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Trupa teknike 

Prodhuar nga: ERAFILM  ALBANIA 
Bashkëprodhuar nga: 

DIGITAL CUBE ROMANIA, RTSH ALBANIA

Producent: Sabina KODRA
Bashkëproducent: Cristian Nicolescu 

Regjisor: Robert BUDINA
Skenarist: Robert BUDINA

Drejtor fotografie: Marius PANDURU R.S.C
Montazhier: Ştefan TATU

Kostumier: Gerta OPARAKU
Skenograf: Leandër LJARJA

Inxhinier zëri: Darko Spasovski
Miksazh audio dhe muzika: Marius Leftårache

Në role
Besniku - Arben BAJRAKTARAJ 

Vilma - Esela PYSQYLI 
Babai - Bruno SHLLAKU 
Fitore - Irena  CAHANI 

Hoxha - Muzbajdin QAMILI 
Albani -  Osman AHMETI 

Lirie - Suela BAKO 
Selamudini - Virus SHALA 

Hajrie - Helga BOSHNJAKU
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 PËRMBAJTJA:

Besniku  një bari dhe musulman i devotshëm që jeton në një familje me 
besime të ndryshme fetare, zbulon se xhamia e vjetër e fshatit ka qënë 
dikur kishë.  Ai lufton ta mbajë të bashkuar familjen pas vdekjes së babait, 
ndërsa përpiqet të bindë musulmanët e tjerë në fshat ta ndajnë xhaminë me 
komunitetin katolik. 

 SINOPSIS I SHKURTËR:

Besniku është një bari i vetmuar dhe musulman i devotshëm, i pafat në 
dashuri.  Ai jeton në Alpet e Shqipërisë së Veriut, biri i një nëne katolike, dhe 
i një babai ish komunist. Atje lart, katolikët dhe musulmanët  jetojnë në paqe 
mes tyre, madje edhe pas zbulmit të Besnikut që xhamia e vjetër e fshatit ka 
qënë dikur kishë dhe është ndarë mes dy feve në të kaluarën e largët. 
Vdekja e babait ish komunist sjell ndryshime të mëdha që vënë në rrezik 
ekuilibrin në familjen me besime të ndryshme fetare të Besnikut, ndaj ai 
detyrohet të marrë një vendim të rëndësishëm për jetën e tij.
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Ideja për të shkruar filmin ”Streha mes reve” më ka lindur në periudhën kur 
xhironim një film në Alpet e Shqipërisë në vitin 2015. 
Natyra e luginës së Valbonës dhe Dragobisë që duken si shtëpia e zotit më 
grishën fantazinë të shkruaja një histori që kalonte kufijtë kombëtarë dhe kishte 
një stil të veçantë rrëfimi kinematografik.  
Filmi bën fjalë për Besnikun një bari besimtar i devotshëm musulman dhe raportin 
që ai ka me komunitetin, familjen, dashurinë, besimin në zot dhe natyrën. 
Doja të realizoja një film intim, personal të realizmit magjik në kufijtë e 
përrallës ku koha ka ndaluar dhe historia jonë mund të ketë ndodhur, ndodh, 
ose do të ndodhë.
Kjo ngjarje nuk mund të ndodhte veç mes malesh dhe natyrës së vërtetë, 
virgjërisë, bukurisë, pastërtisë, qetësisë, aty ku e ka origjinën njëriu dhe ku ka 
lindur historia e tij.
Kjo zgjedhje më ndihmonte për të lëshuar klithmën, që me gjithë zhvillimin 
frenetik të njerzimit dhe teknologjisë, ne kemi nevojë jetësore të kthehemi tek 
natyra nga ku lindëm, për të kuptuar se çfarë po humbim duke u larguar prej saj. 
Përgjatë kohës që vizitonim vëndet e xhirimit me Marius Panduru drejtorin 
rumun te fotografisë, ai më shfaqi dyshimet se mos një natyrë e tillë ishte 
tepër piktoreske për filmin tonë, por pasi kontrolluam gjithë zonën, kuptoi që 
ky ishte habitati natyral i kësaj historie. Dhe në fund më tha: 
- Robert këtu edhe sikur ta hedhësh kamerën në ajër, kudo që ajo të bjerë nuk 
mund t’ja fshehë dot mrekullinë kësaj natyre. 
Vetëm aty, mes atyre maleve dhe asaj natyre mund të kuptosh personazhin 
dhe shpirtin e Besnikut. Në asnjë vënd tjetër ai nuk do të mund të merrte 
forcën që përcjell në film.



 AKTORËT KRYESORË

Arben BAJRAKTARAJ

Historia e suksesit të 
aktorit Arben Bajraktaraj,  
në rolin e protagonistit, 
Besnikut në filmin ”Streha 
Mes Reve” i ngjan një 
përralle. Deri në moshën 
14 vjeçare Arbeni përpos 
kryerjes së studimeve 
në shkollën fillore, ishte 
edhe bari në fshatin e tij të 
lindjes në Kosovë, ashtu 
si personazhi që mishëron 
në film, Besniku. Më pas 
ai emigroi në Slloveni ku 
kreu studimet për aktor, 
për të përfunduar në 
Francë ku karriera e tij ka 
njohur majat e suksesit 
në të gjithë botën, siç 
ishte pjesmarrja në filmat 
”Harry Potter” dhe ”Taken”.  
Arbeni, vazhdon të ketë 
sukses në karrirën e tij si 
aktor jo vetëm në Francë 
por në të gjithë botën .

Esela PYSQYLI

Vilma muza që frymëzon 
personazhin e Besnikut, 
dhe e ndihmon që ai të 
shpërfaqë ndjesitë, ishte 
një rol delikat që ndikonte 
direkt në mbarëvajtjen e 
krjimit të një marrdhëniejeje 
të veçantë mes tyre. 
Jo pa qëllim ajo ju besua 
aktores Esela Pysqyli, 
e cila qysh në moshë 
shumë të re ka realizuar 
me shumë sukses një 
nga rolet më të vështira 
të dramaturgjisë botërore 
Zhuljetës, dramës së 
Shekspirit ”Romeo dhe 
Zhuljeta”.  Sot Esela, pas 
një eksperience teatrore të 
suksesshme në Shqipëri, 
e zhvillon karrierën e saj 
në skenat e teatrit italian. 

Bruno SHLLAKU

Plaku i maleve të thella, 
që përfaqson traditën, 
historinë shqiptare nuk 
mund të ishte në një film si 
”Streha Mes Reve” veçse 
Bruno Shllaku, një aktor 
shumëplanësh, i dashur 
për publikun shqiptar. 
Kur sheh portretin e 
Brunos kupton më mirë 
madhështinë e maleve nga 
ai vjen, por mbi të gjitha 
talenti me të cilin ai ka 
krijuar babain e familjes 
Fadilin, i jep filmit atë të 
veçantë për të cilin ai kish 
aq nevojë. Bruno ka luajtur 
shumë role në teatër dhe 
film si brenda ashtu edhe 
jashtë vendit. Suksesi i tij 
me filmin ”Burrnesha” që 
ishte pjesë e garës zyrtare 
të Berlinales më 2015, i ka 
kaluar kufijtë kombëtarë. 
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 BIOGRAFITË E PRODUCENTES DHE REGJISORIT

ERAFILM, Sabina KODRA

ERAFILM është një shtëpi filmike 
me seli në Tiranë, Shqipëri, e krijuar 
në vitin 2001 nga Sabina Kodra dhe 
Robert Budina. Qëllimi kryesor i 
themelimit të ERAFILM ishte prodhimi 
i filmave të pavarur art, me rijësi në 
stil, dhe zbulimi i talenteve të reja në 
kinemanë shqiptare. Ajo ka prodhuar 
dhe bashkëprodhuar shumë filma të 
shkurtër, të gjatë dhe dokumentarë, 
mes të cilëve ”Letra Ere” dhe ”Ballkan 
Pazar” nga Edmond Budina, ”Agon” 
dhe ”Streha Mes Reve” nga Robert 
Budina, ”Bota” nga Iris Elezi dhe 
Thomas Logoreci, ”Burrnesha” nga 
Laura Bispuri të cilët kanë prekur 
festivale shume të rëndësishëm 
ndërkombëtarë, si Berlin, Karlovy Vary, 
Tallin, Shanghai, Chicago, Afi Los 
Angeles, Tribeca, Hong Kong, Saint 
Fancisco. ”Agon” dhe ”Bota” kanë qënë 
përzgjedhjet e Shqipërisë në garën për 
Oscar 2015.
Së fundmi ERAFILM po zhvillon dy 
filma të gjatë ”Nji Prej Nesh” nga Ergys 
Meta dhe ”Natë Kadri” nga Suela 
Bako, brezi i ri premtues i kineastëve 
shqiptarë.

Robert BUDINA

Robert Budina punon si regjisor dhe 
producent i pavarur. Ai është diplomuar 
në Akademinë e Arteve për regji teatri, 
ka shkruar dhe ka vënë në skenë disa 
pjesë teatrale. Së bashku me Sabina 
Kodrën, ai themeloi shtëpine filmike 
ERAFILM në vitin 2001. ”Streha Mes 
Reve” është filmi i tij i dytë i gjatë  i 
cili është përzgjedhur në festivalin e 
kategorisë A të Tallin në Estoni. Filmi i 
shkurtër Luleborë (2005), u shpall filmi 
më i mirë në festivalin e Algarve në 
Portugali, ndërsa në festivalin e Tanger 
në Marok fitoi çmimin e aktorit më të 
mirë. Filmi i tij i parë i gjatë ”Agon” 
(2012) (përzgjedhja e Shqipërisë në 
garën për Oscar 2014), u shfaq në 
më shumë se 20 festivale në mbarë 
botën duke fituar shumë çmime 
ndërkombëtare si filmi dhe aktori më 
i mirë në festivalin e Arizonës dhe 
skenari më i mirë në festivalin e Parisit. 
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