 2021 will be held in the DEA Academy
Area - FAB Gallery of the University of Arts and in the DEA OPEN
AIR Cinema 3 - BLACK BOX 2 of the University of Arts.
The eighth edition of the International Film Festival DEA OPEN
AIR is supported by the “Municipality of Tirana, Ministry of
Culture of the Republic of Kosovo, Ministry of Culture of the
Republic of Albania and University of Arts”.

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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PROGRAM
15 – 19 TETOR 2021
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E PREMTE
DATË 15. TETOR 2021
 Ora 18.00
Hapësira e DEA OPEN AIR – Tiranë
- Pritja e mirëseardhjes për miqtë e
Edicionit VIII të Festivalit Ndërkombëtar
të Filmit DEA OPEN AIR - Tiranë 2021
- Të ftuar të posaçëm: autorët e
ekspozitës fotografike ETNO 2021 Kurator Ardian Fezollari
Kinema DEA OPEN AIR 1 - AMFITEATRI i
Universitetit të Arteve
 Ora 19.00
Hapësira e DEA OPEN AIR – Tiranë
Hapja zyrtare e Edicionit VIII të Festivalit
Ndërkombëtar të Filmit DEA OPEN AIR Tiranë 2021
Kinema DEA OPEN AIR 1 - AMFITEATRI i
Universitetit të Arteve
 Ora 20:00
PROGRAMI I FILMIT ME
METRAZH TË GJATË – jashtë konkurimi
1. Galaktika Andromeda - 80 Minuta,
More Raca, Kosovë 2020
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI i
Universitetit të Arteve

 Ora 20:00
PROGRAMI CINE-KO
– Ditët e filmit kosovar
1. Galaktika Andromeda - 80 Minuta,
More Raca, Kosovë 2020
Kinema DEA OPEN AIR 4 – Shfaqje
publike filmi në qendër të Tiranës

E SHTUNË,
DATË 16. TETOR 2021
 Ora 09.00 – 12.00
Akademia DEA – Takimi ndërkombëtar i
akademive të filmit
Prezantimi i Departamentit të Regjisë
së Filmit dhe Televizionit të Fakultetit të
Arteve të Universitetit të Prishtinës
Kinema DEA OPEN AIR 3 – Salla BLACK
BOX 2 e Universitetit të Arteve
Mjediset e Akademisë DEA - Galeria FAB
e Universitetit të Arteve
 Ora 11.00
PROGRAMI I FILMIT DOKUMENTAR
1. Mbijetesa dhe shkolla – Ilir Kabashi,
Kosova 2021, 20 Minuta

Sekular. Lindja e Mesme e padukshme
– Hashim Almadani, Spanjë 2020, 52
Minuta
3. Hijet e fëmijërisë tënde – Mikhail
Gorobchuk, Federata Ruse 2021, 22
Minuta
4. Ana tjetër e lumit – Antonia Kilian,
Gjermani 2021, 90 Minuta
5. Buzë greminës – Rina Papish, Izrael
2021, 51 Minuta.
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve ON LINE –
Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR
2.

 Ora 13.00
PROGRAMI I FILMIT STUDENTOR
1. Polic - Roman Sinitsyn, Federata Ruse
2020, 6 Minuta
2. Zhawty - Hsiu Hui-Wang, Taivan 2021,
29 Minuta
3. Jashtë rrezes së dritës - Sebastian
Plasencia, Peru 2020, 15 Minuta
4. Tenxherja - Gilberto Polo Pacheco,
Venezuelë 2020, 6 Minuta

Rruga e një mbëmjeje - Pranav Kumar
Radharkrishnan, Republika Çeke
2021,17 Minuta.
Mjediset e Akademisë DEA - Galeria FAB
e Universitetit të Arteve

5.

 Ora 17:00
PROGRAMI I FILMIT ME
METRAZH TË GJATË
1. Bisedë me qiellin yjor - Yurugu
Matsumoto, Japoni 2019, 119 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve

 Ora 19:00
PROGRAMI CINE-KO
– Ditët e filmit kosovar
1. Një histori Prishtine - 85 Minuta,
Burbuqe Berisha, Kosovë 2018
Kinema DEA OPEN AIR 4 – Shfaqje
publike filmi në qendër të Tiranës

E DIELË,
DATË 17. TETOR 2021
 Ora 09.00 – 12.00
Akademia DEA – Takimi ndërkombëtar i
akademive të filmit
Prezantimi i Akademisë Europiane të
Filmit në Shkup
Kinema DEA OPEN AIR 3 – Salla BLACK
BOX 2 e Universitetit të Arteve
Mjediset e Akademisë DEA - Galeria FAB
e Universitetit të Arteve
 Ora 11.00
PROGRAMI I FILMIT DOKUMENTAR

Shtegtimi i dhenve - Vasjan Lami,
Shqipëri 2021, 60 Minuta
2. Në emër të Vjosës – Mathias Leupold,
Eric Berg, Gjermani 2021, 15 Minuta
3. Rojtarët e lumit – Zoritsa Marinkovich,
Serbi 2020, 54 Minuta
4. Mirësevini në Çernobil - Alexandra
Gilbert, Mbretëria e Bashkuar 2020, 10
Minuta
5. Kur dashuria bëhet tabu – Demian
Saldana, Meksikë 2021, 80 Minuta
6. Qentë – Josefien van Kooten, Holandë
2020, 26 Minuta.
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve ON LINE –
Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR
1.

 Ora 13.30
PROGRAMI I FILMIT STUDENTOR
1. Kllouni - Vladimir Feklenko, Federata
Ruse 2020, 4 Minuta
2. Noa - Dekel Nitzan, Izrael 2019, 25
Minuta
3. Viktoria - Alejandra Perea Martín,
Spanjë 2019, 8 Minuta
4. Lindje-Perëndim - Natalia Koniarz,
Poloni 2021, 20 Minuta
5. Pamje - Roman Pivovarník, Sllovaki
2021, 18 Minuta.
Mjediset e Akademisë DEA - Galeria FAB
e Universitetit të Arteve
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 ORA 15.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR
1. Lojë pa hile - Besnik Prekazi, Kosovë
2020, 10 Minuta
2. Fëmija i dëbuar - Ioannis Makro, Greqi
2019, 17 Minuta
3. Biri i zjarrtë - Martin Oliveros Heinze,
Shqipëri 2020, 15 Minuta
4. Nga këtu atje - Georgi Martev, Bullgari
2021, 16 Minuta
5. Ndjeshmëri - Doug Roland, SHBA
2020, 18 Minuta
6. Pipo dhe dashuria e verbër - Hugo Le
Gourrierec, Francë 2020, 12 Minuta.
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve

 Ora 19:00
PROGRAMI I FILMIT ME
METRAZH TË GJATË
1. Brighton Nr. 4 - Levan Koguashvili,
Georgji 2020, 95 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI i
Universitetit të Arteve
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PROGRAM 15 – 19 TETOR 2021
 ORA 15.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR
1. Sonja - Ambra Cani, Shqipëri, 2020,
12 Minuta
2. Klod - Giuseppe Marco Albano, Itali
2020, 15 Minuta
3. Lufta ime e fshehtë - Kevin R. Phipps,
SHBA 2019, 27 Minuta
4. Film pa zë - Melo Viana, Brazil 2020,
15 Minuta
5. Ndryshim klime - Jasemin Demirci,
Norvegji 2020, 20 Minuta
6. Kokëdhimbje - Hyejin Kim, Korea e
Jugut 2020, 10 Minuta.
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve
 Ora 17:00
PROGRAMI I FILMIT ME
METRAZH TË GJATË
1. Metamorfozë në thertore - Javad
Daraei, Republika Islamike e Iranit 2021,
76 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve
 Ora 19:00
PROGRAMI I FILMIT ME

E HËNË,
DATË 18. TETOR 2021

 Ora 11.00
PROGRAMI I FILMIT DOKUMENTAR
1. 101 role 102 jetë, Bajrush Mjaku - Filip
Herin, Maqedonia e Veriut 2021, 80
Minuta
2. Rruga ime cigane – Vilma Kartalska,
Bullgari 2021, 28 Minuta
3. Spiro dhe Qarku i Vdekjes – Lino
Kafidas & Dimitris Kafidas, Greqi 2021,
56 Minuta
4. Njeriu makinë – Diana Taylor, Mbretëria
e Bashkuar 2021, 17 Minuta
5. E bukura do të shpëtojë botën – Jannik
Bueddig, Gjermani 2021, 53 Minuta.
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve ON LINE –
Faqja zyrtare e DEA OPEN AIR

 Ora 09.00 – 12.00
Akademia DEA – Takimi ndërkombëtar i
akademive të filmit
Prezantimi i Fakultetit të Filmit dhe
Televizionit të Akademisë së Arteve
Performuese në Bratislavë
Kinema DEA OPEN AIR 3 – Salla BLACK
BOX 2 e Universitetit të Arteve
Mjediset e Akademisë DEA - Galeria FAB
e Universitetit të Arteve

 Ora 13.30
PROGRAMI I FILMIT STUDENTOR
1. Nesër nuk mundem - Olesya
Kashitsyna, Federata Ruse 2020, 12
Minuta
2. Nabat - Darkhan Tulegenov, Georgji
2020, 12 Minuta
3. Alicia Galicia - Mario Díaz Delgado,
Spanjë 2021, 14 Minuta

METRAZH TË GJATË
Njeriu që bleu hënën - 105 Minua,
Paolo Zucca, Italy 2018
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI i
Universitetit të Arteve

1.

 Ora 19:00
PROGRAMI CINE-KO
– Ditët e filmit kosovar
1. Shtëpi, e ëmbla shtëpi - 90 Minuta,
Faton Bajraktari, Kosovë 2016
Kinema DEA OPEN AIR 4 – Shfaqje
publike filmi në qendër të Tiranës

PROGRAM 15 – 19 TETOR 2021
Në - Kim Sun Woo, Korea e Jugut
2020, 17 Minuta
5. Sami - Ondrej Hraška, Sllovakia 2020,
19 Minuta.
Mjediset e Akademisë DEA - Galeria FAB
e Universitetit të Arteve
4.

 Ora 17:00
PROGRAMI I FILMIT ME
METRAZH TË GJATË
1. Inane - Besnik Bisha, Shqipëri 2021, 94
Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e Universitetit të Arteve
 Ora 19.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR

 Ora 20:00
PROGRAMI I FILMIT ME
METRAZH TË GJATË
1. Putra e lepurit - Nana Djordjadze,
Federata Ruse 2020, 100 Minuta
Kinema DEA OPEN AIR 1 – AMFITEATRI i
Universitetit të Arteve
 Ora 20:00
PROGRAMI CINE-KO
– Ditët e filmit kosovar
1. Cirku fluturues - 115 Minuta - Fatos
Berisha - Kosovë 2020
Kinema DEA OPEN AIR 4 – Shfaqje
publike filmi në qendër të Tiranës

E MARTË,
DATË 19. TETOR 2021
 Ora 09.00 – 12.00
Akademia DEA – Takimi ndërkombëtar i
akademive të filmit
Prezantimi i Departamentit të Filmit dhe

Televizionit të Universitetit të Arteve në
Tiranë
Kinema DEA OPEN AIR 3 – Salla BLACK
BOX 2 e Universitetit të Arteve
Mjediset e Akademisë DEA - Galeria FAB
e Universitetit të Arteve
 Ora 18.00
Hapësira e DEA OPEN AIR
FilmFestival - Tiranë

Tapeti i Kuq
Pritja e mbylljes së Edicionit VIII të
Festivalit Ndërkombëtar të Filmit DEA
OPEN AIR - Tiranë 2021
Kinema DEA OPEN AIR 1 – Amfiteatri i
Universitetit të Arteve
 Ora 19.00
Hapësira e DEA OPEN AIR
FilmFestival - Tiranë

Galaja e Ndarjes së Çmimeve
Mbyllja zyrtare e Edicionit VIII të Festivalit
Ndërkombëtar të Filmit DEA OPEN AIR Tiranë 2021
Kinema DEA OPEN AIR 1 – Amfiteatri i
Universitetit të Arteve

*Organizatori rezervon te drejten, te ndryshoje programin per arsye organizative.
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 ORA 15.00
PROGRAMI I FILMIT TË SHKURTËR
1. Shok - Andrey Svetlov, Bjellorusi 2021,
20 Minuta
2. Skifteri - Oliver Stiller, Gjermani 2021,
20 Minuta
3. Naida - Yuri Sholin, Federata Ruse
2021, 20 Minuta.
Kinema DEA OPEN AIR 2 – Salla BLACK
BOX e UNIVERSITETIT TE ARTEVE TIRANË

(PREMIERË)
Unë si Ti – Luan Kryeziu & Najada
Elmazi, Kosovë & Shqipëri 2021, 24
Minuta;

1.

PROGRAM

15TH - 19TH OCTOBER 2021
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Friday,
15TH OCTOBER 2021
 At 18:00
FESTIVAL AREA - TIRANA
- Welcoming Reception for the Guests
of 8th Edition of DEA OPEN AIR
International Film Festival 2021
- Special guests: the authors of the photo
exhibition ETHNO 2021
- Curator Ardian Fezollari
DEA OPEN AIR Cinema 1 –
AMPHITHEATRE of the University of Arts
 At 19.00
FESTIVAL AREA
Opening Ceremony of 8th Edition
of DEA OPEN AIR International Film
Festival 2021
DEA OPEN AIR Cinema –
AMPHITHEATRE of the University of Arts
 At 20:00
FEATURE FILM PROGRAM
– Special Screening
Andromeda Galaxy – 80 Minutes,
More Raca, Kosovo 2020
DEA OPEN AIR Cinema –
AMPHITHEATRE of the University of Arts

 At 20:00
CINE-KO PROGRAM
– Kosovo Film Days
Andromeda Galaxy – 80 Minutes,
More Raca, Kosovo 2020
DEA OPEN AIR Cinema 4 – Public
viewing in the center of Tirana

SATURDAY,
16TH OCTOBER 2021
 09.00 – 12.00
DEA Academy - International meeting
of film academies
Presentation of the Department of Film
Directing and Television of the Faculty of
Arts of the University of Prishtina
DEA OPEN AIR Cinema 3 - BLACK BOX 2
of the University of Arts
DEA Academy Area – FAB Gallery of the
University of Arts
 At 11.00
DOCUMENTARY FILM PROGRAM
1. Survival and School – Ilir Kabashi,
Kosova 2021, 20 Minutes

Secular, The Invisible Middle Eastener
– Hashim Almadani, Spain 2020, 52
Minutes
3. Shadows of Your childhood – Mikhail
Gorobchuk, Russian Federation 2021,
22 Minutes
4. The other Side of the River – Antonia
Kilian, Germany 2021, 90 Minutes
5. On The Edge – Rina Papish, Israel 2021,
51 Minutes.
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts ONLINE –
Official Website of DEA OPEN AIR
2.

 At 13.30
STUDENT FILM PROGRAM
1. Cop - Roman Sinitsyn, Russian
Federation 2020, 6 Minutes
2. Zhawty - Hsiu Hui-Wang, Taiwan 2021,
29 Minutes
3. Out of the reach of light - Sebastian
Plasencia, Peru 2020, 15 Minutes
4. The Pot - Gilberto Polo Pacheco,
Venezuela 2020, 6 Minutes

An evening’s trail - Pranav Kumar
Radharkrishnan, Czech Republic
2021,17 Minutes.
DEA Academy Area – FAB Gallery of the
University of Arts
ONLINE – Official Website of DEA OPEN
AIR

5.

 At 17:00
FEATURE FILM PROGRAM
1. Talking to the Starry Sky - Yurugu
Matsumoto, Japan 2019, 119 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts

 At 19:00
CINE-KO PROGRAM
– Kosovo Film Days
1. A Prishtina story - 85 Minutes,
Burbuqe Berisha, Kosovo 2018
DEA OPEN AIR Cinema 4 – Public
viewing in the center of Tirana

SUNDAY,
17TH OCTOBER 2021
 09.00 – 12.00
DEA Academy - International meeting
of film academies
Presentation of the European Film
Academy of Skopje
DEA OPEN AIR Cinema 3 - BLACK BOX 2
of the University of Arts
DEA Academy Area – FAB Gallery of the
University of Arts
 At 11.00
DOCUMENTARY FILM PROGRAM
1. Transhumance - 60 Minutes, Vasjan
Lami, Albania 2021

In the Name of Vjosa – Mathias
Leupold, Eric Berg, Germany 2021, 15
Minutes
3. The Guardians of River – Zoritsa
Marinkovich, Serbia 2020, 54 Minutes
4. Welcome to Chernobyl - Alexandra
Gilbert, United Kingdom 2020, 10
Minutes
5. When Love Becomes Taboo – Demian
Saldana, Mexico 2021, 80 Minutes
6. Honds – Josefien van Kooten,
Netherlands 2020, 26 Minutes.
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts ONLINE –
Official Website of DEA OPEN AIR
2.

 AT 13.30
STUDENT FILM PROGRAM
1. The clown - Vladimir Feklenko, Russian
Federation 2020, 4 Minutes
2. Noa - Dekel Nitzan, Israel 2019, 25
Minutes
3. Victoria - Alejandra Perea Martín, Spain
2019, 8 Minutes
4. East-West - Natalia Koniarz, Poland
2021, 20 Minutes
5. Views - Roman Pivovarník, Slovakia
2021, 18 Minutes.
DEA Academy Area – FAB Gallery of
the University of Arts. ONLINE – Official
Website of DEA OPEN AIR
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 At 15:00
SHORT FILM PROGRAM
1. Fair Play - Besnik Prekazi, Kosovo
2020, 10 Minutes
2. The Outcast Kid - Ioannis Makro,
Greece 2019, 17 Minutes
3. The young man who was also fire Martin Oliveros Heinze, Albania 2020,
15 Minutes
4. From here to there - Georgi Martev,
Bulgaria 2021, 16 Minutes
5. Feeling Through - Doug Roland, USA
2020, 18 Minutes
6. Pipo and blind love - Hugo Le
Gourrierec, France 2020, 12 Minutes.
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts

 At 19:00
FEATURE FILM PROGRAM
1. Brighton 4th - Levan Koguashvili,
Georgia 2020, 95 Minuten
DEA OPEN AIR Cinema –
AMPHITHEATRE of the University of Arts
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PROGRAM 15TH - 19TH OCTOBER 2021
 At 15:00
SHORT FILM PROGRAM
1. Sonja – Ambra Cani, Albania 2020
2. Klod - Giuseppe Marco Albano, Italy
2020, 15 Minutes
3. My secret war - Kevin R. Phipps, USA
2019, 27 Minutes
4. Silent Movie - Melo Viana, Brazil 2020,
15 Minutes
5. Climate Change - Jasemin Demirci,
Norway 2020, 20 Minutes
6. Cefalea - Hyejin Kim, South Corea
2020, 10 Minutes.
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts

 At 17:00
FEATURE FILM PROGRAM
1. Metamorphosis in the Slaughterhouse
- 76 Minutes, Javad Daraei, Islamic
Republic of Iran 2021
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts
 At 19:00
FEATURE FILM PROGRAM
1. The Man Who Bought the Moon Paolo Zucca, Italy 2018, 105 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema –

AMPHITHEATRE of the University of Arts
 At 19:00
CINE-KO PROGRAM
– Kosovo Film Days
1. Home sweet home - 90 Minutes,
Faton Bajraktari, Kosovo 2016
DEA OPEN AIR Cinema 4 – Public
viewing in the center of Tirana

MONDAY,
18TH OCTOBER 2021
 09.00 – 12.00
DEA Academy - International meeting
of film academies
Presentation of the Film and Television
Faculty of The Academy of Performing
Arts in Bratislava
DEA OPEN AIR Cinema 3 - BLACK BOX 2 of
the University of Arts
DEA Academy Area – FAB Gallery of the
University of Arts

 At 11.00
DOCUMENTARY FILM PROGRAM
1. 101 Roles 102 Lifes, Bajrush Mjaku Filip Herin, North Macedonia 2021, 80
Minute

My Gypsy Road – Vilma Kartalska,
Bulgaria 2021, 28 Minutes
3. Spiros and the Circle of Death – Lino
Kafidas & Dimitris Kafidas, Greece 2021,
56 Minutes
4. Man engine – Diana Taylor, United
Kingdom 2021, 17 Minutes
5. Beauty Will Save the World – Jannik
Bueddig, Germany 2021, 53 Minutes.
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts ONLINE –
Official Website of DEA OPEN AIR
2.

 At 13.30
STUDENT FILM PROGRAM
1. Tomorrow I can’t - Olesya Kashitsyna,
Russian Federation 2020, 12 Minutes
2. Nabat - Darkhan Tulegenov, Georgia
2020, 12 Minutes
3. Alicia Galicia - Mario Díaz Delgado,
Spain 2021, 14 Minutes
4. In - Kim Sun Woo, Korea 2020, 17 Minutes
5. Sami - Ondrej Hraška, Slovakia 2020,
19 Minutes.
DEA Academy Area – FAB Gallery of
the University of Arts. ONLINE – Official
Website of DEA OPEN AIR

PROGRAM 15TH - 19TH OCTOBER 2021
 At 20:00
CINE-KO PROGRAM –
Kosovo Film Days
1. The flying circus - 115 Minutes - Fatos
Berisha - Kosovo 2020
DEA OPEN AIR Cinema 4 – Public
viewing in the center of Tirana

 At 17:00
FEATURE FILM PROGRAM
1. Inane - Besnik Bisha, Albania 2021, 94
Minutes
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts

 09.00 – 12.00
DEA Academy - International meeting
of film academies
Presentation of the Film and Television
Department of the University of Arts in
Tirana
DEA OPEN AIR Cinema 3 - BLACK BOX 2
of the University of Arts
DEA Academy Area – FAB Gallery of the
University of Arts

 At 19:00
SHORT FILM PROGRAM (PREMIERE)
1. Me like You – Luan Kryeziu & Najada
Elmazi, Kosovo & Albania 2021, 24
Minutes;
 At 20:00
FEATURE FILM PROGRAM
1. Rabbit’s Paw – Nana Djordjadze,
Russian Federation 2020, 100 Minutes
DEA OPEN AIR Cinema –
AMPHITHEATRE of the University of Arts
1.

TUESDAY,
19TH OCTOBER 2021

 At 18:00
FESTIVAL AREA - TIRANA
Closing Reception for the Guests of 8th
Edition of DEA OPEN AIR International
Film Festival Tirana 2021
DEA OPEN AIR Cinema 1 –
AMPHITHEATRE of the University of Arts

*The organizer reserves the right to make changes to this program.

 At 19.00
FESTIVAL AREA - TIRANA
Awards Ceremony of 8th Edition
of DEA OPEN AIR International Film
Festival Tirana 2021
DEA OPEN AIR Cinema 1 –
AMPHITHEATRE of the University of Arts
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 At 15:00
SHORT FILM PROGRAM (PREMIERE)
1. Friend - Andrey Svetlov, Belarus 2021,
20 Minutes
2. The Hawk - Oliver Stiller, Germany
2021, 20 Minutes
3. Naida - Yuri Sholin, Russian Federation
2021, 20 Minutes.
DEA OPEN AIR Cinema 2 – BLACK BOX
Hall of the University of Arts

1. Galaktika Andromeda (jashtë konkurimit)
More Raca, Kosovë 2020, 80 Minuta

2. Bisedë me qiellin yjor
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Yurugu Matsumoto, Japoni 2019, 119 Minuta

3. Brighton Nr. 4

Levan Koguashvili, Georgji 2020, 95 Minuta

PROGRAMI I
FILMIT
ME METRAZH
TË GJATË
18 - 19 TETOR 2021

4. Metamorfozë në thertore

Javad Daraei, Republika Islamike e Iranit 2021, 76 Minuta

5. Njeriu që bleu hënën

Paolo Zucca, Itali 2018, 105 Minuta

6. Inane

Besnik Bisha, Shqipëri 2021, 94 Minuta

7. Putra e lepurit

Nana Djordjadze, Federata Ruse 2020, 100 Minuta

1. Andromeda Galaxy

(Special screening, out of competition)
More Raca, Kosovo 2020, 80 Minutes

2. Talking to the Starry Sky

Yurugu Matsumoto, Japan 2019, 119 Minutes

Levan Koguashvili, Georgia 2020, 95 Minuten

FEATURE FILM
PROGRAM
15th - 19th OCTOBER 2021

4. Metamorphosis in the Slaughterhouse

Javad Daraei, Islamic Republic of Iran 2021, 76 Minutes

5. The Man Who Bought the Moon
Paolo Zucca, Italy 2018, 105 Minutes

6. Inane

Besnik Bisha, Albania 2021, 94 Minutes

7. Rabbit’s Paw

Nana Djordjadze, Russian Federation 2020, 100 Minutes
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3. Brighton 4th

More Raça
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ANDROMEDA GALAXY / GALAKTIKA ANDROMEDA
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Kosovo 2019, corruption and unemployment have
made it impossible for Shpëtim to find a job. Things
get more complicated when the orphanage sends his
daughter back to live with him and he doesn’t have a
proper place to stay. After many attempts and frauds
he experienced, Shpetim decided to sell his kidney for
a transplant and pay for them to escape to Germany in
search of a better life.

Kosova 2019, korrupsioni dhe papunësia e kanë bërë të
pamundur që Shpëtimi të gjejë një punë. Gjërat bëhen më të
ndërlikuara kur jetimorja dërgon vajzën e tij të jetojë me të,
ndërkohë që ai nuk ka një vend të përshtatshëm për të banuar.
Pas shumë përpjekjeve dhe mashtrimeve që përjetoi, Shpëtimi
vendos të shes veshkën e tij për transplant dhe të paguaj që
ata të ikin në Gjermani në kërkim të një jete më të mirë.

BIOGRAPHY

More Raça është skenariste, regjisore dhe aktiviste e të drejtave të
njeriut nga Kosova. Ajo ka një diplomë BA dhe MA në Regji Filmi
nga Universiteti i Prishtinës dhe vazhdon studimet doktorale në
Bullgari. Filmi i saj debutues Andromeda Galaxy u përzgjodh në
konkurimin kryesor të Festivalit të Filmit në Sarajevë 2020 dhe
fitoi çmimin Glocal in Progress në San Sebastian Film Festival
2019. Filmat e saj të shkurtër kanë marrë pjesë në festivale filmike
si AFI Fest, Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Kajro, ku ajo fitoi
Çmimin Special të Jurisë, Festivalin e Filmit në Tampere, Festivalin
e Filmit të Shkurtër në Manhattan, Festivalin e Filmit në Florida,
Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Shkurtër Oberhausen,
Festivalin e Filmit në Edinburg, etj. Ajo u zgjodh për të qenë pjesë e
Berlinale Talents 2019 si regjisore.

More Raça is a writer, director, and human rights activist from
Kosovo. More holds a BA and MA degree in Film Directing from
the University of Prishtina and is currently enrolled in Ph.D. studies
in Bulgaria. Her debut feature film Andromeda Galaxy was in the
Main Competition of Sarajevo Film Festival 2020, and won the
Glocal in Progress award at San Sebastian Film Festival 2019. Her
short films have participated in film festivals such as AFI Fest, Cairo
International Film Festival where she won The Jury Special Prize,
Tampere Film Festival, Manhattan Short Film Festival, Florida Film
Festival, International Short Film Festival Oberhausen, Edinburgh
Film Festival, etc. She was selected to be part of Berlinale Talents
2019 as a director.

BIOGRAFIA

Country:
Kosovo
Duration:
80 Minutes
Completion Date: 2020
Genre:
Drama
Producer:
Sunaj Raca
Director:
More Raca
Script:
More Raca
Cinematographer:
Dario Sekulovski
Editing:
Don Raca
Music:
Matteo Carbone
Cast:
Aurita Agushi, Avni Dalipi,
Juli Emiri, Mirsad Ferati, Fis
Haliti, Fisnik Istrefi.

Yurugu Matsumoto

TALKING TO THE STARRY SKY / BISEDË ME QIELLIN YJOR
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

The Great East Japan Earthquake occurred on March 11,
2011. Though this unprecedented disaster caused more
than 18,000 people to be declared dead or missing,
it is not well known that the mortality rate of people
with disabilities was twice that of people without them.
The film depicts this little-known fact through a fictional
narrative based on the true stories of witnesses whose
accounts were collected in the areas hit.

Tërmeti i Madh i Japonisë Lindore ndodhi më 11 mars 2011.
Megjithëse kjo katastrofë e paparë bëri që më shumë se
18,000 vetë të shpalleshin të vdekur ose të zhdukur, ende
nuk dihet që vdekshmëria e personave me aftësi të kufizuara
ishte dy herë më e lartë se te pjesa tjetër e popullsisë. Filmi
përshkruan këtë fakt pak të njohur përmes një rrëfimi
imagjinar të bazuar në historitë e vërteta të dëshmitarëve, të
mbledhua në zonat e goditura.

BIOGRAPHY

BIOGRAFIA

Punoi fillimisht si ndihmës regjisor i pavarur në prodhimin e
filmave komercialë. Shumë nga filmat e shkurtër të Matsumoto
janë nominuar dhe kanë fituar çmime në festivale të shumta filmi.
PAY PHONE fitoi çmimin Aktori më i Mirë në Festivalin e Filmit
të Shkurtër & Azia 2018, Short Narrative Short në Kansas City
FilmFest International 2020, u shfaq në mbi pesëdhjetë festivale
kombëtare dhe ndërkombëtare filmi dhe fitoi 18 çmime, përfshirë
pesë Grands Prix. FLLADI I VIRGJËRISË u përshëndet nga kritika.
TALKING TO THE STARRY SKY fitoi një çmim inkurajues nga
Komiteti i 37-të I Autorizuar për Rivitalizimin e Filmit në Japoni..

Duration:
115 Minutes
Completion Date: 2019
Genre:
Drama
Producer:
Hideo Arai
Director:
Yurugu Matsumoto
Script:
Osamu Yamamoto
Music:
Yoei Kobayashi
Cast:
Sachiko Yoda, Yokijiro
Hotaru, Futoshi Imatani,
Kiyohiko Ueki, Toshio
Edamitsu, Rei Sugai,
Takashi Irie , Kiei Omae
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Began working as a freelance assistant director in commercial,
studio filmmaking. Many of Matsumoto’s shorts have been
nominated and won awards at numerous film festivals. PAY
PHONE won the Best Actor Award at Short Film Festival & Asia
2018, Best Narrative Short at Kansas City FilmFest International
2020, has been screened at over fifty national and international
film festivals and won 18 awards, including five Grands Prix. His
VIRGIN BREEZE won significant critical acclaim. TALKING TO
THE STARRY SKY won an encouragement award from the highly
authoritative 37th Japan Film Revitalization Committee..

Country:
Japan

Levan Koguashvili
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BRIGHTON 4th / BRIGHTON NR 4
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Former wrestling champion Kakhi, himself a former
Olympic wrestler) always has his family on his
conscience, this leads him on a cross-continental
journey. After making arrangements to cover for his
brother’s gambling debts, Kakhi departs his humble
home in the Republic of Georgia to pay a visit to his
son Soso in outer Brooklyn. As Kakhi settles into Soso’s
Brighton Beach boarding house - which constitutes a
popup community of fellow Georgian immigrants he learns that Soso has also accrued a $14,000 debt
to the local mob boss, a roadblock to Soso’s future in
medicine.

Ish-kampioni i mundjes Kakhi (ish-mundës olimpik) ka
gjithmonë familjen e tij në mendje, çka e çon atë në
një udhëtim ndër-kontinental. Pasi merr masa për të
shlyer borxhet e vëllait në lojëra fati, Kakhi lë shtëpinë
e tij modeste në Gjeorgji për t’i bërë një vizitë djalit të
tij Soso në pjesën e jashtme të Bruklinit. Ndërkohë që
Kakhi vendoset në konviktin e Brighton Beach të Sosos
- në një komunitet popup të emigrantëve gjeorgjianë mëson se i biri i ka një borxh prej 14,000 dollarësh ndaj
shefit të mafies lokale, një pengesë kjo për të ardhmen
e Sosos në mjekësi.

BIOGRAPHY

Levan Koguashvili graduated from the Tisch School of Art’s
Graduate Film Program in 2006. His debut film, Street
Days, premiered at International Film Festival Rotterdam,
and his next film, Blind Dates, premiered at Toronto
International Film Festival. Brighton 4th is his third feature
film.

BIOGRAFIA

Levan Koguashvili u diplomua në Programin e Filmit
Pasuniversitar të Shkollës së Artit 2006. Filmi i tij debutues,
“Ditët e rrugës”, u shfaq premierë në Festivalin Ndërkombëtar
të Filmit në Roterdam dhe filmi i tij “Blind Dates” pati
premierën e vet në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në
Toronto. Brighton Nr. 4 është filmi i tij i tretë artistik..

Country:
BULGARIA, GEORGIA,
MONACO, RUSSIA, UNITED
STATES
Duration: 95 Minutes
Completion Date: 2020
Genre: Drama
Producer:
Irakli Rodonaya,
Olena Yershova, Michel Merkt,
Kateryna Merkt
Director:
Levan Koguashvili
Script:
Boris Frumin
Cinematographer:
Phedon Papamichael
Editing:
Sasha Frumin, Davit Kiknadze,
Elene Asatiani
Cast:
Levan Tedaishvili, Giorgi
Tabidze, Kakhi Kavsadze, Irakli
Kavzadze, Anastasia Romashko

Javad Daraei

METAMORPHOSIS IN THE SLAUGHTERHOUSE /
METAMORFOZË NË THERTORE
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Shadi is a little girl that her parents have been accused
of murdering a girl in the village, and villagers killed
her parents to seek revenge. Her uncle adopts her
and now Shadi must face the problems that people
of the village caused them.

Shadi është një vajzë e vogël, prindërit e së cilës janë
akuzuar për vrasjen e një vajze në fshat. Pasi fshatarët
i vrasin prindërit për hakmarrje dhe ajo birësohet nga
xhaxhai, Shadit i duhet të përballet me problemet që iu
shkaktuan bashkëfshatarëve.

BIOGRAPHY

BIOGRAFIA

Javad Daraei, regjisor dhe kineast iranian, lindi në Khorramabad
në vitin 1992. Pas shkollës së mesme interesohet për kinemanë dhe
nis Universitetin e Teheranit, ku filloi xhirimet si student në 2016.
Dy filmat e tij të parë të shkurtër, “Mua nuk më pëlqen” (2016)
dhe “Limit” (2017) janë shfaqur në festivale në të gjithë botën.
Ai merr përsipër shumicën e proceseve të punës gjatë xhirimeve,
përfshirë skenarin, regjinë, kinematografinë, redaktimin dhe color
correction. Ka fituar çmime ndërkombëtare në të gjithë sektorët
dhe beson se kineastët duhet të prodhojnë cilësi të mirë me kosto
të ulët dhe të mësojnë të realizojnë të gjithë komponentët e filmit
në mënyrë profesionale pa pritur investitorin e madh. Filmi i tij i
parë artistik, Metamorfoza në Thertore, do të shfaqet në të gjithë
botën.

Duration:
76 Minutes

Completion Date: 2021
Genre:
Drama

Producer:
Mehdi Koohzadeh

Director:
Javad Daraei

Script:
Javad Daraei

Cinematographer:
Javad Daraei

Editing:
Melika Balali, Javad Daraei

Music:
Payam Azadi

Cast:
Saeed Ahmadi, Fariba Talebi,
Sarina Yousefi
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Javad Daraei, an Iranian director and filmmaker, was born in
Khorramabad in 1992. After high school, he became interested
in cinema and went to the University of Tehran, where he
began filming as a student in 2016. His first two short films, I
don’t like her (2016) and Limit (2017), were screened at festivals
around the world. He does most of his filmmaking alone,
including screenwriting, directing, cinematography, editing,
and color correction, and he has won international awards in
all sectors. He believes filmmakers should produce the best
film at the lowest cost and learn all the parts of filmmaking
professionally, and doesn’t wait for the big investor. His first
feature film, Metamorphosis in the Slaughterhouse will be
screened around the world.

Country:
Islamic Republic of Iran

Paolo Zucca
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THE MAN WHO BOUGHT THE MOON /
NJERIU QË BLEU HËNËN
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

A Sardinian fisherman has promised
the moon to the woman he loves. And
Sardinian men always keep their promises.

Një peshkatar sardinez i ka premtuar hënën
gruas që do. Dhe burrat e Sardenjës i mbajnë
gjithmonë premtimet e tyre.

BIOGRAPHY
After a degree in Modern Literature, he studied at the
RAI School of Film and Television, then graduated
from the N.U.C.T at Cinecittà Studios. As well as
two feature films, he has also written and directed
short films, documentaries and commercials. His
feature film “The Referee” opened the Venice Days
section of the 70th Venice Film Festival. His second
feature “The Man who Bought the Moon” premiered
in Busan and at the Rome Film Fest. Born in 1972
in Cagliari, Paolo lives between Sardinia and Rome.

BIOGRAFIA
Pas diplomimit në Letërsinë Moderne, ai studioi
në Shkollën e RAI-t për Film dhe Televizion, dhe u
diplomua nga N.U.C.T në Cinecittà Studios. Përveç dy
filmave artistikë, ai ka shkruar dhe realizuar filma të
shkurtër, dokumentarë dhe reklama. Filmi i tij artistik
“Gjyqtari” hapi seksionin Ditët e Venecias në Festivalin
e 70 -të të Filmit në Venecia. Filmi i tij i dytë “Njeriu
që bleu hënën” u shfaq në premierë në Busan dhe në
Festivalin e Filmit në Romë. I lindur në 1972 në Cagliari,
Paolo jeton aktualisht midis Sardenjës dhe Romës.

Country:
Italy
Duration:
105 Minutes
Completion Date: 2018
Genre:
Komedi
Producer:
Amedeo Pagani, Nicola
Giuliani, Daniel Burman
Director:
Paolo Zucca
Script:
Paolo Zucca, Barbara Alberti,
Geppi Cucciari
Cinematographer:
Ramiro Civita
Editing:
Sarah McTeigue
Music:
Andrea Guerra
Cast:
Jacopo Cullin, Francesco
Pannofino, Benito Urgu, Lazar
Ristovski, Angela Molina,
Stefano Fresi

Besnik Bisha
Country:
Albania

INANE

Duration:
94 Minutes

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Sana is waiting for Gori. The apartment is neat and
tidy, the table set and decorated, the suitcases
packed and ready for the honeymoon. This is also
the case on that particular day, as after a knock on
the door, emerges, Gori, a matured man of good
lean stature baring a pale skinned face. Gori has
returned to keep a promise of 30 years.

Sana priet Gorin. Apartamenti është i rregullt tryeza e
shtruar dhe e zbukuruar, valixhet e mbushura dhe gati
për muajin e mjaltit… Pas një trokitjeje në derë, duket
Gori, një burrë i pjekur me shtat të mirë dhe të dobët,, i
përkulur me fytyre me lëkurë të zbehtë. Gori vjen për të
mbajtur premtimin e para 30 vjetëve.

BIOGRAPHY

Ai u diplomua në Institutin e Arteve/Tiranë në Aktrim
dhe u specializua në Regji Filmi. U angazhua në filma të
ndryshëm si aktor dhe as/regjisor nga viti 1981-1984 në
kinostudion“Shqipëria e Re”. Filmi i tij debutues ishte “Zemra e
Nënës” (1993), i cili fitoi “Filmi më i mirë” në edicionin e 10-të
të Festivalit të Filmit Shqiptar dhe “Trofeun e Argjendtë” në
Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Salerno, Itali. Filmi i tij
“Mao Ce Dun” me premierë 2008 u përzgjodh në konkursin
zyrtar në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Moskë. Ai jep
mësim në Universitetin e Arteve në Tiranë.

Genre: Drama
Producer:
Besnik Bisha
Director:
Besnik Bisha
Script:
Besnik Bisha,
Besnik Mustafaj
Cinematographer:
Sebastiano Celeste
Editing:
Erika Manoni
Music:
Marco Verba
Cast:
Anila Bisha, Neritan Licaj,
Rea Bisha, Zamira Kita,
Petrit Malaj
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He graduated the Albanian “Institute of Arts” in acting and
post graduated in Film Directing. He has worked in various
films as actor and ass/director from 1981-1984 at the state
film studio “New Albania”. His debut feature was “Mother’s
heart” (1993), awarded with “Best Film” in the 10th ed.
of the Albanian Film Festival and the “Silver Trophy” at
the Salerno International Film Festival, Italy. His feature
“Mao Ce Dun” premiered 2008, selected in the official
competition at the Moscow International Film Festival. He
teaches at the University of Arts in Tirana. .

BIOGRAFIA

Completion Date: 2021

Nana Djordjadze

RABBIT’S PAW / PUTRA E LEPURIT
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Perestroika. Early 1990s. Nika, French architect,
and Alya, soviet intellectual, meet. They belong
to two different worlds and can’t be together.
But this relationship will change her life.

Perestrojka. Fillimi i viteve 1990. Nika, arkitekt
francez dhe Alya, intelektuale sovjetike, takohen.
Ata i përkasin dy botëve të ndryshme dhe nuk
mund të jenë bashkë. Kjo marrëdhënie do të
ndryshojë jetën e Alyas.
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BIOGRAPHY

She graduated from local musical school, and then from
the architectural department of Tbilisi State Academy of
Fine Arts. Later she enrolled in the Tbilisi State Theatre
Institute.
Her 1987 feature debut “Robinsonada or My English
Grandfather” was breakthrough which won her the Camera
dÓr at the 1987 Cannes Film Festival. She moved to France
in early 1990s and directed several films including “A Chef
in Love”, Georgian film nominated for the Academy Award.
In different years Nana was a jury member of festivals in
Cannes, San Sebastian, Venice, Mar del Plata, Karlovy Vary
etc…

BIOGRAFIA

Ajo u diplomua nga shkolla muzikore lokale, dhe më pas nga
departamenti arkitekturës i Akademisë Shtetërore të Arteve
të Bukura në Tbilisi. Më vonë ajo u regjistrua në Institutin
Shtetëror të Teatrit në Tbilis.
Debutimi i saj i vitit 1987 me titull “Robinsonada ose gjyshi
im anglez” ishte një sukses, i cili fitoi Kameran e Artë në
Festivalin e Filmit në Kanë 1987. Ajo u transferua në Francë
në fillim të viteve 1990 dhe realizoi disa filma, përfshirë “Një
kuzhinier i dashuruar”, film gjeorgjian i nominuar për çmimin
e Akademisë. Në vite të ndryshme Nana ishte anëtare jurie
e disa festivaleve në Kanë, San Sebastian, Venecia, Mar del
Plata, Karlovy Vary etj…

Country:
Russian Federation
Duration: 100 Minutes
Completion Date: 2020
Genre: Drama
Producer:
Yulia Sobolevskaya
Director:
Nana Djordjadze
Script:
Irina Mariychuk-Lukinova
Cinematographer:
Mikhail Kvirikadze
Editing:
Igor Litoninsky
Music:
Aleksander Simonenko
Cast:
Svetlana Schedrina, Nikolas
Duvauchelle, Pierre Richard,
Evgeny Tkachuk, Evgeniya
Dobrovolskaya
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1. Galaktika Andromeda

More Raca, Kosovë 2020, 80 Minuta

PROGRAMI
CINE KO
18 - 19 TETOR 2021

2. Një histori Prishtine

Burbuqe Berisha, Kosovë 2018, 85 Minuta

3. Shtëpi, e ëmbla shtëpi

Trim Musliu, Kosovë 2016, 90 Minuta

4. Cirku fluturues

Fatos Berisha, Kosovë 2020, 115 Minuta

More Raca, Kosovo 2020, 80 Minutes

CINE KO
PROGRAM
15 - 19 OCTOBER 2021
th

th

2. A Prishtina story

Burbuqe Berisha, Kosovo 2018, 85 Minutes

3. Home sweet home

Trim Musliu, Kosovo 2016, 90 Minutes

4. The flying circus

Fatos Berisha, Kosovo 2020, 115 Minutes
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1. Andromeda Galaxy

More Raça
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ANDROMEDA GALAXY / GALAKTIKA ANDROMEDA
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Kosovo 2019, corruption and unemployment have
made it impossible for Shpëtim to find a job. Things
get more complicated when the orphanage sends his
daughter back to live with him and he doesn’t have a
proper place to stay. After many attempts and frauds
he experienced, Shpetim decided to sell his kidney for
a transplant and pay for them to escape to Germany in
search of a better life.

Kosova 2019, korrupsioni dhe papunësia e kanë bërë të
pamundur që Shpëtimi të gjejë një punë. Gjërat bëhen më
të ndërlikuara kur jetimorja dërgon vajzën e tij të jetojë me
të, ndërkohë që ai nuk ka një vend të përshtatshëm për të
banuar. Pas shumë përpjekjeve dhe mashtrimeve, Shpëtimi
vendos të shis veshkën e tij për transplant dhe të paguaj që
ata të ikin në Gjermani në kërkim të një jete më të mirë.

BIOGRAPHY

More Raça është skenariste, regjisore dhe aktiviste e të drejtave të
njeriut nga Kosova. Ajo ka një diplomë BA dhe MA në Regji Filmi
nga Universiteti i Prishtinës dhe vazhdon studimet doktorale në
Bullgari. Filmi i saj debutues Andromeda Galaxy u përzgjodh në
konkurimin kryesor të Festivalit të Filmit në Sarajevë 2020 dhe
fitoi çmimin Glocal in Progress në San Sebastian Film Festival
2019. Filmat e saj të shkurtër kanë marrë pjesë në festivale filmike
si AFI Fest, Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Kajro, ku ajo fitoi
Çmimin Special të Jurisë, Festivalin e Filmit në Tampere, Festivalin
e Filmit të Shkurtër në Manhattan, Festivalin e Filmit në Florida,
Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Shkurtër Oberhausen,
Festivalin e Filmit në Edinburg, etj. Ajo u zgjodh për të qenë pjesë e
Berlinale Talents 2019 si regjisore.

More Raça is a writer, director, and human rights activist from
Kosovo. More holds a BA and MA degree in Film Directing from
the University of Prishtina and is currently enrolled in Ph.D. studies
in Bulgaria. Her debut feature film Andromeda Galaxy was in the
Main Competition of Sarajevo Film Festival 2020, and won the
Glocal in Progress award at San Sebastian Film Festival 2019. Her
short films have participated in film festivals such as AFI Fest, Cairo
International Film Festival where she won The Jury Special Prize,
Tampere Film Festival, Manhattan Short Film Festival, Florida Film
Festival, International Short Film Festival Oberhausen, Edinburgh
Film Festival, etc. She was selected to be part of Berlinale Talents
2019 as a director.

BIOGRAFIA

Country:
Kosovo
Duration:
80 Minutes
Completion Date: 2020
Genre:
Drama
Producer:
Sunaj Raca
Director:
More Raca
Script:
More Raca
Cinematographer:
Dario Sekulovski
Editing:
Don Raca
Music:
Matteo Carbone
Cast:
Aurita Agushi, Avni Dalipi,
Juli Emiri, Mirsad Ferati, Fis
Haliti, Fisnik Istrefi.

Burbuqe Berisha

A PRISHTINA STORY / NJË HISTORI NË PRISHTINË
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

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

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

BIOGRAPHY

BIOGRAFIA

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

Duration:
85 Minutes
Completion Date: 2018
Genre:
Drama
Producer:
Agron Vula
Director:
Burbuqe Berisha
Sript:
Getoarbë Mulliqi Bojaj
Cinematographer:
Samir Karahoda
Editing:
Agron Vula
Music:
Trimor Dhomi
Cast:
Teuta Krasniqi, Donat Qosja,
Luran Ahmeti,
Artiola Hamdijaj
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She finished Bachelor and Master Degrees at the Faculty
of Arts, Department of Film Directing at the University of
Prishtina. She made many short films and documentaries, TV
serials, theater performances and won several international
awards. For 1,5 year she worked as a manager at ABC Cinema
in Pristina for 4 years as a producer in Kosova Film, also for
4 years as the General Director of the National Theatre and
a member of the Managing Board of the CCK, as well as a
member of the ensemble “Shota”. She has been a member of
international professional juries in many film festivals.

Country:
Kosovo

Faton Bajraktari

HOME SWEET HOME / SHTËPI, E ËMBLA SHTËPI
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Agron was long considered dead. His army buddies
saw him die during the Kosovo conflict, and thus
his return home is beyond surprising. Joy, however,
soon shifts to a consideration of practical problems,
and the man is forced by a variety of circumstances
to remain dead – at least officially. His home thus
becomes the backdrop for a portrayal of the myriad
problems facing postwar society.

Agron konsiderohej prej kohësh i vdekur.
Bashkëluftëtarët e tij e kishin parë me sytë e tyre të
vdiste gjatë luftës, ndaj rikthimi i tij është befasi për
të gjithë. Gëzimi, megjithatë kalon shpejt kur një
sërë problemesh praktike e shtyjnë burrin të mbetet i
vdekur - të paktën zyrtarisht. Kështu shtëpia e tij bëhet
sfondi i portretizimit të problemeve të panumërta me
të cilat përballet shoqëria kosovare e pasluftës.
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BIOGRAPHY

Faton Bajraktari took a bachelor’s degree in film and
television direction at the Faculty of Dramatic Arts,
University of Tetovo (2007–2011). He shot his first short
film Përpjekja (2007) followed from the next short
film Tri dritare (2010) and the documentaries Gryka e
Llapushnikut (2010) and Udhëtimi në thellësinë e Tokës
(2010). In 2012 he made his award-winning short film
Lufta, which he followed up with the medium-length
Morea (2013).

BIOGRAFIA

Faton Bajraktari u diplomua në regji filmi dhe televizioni në
Fakultetin e Arteve Dramatike, Universiteti i Tetovës (2007–
2011). Ai xhiroi filmin e tij të parë të shkurtër Përpjekja
(2007) i ndjekur nga filmi i shkurtër Tri dritare (2010) dhe
dokumentarët Gryka e Llapushnikut (2010) dhe Udhëtimi
në thellësinë e Tokës (2010). Në vitin 2012 ai realizoi filmin
e tij të shkurtër fitues të disa çmimeve Lufta, të cilin e ndoqi
filmi Morea (2013).

Country:
Kosovo
Duration:
90 Minutes
Completion Date: 2016
Genre: Fiction
Producer:
Trim Musliu
Director:
Faton Bajraktari
Script:
Zymber Kelmendi
Cinematographer:
Latif Hasolli
Editing:
Blaze Dulje
Music:
Darko Spasovski
Cast:
Donat Qosja, Arta Muçaj,
Shkumbin Istrefi, Lea Qosja,
Susan Mustafov, Albin
Bajraktari

Fatos Berisha

THE FLYING CIRCUS / CIRKU FLUTURUES
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

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.

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.

BIOGRAPHY

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. Ai kryer
kurse të ndryshme 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..

Duration:
115 Minutes
Completion Date: 2020
Genre:
Drama
Producer:
Vjosa Berisha
Director:
Fatos Berisha
Sript:
Fatos Berisha
Cinematographer:
Almir Djikoli
Editing:
Vladimir Pavlovski
Music:
Ognen Anastasovski
Cast:
Velibor Topic, May-Linda
Kosumovic, Tristan Halilaj,
Shkumbin Istrefi
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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..

Country:
Kosovo, North Macedonia,
Albania

1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.

PROGRAMI
I FILMIT TË
SHKURTËR
15 - 19 TETOR 2021

10.
11.
12.
13.

Lojë pa hile - Besnik Prekazi, Kosovë 2020, 10 Minuta
Fëmija i dëbuar - Ioannis Makro, Greqi 2019, 17 Minuta
Biri i zjarrtë - Martin Oliveros Heinze, Shqipëri 2020,
15 Minuta
Nga këtu atje - Georgi Martev, Bullgari 2021, 16 Minuta
Ndjeshmëri - Doug Roland, SHBA 2020, 18 Minuta
Pipo dhe dashuria e verbër - Hugo Le Gourrierec, Francë
2020, 12 Minuta
Sonja - Ambra Cani, Shqipëri, 2020, 12 Minuta
Klod - Giuseppe Marco Albano, Itali 2020, 15 Minuta
Lufta ime e fshehtë - Kevin R. Phipps, SHBA 2019, 27 Minuta
Film pa zë - Melo Viana, Brazil 2020, 15 Minuta
Ndryshim klime - Jasemin Demirci, Norvegji 2020, 20 Minuta
Kokëdhimbje - Hyejin Kim, Korea e Jugut 2020, 10 Minuta
Unë si Ti - Luan Kryeziu & Najada Elmazi, Kosovë & Shqipëri 2021,

24 Minuta

Shok - Andrey Svetlov, Bjellorusi 2021, 20 Minuta
15. Skifteri - Oliver Stiller, Gjermani 2021, 20 Minuta
16. Naida - Yuri Sholin, Federata Ruse 2021, 20 Minuta
14.

15TH - 19TH
OCTOBER 2021

Fair Play - Besnik Prekazi, Kosovo 2020, 10 Minutes

2.

The Outcast Kid - Ioannis Makro, Greece 2019, 17 Minutes

3.

The young man who was also fire - Martin Oliveros Heinze,
Albania 2020, 15 Minutes

4.

From here to there - Georgi Martev, Bulgaria 2021, 16 Minutes

5.

Feeling Through - Doug Roland, USA 2020, 18 Minutes

6.

Pipo and blind love - Hugo Le Gourrierec, France 2020,
12 Minutes

7.

Sonja – Ambra Cani, Albania 2020, 12 Minutes

8.

Klod - Giuseppe Marco Albano, Italy 2020, 15 Minutes

9.

My secret war - Kevin R. Phipps, USA 2019, 27 Minutes

10.

Silent Movie - Melo Viana, Brazil 2020, 15 Minutes

11.

Climate Change - Jasemin Demirci, Norway 2020, 20 Minutes

12.

Cefalea - Hyejin Kim, South Corea 2020, 10 Minutes

13.

Me like You - Luan Kryeziu & Najada Elmazi, Kosovo &
Albania, 24 Minutes

14.

Friend - Andrey Svetlov, Belarus 2021, 20 Minutes

15.

The Hawk - Oliver Stiller, Germany 2021, 20 Minutes

16.

Naida - Yuri Sholin, Russian Federation 2021, 20 Minutes
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SHORT FILM
PROGRAM

1.

Besnik Prekazi
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FAIR PLAY / LOJË PA HILE
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Kosovo after the war. A boy wants to be part
of a football game; but he is excluded from
the group. A rifle is found and suddenly the
rule of a game changes. The teenagers are
faced with the consequences of the war.

Kosova pas luftës. Një djalë dëshiron të
jetë pjesë e një loje futbolli; por ai është
i përjashtuar nga grupi. Pasi ai gjen një
pushkë, rregulli i lojës papritur ndryshon.
Adoleshentët përballen me pasojat e luftës.

BIOGRAPHY
Born and raised in Mitrovica, Kosovo. For
political reasons he had to leave the country
in 1992 and settled in Germany. He started
working in a film industry, writing screenplays
and working as an actor. As a director and
producer he made two short films.

BIOGRAFIA
Lindur dhe rritur në Mitrovicë, Kosovë. Për arsye
politike iu desh të largohej nga vendi në 1992
dhe u vendos në Gjermani. Ai filloi të punojë në
industrinë e filmit, duke shkruar skenarë dhe duke
punuar si aktor. Si regjisor dhe producent ai ka
realizuar dy filma të shkurtër.

Country:
Kosovo
Year of production:
2020
Duration:
10 minutes
Producer:
Besnik Prekazi
Director:
Besnik Prekazi
Writer:
Besnik Prekazi

Ioannis Makro

THE OUTCAST KID / FËMIJA I DËBUAR
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

An 11-year-old kid with two countries of origin who
faces violence in both of them when he attempts to
play with his peers, decides to write a letter to Liverpool
F.C., asking to play for them! The film raises the
frequent subject of racism, however, it aims to do so
through the innocent, passionate and often humorous
point of view of “The outcast kid”. Will he achieve to
overcome his obstacles and pursue his dreams?

Një djalë 11-vjeçar me dy vende origjine, i cili përballet
me dhunë kur përpiqet të luajë me bashkëmoshatarët
e tij, vendos t’i shkruajë një letër Liverpool F.C., me
kërkesën që të luajë për ta! Filmi ngre temën e racizmit,
por ai synon ta bëjë këtë përmes këndvështrimit të
pafajshëm, të pasionuar dhe shpesh me humor të
“Femijes së dëbuar”. A do të arrijë ai të kapërcejë
pengesat e tij dhe të ndjekë ëndrrat e tij?

BIOGRAPHY

BIOGRAFIA

Ioannis Makro është një regjisor teatri, kineast dhe producent.
Ai ka realizuar 14 shfaqje teatrore dhe prodhuar mbi 60
video komerciale, duke qene gjithaahtu drejtor dhe producent
konsulent për transmetimin zyrtar të Kampionatit Botëror
të Shahut më 2018, në Londër. Ai ka realizuar, prodhuar
dhe shkruar dy filma të shkurtër, të cilët janë nominuar
për 19 çmime deri më sot dhe kanë fituar 8, në 21 Festivale
Ndërkombëtare të Filmit nga 12 vende. Ai është nominuar
personalisht për 13 çmime dhe ka fituar 5 prej tyre.

Year of production:
2019
Duration:
17 minutes
Producer:
Ioannis Makro,
Virginia Psoma
Director:
Ioannis Makro
Writer:
Ioannis Makro
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Ioannis Makro is a theatre director, filmmaker and
producer. He has directed 14 theatre performances,
produced over 60 commercial videos, including being
director and consulting producer for the World Chess
Championship official broadcast on 2018, in London. He
has directed, produced and written two short films, which
have been nominated for 19 awards to date and won 8, in
21 International Film Festivals from 12 countries. He has
been personally nominated for 13 awards, winning 5.

Country:
Greece

Giuseppe Marco Albano
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KLOD

Country:
Italy

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Klaudio is 13 and dreams of becoming a basketball
player. On a day like any other, the roar of a car breaks
the silence of the countryside where he lives with his
family: Albania is no longer a safe place.

Klaudio është 13 vjeç dhe ëndërron të bëhet
basketbollist. Në një ditë si gjithë të tjerat, ulërima e një
makine prish heshtjen e fshatit ku ai jeton me familjen
e tij: Shqipëria nuk është më një vend i sigurt.

BIOGRAPHY

BIOGRAFIA

Giuseppe Marco Albano is a director, set designer and
film producer. He studied at the International Academy
for the Arts and the Science of Images before attending
the University of Parma where he studied literature and
philosophy. In 2008 he founded “Basiliciak”, with the
intention of promoting the Lucan Cinema, the cinema of
his region. Then he wrote and directed The Cute Hat, short
film selected in many international film festivals from the
Golden Globes to Giffoni Film Festival. Followed by Xie Zi
(2009) and Stand by Me (2010). He made his feature film
debut in 2011 with One Sunday Night. Then he came back
to shorts, with whom he won several awards. Thriller is his
last short film.

Giuseppe Marco Albano është regjisor, skenograf dhe
producent Italian filmi. Ai ka studjuar në Akademinë
Ndërkombëtare të Arteve dhe Shkencave Vizuale para se të
ndiqte Universitetin e Parmës ku studioi letërsi dhe filozofi.
Në vitin 2008 ai themeloi “Basiliciak”, me synimin për të
promovuar kinemanë e krahinës së tij. Ka realizuar si regjisor
The Cute Hat, film i shkurtër i përzgjedhur në disa festivale
ndërkombëtare filmi: Golden Globes, Giffoni Film Festival, etj.
si edhe Xie Zi (2009) dhe Stand by Me (2010). Ai debutoi në
gjininë e filmit artistik më 2011 me One Sunday Night. Më pas
ai u rikthye te filmi i shkurtër duke fituar disa çmime me filmat
e tij. Filmi i tij i fundit i shkurtër është thriller.

Year of production:
2020
Duration:
15 minutes
Producer:
Apulia Film Commission,
Mediterraneo
Cinematografica
Director:
Giuseppe Marco Albano
Writer:
Angelo Troiano, Melissa
Aquino, Serena Betti

Georgi Martev

FROM HERE TO THERE / NGA KËTU ATJE
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

In the midst of his crumbling reality, Yavor, the
youngest inhabitant of a small Bulgarian village,
dreams of another world - a world of possibilities.

Në mes të realitetit të tij të shkatërruar, Yavor, banori
më i ri i një fshati të vogël bullgar, ëndërron një botë
tjetër - një botë mundësish.

BIOGRAPHY

BIOGRAFIA
Georgi fitoi njohje kombëtare dhe ndërkombëtare me filmin
e tij eksperimental te xhiruar me telefon INSANITY (2018).
Filmi i tij i parë i shkurtër, CHAMELEON (2018), ishte pjesë
e Përzgjedhjes Kombëtare Zyrtare në Akademinë e 16-të në
Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të Shkurtër Palace. Filmi
i tij i dytë i shkurtër, LOVE ON DIFFERENT TOPICS (2020),
aktualisht po rifillon jetën e tij në festivale, si pasoje e voneses
nga pandemia COVID-19 2020. Georgi tashmë ka punuar
me disa nga aktorët më të mëdhenj në vendin e tij dhe ka
fituar disa nominime dhe çmime në festivale kombëtare dhe
ndërkombëtare për filmat e tij të shkurtër dhe skenarët e
metrazhit të gjatë. Projekti i tij NGA KETU ATJE (2021) u zgjodh
në Sofia Meetings.

Year of production:
2021
Duration:
16 minutes
Producer:
Georgi Martev,
Nikola Milenkov
Director:
Georgi Martev
Writer:
Georgi Martev,
Nikola Milenkov
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Georgi received first national and international recognition
with his experimental shot-on-phone short INSANITY
(2018). His first short film, CHAMELEON (2018), conceived
when he was 18 years old, was part of the Official National
Selection at the Academy Award qualifying 16th In the
Palace International Short Film Festival. His second short
film, LOVE ON DIFFERENT TOPICS (2020), is currently
restarting its festival life, postponed by the COVID-19
2020 pandemic. Georgi has already worked with some
of the biggest actors in his home country and has earned
several nominations and awards in both national and
international festivals for his short films and feature
screenplays. His project FROM HERE TO THERE (2021)
was selected at Sofia Meetings.

Country:
Bulgaria

Doug Roland

FEELING THROUGH / NDJESHMËRI
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Feeling Through, the first film to star a Deafblind actor,
is a coming of age story that follows Tereek, a teen
wandering the streets of New York, desperate for a
place to crash when he encounters Artie, a DeafBlind
man in need of help getting home. From an awkward
meeting between strangers emerges an intimate bond,
and a journey that forever changes Tereek.

Ndjeshmëri, filmi i parë që luan një aktor shurdhmemec,
është një histori “coming of age” që ndjek Tereek, një
adoleshent që endet rrugëve të Nju Jorkut. I dëshpëruar
në kërkim të një vendi ku të përplaset, ai ndeshet me
Artie, një shurdhmemec që ka nevojë për ndihmë për t’u
kthyer ne shtëpi. Nga një takim i vështirë midis të huajsh
rezulton një lidhje intime dhe një udhëtim që ndryshon
përgjithmonë Tereek.
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BIOGRAPHY

Doug Roland is an Oscar-nominated filmmaker for ‘Feeling
Through’ which is the first film to star a Deafblind actor.
Doug’s short film Jada played in over 2 dozen festivals
around the world before becoming a viral sensation with
over 24 million views on YouTube, garnering thousands
of comments and emails from viewers around the world
deeply moved and inspired by it. His feature film “Life
Hack” racked up 16 awards on the festival circuit . He
studied film at the University of Wisconsin Madison and
FAMU in Prague.

BIOGRAFIA

Doug Roland është një kineast i nominuar për Oskar për ‘Feeling
Through’ filmi i pare, ku luan një aktor shurdhmemecFilmi i
shkurtër i Doug, Jada, u shfaq në shume festivale në të gjithë
botën para se të bëhej një sensacion viral me mbi 24 milion
shikime në YouTube, duke marrë mijëra komente dhe posta
elektronike nga shikuesit në të gjithë botën thellësisht të prekur
dhe të frymëzuar prej tij. Filmi i tij me metrazh të gjatë “Life
Hack” grumbulloi 16 çmime në festivale. Ka studjuar film në
Universitetin e Wisconsin Madison dhe FAMU në Pragë.

Country:
United States
Year of production:
2020
Duration:
18 minutes
Producer:
Doug Roland, Phil
Newsom, Susan Ruzenski,
Luis Augusto Figueroa
Director:
Doug Roland
Writer:
Doug Roland

Hugo Le Gourrierec

PIPO AND BLIND LOVE /
PIPO DHE DASHURIA E VERBËR
PËRMBLEDHJE:

In a dehumanized world where emotions
are rationed and measured by a gauge,
Pipo, a factory worker falls in love with
a woman sitting on a bench. He will try
anything to attract her attention and
seduce her with his own « language ».

Në një botë çnjerëzore, ku emocionet
arsyetohen dhe maten me një matës, Pipo,
një punëtor fabrike dashurohet me një grua
të ulur në një stol. Ai do të provojë gjithçka
për ta tërhequr vëmendjen e saj dhe për ta
joshur me «gjuhën» e tij.

BIOGRAPHY
Hugo is a graduate from the IECA (European
Institute for Cinema and Audiovisual), which
allows him to work alongside renowned
directors, such as Ridley Scott, Pawel
Pawlikowski, Maïwenn, Yvan Attal, Cédric
Klapisch, Olivier Assayas, and more.

BIOGRAFIA
Hugo është diplomuar në IECA (Instituti
Evropian për Kinema dhe Media Audiovizive),
ku u përgatit të punojë me regjisorë të njohur
si Ridley Scott, Pawel Pawlikowski, Maïwenn,
Yvan Attal, Cédric Klapisch, Olivier Assayas,
etj.

Year of production:
2020
Duration:
12 minutes
Producer:
Igal Kohen
Director:
Hugo Le Gourrierec
Writer:
Hugo Le Gourrierec
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SYNOPSYS:

Country:
France

Ambra Cani
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SONJA

Country:
Albania

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Sonja 17 years old, lives with her father. Sonja
finds out she is pregnant. She aborts the baby
and poisons her father because the child she is
expecting is his.

Sonja 17-vjeçare, jeton me të atin. Dikur ajo
zbulon që është shtatzanë. Ajo vendos të abortojë
dhe helmon të atin sepse fëmija që pret është i tiji.

BIOGRAPHY
In 2020 she completed her studies in Film and TV
Directing at the Arts University of Tirana. She has
made two short films “Searching for childhood”
and “Sonja”, of which she has been awarded
various international awards, and has represented
Albania at the International Film Festival in New
York. She has worked in various cinematographic
productions. She currently works as a coordinator
for Klan television.

BIOGRAFIA
Ka përfunduar studimet në degën Regji Filmi dhe
Televisioni ne Universitetin e Arteve Tiranë. Ka
realizuar dy filma të shkurtër “Në kërkim të fëmijërisë”
dhe “Sonja” prej të cilëve është vlerësuar me çmime
të ndryshme ndërkombëtare dhe ka përfaqësuar
Shqipërinë në Festivalin Ndërkombëtarl të Filmit në
New York. Ka punuar në produksione të ndryshme
kinematografike. Aktualisht punon si kordinatore ne
televizion Klan.

Year of production:
2020
Duration:
12 minutes
Producer:
On Film Production
Director:
Ambra Cani
Writer:
Ambra Cani

Martin Oliveros Heinze

THE YOUNG MAN WHO WAS ALSO FIRE/
BIRI I ZJARRTË
PËRMBLEDHJE:

With the death of his father, 17-year-old
Meriton is faced with the question of whether
to stay with his widowed mother or follow his
studies and move out of the city.

Me vdekjen e babait, 17-vjeçari Meriton përballet
me pyetjen nëse duhet të qëndrojë me nënën e
tij të ve apo të ndjekë studimet dhe të largohet
nga qyteti.

BIOGRAPHY
Martín Oliveros Heinze is a writer and director born
in Buenos Aires, Argentina. He studied and lived in
Costa Rica for 8 years and moved to Berlin in 2010.
His student films Radio Paraíso and Antonio were
screened in some Latin festivals. Already in Berlin
he founded the company Rolling Eyes Film with
which he made the web series You Me We (Rome
Web Awards, Sicily Web Fest), and short films
like Paulina, the Old Man and the Turtle (Filmfest
Dresden, FerFilm, Sose International Film Festival,
NIFF, DEA FilmFest, etc).

BIOGRAFIA
Martín Oliveros Heinze është një skenarist dhe regjisor i
lindur në Buenos Aires. Ai studioi dhe jetoi në Kosta Rika
për 8 vjet dhe u zhvendos në Berlin në 2010. Filmat e
tij studentorë Radio Paraíso dhe Antonio kanë marrë
pjesë në disa festivale Latine. Në Berlin ai themeloi
kompaninë Rolling Eyes Film me të cilën ai prodhoi
serinë online You Me We dhe filma të shkurtër si
Paulina, the Old Man and the Turtle (Filmfest Dresden,
FerFilm, Sose International Film Festival NIFF, DEA
FilmFest, etj).

Year of production:
2020
Duration:
10 minutes
Producer:
A.R.Production
Director:
Martin Oliveros Heinze
Writer:
Martin Oliveros Heinze
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SYNOPSYS:

Country:
Albania

Kevin R. Phipps
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MY SECRET WAR / LUFTA IME E FSHEHTË
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

A young woman confronts the dark
decision she was forced to make as a child
of war. Based on true stories during the
Kosovo War.

Një grua e re përballet me vendimin e errët që

BIOGRAPHY
Kevin R. Phipps is a director and assistant
director, known for Grief, Dr. Saville’s Horror
Show and Vault of Souls: The Pact (2015).
Phipps began his professional career in the
1990’s as a graphic and digital artist working
on publications of comics. His directing and
assistant directing projects, to-date, include
a slew of independent feature films, music
videos, and commercials.

BIOGRAFIA

u detyrua të merrte si fëmijë i luftës. Bazuar
në histori të vërteta gjatë Luftës së Kosovës.
K.R. Phipps është regjisor dhe asistent regjisor, i
njohur për Grief, Show Horror të Dr. Saville dhe
Vault of Souls: The Pact (2015). Phipps filloi
karrierën e tij profesionale në vitet 1990 si grafist
dhe dizajner për botime humoristike. Projektet
e tij përfshijnë një mori filmash artistikë, video
muzikore dhe reklama.

Country:
United States
Year of production:
2019
Duration:
27 minutes
Producer:
Rina Hajra,
Allen Valor
Director:
Kevin R. Phipps
Writer:
Rina Hajra

Melo Viana

SILENT MOVIE / FILM PA ZË
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

The story shows three children (two boys and a girl)
setting up a movie frame projection room. They
build a projector with an empty shoebox with two
holes the size of a film frame. Inside the box, they
put a burnt-out bulb without its filament and filled
it with water. This bulb is used as a lens. When the
children are going to do the test with the projector,
the girl, in charge of filling the bulb with water, lets it
fall and the bulb breaks.

Tre fëmijë (dy djem dhe një vajzë) duan të ndërtojnë një
dhomë për projeksion filmash. Fillojnë me projektorin,
nga një kuti këpucësh bosh, ku hapin dy vrima në
madhësinë e një kornize filmi. Brenda kutisë, ata
vendosin një llambë të djegur pa filamentin e saj dhe
e mbushin atë me ujë. Kjo llambë përdoret si lente. Por
kur ata bëjnë provën, vajza, e ngarkuar me mbushjen e
llambës me ujë, rrëzon llamben dhe ajo thyhet.

BIOGRAPHY

Melo Viana është diplomuar në Dizajn në Universitetin Katolik
të Paranës. Ka studjuar dhe në Spanjë, Shtetet e Bashkuara,
Kanada dhe Gjermani. Ai ka eksperience të gjerë në artet
pamore, me punime në disa institucione në Curitiba. Ai punoi
në Bankën Qendrore të Brazilit për tridhjetë e tetë vjet dhe bëri
një master për Zhvillim Ekonomik, në Spanjë. Në vitin 2005,
ai u diplomua per kinema në Universitetin Shtetëror Paraná.
Silent Movie është filmi i tij i katërt i shkurtër.

Year of production:
2020
Duration:
15 minutes
Producer:
Sandra Zawadzki
Director:
Melo Viana
Writer:
Melo Viana
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Melo Viana has a degree in Design from the Catholic
University of Paraná. He studied in Spain, United States,
Canada, and Germany. He has extensive work in the visual
arts, with works in some public institutions in Curitiba. He
worked at the Central Bank of Brazil for thirty-eight years
and did a master’s degree in Economic Development, in
Spain. In 2005, he began the cinema graduation at the
Paraná State University. Silent Movie is his fourth short film.

BIOGRAFIA

Country:
Brazil

Yasemin Demirci
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CLIMATE CHANGE / NDRYSHIM KLIME
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Iklim moves from Istanbul to London in
hopes of a better future, but starts having
adaptation issues.

Iklim lëviz nga Stambolli në Londër me
shpresën për një të ardhme më të mirë, por
fillon të ketë veshtiresi pershtatjeje.

BIOGRAPHY
Yasemin Demirci was born and raised in Istanbul.
She started theatre in high school and continued
through university. While studying acting at Kadir
Has University, she decided to quit her studies to
become a filmmaker. She moved to Prague and
studied directing & scriptwriting at Prague Film
School. She graduated in 2015 and after graduation,
she created ‘Nudus Film’ with her colleague Adrian
Axel. They produced/ directed several short films
together. At the moment, Yasemin is working on
her first feature film project in Istanbul, Turkey.

BIOGRAFIA
Yasemin Demirci lindi dhe u rrit në Stamboll. Ajo
filloi teatrin në shkollën e mesme dhe e vazhdoi ne
universitet. Ndërsa studionte aktrim në Universitetin
Kadir Has, vendosi të braktisë studimet për t’u bërë
kineaste. Ajo u zhvendos në Pragë, ku studioi regji dhe
skenar në Shkollën e Filmit në Pragë, ku u diplomua në
2015. Pas diplomimit, krijoi ‘Nudus Film’ me kolegun e
saj Adrian Axel. Ata prodhuan / realizuan disa filma të
shkurtër së bashku. Për momentin, Yasemin është duke
punuar në projektin e saj të parë të metrazhit të gjatë
në Stanboll, Turqi.

Country:
Norway
Year of production:
2020
Duration:
20 minutes
Producer:
Yasemin Demirci,
Adrian Axel
Director:
Yasemin Demirci
Writer:
Yasemin Demirci

Hyejin Kim

CEFALEA / KOKËDHIMBJE
PËRMBLEDHJE:

In the small village nearby the Patos-Marinza
oil field, Elira is living with her father and
grandmother. Since her mother passed away,
she has had various physical symptoms
including a chronic headache.

Në një fshat të vogël afër zonës naftëmbajtëse
Patos-Marinëz, Elira jeton me babanë dhe
gjyshen e saj. Që kur nëna e saj ndërroi jetë, ajo
ka shfaqur simptoma të ndryshme fizike duke
përfshirë një dhimbje koke kronike.

BIOGRAPHY
Born and raised in Mokpo, the small city in far south
of South Korea. It hasn’t been long since she found
out her passion; cinema. But she has loved art for
so long. Now she is a graduate student majoring in
Visual Culture Studies in Korean National University
of Arts. Her interest about film is broad; critics,
script writing, acting and directing. She is studying
theories and critics of cinema basically but also she
co-wrote a short film scenario with Nils Bouvyer,
french filmmaker and played two times in short
films.

BIOGRAFIA
Lindur dhe rritur në Mokpo, qyteti i vogël në jug të
Koresë së Jugut.Nuk ka kaluar shume kohë që kur ajo
zbuloi pasionin e saj: kinemanë. Por ajo e ka dashur
artin gjatë. Tani ajo është studente e diplomuar për
studime të Kulturës Vizuale në Universitetin Kombëtar
të Arteve Koreane. Interesi i saj për filmin është i gjerë:
kritikë, skenar, aktrim dhe regji. Ajo studion teoritë dhe
kritikët e kinemasë por gjithashtu ka bashkëshkruar
një skenar filmi të shkurtër me Nils Bouvyer, kineast
francez dhe ka luajtur në dy filma të shkurtër.

Year of production:
2020
Duration:
10 minutes
Producer:
A.R.Production
Director:
Hyejin Kim
Writer:
Hyejin Kim
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SYNOPSYS:

Country:
South Corea

Luan Kryeziu,
Najada Elmazi
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ME LIKE YOU / UNË SI TI
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

A couple can’t have biological children. The
man seeks to have children with someone
else. When he realizes that he is the cause
changes his behavior. The film calls for
empathy.

Një çift e ka të pamundur ketë fëmijë
biologjikë. Burri tenton të bëjë fëmijë me dikë
tjetër. Kur e kupton se shkaku është ai vetë,
ndryshon sjelljen e tij. Filmi bën thirrje për
empati.

BIOGRAPHY
Luan Kryeziu was born in Prizren, the primary
and secondary school he finished in birthplace
in Pizren. He graduated from the Art Academy
of Kosovo, the direction of ,,Acting”. Post
graduates studies in Filmdirecting at the Art
Academy of Kosovo. As a director he is known
for The Hero (2014), Njeriu me K’mishë (2020)
and Une si ti (2021).

BIOGRAFIA
Luan Kryeziu lindi në Prizren, shkollën fillore
dhe të mesme e kreu në vendlindje në Pizren. Ai
u diplomua në Akademinë e Arteve të Kosovës,
dega e “Aktrimit”. Studimet pasuniversitare i kreu
në Regji Filmi në Akademinë e Arteve të Kosovës.
Si regjisor ai njihet për The Hero (2014), Njeriu me
K’mishë (2020) dhe Une si ti (2021).

Country:
Kosovo
Year of production:
2021
Duration:
24 minutes
Producer:
Luan Kryeziu,
Najada Elmazi
Director:
Luan Kryeziu,
Najada Elmazi
Writer:
Luan Kryeziu,
Najada Elmazi

Andrey Svetlov

FRIEND / SHOK

Country:
Belarus

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

“Friend” is a movie about two warring
school students. One of them dreams
of a new smartphone, the other of a
simple friendship. By chance, they find
themselves in a common predicament
from which they will have to get out. It’s
a rich, day-long story spiced with childish
adventurism, and light humor.

“Shoku” është film për dy nxënës konkurrentë.
tjetri një miqësi të thjeshtë. Rastësisht, ata
gjenden në një situatë të vështirë nga e cila
do të duhet të dalin. Eshtë një histori e pasur
me aventurizëm fëminor dhe humor të lehtë.
BIOGRAFIA
Andrey Svetlov u lind në Irkutsk, Rusi. U diplomua
në Akademinë Shtetërore të Arteve Bjelloruse.
Aktualisht, punon si regjisor filmi.

Duration:
20 minutes
Producer:
Ilya Krivushkin
Director:
Andrey Svetlov
Writer:
Oleg Davydchik,
Andrey Svetlov
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BIOGRAPHY
Andrey Svetlov was born in Irkutsk, Russia.
Graduated from Belarusian State Academy of
Arts. Currently, works as a film director.

Njëri prej tyre ëndërron një smartfon të ri,

Year of production:
2021

Oliver Stiller
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THE HAWK / SKIFTERI
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

When the part-time swindler “Hawk” gets
involved in a strange deal, he is surprisingly
confronted with his stepdaughter Charlie.
The Hawk suspects that both are being fatally
instrumentalized. If he can’t change the game,
he changes the rules...

Kur mashtruesi me kohë të pjesshme “Skifteri”
përfshihet në një marrëveshje të çuditshme,
ai përballet befasisht me mbesen e tij Sharlie.
Skifteri dyshon se të dy po instrumentalizohen
fatalisht. Nëse nuk mund ta ndryshojë lojën, ai
ndryshon rregullat ...

BIOGRAPHY
Oliver Stiller (43) studied International Management.
After realizing short films such as “Vagabund”. The
short documentary “Esperanza 43“directed by
Oliver Stiller won the German Human Rights Movie
Award ( 2016) and “Exodus” about the first historical
caravan of Central American migrants received
numerous awards. “The Hawk / Der Bussard” is the
new short feature film by Oliver Stiller.

BIOGRAFIA
Oliver Stiller (43) studioi për Menaxhim Ndërkombëtar.
Pasi realizoi filma të shkurtër si “Vagabond”.
Dokumentari i shkurtër “Esperanza 43” nga Oliver
Stiller rreth studentëve të rrëmbyer dhe të vrarë në
Meksikë fitoi Çmimin Gjerman për të Drejtat e Njeriut
(2016), ndërsa dokumentari i shkurtër “Eksodi” për
karvanin e parë historik të migrantëve të Amerikës
Qendrore mori çmime të shumta. “Hawk” është filmi i
fundit me metrazh të shkurtër nga Oliver Stiller.

Country:
Germany
Year of production:
2021
Duration:
20 minutes
Producer:
Oliver Stiller
Director:
Oliver Stiller
Writer:
Oliver Stiller

Yuri Sholin

NAIDA

Country:
Russian Federation

PËRMBLEDHJE:

The only friend of the stern, scorched by
the war in Afghanistan, guard Sergei, who
has lost the meaning of life after the loss
of his family, is the dog Naida. But he will
soon face a difficult choice.

Miku i vetëm i rojes Sergei, i ashpër sa i
dërrmuar nga lufta në Afganistan, i cili ka
humbur kuptimin e jetës pas humbjes së
familjes, është qeni Naida. Por së shpejti ai
do të përballet me një zgjedhje të vështirë.

BIOGRAPHY
Yuri Sholin was born in Orenburg, Russia. In
2000 graduated from Kutafin Moscow State
Law University. In 2015 - course in Gerasimov
Institute of Cinematography (VGIK) as a film
director.

BIOGRAFIA
Yuri Sholin lindi në Orenburg, Rusi. Në vitin
2000 u diplomua në Universitetin Shtetëror të
Drejtësisë në Kutafin Moskë. Në 2015 – ndoqi nje
kurs në Institutin e Kinematografisë Gerasimov
(VGIK) si regjisor filmi.

Year of production:
2021
Duration:
20 minutes
Producer:
Yuri Sholin
Director:
Yuri Sholin
Writer:
Ivan Gamayun
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SYNOPSYS:
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PROGRAMI
I FILMIT
STUDENTOR
15 - 19 TETOR 2021

1.

Polic - Roman Sinitsyn, Federata Ruse 2020, 6 Minuta

2.

Zhawty - Hsiu Hui-Wang, Taivan 2021, 29 Minuta

3.

Jashtë rrezes së dritës - Sebastian Plasencia, Peru 2020, 15
Minuta

4.

Tenxherja - Gilberto Polo Pacheco, Venezuelë 2020, 6 Minuta

5.

Rruga e një mbëmjeje - Pranav Kumar Radharkrishnan,
Republika Çeke 2021,17 Minuta

6.

Kllouni - Vladimir Feklenko, Federata Ruse 2020, 4 Minuta

7.

Noa - Dekel Nitzan, Izrael 2019, 25 Minuta

8.

Viktoria - Alejandra Perea Martín, Spanjë 2019, 8 Minuta

9.

Lindje-Perëndim - Natalia Koniarz, Poloni 2021, 20 Minuta

10.

Pamje - Roman Pivovarník, Sllovaki 2021, 18 Minuta

11.

Nesër nuk mundem - Olesya Kashitsyna, Federata Ruse 2020,
12 Minuta

12.

Nabat - Darkhan Tulegenov, Georgji 2020, 12 Minuta

13.

Alicia Galicia - Mario Díaz Delgado, Spanjë 2021, 14 Minuta

14.

Në - Kim Sun Woo, Korea e Jugut 2020, 17 Minuta

15.

Sami - Ondrej Hraška, Sllovakia 2020, 19 Minuta

15 - 19
OCTOBER 2021
TH

TH

Cop - Roman Sinitsyn, Russian Federation 2020, 6 Minutes

2.

Zhawty - Hsiu Hui-Wang, Taiwan 2021, 29 Minutes

3.

Out of the reach of light - Sebastian Plasencia, Peru 2020,
15 Minutes

4.

The Pot - Gilberto Polo Pacheco, Venezuela 2020, 6 Minutes

5.

An evening’s trail - Pranav Kumar Radharkrishnan, Czech
Republic 202117 Minutes

6.

The clown - Vladimir Feklenko, Russian Federation 2020,
4 Minutes

7.

Noa - Dekel Nitzan, Israel 2019, 25 Minutes

8.

Victoria - Alejandra Perea Martín, Spain 2019, 8 Minutes

9.

East-West - Natalia Koniarz, Poland 2021, 20 Minutes

10.

Views - Roman Pivovarník, Slovakia 2021, 18 Minutes

11.

Tomorrow I can’t - Olesya Kashitsyna, Russian Federation
2020, 12 Minutes

12.

Nabat - Darkhan Tulegenov, Georgia 2020, 12 Minutes

13.

Alicia Galicia - Mario Díaz Delgado, Spain 2021, 14 Minutes

14.

In - Kim Sun Woo, Korea 2020, 17 Minutes

15.

Sami - Ondrej Hraška, Slovakia 2020, 19 Minutes
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STUDENT
FILM
PROGRAM

1.

Roman Sinitsyn

COP / POLIC
SYNOPSYS:

Country:
Russian Federation

PËRMBLEDHJE:

A police officer arrived on what seemed Një oficer policie mbërrin në atë që dukej
like a routine call.
si një telefonatë rutinë.
BIOGRAPHY
Roman Sinitsyn was born in Leningrad (Saint
-Petersburg ), Russia. Student of the Directors
and Screenwriters.

BIOGRAFIA
Roman Sinitsyn lindi në Leningrad (tani Sant
-Peterburg), Rusi. Student i Regjisë dhe Skenarit.

Year of production:
2020
Duration:
6 Minutes
Producer:
Roman Sinitsyn
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Director:
Roman Sinitsyn
Writer:
Roman Sinitsyn

HSIU-HUI, WANG

ZHAWTY

Country:
Taiwan

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

A fair skinned beauty named NANA tends to
the shop. Many customers frequent the shop
after carefully parking their cars, and yet some
take far too long to come out for what should
be a quick transaction. Even weirder is that
often these customers come out with a dazed
look on their faces and empty hands...

Një bukuroshe me lëkurë të bukur e quajtur
NANA kujdeset për një dyqan. Shumë klientë
frekuentojnë dyqanin pasi parkojnë me kujdes
makinat e tyre, e megjithatë disa prej tyre
vonohen edhe pse kryejnë një transaksion të
shpejtë. E çuditshme është që shpesh këta klientë
vijnë me një vështrim të trullosur në fytyrat e tyre
dhe duarbosh ...
BIOGRAFIA
HSIU, HUI-WANG, lindi në Ligang Township, Pingtung
County, Tajvan, është një Motore Pictures dhe Video
Major në Universitetin Kun Shan. Asaj i pëlqen të
rrëfejë histori interesante për jetën në fshat.

Duration:
29 Minutes
Producer:
CHING-RU,HUANG
Zheng-De,Zhu
Director:
HSIU-HUI,WANG
Writer:
HSIU-HUI,WANG
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BIOGRAPHY
HSIU,HUI-WANG, born in Ligang Township,
Pingtung County, Taiwan, is a Motion Pictures and
Video Major at Kun Shan University. She enjoys
sharing interesting stories about country life to
everyone.

Year of production:
2021

Sebastian Plasencia
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OUT OF THE REACH OF LIGHT/
JASHTË RREZES SË DRITËS
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Samuel, 13-year-old, stays home alone for
one night and must take care of his younger
brother, Andrés, while his mother is working.
However, during the night a blackout occurs
due to a terrorist attack, causing Andrés to
have an asthma attack, so Samuel must go to
to retrieve a new inhaler while he overcomes
his fear of the dark.

Samueli 13-vjeçar është vetëm një natë në shtëpi
dhe duhet të kujdeset për vëllanë e vogël, Andrés,
ndërsa nëna e tij punon. Gjatë natës ndodh një
ndërprerje rryme për shkak të një sulmi terrorist.
Ndërsa Andres pëson një krizë astme, Samueli
duhet të marrë një inhalator të ri duke kapërcyer
frikën e tij nga errësira.

BIOGRAPHY
Audiovisual producer, graduate in Communication
from the University of Lima. “Out of the reach
of light” (2020) is his student debut, but he has
been making low-budget short films since 2015.
Sebastián is currently preparing his professional
debut: a short film entitled “Is stable”.

BIOGRAFIA
Producent audiovizual, diplomuar në Komunikim në
Universitetin e Limës. “Jashtë rrezes së dritës” (2020)
është debutimi i tij studentor, por ai ka filluar të
realizojë filma të shkurtër me buxhet të ulët që nga viti
2015. Sebastián po përgatit aktualisht debutimin e tij
profesional me filmin e titulluar “Është i qëndrueshëm”.

Country:
Peru
Year of production:
2020
Duration:
15 Minutes
Producer:
Andrea Varon Matallana
Valentin Viacava
Director:
Sebastian Plasencia

Gilberto Polo Pacheco

THE POT / TENXHERJA
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

In a low-income neighborhood in Maracaibo.
Julio (8) plays “The pot” with some children. His
mother calls him to enter his house causing him
to suffer the penance of the game. At home,
his father reprimands him violently. Julio, tired
of being a victim, makes the decision to be like
those who beat him.

Në një lagje me të ardhura të ulëta në Maracaibo
Julio (8) luan “Tenxherja” me disa fëmijë. Nëna
e tij e thërret të vijë në shtëpi duke e bërë atë
të vuajë pendesën e lojës. Në shtëpi, babai i tij
e qorton dhunshëm. Julio, lodhur nga të qenit
viktimë, merr vendimin të bëhet si ata që e rrahin.
BIOGRAFIA
Gilberto Polo Pacheco ka lindur në Maracaibo.
Është diplommuar në Komunikimin Social dhe Arte
Performuese,. Është regjisor, producent, skenarist dhe
redaktor i disa dokumentarëve dhe filmave të shkurtër.
Është vlerësuar me disa çmime kombëtare dhe
ndërkombëtare dhe është përzgjedhur mbi 50 herë në
festivale ndërkombëtare në Amerikë, Evropë dhe Afrikë.

Year of production:
2020
Duration:
6 Minutes
Producer:
Gilberto Polo Pacheco
Director:
Gilberto Polo Pacheco
Writer:
Gilberto Polo Pacheco
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BIOGRAPHY
Gilberto Polo Pacheco is born in Maracaibo. Degree
in Social Communication and Performing Arts.
Director, Producer, Screenwriter and Editor of
several documentary and short fiction. He has been
awarded several national and international awards
and more than 50 selections in international
festivals in America, Europe and Africa.

Country:
Venezuela

Pranav Kumar
Radharkrishnan

AN EVENING’S TRAIL/
RRUGA E NJË MBRËMJEJE
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

An outcast Taxi Driver drives around the
city of Prague with his dog in the hope of
finding someone who could listen to him
grieve about his personal tragedy.

Një shofer taksie i dëbuar udhëton nëpër
qytetin e Pragës me qenin e tij me shpresën
për të gjetur dikë, që mund ta bëjë të
brengoset për tragjedinë e tij personale.

BIOGRAPHY

BIOGRAFIA
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Pranav

Kumar

is

a

writer,

director

&

Pranav Kumar është skenarist, regjisor dhe

photographer based out of Chennai, India.

fotograf me banim në Chennai, Indi. Ai u diplomua

He graduated from Prague Film School in the

në Shkollën e Filmit në Pragë në vitin 2020, i

year 2020, specializing in Writing & Direction.

specializuar në Shkrim dhe Regji. Ai aktualisht po

He is currently working as a freelance writer,

punon si shkrimtar i pavarur, fotograf dhe kineast

photographer & filmmaker in India.

në Indi.

Country:
Czech Republic
Year of production:
2021
Duration:
17 Minutes
Producer:
Pranav Kumar
Radharkrishnan
/ Akash Raje
Director:
Pranav Kumar
Radharkrishnan
Writer:
Pranav Kumar
Radharkrishnan

Vladimir Feklenko

THE CLOWN / KLLOUNI
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

We live to find our destination. Or our Ne jetojmë për të gjetur destinacionin
destination gives us life? Are 3 minutes tonë. Apo destinacioni ynë na jep jetë? A
enough to discuss this?
mjaftojnë 3 minuta për ta diskutuar këtë?
BIOGRAFIA
Në 2005 u diplomua nga Instituti i Teatrit Boris
Shchukin si aktor. Ka mbi 50 role, më të famshmit
prej të cilëve janë serialet “Capercaillie”, “Game”,
“Univer. New Dorm”, “Vera më e mirë e jetës sonë”,
“Guximi”. Për momentin ai studjon regji filmi në
Kurset e Larta për Skenar dhe Regji Filmi (VKSR).

Year of production:
2020
Duration:
4 Minutes
Producer:
Vladimir Feklenko
Director:
Vladimir Feklenko
Writer:
Vladimir Feklenko
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BIOGRAPHY
In 2005 graduated from The Boris Shchukin
Theatre Institute as an actor. has performed
over 50 roles, the most famous of which are
the series “Capercaillie”, “Game”, “Univer.
New Dorm”, “The Best summer of our lives”,
“Courage”. At the moment he is a student
of Higher Courses for Scriptwriters and Film
Directors (VKSR) as a film director.

Country:
Russian Federation

Dekel Nitzan
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NOA

Country:
Israel

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Noa moved back to her childhood village and
doesn’t get along with the members of her
community. While living with her mother,
raising her baby-daughter and riding her
bicycle around the village, she really wants
to find a job. Sometimes interests turn into
feelings.

Noa kthehet në fshatin e saj të fëmijërisë, por
nuk kuptohet me anëtarët e komunitetit. Ndërsa
jeton me nënën e saj, duke rritur vajzën dhe
duke udhëtuar me biçikletë nëpër fshat, ajo me
të vërtetë dëshiron të gjejë një punë. Ndonjëherë
interesat kthehen në ndjenja.

BIOGRAPHY
Dekel Nitzan has a B.A in film studies and is an M.F.A
Dean honors graduate in Screenwriting studies at
The Steve Tisch school for Film & TV in Tel Aviv
University. During his studies Dekel has written and
directed three short films which have screened at
various Film Festivals around the world and won
several awards.

BIOGRAFIA
Dekel ka një BA në studime filmi dhe është Dekan i
M.F.A. i diplomuar në shkollën The Steve Tisch për Film
& TV në Universitetin e Tel Aviv. Gjatë studimeve të tij
Dekel ka realizuar tre filma të shkurtër të cilët janë
shfaqur në Festivale të ndryshme të Filmit në të gjithë
botën dhe kanë fituar disa çmime.

Year of production:
2019
Duration:
25 Minutes
Producer:
Ayelet Marciano-sack
Director:
Dekel Nitzan

Alejandra Perea
Martín

VICTORIA / VIKTORIA
PËRMBLEDHJE:

Victoria is a young medicine student and
Alejandra’s best friend. We, the shooting
team, meet with her to go out and record
everything that happens.

Victoria është një studente e re e mjekësisë
dhe shoqja më e mirë e Alejandrës. Ne, ekipi
i xhirimit, takohemi me të për të dalë dhe
regjistruar gjithçka që ndodh.

BIOGRAPHY
Just graduated in Audiovisual Communication
at the University of Malaga, Alejandra Perea
Martín (Churriana, Malaga, 1995) has just
received with Victoria the Silver Biznaga for
Best Experimental Short Film at the recent
Malaga Festival and the Award for the Best
Work with a Gender Perspective from the
Andalusian Film Festival of Burguillos delivered
by the Association of Andalusian Women of
Audiovisual Media.

BIOGRAFIA
Sapo u diplomua në Komunikimin Audiovizual
në Universitetin e Malagës, Alejandra Perea
Martín (Churriana, Malaga, 1995) sapo ka marrë
me Victorian Biznaga-n e Argjendtë në Malaga
për Filmin e Shkurtër më të Mirë në Festivalin e
fundit në dhe Çmimin për Veprën më të Mirë me
Perspektivë Gjinore nga Festivali Andaluzian i
Filmit në Burguillos i dhënë nga Shoqata e Grave
Andaluziane të Medias Audiovizive.

Year of production:
2019
Duration:
8 Minutes
Producer:
Alejandra Perea Martín
Director:
Alejandra Perea Martín
Writer:
Alejandra Perea Martín
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SYNOPSYS:

Country:
Spain

Natalia Koniarz
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EAST – WEST / LINDJE – PERENDIM
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

The roads of Donbass refugees - women
and men - are constantly crossing and
they are slowly building their relationship.

Rrugët e refugjatëve të Donbasës - gra dhe
burra - kryqëzohen vazhdimisht dhe ngadalë
ndërtojnë marrëdhënien e tyre.

BIOGRAPHY
Second-degree student of directing at the
Film School K. Kieślowski. During studies,
she became interested in documentary film,
her debut “Tama” was appreciated at many
international festivals, including at Go Short,
Sound & Image, FIPADOC and FEST - New
director , Doker - Moscow International
Documentary Film Festival. She is currently
implementing her first medium-length
documentary in Patagonia.

BIOGRAFIA
Studente e shkallës së dytë të regjisurës në
Shkollën e Filmit K. Kieślowski. Gjatë studimeve,
ajo u interesua për filmin dokumentar, debutimi
i saj “Tama” u vlerësua në shumë festivale
ndërkombëtare, përfshirë në Go Short, Sound &
Image, FIPADOC dhe FEST - Regjisor i ri, Doker
- Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar në
Moskë. Ajo aktualisht po zbaton dokumentarin e
saj të parë me metrazh të mesëm në Patagoni.

Country:
Poland
Year of production:
2021
Duration:
20 Minutes
Producer:
Krzysztof Kieślowski
Film School
Director:
Natalia Koniarz

Roman Pivovarník

VIEWS / PAMJE

Country:
Slovakia

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

We all live in the same world, yet everyone’s
world is different. Each one of us perceives
things from its specific point of view. When
Katka and Tána look for a missing cell phone
in the forest, a weird man appears. Katka sees
him as a good-humored human being, who
came to return the mobile, whereas her friend
Tána thinks he is a shameless thief.

Ne të gjithë jetojmë në të njëjtën botë, megjithatë
bota e secilit është e ndryshme. Secili prej nesh
i percepton gjërat ndryshe. Kur Katka dhe Tána
kërkojnë një celular që mungon në pyll, shfaqet një
njeri i çuditshëm. Katka e sheh atë si një njeri me
humor të mirë, i cili erdhi për të kthyer celularin,
Tána e sheh si një hajdut të paturpshëm.
BIOGRAFIA
Roman është student i produksionit të filmit në
Akademinë e Arteve Skenike në Bratislavë. Gjatë pesë
viteve të studimeve ai ka prodhuar 20 filma të shkurtër
studentorë. Views është filmi i tij i dytë studentor
si regjisor. Ai punon për kompaninë e produksionit
HITCHHIKER Cinema si producent i ri dhe është nga të
parët konsulentë ekologjik të trajnuar në Sllovaki

Duration:
18 Minutes
Producer:
Academy of Performing
Arts - Film and Television
Faculty, Bratislava
Director:
Roman Pivovarník
Writer:
Roman Pivovarník
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BIOGRAPHY
Roman is a student of film production at the
Academy of Performing Arts in Bratislava. During five
years of studies, he has produced 20 short student
films and film Views is his second student film as
a director. He works for a production company
HITCHHIKER Cinema as a junior producer, and he is
one of the first green consultants trained in Slovakia

Year of production:
2021

Olesya Kashitsyna
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TOMORROW I CAN’T / NESER NUK MUNDEM
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Masha’s mother makes hard efforts that her daughter
becomes an actress. She hires the best teachers for
Masha, buys expensive dresses, rings up the first place
in competitions for her beloved daughter. But Masha
is not happy. Masha’s mental torment becomes
unbearable, but contradicting her strict mother is
the most terrible thing in the world. One day, Masha
finds an extraordinary way to tell mother no.

Nëna e Mashës përpiqet shumë që vajza e saj të bëhet
aktore. Ajo punëson mësuesit më të mirë, blen veshje të
shtrenjta, ulet në radhën e parë në konkurse për vajzën
e saj të dashur. Po Masha nuk është e lumtur. Presioni
psikologjik bëhet i padurueshëm, por kundërshtimi
i nënës së rreptë është gjëja më e tmerrshme në
botë. Megjithatë një ditë Masha gjen një mënyrë të
jashtëzakonshme për t’i thënë nënës jo.

BIOGRAPHY
She graduated from VGIK in 2005, course of the acting,
then she studied at Lomonosov Moscow State University
in 2008. Olesya finished the course of film editor at Higher
National School of Television in 2009. In 2008 she
started her own business is a videostudio of family movies.
Since 2013, she has been actively shooting music videos,
advertising projects, documentaries and short films to
order. In 2019 she graduated from Moscow Film School.

BIOGRAFIA
Ajo u diplomua nga VGIK në 2005 për aktrim, pastaj studioi
në Universitetin Shtetëror të Moskës Lomonosov në 2008.
Në 2009 përfundoi kursin e redaktorit të filmit në Shkollën
e Lartë Kombëtare të Televizionit. Në 2008 krijoi biznesin e
saj në një studio për filma familjarë. Që nga viti 2013, ajo ka
xhiruar në mënyrë aktive video muzikore, projekte reklame,
dokumentarë dhe filma të shkurtër me porosi. Në vitin 2019 u
diplomua në Shkollën e Filmit në Moskë.

Country:
Russian Federation
Year of production:
2020
Duration:
12 Minutes
Producer:
Olesya Kashitsyna
Director:
Olesya Kashitsyna
Writer:
Olesya Kashitsyna
Alexey Medvedev
Veronica Chmeruk

Darkhan Tulegenov

NABAT

Country:
Georgia

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Luka sees a disturbing dream. He tries to
tell his girlfriend Tina about it. But Tina
herself is fully immersed in her thoughts
over break-up. Her aftermath is tragic for
both of them.

Luka sheh një ëndërr shqetësuese. Ai
përpiqet t’i tregojë të dashurës së tij Tina për
këtë. Por vetë Tina është zhytur plotësisht
në përshtypjet e ndarjes. Pasojat e saj janë
tragjike për të dy.
BIOGRAFIA
Më vonë ai u transferua në Almaty, u diplomua
nga departamenti i aktrimit i Kolegjit Kombëtar
të Cirkut dhe Arteve Skenike në Almaty në
vitin 2012. Darkhan vazhdoi arsimimin e tij si
regjisor në departamentin e filmit të Akademisë
Kombëtare të Arteve të Kazakistanit. U diplomua
në vitin 2019.

Duration:
12 Minutes
Producer:
Aleksandra Zhukova
Director:
Darkhan Tulegenov
Writer:
Darkhan Tulegenov
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BIOGRAPHY
Later he moved to Almaty, he graduated from
acting department of National College of
Circus and Performing Arts in Almaty 2012.
Darkhan continued his education as director at
film department of National Kazakh Academy
of Arts. Graduated in 2019.

Year of production:
2020

Mario Díaz Delgado

72 | DEA FilmFEST

ALICIA GALICIA

Country:
Spain

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

About to release her new album and to clean up her
image after several controversies on social networks,
the hitmaker pop star Alicia Galicia will have to
spend a day with one of her biggest fans: Lucía, a
17-year-old girl anchored in her preadolescence
who has won a contest to meet her for a day.
What starts as a forced encounter resulting from
marketing strategies, will end up making them feel
freer than ever.

Për të nxjerrë albumin e saj të ri dhe për të pastruar
imazhin e saj pas disa polemikave në rrjetet sociale,
ylli i muzikës pop Alicia Galicia do të duhet të kalojë
një ditë me një nga fansat e saj më të mëdhenj: Lucían,
një vajzë 17-vjeçare e fiksuar në paraadoleshencë
e cila ka fituar një konkurs për ta takuar atë për një
ditë. Ajo që fillon si një takim i diktuar nga strategjitë
e marketingut, shndërrohet për të dyja në një mundësi
për t’u ndier më të lirë se kurrë.

BIOGRAPHY
Mario Díaz Delgado (Torrejón de Ardoz, 1998) has a degree
in film direction from ECAM. He dreamed about directing
movies before he entered high school. Now he combines
the search for audiovisual project assignments, such as
music videos, with the development of personal projects.
Along with film directing, he is doing a specialization in
visual effects, his other big passion.

BIOGRAFIA
Mario Diaz Delgado (Torrejón de Ardoz, 1998) ka një diplomë
në regji filmi nga ECAM. Ai ëndërronte të bëhej regjisor filmi
që para se të hynte në shkollën e mesme. Tani ai kombinon
projektet audiovizuale, si videot muzikore, me projekte
personale. Së bashku me regjinë e filmit, ai po bën një
specializim në efektet vizuale, një tjetër pasion i madh i tij.

Year of production:
2021
Duration:
14 Minutes
Producer:
Jesús Choya Zataraín
Director:
Mario Díaz Delgado
Writer:
Irene Segurola

Kim Sun Woo

IN / NË

Country:
Korea e Jugut

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Miso has trauma of her mother leaving her
when she was young. She tends to always
keep her bag full of things because of what
her mom said before leaving. Miso steals
belongings of her customers. Miso falls in
love with Wonseok who suddenly came
in her life, and she wants to give him her
belongings. But Wonseok seems not to care
about it.

Miso vuan traumën e humbjes së nënës së saj,
e cila e la atë kur ishte e re. Ajo tenton të mbajë
gjithmonë çantën e saj të mbushur gjithmonë
plot siç e kishte porositur e ëma herën e fundit
përpara se të ndahej prej saj. Prandaj Miso
vjedh sendet e klientëve të saj. Kur bie në
dashuri me Wonseok i cili hyn papritmas në
jetën e saj, ajo do dëshiroj të ndaj më të sendet
e veta. Por Wonseok duket se nuk interesohet
për të.
BIOGRAFIA
Kim Sun-woo u rrit duke parë video çdo fundjavë.
Ajo kreu një shkollë të mesme arti ku studjoi
shkrim, art, regji, etj. Me pas nisi një kolegj për të
studiuar film. Tani është drejt diplomimit.

Duration:
17 Minutes
Producer:
인호 In Ho 정 Jeong
Director:
Kim Sun Woo
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BIOGRAPHY
Kim Sun-woo grew up watching videos every
weekend since childhood. She graduated from
an art high school where she studied writing,
art, directing, etc. After that she started a
college to study film. He is now graduating.

Year of production:
2020

Ondrej Hraška
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SAMI

Country:
Slovakia

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Young father Sami wants to prepare a nice
weekend near the lake for his son and
mother. With his immaturity, he does not
realize what he will unleash. He just wants
the family to be together.

Babai i ri Sami dëshiron të përgatisë një
fundjavë të këndshme në breg të liqenit për
të birin dhe nënën e tij. Me papjekurinë e
tij, ai nuk e kupton se çfarë po shkakton. Ai
thjesht dëshiron që familja të jetë së bashku.

BIOGRAPHY
Since childhood, Ondrej has been involved in
television, film and theater. He studied film
and television directing at the Academy of
Performing Arts in Bratislava. His graduation
film SAMI was shortlisted for BAFTA Students
Awards. Apart from directing he has been
involved in acting since he was 12 years old.

BIOGRAFIA
Që nga fëmijëria, Ondrej është marrë me
televizion, film dhe teatër. Ai ka studjuar regji filmi
dhe televizioni në Akademinë e Arteve Skenike në
Bratislavë. Filmi i tij i diplomimit SAMI ishte në
listën e ngushtë për Çmimet Studentore BAFTA.
Përveç regjisë ai është marrë edhe me aktrim që
kur ishte 12 vjeç.

Year of production:
2020
Duration:
19 Minutes
Producer:
University of Performing
Arts - Film Faculty,
Bratislava
Director:
Ondrej Hraška
Writer:
Ondrej Hraška
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www.celesi.com

1.

Mbijetesa dhe shkolla – Ilir Kabashi, Kosova 2021, 20 Minuta

2. Sekular. Lindja e Mesme e padukshme – Hashim Almadani, Spanjë
2020, 52 Minuta
3. Hijet e fëmijërisë tënde – Mikhail Gorobchuk, Federata Ruse 2021,
22 Minuta
4. Ana tjetër e lumit – Antonia Kilian, Gjermani 2021, 90 Minuta
5. Buzë greminës – Rina Papish, Izrael 2021, 51 Minuta
6. Shtegtimi i dhenve - Vasjan Lami, Shqipëri 2021, 60 Minuta
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7. Në emër të Vjosës – Mathias Leupold, Eric Berg, Gjermani 2021,
15 Minuta
8. Rojtarët e lumit – Zoritsa Marinkovich, Serbi 2020, 54 Minuta
9. Mirësevini në Çernobil - Alexandra Gilbert, Mbretëria e Bashkuar
2020, 10 Minuta

PROGRAMI
I FILMIT
DOKUMENTAR
18 - 19 TETOR 2021

10. Kur dashuria bëhet tabu – Demian Saldana, Meksikë 2021,
80 Minuta
11. Qentë – Josefien van Kooten, Holandë 2020, 26 Minuta
12. 101 role 102 jetë, Bajrush Mjaku - Filip Herin, Maqedonia e Veriut
2021, 80 Minuta
13. Rruga ime cigane – Vilma Kartalska, Bullgari 2021, 28 Minuta
14. Spiro dhe Qarku i Vdekjes – Lino Kafidas & Dimitris Kafidas, Greqi
2021, 56 Minuta
15. Njeriu makinë – Diana Taylor, Mbretëria e Bashkuar 2021,
17 Minuta
16. E bukura do të shpëtojë botën – Jannik Bueddig, Gjermani 2021,
53 Minuta

1.

Survival and School – Ilir Kabashi, Kosova 2021, 20 Minutes

2. Secular, The Invisible Middle Eastener – Hashim Almadani, Spain
2020, 52 Minutes
3. Shadows of Your childhood – Mikhail Gorobchuk, Russian
Federation 2021, 22 Minutes
4. The other Side of the River – Antonia Kilian, Germany 2021,
90 Minutes
5. On The Edge – Rina Papish, Israel 2021, 51 Minutes
6. Transhumance – 60 Minutes, Vasjan Lami, Albania 2021

8. The Guardians of River – Zoritsa Marinkovich, Serbia 2020,
54 Minutes
9. Welcome to Chernobyl – Alexandra Gilbert, United Kingdom 2020,
10 Minutes

DOCUMENTARY
FILM
PROGRAM
15th - 19th OCTOBER 2021

10. When Love Becomes Taboo – Demian Saldana, Mexico 2021,
80 Minutes
11. Honds – Josefien van Kooten, Netherlands 2020, 26 Minutes
12. 101 Roles 102 Lifes, Bajrush Mjaku – Filip Herin, North Macedonia
2021, 80 Minutes
13. My Gypsy Road – Vilma Kartalska, Bulgaria 2021, 28 Minutes
14. Spiros and the Circle of Death – Lino Kafidas & Dimitris Kafidas,
Greece 2021, 56 Minutes
15. Man engine – Diana Taylor, United Kingdom 2021, 17 Minutes
16. Beauty Will Save the World – Jannik Bueddig, Germany 2021,
53 Minutes
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7. In the Name of Vjosa – Mathias Leupold, Eric Berg, Germany 2021,
15 Minutes

Ilir Kabashi
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SURVIVAL AND SCHOOL /
MBIJETESA DHE SHKOLLA
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

“Survival and School” is a beautiful story about
the bad and evil times. An oasis of peace in
war time. A nylon school built in the Berisha
Mountains (Kosova) that had gathered around
200 pupils of the surrounding villages.

“Mbijetesa dhe Shkolla” është një histori e bukur
për kohët e vështira dhe të liga. Në fokus është një
oaz paqeje në kohën e luftës, një shkollë plastmasi,
ndërtuar në Malet e Berishës (Kosovë), e cila kishte
mbledhur rreth 200 nxënës të fshatrave përreth.

BIOGRAPHY
Ilir Kabashi graduated in film Directing at the Faculty of
Arts in Pristina. In 2009 he finished his Master’s degree
in Film Directing in Pristina. He has written and directed
about 20 short movies and documentary films. Some
of the awards that he won are “Best National “ in
Dokufest, “Jury” and “Public Prize” in “One World”, in
Pristina. In most of his documentary films, the main
subject is human rights and the fate of a man in society.
2011/2014 he had been a member of the Board in the
Kosovo Cinematographic Centre-KCC. He currently
works in Radio Television of Kosova-RTK.

BIOGRAFIA
Ilir Kabashi u diplomua për regji filmi në Fakultetin e Arteve
në Prishtinë. Në vitin 2009 përfundoi studimet Master në
Regjinë e Filmit në Prishtinë. Ka shkruar dhe realizuar
rreth 20 filma të shkurtër dhe filma dokumentarë. Disa
nga çmimet që ka fituar janë “Kombëtari më i mirë” në
Dokufest, “Çmimi i Jurisë” dhe “Çmimi i Publikut” në “One
World”, etj. Në shumicën e filmave të tij dokumentarë, tema
kryesore janë të drejtat fati i njeriut në shoqëri. Ka qenë
anëtar i bordit të Qendrës Kombëtare Kinematografike të
Kosovës QKK dhe aktualisht punon në Radio Televizionin
e Kosovës-RTK.

Country:
Kosova
Year of production:
2021
Duration:
20 Minutes
Producer:
Nuhi Bytyçi
Director:
Ilir Kabashi
Writer:
Nuhi Bytyçi

Hashim Almadani

SECULAR, THE INVISIBLE MIDDLE EASTERNER /
SEKULAR, LINDJA E MESME E PADUKSHME
PËRMBLEDHJE:
Në Lindjen e Mesme ekziston një pakicë, e cila nuk praktikon
asnjë fe si edhe besimtarë, të cilët nuk i japin përparësi
identitetit fetar. Ata, që jetojnë duke respektuar ligjet me një
stil jetese të lirë nga normat dhe standardet fetare, quhen
Sekularë. “Sekular” është dokumentari i një regjisori irakian
i cili përpiqet të çmitizojë imazhin e krijuar nga shumica. Ai
udhëton nga Barcelona, në Berlin dhe Stokholm, ku takon
emigrantë laikë nga Lindja e Mesme, për të përçuar në
Perëndim vizionin e tyre për emigracionin, integrimin dhe
identitetin fetar.

BIOGRAPHY
Hashim Almadani is an entrepreneur, a writer and filmmaker
born and reised in Baghdad, Iraq. He moved to Europe in 2009
where he started a new chapter of his journey. He writes and
shares personal stories and insights to help a modern man to
overcome challenges. He is known as a controversial speaker
on such topics as religion, lifestyle, freethinking, secularism,
self-improvement, and relationships. “Secular, The Invisible
Middle Easterner” is his first film as a director.

BIOGRAFIA
Hashim Almadani është sipërmarrës, shkrimtar dhe regjisor i lindur
në Bagdad, Irak. Ai shkoi në Evropë në 2009 ku filloi një kapitull
të ri të jetës së tij. Ai shkruan për histori personale që ndihmojnë
njeriun modern të kapërcejë sfidat. Ai njihet si një lektor që ngjall
diskutime kur flet për tema, si feja, mënyra e jetesës, mendimi
i lirë, laicizmi dhe marrëdhëniet njerëzore. “Sekular, Lindja e
Mesme e Padukshme” është filmi i tij i parë si regjisor.

Year of production:
2020
Duration:
52 Minutes
Producer:
Hashim Almadani
Director:
Hashim Almadani
Writer:
Hashim Almadani
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SYNOPSYS:
There is a minority in the Middle East that does not practice
any religion and believers who don’t prioritize religious
identity. They live and value laws and lifestyle that are
free of religious norms and standards, they are called The
Seculars. “Secular” is a documentary by an Iraqi director
who tries to demystify the image created by the majority.
He travels from Barcelona, to Berlin and Stockholm, where
he meets the key characters: Secular immigrants from the
Middle East, to give their vision on immigration, integration
and religious identity in the west.

Country:
Spain

Mikhail Gorobchuk

SHADOWS OF YOUR CHILDHOOD /
HIJET E FËMIJËRISË TËNDE
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Our house becomes shrouded in the silence
of night. It grows long shadows accentuated
by the random sparks of the kerosene lamp.
For little Stesha, the darkness becomes a way
into another world that is both frightening and
fascinating. Fragments of elusive memories,
voices and shimmers of light – these are the
flickering sensations of childhood, and they
stay with us forever.

Shtëpia jonë mbulohet nga heshtja e natës.
Ajo rrit hije të gjata të nxjerra më në pah prej
shkëndijave të rastësishme të llambës së vajgurit.
Për Steshën e vogël, errësira është një rrugë
drejt një bote tjetër - të frikshme sa magjepsëse.
Fragmente kujtimesh fluide, zëra dhe vezullime
drite - këto ndjesi të ndezura të fëmijërisë mbeten
te ne përgjithmonë.
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BIOGRAPHY

In 2010 graduated from Gerasimov Institute of
Cinematography (VGIK), the Faculty of Cinematography.
In 2007 he received the President’s grant for talented
youth. In 2013 he received the National Award in the
field of documentary film and television “Laurel Branch”
in the category “Best professional cinematographer”.

BIOGRAFIA

Në vitin 2010 u diplomua në Institutin e Kinematografisë
Gerasimov (VGIK), Fakulteti i Kinematografisë. Në
vitin 2007 fitoi grantin e Presidentit për të rinjtë e
talentuar dhe në vitin 2013 Çmimin Kombëtar për
filmin dokumentar dhe televizionin “Dega e Dafinës”
në kategorinë “Kameramani më i mirë profesionist”.

Country:
Russian Federation
Year of production:
2021
Duration:
22 Minutes
Producer:
Ekaterina Vizgalova,
Irina Kalinina, Vladislav
Shuvalov
Director:
Mikhail Gorobchuk
Writer:
Mikhail Gorobchuk

Antonia Kilian

THE OTHER SIDE OF THE RIVER /
ANA TJETËR E LUMIT
PËRMBLEDHJE:
19-vjeçarja Hala i shpëton një martese me shkuesi duke
kaluar lumin Eufrat për të gjetur strehë te Njësia Mbrojtëse e
Grave Kurde - e cila pak kohë më vonë çliron vendlindjen e
saj Minbij nga Shteti Islamik. Për bashkëluftëtaret e saj femra,
armiku nuk është vetëm Shteti Islamik, por përgjithësisht
patriarkalizmi dhe konceptimi i martesës si institucioni i
fundit shtypës. Brutaliteti që këto gra të reja kanë përjetuar
nga burrat dhe familjet e tyre i kanë çuar ato në anën tjetër të
lumit, ku ato stërviten dhe edukohen me idealet feministe të
Lëvizjes së Grave Kurde.

BIOGRAPHY
Antonia Kilian is a director, cinematographer and producer. She
studied Visual Communication as well as Art and Media at the Berlin
University of Arts. She studied Cinematography at the University
in Potsdam Babelsberg and at the ISA in Havana, Cuba. She has
served as DoP for numerous films, both shorts and feature-length,
fiction and documentary that have screened at festivals worldwide,
has created video installations and directed several documentary
shorts. She currently lives and works between Kassel and Berlin
and manages her own production company, Pink Shadow Films.

BIOGRAFIA
Antonia Kilian është regjisore, DoP dhe producente. Ka studjuar
Komunikim Vizual, Art dhe Media në Universitetin e Arteve në Berlin
dhe Kinematografi në Potsdam, në Babelsberg si edhe në ISA në
Havana, Kubë. Kilian ka punuar si DoP në shumë filma të shkurtër
dhe të gjatë, artistikë dhe dokumentarë, të shfaqur në festivale në
mbarë botën, ka krijuar video -instalacione si edhe ka realizuar disa
dokumentarë të shkurtër. Aktualisht jeton dhe punon midis Kaselit dhe
Berlinit dhe menaxhon kompaninë e saj të prodhimit, Pink Shadow
Films.

Year of production:
2021
Duration:
90 Minutes
Producer:
Antonia Kilian
Director:
Antonia Kilian
Writer:
Antonia Kilian
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SYNOPSYS:
19 year-old Hala escapes an arranged marriage by
crossing the Euphrates River to find a new home at a
Kurdish Women’s Protection Unit - a unit which soon after
liberates her hometown of Minbij from the Islamic State.
For her female fellow soldiers, the enemy is not just IS,
but patriarchy in general, with the ideal of marriage as the
ultimate oppressive institution. The brutalities these young
women have experienced at the hands of their husbands
and within their own families lead them to the other side
of the river where they are trained in combat and educated
in the feminist ideals of the Kurdish Women’s Movement.

Country:
Germany

Rina Papish
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ON THE EDGE / BUZË GREMINËS
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

This is the extraordinary story of Avner,
for whom the sky was a playground and
when he lost them he found himself on
the ground in search for new meaning
in his life.

Kjo është historia e jashtëzakonshme e
Avnerit, për të cilin qielli ishte një shesh
lojrash. Kur e humbi këtë mundësi dhe
dhe e gjeti veten në tokë, ai u vu në kërkim
të kuptimit të ri në jetën e tij.

BIOGRAPHY
Directing, screenwriting, and production
of dozens of programs, documentaries,
articles, and live broadcasts within the
framework of Israeli educational television.

BIOGRAFIA
Regjisor, skenarist dhe producent i dhjetëra
programeve, dokumentarëve, artikujve dhe
transmetimeve të drejtpërdrejta në kuadrin e
televizionit publik izraelit.

Country:
Israel
Year of production:
2021
Duration:
51 Minutes
Producer:
Rina Papish
Director:
Rina Papish
Writer:
Rina Papish

Vasjan Lami

TRANSHUMANCE / SHTEGTIMI I DHENVE
PËRMBLEDHJE:

A documentary about one of the most unique
and mystical rites of shepherds around the world,
who travel for five months to spend the summer
among other places with their flock. Gazi, a
45-year-old shepherd, feels the migration of his
cattle as his migration. He leads the multi-day
and difficult journey like a modern Noah, to the
“promised land”.

Dokumentar për një ndër ritet më të veçantë
dhe mistikë të barinjve në mbarë botën, të cilët
shtegëtojnë për pesë muaj për të veruar ndër vise të
tjera me tufën e tyre. Gazi, një bari 45 vjeçar, e ndien
shtegëtimin e bagëtisë së tij si shtegëtimin e vet. Ai
e udhëheq rrugëtimin disaditor dhe të vështirë të
kopesë si një Noe modern, drejt “tokës së premtuar”.

BIOGRAPHY
Actor, director. He graduated in 1978 at the Academy
of Arts, for Drama / Actor. In August 1978 he started
working as an actor at the National Theater where he
continues today. He has performed about 60 roles
in theater and around 40 roles in cinema. In 1994 he
specialized for Theater Directing in Lille, France, under
Director Daniel Mesgich.

BIOGRAFIA
Aktor, regjisor. Diplomohet në vitin 1978 në Akademinë
e Arteve , dega e Dramës / Aktor.Në gusht të 1978 fillon
punë si aktor në Teatrin Kombëtar ku vazhdon ende edhe
sot.Ka realizuar rreth 60 role në teatër dhe rreth 40 role
në film.Në 1994 është Specializuar për Regjisor Teatri në
Lille të Francës, pranë Regjisorit Daniel Mesgich.

Year of production:
2021
Duration:
60 Minutes
Producer:
Jonid Jorgji,
Elkjana Gjipali
Director:
Vasjan Lami
Writer:
Vasjan Lami
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SYNOPSYS:

Country:
Albania

Mathias Leupold,
Eric Berg
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IN THE NAME OF VJOSA / NË EMËR TË VJOSËS
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

The Vjosa is one of the oldest rivers in Europe and still has a very
long natural watercourse (270 km). It meanders through a wide
valley that provide spawning grounds for fish as well as habitats
for migratory birds and many other species. For the people who
live on its banks, the Vjosa plays a central role in their daily lives.
Recreational tourism on the Vjosa and its tributaries is becoming
increasingly important, especially in recent years, when sports such
as rafting, paddling and swimming have become more popular.
In addition, the crystal clear river has an emotional value for the
people of Albania: the Vjosa is perceived as a cultural heritage.
Hydropower generation is currently the biggest threat to rivers.
Along the Albanian section of the Vjosa, the Ministry of Energy
wants to build eight dams...

Vjosa është një nga lumenjtë më të vjetër në Evropë dhe ka ende
një rrjedhë natyrore shumë të gjatë (270 km). Ajo gjarpëron përmes
një lugine të gjerë që siguron terren për pjelljen e peshkut, si dhe
habitate për zogjtë shtegtarë dhe shumë specie të tjera. Për njerëzit
që jetojnë në brigjet e saj, Vjosa luan një rol qendror në jetën e tyre të
përditshme. Turizmi rekreativ në Vjosë dhe degët e tij po bëhet gjithnjë
e më i rëndësishëm, veçanërisht vitet e fundit, kur sporte të tilla si
rafting, vozitje dhe not janë bërë më të njohura. Për më tepër, lumi i
kristaltë ka një vlerë emocionale për Shqipëtarët: Vjosa perceptohet
si një trashëgimi kulturore. Prodhimi i hidrocentraleve është aktualisht
kërcënimi më i madh për lumenjtë. Përgjatë seksionit shqiptar të
Vjosës, Ministria e Energjisë dëshiron të ndërtojë tetë diga ...

BIOGRAPHY
Since the 1980s he has been creating a parallel world through his
staged photography. Scenes from this world have been exhibited in
over 50 exhibitions in Europe, Asia and the USA, and are published in
several books, as well as archived in international collections. Leupold
is a professor of Photography at an art and design university in Berlin.
His documentaries have been selected from several festivals in Europe,
USA and Asia and awarded with many Awards.

BIOGRAFIA
Që nga viti 1980 ai ia ka dalë të krijojë një botë paralele përmes fotografisë
së tij në skenë. Skenat nga kjo botë janë ekspozuar në mbi 50 ekspozita
në Evropë, Azi dhe SHBA, dhe janë botuar në disa libra, si dhe janë
arkivuar në koleksione ndërkombëtare. Leupold është profesor i fotografisë
në Universitetin e Artit dhe Dizajnit në Berlin. Dokumentarët e tij janë
përzgjedhur nga disa festivale në Evropë, SHBA dhe Azi dhe janë vlerësuar
me disa shumë çmime.

Country:
Germany
Year of production:
2021
Duration:
15 Minutes
Producer:
Mathias Leupold
Director:
Mathias Leupold,
Eric Berg
Writer:
Mathias Leupold,
Eric Berg

Zoritsa Marinkovich

THE GUARDIANS OF RIVER / ROJTARËT E LUMIT
PËRMBLEDHJE:
Në një fshat të vogël malor në zonat rurale të Serbisë, njerëzit
u ngritën kundër ndërtimit të një hidrocentrali të vogël i cili
kërcënonte të linte pa ujë një komunitet të tërë prej 25 të
moshuarish dhe në fund do të shuante të gjitha format e jetës
në një nga rajonet më të famshme në Serbi. Mbarështuesit e
bagëtive, fermerët dhe pylltarët, jeta e të cilëve varet nga uji
u ngritën për 120 ditë rresht në barrikada. Ditë e natë, ata me
radhë e mbajtën zjarrin ndezur. Në ditën e ardhjes së papritur të
investitorit kur ra kambana e kishës, ata qëndruan të vendosur
për të parandaluar fillimin e ndërtimit të uzinës. Frika, të ftohtit
dhe mosha nuk e penguan unitetin e tyre dhe vendosmërinë për të
ruajtur lumin e tyre të dashur.

BIOGRAPHY
Zoritsa Marinkovich is an Australian of Serbian heritage born in Serbia,
who lived in many countries around the world including, Africa; the
Middle East, Asia and Australia. She is a graduate of Belgrade University
in Serbia, with a Bachelor of Science degree in Tourism Studies from the
Faculty for Natural Sciences. Zoritsa was one of the Communications
directors of the First Serbian film festival in Sydney and theatre lighting
designer for a dozen of theatre productions in Sydney, Australia.
Currently lives in Belgrade, Serbia and is independent researcher and
documentary filmmaker.

BIOGRAFIA
Zoritsa Marinkovich është një australiane e lindur në Serbi, e cila ka jetuar
në shumë vende të botës, përfshirë Afrikën; Lindjen e Mesme, Azinë dhe
Australinë. Ajo është diplomuar në Universitetin e Beogradit në Serbi, për
Turizëm në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Zoritsa ishte drejtore e
Marrëdhënieve me publikun në festivalin e parë të filmit serb në Sidnei dhe
mjeshtre ndriçimi teatror për shumë prodhime teatrore në Sidnei, Australi.
Aktualisht jeton në Beograd ku punon si studiuese dhe regjisore e pavarur
filmash dokumentarë.

Year of production:
2020
Duration:
54 Minutes
Producer:
Zoritsa Marinkovich
Director:
Zoritsa Marinkovich
Writer:
Zoritsa Marinkovich
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SYNOPSYS:
In a small mountain village in rural Serbia people stood up
against the construction of a small hydropower-plant which
threatened to leave an entire community of 25 elderly people
without water and ultimately extinguish all forms of life in one
of the most famous regions in Serbia for its water-rich and
pristine environments. Cattle breeders, goatherds, farmers
and foresters whose lives depend on water sat for 120 days on
the barricades to protect the entrance to their village. Day and
night, they took turns keeping the fire on. On the day of the
unexpected arrival of the investor when the church bell rung,
they stood determined to prevent the beginning of the plant
construction. Fear, cold and age did not stand in the way of
their determined unity to guard their beloved river.

Country:
Serbian

Alexandra Gilbert
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WELCOME TO CHERNOBYL/
MIRËSEVINI NË ÇERNOBIL
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

A glimpse into the life and career of Tanya
- a Ukrainian tour guide of the infamous
Chernobyl Exclusion Zone. A unique insight to
what it means to work in the notorious region
despite the feared extreme health risks. Is it
really as dangerous or not as dangerous as you
think?

Një ndërhyrje e shkurtër në jetën dhe karrierën e
Tanjës - një cicerone ukrainase e zonës famëkeqe të
Çernobilit. Një tablo unike e asaj, që do të thotë të
punosh në rajonin famëkeq, pavarësisht nga rreziqet
e frikshme ekstreme të shëndetit. A është vërtet aq e
rrezikshme apo jo aq sa mendoni?

BIOGRAPHY
Alexandra Gilbert is a recent Queen Margaret
University Graduate, in Theatre & Film Studies. With
a passion for travel and documentary filmmaking,
she enjoys drone cinematography, gaming and
exploring the outdoors. She is so excited to continue
creating and sharing peoples stories. She adores to
meet new people and being creative.

BIOGRAFIA
Alexandra Gilbert është diplomuar në universitetin
Queen Margaret, në Studime Teatri dhe Filmi. Me
një pasion për udhëtimet dhe prodhimin e filmave
dokumentarë, asaj i pëlqen të xhirojë me dron, të luajë
dhe eksplorojë jashtë. Ajo është shumë e entusiazmuar
për të vazhduar krijimtarinë dhe rrëfimin e historive
njerëzore. Asaj i pëlqen të njohë njerëz të rinj dhe të
jetë kreative.

Country:
United Kingdom
Year of production:
2021
Duration:
10 Minutes
Producer:
Alexandra Gilbert
Director:
Alexandra Gilbert
Writer:
Alexandra Gilbert

Demian Saldana

WHEN LOVE BECAMES TABOO/
KUR DASHURIA BËHET TABU
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

When Bruno discovers infidelity in his
relationship, he decides to explore why for
so many people it is impossible to remain
strictly monogamous.

Pasi përballet vetë me mungesën e
besnikërisë, Bruno vendos të hulumtojë, se
përse për kaq shumë njerëz është e pamundur
të jetojnë monogamë.
BIOGRAFIA
Lindur në Mexico City në 1985, Demian ka interes
të veçantë për pasqyrimin e problemeve sociale
të këtij qyteti. Ai ka studjuar Shkenca Komunikimi
dhe Produksion Audiovizual në Fakultetin e
Shkencave dhe Politikave Sociale dhe në studimet
Master është specializuar në produksionin e
dokumentarëve, në Qendrën Universitare të
Studimeve Kinematografike (UNAM).

Year of production:
2021
Duration:
80 Minutes
Producer:
Demian Saldana
Director:
Demian Saldana
Writer:
Demian Saldana
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BIOGRAPHY
Born in Mexico City in 1985, Demian has
developed a particular interest in making visible
some social problems of this city. He studied
Communication Science and Audiovisual
Production in the Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (UNAM). Later he specialized in
documentary research and production, by
studying for a Master’s degree in the Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos
(UNAM).

Country:
Mexico

Josefien van Kooten
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HONDS / QENTË

Country:
Netherlands

SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Tragicomic observational documentary that shows the
complex relationship between humans and dogs. During
a dog training the tension between love, control and
powerlessness becomes visible in the reflection between
man and dog. People that have problems with their dog
come to dog whisperer Ron for help. Their dogs often
cause many problems; they refuse to listen, show anxious
behaviour, or are aggressive and bite. It seems not the dogs,
but the owners themselves that need further training.

Dokumentar vëzhgues tragjikomik që tregon marrëdhënien
komplekse midis njerëzve dhe qenve. Gjatë trajnimit të
qenit, tensioni midis dashurisë, kontrollit dhe pafuqisë bëhet
i dukshëm në marrënien midis njeriut dhe qenit. Njerëzit që
kanë probleme me qenin e tyre vijnë tek pëshpëritësi i qenve,
Ron për ndihmë. Qentë e tyre shpesh kanë probleme; ata
refuzojnë të dëgjojnë, tregojnë sjellje të shqetësuar, ose janë
agresivë dhe kafshojnë. Duket se jo qentë, por vetë pronarët
kanë nevojë për trajnim të mëtejshëm.

BIOGRAPHY
Josefien van Kooten started her study in the fine arts department
of the St. Joost Academy of Breda in The Netherlands. After two
years she switched to the film department and focused on the
art of documentary making. Her work shows the free approach of
an artist, but also the will to tell a story that is important to her,
and the world. In her films Josefien always takes on a very unique
and personal view with a deep connection to social matters. Her
work shows a love for philosophy which, for her, is in the beauty of
always seeing the duality in the world that never fits a ready made
answer.

BIOGRAFIA
Josefien van Kooten filloi studimet e saj në departamentin e arteve
të bukura të Akademisë St. Joost të Breda në Holandë. Pas dy vitesh
ajo kaloi në departamentin e filmit dhe u përqëndrua në realizimin e
dokumentarëve. Puna e saj flet për qasjen e lirë të një artisteje, por
edhe vullnetin për të treguar një histori të rëndësishme për të dhe të
tjerët. Në filmat e saj ka një qasje shumë unike dhe personale ndaj
çështjeve shoqërore. Puna e saj evidenton qasjen filozofike, e cila e
shtyn atë të joshet nga bukuria e të parit të dualitetit të dukurive, çka
nuk përputhet kurrë me klishetë.

Year of production:
2020
Duration:
26 Minutes
Producer:
Josefien van Kooten
Director:
Josefien van Kooten
Writer:
Josefien van Kooten

Filip Herin

101 ROLES 102 LIFES, BAJRUSH MJAKU/
101 ROLE 102 JETË, BAJRUSH MJAKU
PËRMBLEDHJE:
Film dokumentar artistik i fokusuar në jetën dhe karrierën e
Bajrush Mjakut, një aktor novator dhe ende frymëzues i teatrove
në Ballkan dhe në mbarë botën. Ndonëse super yll në botën e artit,
por pak i njohur jashtë profesionistëve dhe auditorëve të teatrove,
Bajrush Mjaku vazhdon të nxisë pasione. Ky aktor, baba dhe gjysh
i shkëlqyer, i talentuar dhe vizionar na rrëfen historinë e tij, që
shtrihet rreth gjysmë shekulli suksesi profesional dhe përkushtimi
ndaj familjes, për të përfaqësuar kulturën shqiptare në kohët më
të vështira. Misioni i tij është Aktrimi, dhe Aktrimi është Misioni i tij.

BIOGRAPHY
Filip Herin Graduated from The Academy of Art, Belgrade, department
of Movie and TV Directing in 1999. Dynamic and creative Producer
and Director with 20 years’ career experience in media, video, theatre
stage and film production environments. Artistic and creative visionary
with expertise in partnership creation. His professional work starts
in 1999 at Macedonian National Television, directing documentaries.
In his profession carrier, Filip marks his work style in numerous TV
show formats aired on national and local TV channels. In 2020 he
founded KINOFILM film production in Skopje, N. Macedonia, taking his
experience and work on next level.

BIOGRAFIA
Filip Herin u diplomua në Akademinë e Arteve, Beograd, departamenti
i Regjisë së Filmit dhe TV në 1999. Si producent dhe regjisor dinamik dhe
kreativ ka 20 vjet përvojë karriere në media, video, skena teatri dhe prodhim
filmi në mjedise. Dallohet për vizion artistik dhe ekspertizë në krijimin e
partneritetit. Filloi punë në 1999 në Televizionin Kombëtar Maqedonas me
regji filmash dokumentarë. Në karrierë ai e krijoi stilin e tij në formate të
shumta televizive të transmetuara në kanale kombëtare dhe lokale. Në vitin
2020 ai themeloi kompaninë e produksionit KINOFILM në Shkup, duke e
ngritur përvojën dhe angazhimin e tij në një nivel tjetër.

Year of production:
2021
Duration:
80 Minutes
Producer:
Arsim Kamberi
Director:
Filip Herin
Writer:
Reshat Kamberi
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SYNOPSYS:
Documentary feature film focusing on the life and career
of Bajrush Mjaku, a ground-breaking actor who was active
and still inspiring the Theatres in Balkans and worldwide. A
superstar in the art world, but little known outside the theatres
professionals and audiences, why does Bajrush Mjaku continue
to excite passions? This brilliant, gifted and visionary actor,
father and grandfather give us his story overlapping some half
of the century of professional success and dedication to his
family, through most hard times to represents his Albanian
culture. His mission is Acting, and his Acting is the mission.

Country:
North Macedonia

Vilma Kartalska

MY GYPSY ROAD / RRUGA IME CIGANE
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

An inspiring story about the winding road of the
first Roma actress in Bulgaria, officially graduated
from the National Academy for Theatre and Film
Arts. From the everyday life’s challenges, to the
sacrifices in the name of theater, and the trust in
the great Roma cause – education for the ghetto.
Nataliya Tsekova – THE WOMAN, THE ACTRESS,
THE PERSON.

Një histori frymëzuese për rrugën e vështirë të
aktores së parë rome në Bullgari, të diplomuar
zyrtarisht nga Akademia Kombëtare për Artet e
Teatrit dhe Filmit. Nga sfidat e jetës së përditshme,
tek sakrificat në emër të teatrit dhe besimi në
kauzën e madhe rome: arsimim për geton. Nataliya
Tsekova – gruaja, aktorja, njeriu.
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BIOGRAPHY

Vilma Kartalska graduated Fashion Design in 1997.
In 2000 she finished her acting studies at Theatre
College “Luben Groys” and in 2020 she graduated
Film&TV Directing in NBU. Since 2012 she has worked
as a producer, director, scriptwriter in the field of short
films. Her first projects won multiple international
awards. In 2015 she founded the production company
“Raiza Vilm Productions”Ltd.

BIOGRAFIA

Vilma Kartalska u diplomua për Dizajn dhe Modë në
1997. Në vitin 2000 ajo përfundoi studimet për aktrim
në Kolegjin e Teatrit “Luben Groys” dhe në vitin 2020
u diplomua për Regji Filmi dhe TV në NBU. Që nga viti
2012 ajo ka punuar si producente, regjisore dhe skenariste
filmash të shkurtër. Projektet e saj kanë fituar disa çmime
ndërkombëtare. Në vitin 2015 ajo themeloi kompaninë
produksionit “Raiza Vilm Productions” Ltd.

Country:
Bulgaria
Year of production:
2021
Duration:
28 Minutes
Producer:
Vilma Kartalska
Director:
Vilma Kartalska
Writer:
Vilma Kartalska

Lino Kafidas
Dimitris Kafidas

SPIROS AND THE CIRCLE OF DEATH /
SPIROS DHE RRETHI I VDEKJES
PËRMBLEDHJE:

Spiros is the last remaining motorcycle acrobat
performing in the Circle of Death. He lives a nomadic
life with his family, his caravan, and a team of riders who
often abandon him. His father was a Circle of Death
legend, as were his grandfather, uncle and brother – a
family tradition unbroken for over 50 years. In today’s
uncertain Greece will Spiros manage to make ends
meet, and will this vanishing profession get a second
wind? Are his sons willing to take the wheel? A human
portrait of an old-school lover of speed and risk in a
rapidly changing world.

Spiros është i fundmi akrobat motorist, që performon në
Rrethin e Vdekjes. Ai bën një jetë nomade me familjen,
karvanin e tij dhe një ekip që shpesh e braktis. Babai i tij ka
qenë legjendë në Rrethin e Vdekjes, sikurse gjyshi, xhaxhai
dhe vëllai i tij - një traditë familjare e pandërprerë për
mbi 50 vjet. Në Greqinë e sotme të pasigurt, a do të arrijë
Spiros të përballojë jetesën dhe a do të ketë një erë të dytë
ky profesion në zhdukje? A janë djemtë e tij të gatshëm
të marrin timonin? Një portret njerëzor i një dashnori të
shkollës së vjetër të shpejtësisë dhe rrezikut në një botë që
ndryshon me shpejtësi.

BIOGRAPHY
He is the writer and director of short movies, including
Doofpot and A Family Story (several nominations and a
Golden First Time Filmmaker award at LVGFA Galaxy Las
Vegas Film Festival). At the end of 2019, Lino together
with his father, Dimitris Kafidas finished their first feature
documentary, Spiros and the Circle of Death. This was filmed
over a period of 3 years, all over Greece.

BIOGRAFIA
Ai është skenarist dhe regjisor filmash të shkurtër, përfshirë
Doofpot dhe A Family Story (disa nominime dhe një çmim si
Film i Parë në LVGFA Galaxy Las Vegas Film Festival). Në fund
të vitit 2019, Lino së bashku me babanë e tij, Dimitris Kafidas
përfunduan dokumentarin e tyre të parë artistik, “Spiros dhe
Rrethi i Vdekjes”. Ky film u filmua për një periudhë 3 vjeçare, në
të gjithë Greqinë.

Year of production:
2021
Duration:
56 Minutes
Producer:
Lino Kafidas
Director:
Lino Kafidas,
Dimitris Kafidas
Writer:
Lino Kafidas,
Dimitris Kafidas
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SYNOPSYS:

Country:
Greece

Diana Taylor
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MAN ENGINE / NJERIU MAKINË
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Cornwall celebrates 10 years of UNESCO
status for its contribution to mining, by
building a giant mechanical puppet The
Man Engine. The film weaves between
the puppet and tragic tales from the
community about those who lost their
lives in the tin mines.

Kornuelli feston 10-vjetorin e statusit të
akorduar nga UNESCO për kontributin e tij
në historinë e minierave, nëpërmjet ndërtimit
të kukullës mekanike gjigande The Man
Engine. Filmi i referohet sa kukullës aq edhe
tregimeve tragjike të komunitetit për ata
që humbën jetën në minierat e kallajit në
Kornuell.

BIOGRAPHY
BBC TV news and current affairs documentary
and features film editor.
Internationally recognized independent
filmmaker.
Director Redcliffe Films.

BIOGRAFIA
Redaktore edicionesh informative dhe filmash
dokumentarë me tematikë aktualiteti në BBC.
Kineaste e pavarur e njohur ndërkombëtarisht.
Regjisore në Redcliffe Films.

Country:
United Kingdom
Year of production:
2021
Duration:
17 Minutes
Producer:
Diana Taylor
Director:
Diana Taylor
Writer:
Anthea Page

Jannik Büddig

BEAUTY WILL SAVE THE WORLD/
E BUKURA DO TË SHPËTOJË BOTËN
SYNOPSYS:

PËRMBLEDHJE:

Will beauty save the world? In his search for an
answer to this question, actor and filmmaker
Jannik Büddig goes on an art-historically journey
to Spain in order to meet his great aunt - the
artist Edith Schaar. There he immerses into long
past times, gets into trouble with the judiciary
and learns how to search for the beauty in the
world every day new.

A do ta shpëtojë e bukura botën? Në kërkim të
përgjigjes për këtë pyetje, aktori dhe kineasti Jannik
Büddig ndërmerr një udhëtim me motive artistikohistorike në Spanjë, ku takon teton e tij artiste, Edith
Schaar. Atje ai zhytet në kohët e shkuara, hyn në
telashe me gjyqësorin dhe mëson të kërkojë çdo ditë
të bukurën në botën që e rrethon.

BIOGRAPHY

Year of production:
2021
Duration:
53 Minutes
Producer:
Jannik Büddig,
Derya Tuerkmen
Director:
Jannik Büddig
Writer:
Jannik Büddig
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Jannik Büddig dropped out of school to study drama at
the UDK in Berlin at the age of 18. After completing his
studies, Theater engagements followed. He also stood in
front of the camera for a broad audience. In addition to
acting, he was drawn behind the camera. The first short
film productions were made in 2009, 2010 and 2016.
The documentary film project “Beauty will save the world”
about his great-aunt and artist in Spain started in 2015.

BIOGRAFIA
Jannik Büddig braktisi shkollën për të studiuar dramë në Berlin
në moshën 18 vjeç. Pas përfundimit të studimeve, pasuan
angazhimet në teatër. Ai interpretoi para kamerës për një
audiencë të gjerë. Po përveç aktrimit, nisi të angazhohet
edhe pas kamerës. Prodhimet e para të filmave të shkurtër
u bënë në 2009, 2010 dhe 2016. Projekti i filmit dokumentar
“Bukuria do të shpëtojë botën” për teton e tij artiste në Spanjë
filloi në 2015.

Country:
Germany
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KONKURIMI DHE ÇMIMET
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KONKURIMI I FILMAVE NË DEA OPEN AIR ZHVILLOHET
NË TRI KATEGORI KRYESORE:
1.
Filmi me metrazh të gjatë
2.
Filmi i shkurtër 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
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.
2.
3.
4.
5.

DEA për Filmin më të mirë:
DEA për Regjinë më të mirë në konkurimin
e filmit të gjatë:
DEA për Skenarin më të mirë në konkurimin
e filmit të gjatë
DEA për Fotografinë/Kameran më të mirë
në konkurimin e filmit të gjatë
DEA për Aktorin/Aktoren më të mirë në rol kryesor

JURIA E FILMIT TË SHKURTËR, EKSPERIMENTAL DHE
STUDENTOR AKORDON ÇMIMET :
6.
7.

DEA për Filmin e Shkurtër më të Mirë
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.
10.

Çmimi i Medias – Filmi i Shkurtër
Çmimi i Medias – Filmi i Gjatë

ORGANIZATORËT E DEA OPEN AIR INTERNATIONAL
FILMFESTIVAL AKORDOJNË EDHE:
11.
12.

DEA e Mirënjohjes (Çmim karriere)
DEA Homazh (Çmim përkujtimor)

BASHKIA TIRANË NDAN ÇMIMIN E PUBLIKU TË TIRANËS
BAZUAR NË VLERËSIMIN E SHIKUESVE TË KRYEQYTETIT.

COMPETITION AND AWARDS
THE COMPETITION IN DEA OPEN AIR INTERNATIONAL

THE SHORT & STUDENT FILM JURY

FILM FESTIVAL WILL BE FOLLOWED UP BY SOME

6.
7.

JURIES:
The feature film jury

2.

The short & 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 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.
12.

DEA - Gratitude Award
(Lifetime Achievement Award)
DEA Homage (Commemorative Award)

THE MUNICIPALITY OF TIRANA ALSO GIVES THE PUBLIC
AWARD OF TIRANA BASED ON THE EVALUATION OF
THE CAPITAL SPECTATORS.
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1.

DEA for the Best Film (Short Film Competition)
DEA for the Best Film(Student Film Competition)

www.infokult.al
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Peter DIRMEIER
Head of the Jury / Kryetar jurie

JURIA E FILMIT
ME METRAZH
TË GJATË
THE FEATURE
FILM JURY

Peter G. Dirmeier is a German actor,
presenter, audiobook speaker and
theatre-director living in Hamburg.
For 25 years he has been acting, for
20 years he has been part of several
German and Swiss filmfestivals (e.g.
Zurich, Hamburg, Saarbrücken, Oberhausen) and for 15 years he
has been responsible for the Q&A’s and the Award Ceremony at
the Kinofest Lünen, the partner-festival of DEA.
Peter G. Dirmeier është një aktor gjerman, prezantues, lexues librash,
dhe regjisor teatri. Jeton në Hamburg. Prej 25 vitesh është aktor,
për 20 vite ai ka qenë pjesë e disa festivaleve filmi gjermane dhe
zvicerane (p.sh. Cyrih, Hamburg, Saarbrücken, Oberhausen) dhe prej
15 vitesh ai është përgjegjës për “Q & A” dhe Ceremoninë e Çmimeve
në Kinofest Lünen, festival partner i DEA-s.
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More RAÇA

Member of the Jury / Anëtar

Refet ABAZI

Member of the Jury / Anëtar

More Raça shkrimtare, regjisore
dhe aktiviste e të drejtave të njeriut. Diplomuar në BA dhe MA
në degën Regji Filmi në Prishtinë
dhe aktualisht është e regjistruar
në Ph.D. në Bullgari. Filmi i saj
Andromeda Galaxy ishte në Konkursin Kryesor të Festivalit të
Filmit në Sarajevë 2020, dhe fitoi çmimin “Glocal in Progress
në San Sebastian Film Festival 2019”. Filmat e saj të shkurtër
kanë marrë pjesë në festival të ndryshme ku kanë fituar disa
çmime. More gjithashtu ishte pjesë e “Audi’s Installation” në
Hollywood. Ajo u përzgjodh për të qenë pjesë e ‘Berlinale
Talents 2019” si regjisore.

Refet Abazi studioi në fakultetin
e Artit Dramatik në Shkup. Pjesëmarrës në programin “Zgjerimi
i rrjetit” 1995 të organizuar nga
“ROYAL NATIONAL THEATRE”
në Londër, më pas qëndroi në
Britaninë e Madhe në programin për Art Menaxhement.
Mbajtës i çmimit “Aktori më i mirë i festivalit” në disa festivale.
Autor i romaneve “I kujt ishte Joni”dhe “Duke Kërkuar Dritën”.
Në 1999 themeloi “Qendrën e teatrit për fëmijë” në Shkup.
Prej vitit 2000 punon në FAD- Shkup si profesor i lëndës
Mjeshtri Aktrimi.

More Raça writer, director and human rights activist. Graduated
from BA and MA in Film Directing in Prishtina and is currently
enrolled in Ph.D. in Bulgaria. Her film Andromeda Galaxy was in
the Main Competition of the Sarajevo Film Festival 2020, and
won the award “Glocal in Progress at the San Sebastian Film
Festival 2019”. Her short films have participated in various festivals where they have won several awards. More was also part
of Audi’s Installation in Hollywood. She was selected to be part
of “Berlinale Talents 2019” as a director.

Refet Abazi studied at the Faculty of Dramatic Arts in Skopje.
Participated in the program “Network Expansion” 1995
organized by the “ROYAL NATIONAL THEATER” in London, then
stayed in the UK in the program for Art Management. Winner of
the “Best Actor of the Festival” award in several festivals. Author
of the novels “I kujt është Joni” and “Duke kërkuar Dritën”. In
1999 he established the “Children’s Theater Center” in Skopje.
Since 2000 he has been working at FAD-Skopje as a professor
of Master of Acting..
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Ivan D’AMBROSIO
Member of the Jury / Anëtar

Ivan D’Ambrosio u transferua
nga qyteti i lindjes, Bari në Romë
për të ndjekur pasionin e tij për
filmin. Nga viti 2000 deri në
2018, ai ishte producent ekzekutiv i shumë projekteve audiovizuale. Ky fleksibilitet produktiv
sot është një ndihmë e madhe në rrugëtimin e tij në Dinamo Film, ku ai si producent, kujdeset fort për cilësinë dhe
veçantinë e secilës histori, pavarësisht nga formati, dokumentar, film apo serial. I magjepsur nga të gjitha përjashtimet
e rregullit, vëzhgues i fiksuar i filmave thriller, ai përpiqet të
fokusojë vëmendjen e tij në detaje, ndërsa pretendimi për
përsosmëri ndjek moton e tij të preferuar, “përsosmëria
është armike e së mirës” (Volter)
Ivan D’Ambrosio born in Bari, he moved to Rome to pursue his
passion for movies. From the year 2000 to 2018, he was producer of a wide selection of audiovisual projects. This productive
flexibility today is of great help on his journey in Dinamo Film
where he’s a resourceful producer attentive to the quality and
uniqueness of each story, no matter the format be it a documentary, a movie, or a series. Fascinated by all rule exceptions, morbid watcher of thriller movies and dystopian stories, he tries to
curb his attention for detail and his pretense to perfection with
his favorite motto, “perfect is enemy of good” (Voltaire)

Abaz HADO

Member of the Jury / Anëtar
Abaz Hado ka studjuar pikturë
(1983) dhe kritikë arti (1985).
Një nga veprat e tij ndodhet
ne Muzeun e Mbretëreshës së
Anglisë, 20 grafika në galerinë
Arts and live në Stamboll. Ai
është petagog i artit në UET, ka
qenë drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve, drejtor artistik
në Pallatin e Kulturës. Ai ka qenë zv. ministër i kulturës dhe
nënkryetar i Bashkisë Tiranë, këshilltar për Artin në kabinetin
e kryetarit të bashkisë Tiranë. Aktualisht është drejtor i
Galerisë se Arteve Tiranë. Ka botuar disa libra për artin pamor,
ka gradën Doktor shkencash dhe është “Mjeshter i madh” dhe
është dekoruar me urdhërin “Naim Frashëri“ i Argjendë.
Abaz Hado studied painting in 1983 and in 1985 as an art critic.
One of his works is in the Museum of the Queen of England, 20
graphics in the Arts and Live Gallery are in Istanbul. He is an art
lecturer at UET, has been the director of the National Gallery of
Arts, director of art at the Palace of Culture. He has been Deputy
Minister of Culture and Deputy Mayor of Tirana, Art Advisor in
the mayor’s office. Currently director of the Tirana Art Gallery.
Abaz Hado has published several books on visual art. Abaz
Hado has defended the scientific degree of Doctor and has
been decorated with the order “Naim Frashëri i Argjendë” and
“Mjeshtër i madh”.
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Jonid JORGJI

Head of the Jury / Kryetar jurie

JURIA E FILMIT
TË SHKURTËR
DHE STUDENTOR
THE SHORT
AND STUDENT
FILM JURY
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Jonid Jorgji u diplomua për Regji Filmi dhe TV.
Gjatë studimeve realizoi disa filma të shkurtër
dhe dokumentarë, një prej të cilëve u selektua
ne festivalin e filmit Clermond Ferrand në
Francë dhe fitoi çmime në kompeticione
të tjera ndërkombëtare. Pasi punoi mbi 10
vjet në media, ishte bashkëthemelues i EjF
Production. Për herë të parë në Shqipëri,
ai realizoi filmin “Ngjarje në Cirk”, xhiruar me teknologjinë 360°VR. Filmi i
shkurtër “The Sweet Dealer”, financuar nga Apulia Film Commission, fitoi
çmimin e parë në festivalin Puglia International Film Fest. Ai është regjisor
dhe skenarist i shtatë filmave të shkurtër, dy dokumentarëve, mbi njëqind
programeve televizive. Ai është dhe regjisor dhe skenarist i filmit me metrazh
të gjatë “Dy Luanë drejt Venecias”.
Jonid Jorgji studied film and television directing. During the school period he
made several short films and documentaries, one of which was selected at the
Clermond Ferrand Short Film Festival in France and others also won awards in
several other international competitions. After working for more than 10 years
in the media, he co-founded the EjF Production. For the first time in Albania, he
realised the film “Ngjarje në Cirk”, shot with 360 ° VR technology. His short film
“The Sweet Dealer” funded by the Apulia Film Commission, won first prize at
the Puglia International Film Fest. He is the director and screenwriter of seven
short films, two documentaries, over hundred television programs, as well as the
director and screenwriter of the feature film “2 Lions to Venice”.

Klajdi
PAPADHIMITRI

Member of the Jury / Anëtar
Klajdi Papadhimitri u diplomua në vitin 2010 në
Akademinë e Arteve, dega
Regji Filmi dhe Televizion
në Tiranë. Është regjisor i
pesë filmave me metrazh
të shkurtër, pesë dokumentarëve dhe një seriali televiziv. Gjithashtu, ka pasur dhe
rolin e producentit në disa projekte kinematografike dhe
televizive, si: film me metrazh të shkurtër, dokumentar, film
me metrazh të gjatë etj.
Klajd Papadhimitri studied Film and Tv Directing at the Arts
Academy in Albania, and graduated in 2010. Klajd has been
the director of five short movies, five documentaries and one TV
series.. He has also been a producer for other cinematographic
and TV projects, such as: short movies, documentaries, feature
films, TV series etc.

Lorik BAKIJA

Member of the Jury / Anëtar
Lorik Bakija, është gazetar
dhe prezantues televiziv në
RTV21. Si pjesë e Redaksisë
së Programit Kulturor-Artistik
dhe të Dokumentarit në
“21 Media”, është angazhuar
kryesisht në tema që kanë
prekur kulturën, trashëgiminë
kulturore, turizmin dhe aktualitetin shoqëror. Është autor
i disa reportazheve të realizuara në Kosovë, Shqipëri, Mal
të Zi etj. Është bashkë-prezantues i revistës televizive të
përditshme “Bon Bon” në RTV21 dhe autor i emisionit kushtuar
kinematografisë “35milimetra” që transmetohet çdo fundjavë
në RTV21 në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Ai është
lindur në Gjakovë dhe banon në Prishtinë.
Lorik Bakija, is a journalist and TV host on RTV21. As part of
the Editorial Board of the Cultural-Artistic Program and the
Documentary in “21 Media”, he is engaged in covering topics
related to culture, cultural heritage, tourism, and social events. He
also is the author of several reports realised in Kosovo, Albania,
Montenegro, etc and a co-presenter of the daily TV magazine
“Bon Bon” on RTV21 and author of the show dedicated to
cinematography “35milimetra” which is broadcast every weekend
on RTV21 in Kosovo and Northern Macedonia. He was born in
Gjakova and lives in Prishtina.
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Eduard MAZI

Head of the Jury / Kryetar jurie

JURIA E FILMIT
DOKUMENTAR
DOCUMETARY
FILM JURY
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Eduard Mazi, redaktor, realizues dhe skenarist
i shume programeve televizive, ka kryer
studimet për Shkenca Politike Juridike. Ka
punuar si gazetar politik (1973-1977) në TVSH
dhe si mësues në Shkodër (1977-1981). Ka
qenë Përgjegjës i Redaksisë së Informacionit
në Radion e jashtme në TVSH, kryeredaktor i
gazetës “Albania Daily News”, anëtar i Këshillit
Drejtues të RTSH dhe më pas Drejtor i Radiotelevizionit Shqiptar(1999-2002).
Ka qenë gjithashtu në bordin e Drejtorëve të MEDIASAT TV (2008) dhe anëtar
i Bordit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë. Për 13 vjet ka qenë Media
Konsulent ndërsa aktualisht është drejtor ekzekutiv i fondacionit “Kontribut
për Edukimin”. Është realizuesi i emisionit të parë politik në TVSH, skenarist i
programit të parë Televiziv “Europa 91”, botues i librave “SALVADORI” ; “Afrika
e Jugut – aparteidi” dhe “Dosja Nano”.
Eduard Mazi, editor, producer and screenwriter, studied Political Science and Law.
He worked as a Political Journalist at Albanian Television (1973-1977) and as a
teacher in Shkodra(1977-1981). After them he has been the Head of the Information
Department at a foreign Radio in TVSH, Editor-in-Chief of the newspaper “Albania
Daily News”, a Member of the Steering Council and became Director of the Albanian
Television (1999-2002). He also was on the board of Directors of MEDIASAT TV
(2008) and a member of the board of the National Center of Cinematography. For
13 years Eduard Mazi has been a Media Consultant. He is currently the Executive
Director of the Education Contribution Foundation. Host of the first political show
on TVSH. Screenwriter of the first TV program in Albania “Europa 91”. Publisher of
books “SALVADORI”; “South Africa - apartheid” and “Dosja Nano”.

Rezarta DELISULA

Ferdinand DERVISHI

Rezarta
Delisula
është
diplomuar për gazetari. Në 2018
botoi librin “Tirana Mahnia”.
Autore,
skenariste,
kryeredaktore dhe gazetare, e disa
emisioneve televizive. Prej 13
vitesh ka qenë zv-kredaktore
e “Gazetës Shqiptare”, dy vjet
bashkëpunëtore e programit “IREX”. Trajnere për gazetarinë
investigative. (2014-2015), pjesë e programit të BIRN+OSBE,
“Reporting Albania”. Është përfaqësuese
për marrjen e
informacioneve dhe takimeve në rang shtetëror me fokus “Zgjerimi
i Evropës, rregullat e ligjet” në Talin të Estonisë. Aktualisht Autore e
emisionit “Destinacion” në Euronews Albania.

Ferdinand Dervishi është gazetar
dhe autor filmash dokumentarë,
i cili e ka nisur karrierën në vitin
1997. Deri në vitin 2011 ka punuar
si gazetar dhe drejtues në media
të shkruara, nisur nga revista e
përjavshme KLAN (1998-2001),
gazeta “Korrieri” (2001-2003),
“Gazeta Shqiptare” (2003-2005),
Shqip (2006), “Panorama” (2008-2011). Në vitin 2011 ishte pjesë e
themelimit të televizionit Abc News dhe, dy vite më pas, autor i ciklit
të dokumentarëve Abc Story, fokusuar në historinë e Shqipërisë
dhe shqiptarëve. Ai është autor librash me subjekt personazhet më
interesantë shqiptarë të kronikës së zezë. Në vitin 2001 ka publikuar
librin “Përse e vranë Azem Hajdarin”, në vitin 2007 librin “Mashtruesit
- Made in Albania” dhe në prill 2021 librin “Altin Dardha”.

Rezarta Delisula studied journalism. In 2018 she published the book
“Tirana Mahnia”. Author, screenwriter, editor-in-chief and journalist, of several tv shows. For 13 years she has been the deputy editor
of “Gazeta Shqiptare”. 2 years collaborator of the “IREX” program.
In 2015 she was part of journalists at the conference of support for
media development in countries with perspective membership. She
is trainer for investment journalism. (2014-2015) part of the BIRN +
OSCE program, “Reporting Albania”. Representative of Tallinn, Estonia to receive state-level information and meetings with a focus on
“Europe Enlargement, Rules and Laws”. Currently Author of the show
“Destination” on Euronews Albania television.

Ferdinand Dervishi is a journalist and documentary filmmaker,
who started his career in 1997. Until 2011 he worked as a journalist
and director in the print media, starting from the weekly magazine
KLAN (1998-2001), the newspaper “Korrieri” (2001-2003), “Gazeta
Shqiptare” (2003-2005), Shqip (2006), “Panorama” (2008-2011). In
2011 he is part of the founding of Abc / News tv and, two years later,
author of the cycle of documentaries Abc / Story, focused on the history
of Albania and Albanians. He also is the author of a book dedicated
to the most interesting Albanian characters in the black chronicle. In
2001 he published the book “Përse e vranë Azem Hajdarin”, in 2007
the book “Mashtruesit - Made in Albania” and in April 2021 the book
“Altin Dardha”.

Member of the Jury / Anëtar

Member of the Jury / Anëtar
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Fatmira NIKOLLI
Head of the Jury / Kryetar jurie
Fatmira Nikolli është gazetare në Tiranë
prej vitit 2008. E angazhuar kryesisht
me çështjet kulturore në vend, ajo ka

JURIA E
MEDIAS

punuar edhe si skenariste në programe
televizive

dhe

dokumentarë

dhe

narratore në projekte të ndryshme në
fushat e artit pamor, kujtesës dhe të shkuarës komuniste, si ekspozitat
“E shkuar e pakryer”, “Zhdukur, Sigurimi në fjalët e veta” dhe botimet në
short version “E majta”, “Kur Sigurimi merrej me shkencë”.

MEDIA
JURY

Fatmira Nikolli has been a journalist in Tirana since 2008. Engaged mainly
in cultural issues in the country, she has also worked as a screenwriter in
television programs and documentaries, storyteller in various projects in
the fields of visual arts, memory and the communist past. such as the
exhibitions “E shkuar e pakryer”, “Zhdukur, Sigurimi në fjalët e veta” and the
short editions “E majta”, “Kur Sigurimi merrej me shkencë”.
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Bieta SULO

Member of the Jury / Anëtar
Bieta Sulo - Gazetare
TCh, Autore & Moderatore
“Ftesë në 5”. Prej 16 vitesh
e angazhuar në gazetari,
aktualisht
autore
dhe
drejtuese e emisionit te
pasdites në televizionin “Top
Channel”, “Ftesë në 5”. Me
eksperiencë profesionale në televizion e radio, ka dhene
gjithashtu kontribut në arsimin universitar dhe nisma e
aktivitete të shoqërisë civile. Anëtare në disa juri aktivitetesh
kinematografike, artistike dhe televizive.
Bieta Sulo- Journalist, Author & Moderator “Ftesë në 5” in Top
Channel TV. For 16 years engaged in journalism, currently
author and moderator of the afternoon show on “Top
Channel” television, “Ftesë në 5”. With professional experience
in television and radio, she has also contributed to university
education and civil society initiatives and activities. Member
of several juries of cinematographic, artistic and television
activities.

Abaz KRASNIQI

Member of the Jury / Anëtar
Abaz Krasniqi kreu studimet
për gazetari në Universitetin
e Prishtinës “Hasan Prishtina”
dhe menjëherë pas diplomimit
është angazhuar si gazetar dhe
prezantues televiziv në RTV21.
Aktualisht është i angazhuar në
programin e paradites “Për ditë
të mbarë” si bashkë-prezantues.
Është autor i disa emisioneve në RTV21 si “Ma pikturo ëndrrën”,
“Mbresë” dhe “Kryeqyteti”. Ka pasqyruar festivale të ndryshme
prestigjioze ndërkombëtare si Festivali Ndërkombëtar i Filmit në
Berlin “Berlinale” - Gjermani, “Bienalja e arkitekturës në Venecia”
– Itali. Për kontributin e tij si gazetar është nderuar me titullin
Ambasador i njërit prej festivaleve me audiencën më të madhe në
Kosovë, “HardhFest”.
Abaz Krasniqi studied journalism at the University of Prishtina
“Hasan Prishtina” and immediately after graduation he was engaged
as a journalist and TV host on RTV21. He is currently engaged in the
morning program “Për një ditë të mbarë” as a co-presenter. He is
the author of several shows on RTV21 such as “Ma pikturo ëndrrën”,
“Mbresë” and “Kryeqyteti”. He has closely followed various prestigious
international festivals such as the International Film Festival in Berlin
“Berlinale” - Germany, “Biennial of Architecture in Venice” - Italy.
For his contribution as a journalist he was honored with the title
of Ambassador of one of the festivals with the largest audience in
Kosovo, “HardhFest”.
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Gjergj Xhuvani

Regjisor, Skenarist, Producent.

DEA E
MIRËNJOHJES
2021

Ai lindi në vitin 1963 në Tiranë. Në
vitin 1986 u diplomua në Akademinë e Arteve në Tiranë dega Artet
dramatike. Që nga viti 1986 deri në vitin 1990, ai punoi si asistent
regjisor në shumë filma derisa në vitin 1991 realizoi filmin e tij të
parë «Bardhë e zi“.
Ai ishte gjithashtu, autor i disa filmave të suksesshëm pas viteve
‘90, ndër të cilët “Në kërkim të kujt”, “Lindje, perëndim, lindje”,
“I dashur armik”, “Parrullat”, “Engjëjt janë larg” dhe “Liqeni im” (pas
vdekjes).
Ai ishte i pari kineast shqiptar që përfaqësoi Shqipërinë në Kanë në
vitin 2001 me filmin “Parrullat”. Po ashtu ai ka interpretuar si aktor
në “Edhe ne luftuam” dhe “Hije që mbeten pas”.

A

OGRAFI
REGJISOR

Në kërkim të kujt - (2011) telefilm me 5 seri
Lindje, perëndim, lindje - (2008)
I dashur armik - (2004)
Parullat -(2001)
Funeral Business - (1999)
Dashuria e fundit - (1995)
Një ditë nga një jetë - (1994)
E diela e fundit - (1993)
Bardhë e zi - (1991)

I dashur armik
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SKENARIST
•
•
•
•
•
•
•
•

Në kërkim të kujt - (2011) telefilm me 10 seri
I dashur armik - (2004)
Parullat -(2001)
Funeral Business - (1999)
Dashuria e fundit - (1995)
Një ditë nga një jetë - (1994)
E diela e fundit - (1993)
Bardh e zi - (1991)

Parullat

PRODUCENT
•
•

Funeral Business - (1999)
Një ditë nga një jetë - (1994)

AKTOR
•
•

Edhe ne luftuam - (1981) (TV)
Hije që mbeten pas - (1985)

Lindje, perëndim, lindje

Gjergj Xhuvani

Director, Screenwriter, Producer.

GRATITUDE
AWARD
2021

He was born in 1963 in Tirana. In
1986 he graduated from the Academy of Arts in Tirana, branch
Dramatic Arts. From 1986 to 1990, he worked as an assistant
director on many films until in 1991 he made his first film “Black and
White”.
He also was the author of several successful films after the 1990s,
including “In Search of Whom”, “East, West, East”, “Dear Enemy”,
“Slogans”, “Angels Are Away” and “My lake” (after death).
He was the first Albanian filmmaker to represent Albania in Cannes
in 2001 with the film “Slogans”. He has also acted as an actor in
“Even we fought” and “Shadows that remain behind”.

y

OGRAph
DIRECTOR

In search of whom - (2011) telefilm with 5 series
East, west, east - (2008)
Dear Enemy - (2004)
Slogans - (2001)
Funeral Business - (1999)
Last Love - (1995)
A day in a lifetime - (1994)
The Last Sunday - (1993)
Black and White - (1991)

Një ditë nga një jetë
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SCREENWRITER
•
•
•
•
•
•
•
•

In search of whom - (2011) telefilm with 10 series
Dear Enemy - (2004)
Slogans - (2001)
Funeral Business - (1999)
Last Love - (1995)
A day in a lifetime - (1994)
The Last Sunday - (1993)
Black and White - (1991)

PRODUCER
•
•

Funeral Business - (1999)
A day in a lifetime - (1994)

ACTOR
•
•

We also fought - (1981) (TV)
Shadows left behind - (1985)

Dashuria e fundit

OGRAFIA

REGJISOR DHE SKENARIST

DEA
HOMAZH
2021
Petrit Ruka
Shkrimtar, Kineast

Lindi në Tepelenë në vitin 1954. Ka kryer studimet e larta për Gjuhë
Letërsi Shqipe dhe studimet pasunuversitare për dramaturgji filmike,
Akademia e Arteve të Bukura, Tiranë 1985 – 1986.
Ka punuar si pedagog në Shkollën e Mesme të Përgjthshme (Tepelenë
1976 – 1984), si skenarist dhe regjisor në Kinostudion “Shqipëria
e Re” dhe Alba Film Studio (Tiranë1986 – 1996), drejtor në Teatrin
Kombëtar të Fëmijëve (Tiranë 2000), Kryetar i Qëndrës Kombëtare
Kinematografike Shqiptare (2000 – 2005, 2007 – 2008) si edhe si
pedagog i jashtëm, Universiteti i Arteve, Dega e Regjisë së Filmit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Njëqind për qind 1994
Plumbi prej plasteline 1995
Butrinti i gjallë 1998
Në fillim ishte Ademi 1999
Braktisja e Madhe 2001
Kapedani i këngëve 2005
Amanet Labërinë 2006
Me varrin hapur 2006
Bolenë, trimja Bolenë 2007
Poeti i ekranit, Viktor Gjika

SKENARIST (FILMA ARTISTIKË)
•
•
•
•
•

“Eja” (1986)
“Një i tretë“ (1987)
“Lumi që nuk shteron” (1988)
“Një djalë dhe një vajzë” (1989)
“Vazhdojmë me Bethovenin” (1995)

SKENARIST (FILMA DOKUMENTARË)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Shembja e idhujve” (1994)
“Të burgosurit e galerisë” (1994)
“Nënë Tereza” (1999)
“Butrinti i gjallë” (1996)
“Qyteti mbi gur” (2002)
“Qyteti mbi naftë” (2003)
“Nënë Tereza” (2004)
“Drama Fadil Paçrami“ (2006)
’’Atdheu lind nga të rënët’’ (2006)
“Kur vriteshin poetët” (2007)

SKENARIST (FILMA VIZATIMORË)
•
•
•

“I vdekuri i gjallë” (1993)
“Ekuilibër” (1994)
“Nëntë vjet e nëntë ditë” (2001)

y

OGRAph

DIRECTOR AND SCREENWRITER

Petrit Ruka
Writer, Filmmaker

He was born in Tepelena in 1954. He completed higher studies in
Albanian Language and Literature and postgraduate studies in film
dramaturgy, Academy of Fine Arts, Tirana 1985 - 1986.
He worked as a lecturer at the General High School (Tepelena 1976 1984), as a screenwriter and director at the Cinema Studio “Shqipëria e
Re” and Alba Film Studio (Tirana 1986 - 1996), director at the National
Children’s Theater (Tirana 2000), Chairman of the Albanian National
Cinematographic Center (2000 - 2005, 2007 - 2008) as well as as
an external lecturer, University of Arts, Department of Film Directing.

One hundred percent (1994)
Plasticine lead (1995)
Living Butrint (1998)
In the beginning was Adem (1999)
The Great Abandonment (2001)
Captain of Songs (2005)
Amanet Labëria (2006)
With the grave opened (2006)
Bolena, the brave Bolena (2007)

SCREENWRITER (FEATURE FILMS)
•
•
•
•
•

“Come” (1986)
“A Third” (1987)
“The river that does not run dry” (1988)
“A Boy and a Girl” (1989)
“We continue with Beethoven” (1995)

SCREENWRITER (DOCUMENTARIES)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Collapse of Idols (1994)
“Prisoners of the Gallery” (1994)
“Mother Teresa” (1999)
“Living Butrint” (1996)
“City on a Stone” (2002)
City on Oil (2003)
“Mother Teresa” (2004)
“Drama Fadil Paçrami” (2006)
“Homeland is born of the fallen” (2006)
“When poets were killed” (2007)

SCREENWRITER (CARTOONS)
•
•
•

The Living Dead (1993)
Equilibrium (1994)
“Nine years and nine days” (2001)
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