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Hyrje

Qendra Kinematografike e Kosovës, si institucion me atributet e autoritetit qendror për kinematografi ka për objektiv
realizimin e politikave në fushën e kinematografisë që pasqyrojnë interesin publik.
Vitet e fundit gëzojmë shumë suksese të mëdha në fushën e filmit dhe industrisë të kinematografisë të cilat janë arritur me
mbështetjen e fuqishme nga ky institucion.
Si çdo vit QKK ka vazhduar prezantimin në festivalet më të mëdha me përkushtim shumë serioz në promovimin e filmave
kosovar në tregjet e filmit si Berlinale, Cannes, American Film Market etj.
Viti që po lëmë pas ka qenë ndër vitet më të suksesshme të industrisë kosovare të filmit ku për herë të parë në histori, filmi
‘Shok’ ka shkelur në Akademinë Oscars. Ky film në fillimvit është nominuar në kategorinë Best Live Action Short Film, bashkë
me 4 filma të tjerë të shkurtër dhe autorët e këtij filmi morën pjesë në ceremoninë e ndarjes të çmimeve të kësaj ngjarje.
Edhe këtë vit Kosova u prezentua në festivalin e madh europian Karlovy Vary ku u dha premiera ndërkombëtare e filmit
‘Home Sweet Home’ me skenar nga Zymber Kelmendi dhe regji nga Faton Bajraktari, dhe sukseset e këtij filmi nuk u ndalën
aty pasiqë filmi u shfaq edhe në shumë festivale të tjera dhe u zgjedh nga komiteti selektues i këtij viti si propozimi i Kosovës
për Akademinë Oscars. Gjithashtu filmi i mbështetur nga QKK ‘Babai’ me skenar dhe regji nga Visar Morina u shfaq në
Berlinale në programin Lola @ Berlinale. Sukseset vazhduan edhe me filmin ‘Eho’ me skenar dhe regji nga Dren Zherka, film i
cili pati premierën botërore në festivalin e kategorisë ‘A’ – Montreal World Film Festival ku edhe fitoi çmimin ‘Silver Zenith for
the First Fiction Feature Film'.
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Oscars 2016
Kosova nominohet për herë të parë në OSCARS me filmin ‘Shok’

Në katër filmat e shkurtër të cilësuar si më të mirët e vitit nga Akademia
Oscars, ndër ta ishte edhe produksioni kosovaro-anglez me filmin ‘Shok’
nga Jamie Donoghue. Ky film pas shumë sukseseve në vitin 2015 arriti të
jetë pjesë e akademisë më të madhe të filmit,me tregimin e veçantë për
kohën e luftës në Kosovë, duke bërë botën të kthej syte nga Kosova. Filmi
hyri në historinë tonë si filmi i parë kosovar që nominohet për Oscars i
cili si lajm mori vëmendjen si lokale ashtu edhe ndërkombëtare duke u
vlerësuar edhe si favorit për këtë çmim nga shumë magazina të mëdha të
filmit. Ekipa e filmit ishte pjesë e ceremonisë të ndarjes së çmimeve,
ceremoni kjo që u përcjell anë e kënd Kosovës duke organizuar edhe
shfaqje të ngjarjes në Prishtinë e Prizren. Filmi më pas u shfaq edhe në
Swiss Diamond Hotel si shfaqje e mbyllur për ish presidentën e vendit znj.
Atifete Jahjaga si dhe në Tiranë si shfaqje e mbyllur e organizuar nga
kryeministri i Shqipërisë z. Edi Rama.
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Ndërsa për propozimin për filmin më të mirë të huaj, ky ishte viti i tretë që kur Kosova fitoi të drejtën e propozimit të filmit
kosovar për nominim në Akademinë Oscars. Vitin e kaluar nga komiteti selektues u zgjodh filmi ‘Babai’ me skenar dhe regji
nga Visar Morina ndërsa propozimi i parë ishte “Tri Dritare dhe një Varje” me skenar nga Zymber Kelmendi dhe regji nga Isa
Qosja.
Në komitetin selektues për përzgjedhje të filmit që u propozua nga Kosova ishin: Eshref Durmishi (kryesues), Agron Vula,
Lendita Zeqiraj, Doruntina Basha, Kaltrina Krasniqi, Liridon Cahani dhe Imer Mushkolaj.
Në thirrjen për propozim ka aplikuar vetëm filmi ‘Home Sweet Home’ me skenar nga Zymber Kelmendi dhe regji nga Faton
Bajraktari i cili ishte edhe i përzgjedhuri i komitetit si propozimi i Kosovës për Oscars.

Foto nga filmi “Home Sweet Home”.
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Aktivitetet e Qendrës Kinematografike të Kosovës
BERLINALE 2016
Pas ceremonisë Oscars, Qendra Kinematografike e Kosovës vazhdoi pjesëmarrjen në tregun e filmit ‘European Film Market’ të
një ndër festivaleve më të mëdha të filmit, siç është Berlinale, ku edhe këtë vit ishte pjesë me shtandin e saj. Aty si çdo herë u
promovuan prodhimet e fundit në kinematografi, filmat e ri, festivalet, bashkëpunimet etj. Në Berlinale këtë vit u shfaq filmi
‘Babai’ nga Visar Morina në programin Lola @ Berlinale.
Në European Film Market edhe këtë vit janë prezantuar dhe promovuar filmat kosovar përkatësisht industria e filmit në
Kosovë, projektet që janë financuar nga QKK dhe që janë në faza të ndryshme të zhvillimit, duke përfshi filmat në
paraproduksion, filmat në produksion, filmat në postproduksion, si dhe filmat e përfunduar.
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PROJEKTI I EFA ‘A SUNDAY IN THE COUNTRY’ ERDHI NË KOSOVË
Këtë vit Kosova ishte vend takimi i kineastëve të rinj të Evropës, me
qëllim të zhvillimit të talenteve në rritje për të ardhmen e filmit
evropian, i cili vështirë se mbijeton pa bashkëprodhimeve europiane.
Trembëdhjetë filmbërës të ri (regjisor, skenarist, producent) nga të
gjitha vendet e Evropës u mbledhen bashkë me disa anëtarë të
Akademisë Evropiane të Filmit (EFA) për një fundjavë në fshatin BogRugovë në Kosovë ku morën pjesë edhe tre ekspertë; Veton Nurkollari,
fotograf, producent dhe drejtor artistik i festivalit DokuFest, dhe dy
anëtarë të EFA-së: Lluis Minarro i cili ka qenë i përfshirë si producent
në 34 filma artistikë dhe regjisori i filmit STELLA Cadente, dhe JukkaPekka Laakso, drejtor i Festivalit të Filmit në Tampere e cila është ndër
festivalet më të rëndësishme evropiane të filmit të shkurtër. Ky vikend
organizohet çdo vit nga EFA dhe ka për synim të bashkojë një grup të
kineastëve të ri me anëtarët e kësaj akademie dhe me ekspertë të
ndryshëm për një fundjavë të qetë ku shfaqin filma, njoftohen dhe
mësojnë për njëri-tjetrin dhe nga njëri-tjertri. Ky organizim u
mundësua nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe nga Akademia
Evropiane e Filmit.
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CANNES 2016
Edhe këtë vit QKK ishte e pranishme me pavilion në festivalin prestigjioz Cannes ku u promovuan dhe prezentuan filmat e
fundit kosovar të mbështetur nga ky institucion. Gjatë këtij festivali përveç takimeve me qendrat homologe e producent,
distributor të ndryshëm, u mbajtën edhe takimet rreth Rregullores për lehtësirat financiare që pritet të implementohet nga viti
2017, takime këto që ishin shumë frytdhënëse nga fonde të filmit të cilat kanë rregullore të tilla dhe që na udhëzuan rreth
mënyrës së vazhdimit të punës.
Gjatë qëndrimit në Cannes, QKK organizoj një koktej rasti ku u mblodhën të gjithë përfaqësuesit e fondeve të filmit dhe
filmbërësit.
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LA SCREENINGS
Propozimi i Kosovës për Oscars për filmin më të mirë të huaj, filmi ‘Home Sweet Home’ me skenar nga Zymber Kelmendi, regji
nga Faton Bajraktari dhe producent Trim Musliu u shfaq në LA Screenings për Oscars të cilat çdo vit organizohen nga
European Film Promotion me fokus në shfaqjen dhe promovimin e filmave evropian që kanë aplikuar për Akademinë Oscars.
QKK nën ombrellën e European Film Promotions ishte prezente me shtand. Prezent ishte producenti i filmit Trim Musliu dhe
drejtori i QKK-së z. Arben Zharku dhe gjatë qëndrimit aty u organizua edhe një koktej rasti.
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Drejtori i QKK-së pjesë e jurisë së Antalya Film Festival
Në edicionin e 53-të të festivalit ndërkombëtar Antalya Film Festival, njëherit
edhe festivali më i vjetër në Turqi, i cili u mbajt në tetor të këtij viti, drejtori i
QKK-së Arben Zharku ishte pjesë e jurisë së Antalya Film Forum, tregut të këtij
festivali për koproduksion dhe për zhvillim të projekteve filmike.
Antalya Film Forum është pjesë shumë e rëndësishme e festivalit dhe qëllimi i saj
është të bëhet tregu kryesor regjional për koproduksion. Forumi synon krijimin e
një qendre për lidhjen e profesionistëve të filmit, producentëve dhe regjisorëve.
Ky është viti i tretë që ky forum organizohet dhe detyra e jurisë e përbërë nga tre
anëtarë bashkë me z. Zharku, ishte vlerësimi dhe zgjedhja e projekteve fituese për
zhvillim të filmit të metrazhit të gjatë artistik.
Antalya Film Festival i organizuar për herë të parë në vitin 1963 është ndër
festivalet më të vjetra në Europë dhe në Azi dhe më i madhi në Turqi ku viteve të
kaluar kanë pasur mysafir si: Adrien Brody, Kevin Spacey, Bo Derek, John Irvin etj
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Konkursi 2016
Rreth 70 projekte filmike kanë aplikuar në QKK për mbështetje në konkursin 2016 ku përfshihen këto kategori: film i
metrazhit të gjatë artistik, film i metrazhit të gjatë artistik – koproduksion minor, film i metrazhit të gjatë artistik – regjisorëve
debutant, film i metrazhit të gjatë dhe të shkurtë dokumentar, film i metrazhit të gjatë dhe të shkurtë animacion dhe
postproduksion për film të metrazhit të gjatë – i cili nuk ka pasur aplikime.
Konkursi i vitit 2016 pati dy juri. Juria për filmat e metrazhit të gjatë artistik, debutant dhe bashkëprodhimin minorë ishte e
përbërë nga: Arian Krasniqi, skenarist dhe dramaturg, Zymber Kelmendi ,skenarist, Visar Morina, regjisor, Alban Ukaj, aktor,
Artur Tahiraj, regjisor, Elma Tataragic, skenariste dhe programere e festivalit të filmit të Sarajevës dhe producenti i njohur
slloven Danijel Hocevar.
Ndërsa juria për projektet e filmit të shkurtë artistik, filmit dokumentar, të animuar dhe zhvillim skenari ishte e përbërë nga:
Agron Vula, montazher, Arben Bajraktaraj, aktor, Ramadan Musliu, shkrimtar, Kaltrina Krasniqi, regjisore, Bujar Luma,
regjisor, Imer Mushkolaj, publicist-aktor, dhe Arzana Kraja, regjisore.
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Juria pas prezantimeve të projekteve aplikuese mbështeti 16 projekte filmike.
Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë – artistik juria vendosi të mbështes 4 projekte: projekti filmik ‘Cirku Fluturues’ me
skenar dhe regji nga Fatos Berisha, projekti ‘Zgjoi’ me skenar dhe regji nga Blerta Basholli, ‘Zana’ me skenar dhe regji nga
Antoneta Kastrati dhe ‘Skype’ me skenar dhe regji nga Isa Qosja.
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Në kategorinë e metrazhit të gjatë artistik – Koproduksion Minor juria vendosi të subvencionoj 3 projekte: ‘Derë e Hapur’ me
skenar dhe regji nga Florenc Papas, ‘Delegacioni’ me skenar nga Artan Minarolli dhe regji nga Bujar Alimani dhe ‘I treturi’ me
skenar dhe regji nga Arben Thaqi.
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Ndërsa në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër artistik, juria vlerësuese vendosi të mbështes 4 projekte: ‘Një Muaj’ me
skenar dhe regji nga Zgjim Terziqi, ‘Lëmsh’ me skenar dhe regji nga Lendita Zeqiraj, ‘Drita’ me skenar nga Armend Smajli dhe
regji nga Rita Krasniqi dhe ‘Vozitësi’ me skenar nga Jeton Kulinxha dhe regji nga Valter Lucaj.
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Në kategorinë e filmit të gjatë dokumentar, juria vendosi për projektin ‘Çka e Vrau Arkitektin’ me skenar nga Besa Luci dhe
regji nga Mathieu Jouffre, kurse dokumentar të shkurtër janë mbështetur ‘Kosova Brothers’ me skenar dhe regji nga Samir
Karahoda, ‘Shpresa’ me skenar dhe regji nga Vjosa Abazi Kastrati dhe ‘Rrugëtimi prej Kampioni’ me skenar nga Arton Humolli
dhe regji nga Kushtrim Kadriu.
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Ndërsa në konkursin e filmit të metrazhit të shkurtër të animuar
është vendosur të mbështetet projekti ‘Magneti’ me skenar nga
Mjellmë Doli dhe regji nga Arvan Berisha.
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Vazhdohet marrëveshja për studentët e filmit që ëndërrojnë studimet në FAMU
Këtë vit është nënshkruar vazhdimi edhe për 3 vite i Memorandum
Mirëkuptimit me shkollën e filmit dhe televizionit të Akademisë së
Arteve të bukura në Pragë - FAMU, me Ministrinë e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit dhe Qendrën Kinematografike të Kosovës, për të
bashkëpunuar në ofrimin e mundësisë së edukimit audio-vizual
për qytetarët e Republikës së Kosovës, në veçanti për studentët e
kësaj fushe.
Ky vazhdim i marrëveshjes u nënshkrua në emër të MKRS-së nga
Sekretari i Përgjithshëm z. Veton Firzi, nga drejtori i QKK-së z.
Arben Zharku dhe nga dekani i FAMU-së z. Zdenek Holy.
Bursa e plotë që ndahet nga Ministria e Kulturës ju jep mundësi
filmbërësve që të studiojnë në programin Bachelor (në rast se e
flasin gjuhën çeke) dhe në programin Master në drejtimet: regji,
skenar dhe kamerë (drejtor fotografie).
Akademia e Arteve të Bukura FAMU në Pragë është themeluar në
vitin 1947 duke qenë kështu një ndër shkollat më të vjetra në botë,
dhe sipas gazetës Hollywood Reporter është shkolla numër një në
Evropë dhe e njëmbëdhjeta në botë. Të diplomuar nga kjo shkollë
janë shumë regjisor dhe skenarist të njohur ndërkombëtarisht si
fitues të çmimeve Oskar ose laureat të festivaleve ndërkombëtare
të filmit. Ndër të tjerë aty kanë studiuar edhe Milos Forman, Emir
Kusturica etj. Deri më tani dy student kosovar Norika Sefa dhe
Dritëro Mehmetaj e gëzojnë bursën nga MKRS, të cilët po
vazhdojnë studimet në programin Master të kësaj shkolle.
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Berlinale Preselection Ljubljanë
Vitin e kaluar Berlinale Preselection u mbajt në Zagreb kurse këtë
vit kjo ngjarje u mbajt në Ljubljanë të Slovenisë ku u shfaqën 6 filma
të metrazhit të gjatë të mbështetur nga QKK duke synuar
pjesëmarrjen në edicionin e 67-të të Berlin International Film
Festival, i cili është një nga festivalet më të mëdha në botë.
Filmat që shfrytëzuan rastin të shfaqen para selektorëve të
Berlinales me shpresën që të hyjnë në garën e festivalit të madh të
kategorisë ‘A’ ishin: ‘Martesa’ nga Blerta Zeqiri, film ky që së fundmi
ishte pjesë në garën e Works in Progress të festivalit Karlovy Vary,
pastaj filmi ‘T’padashtun’ nga Edon Rizvanolli, ‘Histori maje Kulmi’
me skenar nga Gazmend Nela dhe Arian Krasniqi dhe regji nga
Gazmend Nela, ‘Na ishte një herë në Kosovë’ me skenar nga Jeton
Kulinxha dhe regji nga Eki Rrahmani, ‘Gjumë dhe Dashuri’ me
skenar nga Arsim Haliti dhe Arian Krasniqi dhe regji nga Arsim
Haliti dhe filmi ‘Pranverë e paharruar në fshatin e harruar’ nga Kushtrim Bekteshi që është koproduksion i Kosovës,
Shqipërisë dhe Maqedonisë.
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Promovimi Ndërkombëtar
QKK edhe këtë vit ka vazhduar bashkëpunimin me Cineuropa për
promovimin e filmave kosovar në botë përmes Newsletters të cilat
Cineuropa i shpërndanë.
Cineuropa është magazina më e madhe e industrisë të filmit, e cili i
dha QKK vizibilitet të madh në botë. Nëpërmjet kompanisë
Cineuropa e cila ka databazën më të madhe të industrisë të filmit
në botë, ju shkojnë lajmet dhe të rejat e QKK-së por edhe lajmet
nga industria e filmit në Kosovë. QKK përmes newsletter që
dërgon cdo muaj ishte e pranishme në të gjitha mediumet
ndërkombëtare.
Gjithashtu QKK këtë vit me filmat që ka subvencionuar ishte në
shumë mediume ndërkombëtare si: Hollywood Reporter, Variety,
Indiewire, Cineuropa etj.
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Projektet në zhvillim
Gjatë këtij viti, shumë projekte filmike kanë fillur xhirimet dhe shumë të tjera janë vizionuar dhe kanë qenë të gatshëm për
shfaqje. Këtë vit kanë filluar xhirimet rreth 18 filma në kategori të ndryshme, rreth 7 filma të metrazhit të gjatë siç vijojnë:
‘Rooftop Sonata’ me skenar dhe regji nga Edon Rizvanolli, , ‘Pranverë e paharruar në fshatin e harruar’ me skenar dhe regji nga
Kushtrim Bekteshi, koproduksion mes Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë, ‘Freedom or Die’ me skenar dhe regji nga
Vladimir Blazevski, koproduksion mes Maqedonisë, Kosovës, Serbisë, Malit të Zi dhe Francës, ‘Fusha e Mëllenjave’ me skenar
dhe regji nga Arzana Kraja, ‘Gjumë dhe Dashuri’ me skenar dhe regji nga Arsim Haliti, ‘Qiej të Trazuar’ me skenar dhe regji nga
Anton Nrecaj, ‘Një tregim Prishitine’ me skenar nga Getoarbë Mulliqi dhe regji nga Burbuqe Berisha dhe ‘Njeriu i Dosjeve’ me
skenar nga Arian Krasniqi dhe Ismet Sijarina dhe me regji nga Ismet Sijarina. Ndërkaq gjatë këtij viti janë xhiruar 7 filma të
metrazhit të shkurtër: ‘Home’ me skenar dhe regji nga More Raça, ‘Lëmsh’ me skenar dhe regji nga Lendita Zeqiraj, dhe filmat
e studentëve, ‘Performance’ me skenar dhe regji nga Dritëro Mehmetaj, ‘Ma thuaj’ me skenar dhe regji nga Arjeta Veselaj
Agolli, ‘Moment’ me skenar dhe regji nga Vesa Broqi, ‘Poster’ me skenar dhe regji nga Arbër Hajdari, ‘Vëllezër dhe Interes’ me
skenar dhe regji nga Lirian Kaqi. Si dhe 4 filma dokumentar siç janë: ‘People of Baushtellë’ nga Ilir Hasanaj, ‘Msitnia’ nga Genc
Mehmeti dhe Dren Berisha dhe ‘Kosova Brothers’ me skenar dhe regji nga Samir Karahoda, ‘Tregimi i tregimtarit’ nga
Gazmend Avdiu.
Në anën tjetër gjatë këtij viti janë vizionuar rreth 14 projekte filmike ndër ta: filmat e animuar si ‘Alone’ nga Jeton Lakna dhe
‘Përtej’ nga Nexhat Krasniqi, dokumentarët ‘Shenjat e së kaluarës’ nga Muhamed Bytyqi, ‘Gratë nga Gjakova’ me skenar dhe
regji nga Shkurte Dauti dhe Gazmend Bajri, ‘Daullet e Rezistencës’ nga Mathieu Jouffre , filmat e metrazhit të gjatë si: ‘Engjujt
janë larg’ nga Gjergj Xhuvani, ‘Home Sweet Home’ me skenar nga Zymber Kelmendi dhe regji nga Faton Bajraktari, ‘Eho’ me
skenar dhe regji nga Dren Zherka, filmi artistik i metrazhit të gjatë si koproduksion minor ‘Everything is Broken Up and
Dances’ nga Nonny Geften dhe filmat e shkurtër ‘Anestezion’ me skenar dhe regji nga Noar Sahiti, ‘Fjala e dhënë’ me skenar nga
Besian Hysaj dhe regji nga Ujkan Hysaj, ‘Tisa’ me skenar nga Afrim Muqaj dhe regji nga Valter Lucaj, ‘Treni’ me skenar nga
Jeton Rushiti dhe Selmon Beha dhe regji nga Slemon Beha, ‘Home’ me skenar dhe regji nga More Raça.
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Premierat gjatë vitit 2016
•
Filmi i metrazhit të gjatë ‘Home Sweet Home’ me
skenar nga Zymber Kelmendi dhe regji nga Faton Bajraktari
pati premierën ndërkombëtare në Karlovy Vary
International Film Festival
•
Filmi i metrazhit të gjatë ‘Eho’ me skenar dhe regji
nga Dren Zherka pati premierën botërore në festivalin e
kategorisë ‘A’ – Montreal World Film Festival

•
Filmi i shkurtër ‘Home’ pati premierën botërore në
festivalin e kategorisë ‘A’ në Raindance Film Festival

•
Filmi i shkurtër ‘Treni’ nga Selmon Beha pati
premierën kombëtare në DokuFest

•
Filmi i metrazhit të gjatë ‘Engjujt janë larg’ me
skenar dhe regji nga Gjergj Xhuvani pati premierën
kombëtare në Prishtinë në Kinemanë ABC

•
Filmi i shkurtër ‘Fjala e dhënë’ me skenar nga Besian
Hysaj dhe regji nga Ujkan Hysaj pati premierën kombëtare
në DokuFest

•
Filmi i metrazhit të gjatë ‘Everything is Broken Up
and Dances’ me skenar dhe regji nga Nonny Geften pati
premierën botërore në Cinema South Film Festival.

•
Filmi i shkurtër ‘Anestezion’ me skenar dhe regji nga
Noar Sahiti pati premierën kombëtare në DokuFest

•
Filmi dokumentar ‘Daullet e Rezistencës’ nga
Mathieu Jouffre pati premierën ndërkombëtare në Sarajevo
Film Festival.

•
Filmi dokumentar ‘Ferdonija’ nga Shkurte Dauti dhe
Gazmend Avdiu pati premierën kombëtare në DokuFest

•
Filmi i shkurtër ‘A Performance’ nga Dritëro
Mehmetaj pati premierën kombëtare në DokuFest

•
Filmi i animuar ‘Alone’ nga Jeton Lakna pati
premierën botërore në Tirana International Film Festival
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Festivalet dhe çmimet
QKK përveç, Akademisë Oscars e tregjeve ndërkombëtare
ku ka qenë e pranishme (shih më lartë) ka qenë e
pranishme edhe në shumë takime ndërkombëtare dhe në
shumë festivale tjera. Qendra Kinematografike e Kosovës
ka qenë në Tribeca Film Festival ku filmi ‘Shok’ ka qenë në
konkurrencë zyrtare, pastaj në Vilnius Film Festival –
Meeting Point ku ka pasur takime drejtori i QKK-së Arben
Zharku.
QKK ka marr pjesë edhe në Sofia Meetings që është njëri
ndër festivalet më të rëndësishme rajonale, ku mbahen
takimet e industrisë së filmit nga rajoni dhe Evropa.
Filmi ‘Home Sweet Home’ pati premierën ndërkombëtare
këtë vit në festivalin e madh Karlovy Vary Film Festival ku
të pranishëm ishin edhe një pjesë e ekipës së filmit, në këtë
festival pjesë e Works in Progress ishte edhe filmi i
mbështetur nga QKK, ‘Martesa’ me skenar dhe regji nga
Blerta Zeqiri.
‘Home Sweet Home’ në Karlovy Vary është shfaqur në
programin ‘East of the West’ ku ka konkurruar me 11 filma
të tjerë për filmin më të mirë në këtë kategori. I pranishëm
në këtë festival ka qenë edhe drejtori i QKK-së z.Arben
Zharku i cili ka promovuar filmin ‘Home Sweet Home’ dhe
gjithashtu në Zyren e Industrisë të këtij festivali, në raftet e
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fondeve të filmit ka qenë edhe rafti i QKK-së ku janë
promovuar katalogjet e QKK-së me filmat më të fundit të
mbështetur nga institucioni.
Ky film në shtator hyri në repertor të Kino ABC ku u shfaq
për një javë. Propozimi i Kosovës për Ocars është shfaqur
edhe në festivale të tjera ndërkombëtare si International
Film Critics Week Cairo, International Film Fest in India,
Filmfestival Cottbus në Gjermani dhe së fundmi në Tirana
International Film Festival ku edhe fitoi çmimet ‘Skenari
më i mirë’ dhe ‘Fipresci award’.
Gjatë këtij viti drejtori i QKK-së mori pjesë edhe në Munich
Film Festival ku janë zhvilluar takime të ndryshme me
fonde gjermane dhe ndërkombëtare.
Në muajin mars filmi ‘Babai’ u shfaq në Berlin, organizuar
nga Ambasada e Republikës të Kosovës në Berlin, Gjermani
dhe gjatë atij muaji ky film pati turne nëpër kinematë
gjermane. Ky film i cili është prodhim i vitit 2015, vazhdon
të shfaqet në festivale të ndryshme dhe numëron 56
festivale ndërkombëtare deri më tani dhe 21 çmime
ndërkombëtare.
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Në muajin korrik shtatë filma të mbështetur nga QKK u
shfaqën në edicionin jubilar të DokuFest-it siç ishin:
‘Daullet e Rezistencës’ me regji nga Mathieu Jouffre dhe me
producente Besa Luci,‘Trapped by Law’ nga Sami Mustafa,
filmi dokumentar ‘Ferdonija’ nga Gazmend Bajri dhe
Shkurte Dauti, filmi i shkurtër ‘Treni’ nga Selmon Beha,
filmi ‘Shok’ nga Jamie Donoughue, ‘Anestezion’ nga Noar
Sahiti dhe ‘The Given Word’ nga Ujkan Hysaj.
Më tutje është mbajtur premiera ndërkombëtare e filmit
dokumentar ‘Daullet e Rezistencës nga Mathieu Jouffre në
Sarajevo Film Festival, ky film deri më tani është shfaqur në
6 festivale. Në Sarajevo Film Festival ka qenë i ftuar edhe
drejtori i QKK-së, z. Zharku i cili ka marr pjesë në takimet
vjetore të industrisë së filmit CineLink.
Filmi i metrazhit të gjatë ‘Eho’ me skenar dhe regji nga Dren
Zherka, ka pasur premierën botërore në festivalin e
kategorisë ‘A’, Montreal World Film Festival, dhe ka qenë
në konkurrencën zyrtare. Në këtë festival ky film ka fituar
çmimin ‘Silver Zenith for the First Fiction Feature Film’ një
shpërblim ky prej 40,000 dollar. Më pas është shfaqur edhe
në 2 festivale tjera në Mumbai Film Festival dhe
Internationale Hofer Filmtage.
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Filmi i metrazhit të shkurtër ‘Home’ nga More ka pasur
premierën botërore të filmit në festivalin e kategorisë ‘A’,
Raindance Film Festival në Londër të Britanisë së Madhe.
Të pranishëm në premierë ka qenë regjisorja e filmit More
Raça dhe drejtori i QKK z. Zharku.Ky film deri më tani është
shfaqur në 4 festivale.
Sukseset e filmit ‘Shok’ nga Jamie Donoughue me producent
Eshref Durmishin, nuk janë ndalur as gjatë vitit 2016, ky
film numëron rreth 40 festivale ndërkombëtare dhe rreth
19 çmime të fituara.
Mirëpo suksese në vitin 2016 kanë pasur edhe filmat e
prodhuar më herët si filmi ‘Burrnesha’ nga Laura Bispuri
bashkëprodhim mes Italisë, Zvicrës, Gjermanisë,
Shqipërisë, Kosovës dhe Francës që numëron 82 festivale
dhe 23 çmime, filmi ‘Krom’ me skenar dhe regji nga Bujar
Alimani, koproduksion me Shqipërinë i cili është shfaqur në
14 festivale dhe ka fituar 5 çmime ndërkombëtare, pastaj
filmi koproduksion me Maqedoninë ‘Three Days in
September’ nga Darijan Pejovski është shfaqur në 13
festivale nga të cilat ka të fituar 4 çmime; pastaj
dokumentari ‘Trapped by Law’ me skenar dhe regji nga
Sami Mustafa është shfaqur në 21 festivale ndërkombëtare,
rikujtojmë që premiera e këtij filmi ka qenë vitin e kaluar
në festivalin e madh të dokumentarit Jihlava Film Festival.
Pastaj filmat e shkurtër si filmi ‘Çlirimi’ me skenar dhe regji
nga Burim Haliti që është shfaqur nue 13 festivale etj.
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Zhvillimi dhe rritja e QKK-së ndër vite
QKK paraqet më poshtë grafikonet e zhvillimit dhe rritjes së institucionit ndër vite. Ky institucion ka filluar mbështetjen e projekteve në vitin 2008
dhe ilustrimi tregon rritjen e QKK-së dhe zhvillim e saj duke u fokusuar në shpërndarjen sa më të madhe vit pas viti.
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Plani për 2017
QKK në vitin që po vjen do të vazhdoj mbështetjen e filmave të saj në tregjet më të mëdha të filmit, do t’i promovoj dhe ndihmoj në zhvillimin e tyre
dhe pjesmarrjen në festivale ndërkombëtare, do të ruaj prezencën e saj në festivalet e mëdha si: Festivalit i Filmit në Berlin, Cannes, Karlovy Vary,
Tribeca Film Festival, Sarajevo Film Festival, Antalya Golden Orange Film Festival, Vilnius Film Festival etj. Poashtu do të vazhdoj mbështetjen
filmave të diplomës sipas marrëveshjes me Universitetin Hasan Prishtina – Fakultetin e Arteve, si dhe do të vazhdoj mbështetjen e studentëve për
programin Master në shkollën çeke të filmit FAMU sipas marrëveshjes mes QKK-së, MKRS-së dhe FAMU-së.

Në vitin 2017 pritet të hyj në fuqi Rregullorja për lehtësirat financiare, të cilat do të tërheqin investime të huaja në Kosovë në fushën e industrisë së
filmit, rregullore kjo që inkurajon dhe iu hap rrugën investitorëve të huaj për të xhiruar në Kosovë.
Poashtu do të lobohet për anëtarësimin e Kosovës në Euroimages si dhe në Creative Europe, këto dy platforma shumë fitimprurëse dhe të
rëndësishme për vendin tonë dhe kinematografinë kosovare me qëllimin e zhvillimit sa më të madh të industrisë tonë.

Vitin e ardhshëm QKK planifikon të jetë e pranishme me shtand bashkë me MKRS në Annecy 2017 – MIFA – tregu i filmit për industrinë e filmit
animacion, ku do të marr pjesë për herë të parë. Gjithashtu QKK do të jetë e pranishme vitin që vjen edhe në Rotterdam Film Festival si dhe në Les
Arcs European Film Festival bashkë me disa producent në zhvillim.

QKK vitin e ardhshëm do të jetë nikoqire e organizimit të takimit rajonal të anëtarëve të European Film Promotion në të cilin QKK është anëtare.

Këto ishin aktivitetet dhe të bëmat e QKK-së duke besuar në punë të pandalshme dhe zhvillim edhe më të madh të industrisë së filmit kosovar për
vitin 2017.
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