CURRICULUM VITAE
Emri: Bujar
Mbiemri: Kapexhiu
Datëlindja: 22.03.1944
Gjendja civile: I martuar
Arsimimi dhe Karriera profesionale
1962: Përfundon shkollën e mesme të përgjithshme.
1963: Fillon studimet në Akademinë e Arteve, Fakulteti i Artit Skenik, specialiteti Aktor.
1966: Prezantues në Festivalin e 4-t të Muzikës në Radio Televizion.
1967: Diplomohet AKTOR. Punon si pedagog i mjeshtërisë së aktorit në
Akademinë e Arteve.
Interpreton në filmin “Duel i heshtur”.
1968: Përfundon kursin e lartë për REGJISOR dhe emërohet regjisor i
Teatrit të Estradës së Tiranës.
1969: Krijon katër premiera në Estradën e Tiranës.
1970: Çmimi i Parë si regjisor në Festivalin e Estradave në Tiranë, me shfaqjen
“T’i shkulim nga rrënjët”.
Interpreton në filmin “Gjurma”.
Spektakli i madh humoristik “4000 duartrokitje” (për herë të parë në pallatin e
sportit “Asllan Rusi”)
1971: Çmimi i Parë në Festivalin e Estradave, me shfaqjen “Lulet e jetës”, në Shkodër.
Interpreton në filmin” I teti ne bronz”.
1972: Skenarist dhe konferencier i Festivalit të ll-të të Këngës në Radio-Televizion.
1973: Dënohet për tendenca liberale dhe moderniste.
1974: Çmimi i Parë - Festivali teatror amator me shfaqjen "Karnavalet e Korçës".
1975: Regjisor-piktor i filmit vizatimor në Konostudion "Shqipëria e Re".
1976: Fillon studimet në Akademinë e Arteve, Fakulteti i Artit Figurativ, dega Grafikë.
Regjisor në filmin vizatimor “Pika e ujit”.
Realizon filmin “Shkarravina”, filmi i parë me teknikën e viztimit, si skenarist,
regjisor dhe piktor.
Realizon filmin “Kallza e grurit”, si regjsor.
1977: Kupa e Festivalit - Filmi Vizatimor "Pika e Ujit" - regjisor.
1978: Çmimi i Parë - Konkursi Kombëtar i Arteve Figurative, cikli me karikatura
"EPOPEJA".
1979: Kupa e Festivalit - Filmi vizatimor "Shkarravina" (regjisor, skenarist, piktor).
Çmimi i Parë në Festivalin Ballkanik (Stamboll, Turqi).
Diplomë nderi në Napoli, Itali.
1980: Përfundon studimet në Akademinë e Arteve. Diplomohet Piktor-Grafist.
1981: Kupa e Festivalit - filmi vizatimor "Dordoleci" (regjisor, skenarist, piktor).
1982: Çmimi i Parë në konkursin e karikaturës në revistën “Hosteni”.

1983: Çmimi i dytë - filmi vizatimor "Stop, kundravajtje" (regjisor, skenarist).
Çmimi i Parë në Konkursin Kombëtar të ilustimeve për fëmijë.
1984: Çmimi i Parë në Konkursin Kombëtar të Karikaturës (revista “Hosteni”).
Çmimi i tretë në Festivalin e Filmit Vizatimor, filmi "Pipiruku sa një gisht"
(skenarist, regjisor, piktor).
1985: Libretist dhe regjisor i spektaklit të madh televiziv “Bashkë me ju”.
Çmimi i Parë në Konkursin Kombëtar të Karikaturës, cikli me karikatura
miqësore.
1986: Realizon filmin artistik “Dy herë mat” - skenarist, aktor, regjisor.
Kupa e Festivalit - filmi vizatimor "Plumb ballit", skenarist.
Çmimi i tretë - filmi vizatimor "Zogu pushverdhë" (skenarist).
Çmim nderi për spektaklet "10 sportistët më të mirë".
1987: Çmim inkurajues në Festivalin e filmit - filmi artistik "Dy herë mat".
Çmimi i parë - Festivali i Filmit për Fëmijë, filmi "Pipiruku pret dy miq"
(skenarist, regjisor, piktor).
Çmimi i parë në Konkursin Kombëtar të Karikaturës; cikël me karikatura.
1988: Filmat artistikë “Tela për violinë”, regjisor; dhe “Stola në park”, regjisor.
1989: Filmi artistik “Edhe kështu, edhe ashtu” - skenarist, regjisor.
Çmimi i tretë në Festivalin e Filmit Artistik me filmin "Tela për violinë".
Diplomë nderi - Festivali i Filmit Artistik në Kajro, Egjipt - Filmi artistik
"Tela për violinë".
Pjesëmarr si karikaturist në ekspozitën “Karikatura shqiptare” dhe si regjisor në
filmin “Tela për violinë” në javën e “Artit shqiptar” në Hildesain, Gjermani.
1990: Çmimi i tretë në Festivalin e Filmit Dokumentar e Vizatimor – filmi "Parrullat"
(skenarist).
Diplomë nderi për filmin vizatimor "Pipiruku në hambar" (skenarist, regjisor).
Specializohet në "RAI"- Romë (Itali) për regjisor filmi artistik.
1991: Drejtor i studios së filmit vizatimor.
Filmi televiziv “Edhe unë dua të qesh” - skenarist, regjisor.
1992: Boton gazetën satirike-humoristike “Çok”.
1993: Rektor i Akademisë së Arteve.
Specializim në ShBA.
1994: Specializohet në Akademinë e Arteve në Bergamo (Itali).
1995: Specializohet në Konservatorin Superior të Parisit.
Zgjidhet kryetar i shoqatës së karikaturistëve shqiptarë.
1996: Merr titullin “Profesor”.
1997: Drejtor i spektakleve dhe pedagog i Mjeshtërisë së Aktorit në
Akademinë e Arteve.
1998: Drejtor artistik i shoqërisë "FRIENDS".
1999: Karikaturist në revistat “Monitor” e “Shqip” dhe në gazetën “Standard”.
2000: Çmimi i parë në ekspozitën e karikaturës në Prishtinë.
2002: Boton revistën me vizatime për fëmijë “Shkarravina”.
2003: Botimi i kalendarit për Vitin e Ri, me karikatura për kryetarin e bashkisë, Edi

Rama.
Dizajner në kompaninë “Stefani & co” (“Birra Stela”).
2004: Boton kalendarin e “Birrës Stela”, me personalitete të larta të politikës.
2005: Ideator dhe organiztor i “Festivalit të parë të birrës shqiptare”.
2006: Merr titullin “Mjeshtër i Madh”.
2010: Pedagog në Universitetin Europian të Tiranës.
Karikaturist në gazetën MAPO, revistën MAPO, revistën KLAN, revistën SHQIP,
revistën MONITOR.
President i Festivalit Ndërkombëtar të Animacionit “Anifest Rozafa”, Shkodër.
2011: Ekspozitë personale me karikatura në Universitetin Europian të Tiranës.
2013: Boton librin me karikatura “Për një karrige”.
2014: Ekspozitë personale dhe botimi i albumit “To Europe”, në Qendrën e Informimit të
Bashkimit Europian – Tiranë.
Boton librin me karikatura “Ngërç”.
Karikaturist në revistën “SCAN MAGAZINE” dhe revistën “DUA SHËNDET”.
2015: Boton albumin me karikatura “Basha bashkia”.
Boton librin me karikatura “Kthesë”.
Zgjidhet kryetar i shoqatës “Bashkësia Dibrane”.
Merr titullin “Mirënjohje e Komunitetit Musliman” – Gostivar.
Ekspozitë personale me karikatura në dhjetëvjetorin e IHRFFA International
Human Rights Film Festival Albania në Universitetin “Marubi”.
Ekspozitë personale “To Europe”, në Prishtinë – Kosovë.
Ekspozitë personale me karikatura, “Dritëro Agolli”, në panairin Klik Ekspo Klik.
Vlerësohet me titullin “Shqiponja e artë” e Panairit.
Ekspozitë “UNIQART” në Tiranë dhe Durrës, me ilustrime të SIGAL.
2016: Ekspozitë “Shqipëria drejt integrimit në BE”, organizuar nga Zyra e Bashkimit
Europian dhe EU Info Network. – Korçë (maj).
Boton librin “Burri i Odës dibrane”.
Hap ekspozitë me 52 ilustrime të librit në UET.
Merr pjesë në panairin ndërkombëtar “Klik Ekspo Klik” me ilustrimet e librit
“Burri i Odës dibrane”
2017: Mars, shkruan dhe vë në skenë komedinë “General & Playboy”, në teatrin
“Metropol”, Tiranë.
Turne në qytetet Shkodër, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Kuçovë.
Pjesëmarrës në festivalin ballkanik “Teatri ndryshe”, në Podujevë – Kosovë.
Janar, ilustrimet e librit “Letër Dylqinjës” të Agim Baçit.
Botohet libri me karikatura “Rreth e rrotull”.
Ilustron librin për fëmijë “Pa duartrokitje”, autor Gaqo Bushaka.
2018: Boton kalendarin me karikatura me kryetarin e bashkisë, Erion Veliaj.
Pjesëmarrës në panairin “Klik Expo Klik” me ilustrimet e librit “Pa duartrokitje”
dhe karikaturat e kalendarit 2018.
Pjesëmarrës në ekspozitën kombëtare të ilustrimit për fëmijë.

2019: Ekspozita me karikatura “ Me Ndërkombëtarët” në UET.
Boton librin për fëmijë “Quksi”.
Shkruan skenarin letrar, kinokomedi “Bixhoz me dekorata”.

Filma vizatimorë: Ka realizuar 25 filma: skenarist, regjisor, piktor.
Teatër variete: 26 spektakle variete, 1 cirk (regjisor, libretist).
Teatër: 4 komedi (regjisor - skenograf).
Televizion: Variete - 10 spektakle (libretist, regjisor).
Emisione TV: 24 (libretist, regjisor, konferencier).
Emisione TV: për fëmijë 64 (libretist, regjisor).
Skenograf: 8 spektakle e variete.
Karikaturë: Botime të shumta në shtypin periodik dhe pjesëmarrës në ekspozita
kombëtare dhe ndërkombëtare si Itali, Turqi, Greqi, Francë, Gjermani, Suedi,
Japoni, Kosovë, Kanada, ShBA, Austri.
Ilustrime librash: 33 libra.

Specializime
1994: Në univerisitete të ndryshme në ShBA (USAID),
1995: Akademia e Arteve të Bukura në Bergamo - Itali (TEMPUS),
1996: Konservatori Superior i Parisit - Francë (TEMPUS).

Tituj dhe dekorata
1987: Urdhri "Naim Frashëri" i klasit të dytë,
1989: Titulli "Artist i Merituar",
1996: Titulli “Profesor”,
2006: Urdhri i Lartë “Mjeshtër i madh”,
2015: Titulli “Kalorës i urdhrit të Skënderbeut”,
2019: Dekorata “Nderi i Kombit”.

