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This catalog was produced by the young Roma artist Sead Kazanx-
hiu during a year-long fellowship funded by the Roma Initiatives 
Office of the Open Society Foundations. Throughout 2013, Sead is 
using art projects and other initiatives to reach audiences in the ma-
jority population - particularly in his native Albania - and challenge 
their perceptions about Roma. Through this work, he is encouraging 
respect for Romani cultural heritage and diversity, and responding 
to the discriminatory language that is often used when referring to 
Roma. The catalog, which grew out of the 2012 exhibition “Model,” 
also seeks to open the eyes of Roma and non-Roma alike to the con-
tributions that distinguished Roma have made to culture, politics, 
and other fields.

Sead Kazanxhiu was born on July 1, 1987, in Fier, Albania and 
grew up in the village of Baltez. He comes from a modest Roma 
family, and his father, Latif Kazanxhiu, was the first teacher of the 
Romani language in Albania.
       Sead started painting when he was at primary school, without 
thinking about becoming a professional artist. But when a 
teacher saw one of his drawings about the Roma Holocaust, he 
encouraged Sead to study and become a painter. In high school, 
after years of hard work, he won the opportunity to study at the 
Academy of Fine Arts in Tirana. There, inspired by other artists, he 
developed his own technique. 
       Sead uses his Romani heritage as a way to understand his 
particular vision of art, and he also believes in nature as a very 
important part of his work. He expresses the details of life in his 
art, which always tries to capture and interpret the first moment, 
the first emotion arising from a subject that he sees and hears. 
He has exhibited his work, curated exhibitions, or taken part in 
workshops and other activities in Albania, Austria, Germany, 
Greece, Hungary, Italy, Poland, Spain, and the United States. 
       The exhibition “Model” took place in 2012 at Central European 

University in Budapest, where Sead was a student in the Roma 
English Language Program. The exhibition was held on the 
occasion of International Roma Day, which is celebrated each 
year on April 8, a date chosen to honor the Fourth World Romani 
Congress in 1971. Among the goals of this congress were the 
standardization of the  Romani language, improvements in 
civil rights and education, preservation of Romani culture, 
and international recognition of the Roma as a  minority of 
Indian origin. 
     “Model” included 29 works in pencil and charcoal on recycled 
paper. The lines of these drawing were set deliberately to 
express more clearly the idea of spontaneity, the idea of the 
moment that arises suddenly. In his portraits Sead aimed to 
highlight the physical beauty and spiritual beauty of Roma who 
have had great importance in the establishment, development, 
and preservation of Romani culture. He began his work on 
the exhibition with a portrait of his father - “my model, my 
perfect example, who accompanies me on every step of my life, 
regardless of where I am or the distance between us”.
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Ky katalog është prodhuar nga artistit i ri rom, Sead Kazanxhiu, 
gjatë fellowshipit njëvjeçare financuar nga Zyra Iniciativa Rome  
pranë  Fondacionit Shoqëri e Hapur, Budapest. Gjatë vitit 2013, 
Seadi ka përdorur projekte artistike dhe iniciativa të tjera për të 
arritur audiencën në shumicën popullsisë - veçanërisht në vendlind-
jen e tij, në Shqipëri  - dhe për të ndryshuar perceptimet e tyre rreth 
romëve. Përmes kësaj pune, ai inkurajon respektin për diversite-
tin dhe trashëgiminë kulturore rome, si dhe i përgjigjet gjuhës 
diskriminuese shpesh të përdorur. Katalogu, i cili vjen si rrjedhojë e 
ekspozitës “Model” të mbajtur në Budapest të vitit 2012, gjithashtu 
kërkon të sjellë në sytë e të gjithëve kontributet në kulturë, politikë, 
dhe fusha të tjera të romëve në vite.

Sead Kazanxhiu lindi më 14.07.1987, në fshatin Baltëz të Fierit. 
Ai vjen nga një familje modeste rome. Babai i tij Latif Kazanxhiu 
ishte mësuesi i parë i gjuhës rome në Shqipëri. 
Seadi filloi të pikturojë në shkollën fillore dhe nuk mendonte se 
do të bëhej një artist profesionist. Kur njëri nga mësuesit e tij pa 
një nga vizatimet e Seadit për holokaustin e romëve, ai i propozoi 
që të studionte artet për t’u bërë piktor. Pas një pune të gjatë 
e të vështirë në shkollën e mesme, Seadi fitoi konkursin për të 
studiuar në Akademinë e Arteve në Tiranë, ku zhvilloi teknikën e 
tij të frymëzuar nga artistë ekspresivë. 
Ai përdor trashëgiminë kulturore rome si mënyrë për të kuptuar 
vizionin e tij të veçantë të artit plastik, duke besuar shumë në 
njerëz dhe në natyrë si një pjesë e rëndësishme e punës së tij 
ekspresive. Seadi gjithmonë është në përpjekie të kapjes së 
momentit të parë dhe  të emocionit që i dhuron ai moment.  
Puna e tij është ekspozuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, si në 
Poloni, Spanjë, SHBA, Gjermani, Itali, Greqi, Austri dhe Hungari. 
Gjithashtu Seadi është kurator i ekspozitave të  ndryshme.    

Ekspozita “Model” u zhvillua në vitin 2012 në Universitetin e 
Europës Qendrore në Budapest, ku Sead ishte një student në 
Programin Rom të Gjuhës Angleze.Ekspozita u mbajt me rastin 
e Ditës Ndërkombëtare të Romëve, e cila festohet çdo vit më 
8 prill, një datë e zgjedhur për të nderuar  Kongresin e Katërt 
Botëror Rom në vitin 1971. Ndër qëllimet e këtij kongresi ishin 
standardizimi i gjuhës rome, përmirësime në të drejtat civile dhe 
edukim, ruajtja e kulturës Rome, dhe njohja ndërkombëtare e 
tyre, si një pakicë me origjinë indiane.
“Model” përfshin 29 portrete në laps dhe karbon  mbi letër të 
ricikluar. Vizat në vizatim janë vënë qëllimisht për të shprehur 
më qartë idenë e spontanitetit, ide e momentit që lind befas. Në 
portretet e tij Seadi kishte si qëllim të nxirrte në pah bukurinë 
fizike dhe shpirtërore  të  romëve të cilët kanë patur rol të  
rëndësishëm  në zhvillimin, krijimin dhe ruajtjen e kulturës rome. 
Një ndër portretet me të cilën Seadi filloi punën e tij në ekspozitë 
ishte ajo e babait të tij - “Modeli im, shembulli im i përkryer, i cili 
më shoqëron në çdo hap të jetës sime, pavarësisht se ku jam apo 
distanca mes nesh”.
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Tony Gatlif 
(September 10, 1948) is a film director and playwright. Born in Algeria, he migrated 
to France in the early 1960s. His first film, “La Tete en Ruine” (1975), was followed 
by many others, including “Latcho Drom” (1993), “Gadjo Dilo” (1997) and “Korkoro” 
(2009). In 2004, he received the Best Director award at the Cannes Film Festival for 
his compelling film “Exils”.

Tony Gatfil 
(10 Shtator 1948) është regjizor filmi dhe dramaturg, i lindur në Algjeri. Në 1960 emigroi në 
Francë. Filmi i parë që ai ka drejtuar titullohet “La tete en Ruine” në vitin 1975 dhe më vonë ka 
punuar një numër të konsiderueshëm filmas duke përmendur: “Latcho Darom” 1993, “Gadjo 
Dilo” ne 1997 dhe “Korkoro” ne 2009. Në vitin 2004, ai mori çmimin e regjizorit më të mirë në 
Festivalin e Filmit të Kanës për filmin e tij “Exils”.
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Django Reinhardt 
(January 23, 1910 - May 16, 1953) was a jazz virtuoso and composer of Romani 
origin from Belgium. He is widely acknowledged to have invented the novel style 
of jazz guitar technique known as “hot jazz”. Despite suffering a burn that paralyzed 
two of his fingers in 1938, Reinhardt learned to play the guitar again. Many famous 
guitar players have named Django Reinhardt as a major influence, among them 
Jimmy Page, Jeff Beck and Eric Clapton.

Django Reinhardt 
(23 Janar 1910 - 16 Maj 1953) ishte një kompozitor me origjinë Rrome nga Belgjika dhe një 
virtuoz jazzi. Reinhardt është shumë i njohur si personi që ka zbuluar stilin e teknikës në 
kitarat jazz e quajtur “Novela”, një teknikë e njohur edhe ndryshe si “jazz i nxehtë.” Pavarësisht 
paralizës së dy gishtave nga një djegie në vitin 1938, Reinhardt mësoi për të luajtur kitarë 
përsëri. Shumë kitaristë të njohur si Jimmy Page, Jeff Beck dhe Eric Clapton e kanë cilësuar 
Django Reinhardt si një ndër ndikuesit më të mëdhenj të jazzit.
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Ceija Stoika 
(March 23, 1933 - January 28, 2013), born in Austria, was a Romani artist, musician 
and writer. She was also a survivor of the Auschwitz and Bergen-Belsen concentration 
camps. Stoika broke the silence about the victims of Nazi efforts to exterminate 
Roma in Austria during World War II with her first autobiographical book, We Live 
in Seclusion: the Memories of a Romni, published in 1988. It was followed by her 
second bestseller, Travelers on This World (1992).

Ceija Stoika
(23 Mars 1933 - 28 Janar 2013), lindur në Austri, ishte një artiste, muzikante dhe shkrimtare 
Rrome. Stoika ka qenë një e mbijetuar nga kampet e përqëndrimit të Aushvicit dhe Bergen-
Belsen. Stoika thyen heshtjen në lidhje me viktimat e përpjekjeve të nazistëve për shfarosjen 
e Rromeve në Austri gjatë Luftës së Dytë Botërore me librin e saj të parë autobiografikë “Ne 
jetojmë në izolim: kujtimet e një gruaje Rrome”, botuar në vitin 1988. Ky libër u pasua nga 
bestselleri saj të dytë, “Shtegtarët në këtë botë” (1992).
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Žarko Jovanović Jagdino 
(December 26, 1924 - March 26, 1985) was a Serbian Romani balalaika player, 
composer, and poet. During World War II, he was a prisoner in three Nazi 
concentration camps and later participated in the National Liberation War in 
Yugoslavia. He immortalized his wartime experiences in the lyrics of the song 
“Djelem, Djelem,” which, set to a traditional Romani melody, was adopted by the 
delegates of the first World Romani Congress in 1971 as their official song. The song 
later became internationally recognized as the Romani anthem.

Zharko Jovanoviq Jagdino 
(26 Dhjetor 1924 - 26 Mars 1985) ishte një kompozitor dhe poet Rrom nga Serbia i njohur nw 
stilin e tij tw vecantw Balalaika. Gjatë Luftës së Dytë Botërore ka qënë i burgosur në tre kampet 
naziste të përqendrimit dhe ka marrë pjesë më pas në Luftën Nacionalçlirimtare në Jugosllavi. Ai 
i ka përjetësuar përvojat e tij të luftës në tekstet e këngës “Djelem, Djelem”, e cila, nën melodinë 
tradicionale Rrome, u miratua nga delegatët e Kongresit Botëror të parë Rrom në vitin 1971 si 
kënga e tyre zyrtare. Kënga më vonë u bë e njohur ndërkombëtarisht si himni Rrom.
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Matéo Maximoff 
(January 17, 1917 - November 24, 1999) was a French writer and Evangelical pastor of 
Romani ethnicity. He was born in Barcelona, Spain, but because of the Spanish Civil 
War his family sought shelter among relatives in France in 1936. Maximoff’s family 
was interned in a camp for “spies”. He wrote 11 books, which have been translated 
into 14 languages, and also produced an album of ethnographical pictures of Roma 
in France. In 1961, he translated the New Testament into the Romani language.

Matéo Maximoff 
(17 Janar 1917 - 24 Nëntor 1999) ishte një shkrimtar francez dhe pastor ungjillor Rrom. Ai ka 
lindur në Barcelonë, Spanjë, por për shkak të Luftës Civile Spanjolle familja e tij kërkoi strehim 
në mesin e të afërmve në Francë në vitin 1936. Familja Maximoff u internua në një kamp 
të  vecantë për “spiunë”. Ai shkroi libra,11 prej të cilave janë të përkthyera në 14 gjuhë, dhe 
gjithashtu ka prodhuar një album fotosh me piktura etnografike të Rromëve në Francë. Në 
vitin 1961, ai përktheu Dhjatën e Re në gjuhën Rrome.
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Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 
(September 26, 1983) is a Portuguese footballer of partial Romani descent who 
currently plays as a winger for Turkish football team Beşiktaş J.K and for the 
Portuguese national team. Quaresma began his career at Sporting Clube de Portugal 
and has also played for FC Barcelona, FC Porto, Internazionale, and Chelsea. He is 
popular for incorporating a repertoire of tricks into his style of play, including the 
“rabona” and the “trivela”.

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 
(26 Shtator 1983) është një futbollist portugez me prejardhje të pjesshme Rrome i cili 
aktualisht luan si anësor për ekipin e futbollit turk Besiktas J.K dhe për ekipin kombëtar 
portugez. Quaresma filloi karrierën e tij në Sporting Clube de Portugal dhe ka luajtur edhe 
për FC Barcelona, FC Porto dhe për Chelsin. Ai është i njohur për një repertor të madh “stilesh 
mashtruese” në stilin e tij të lojës, duke përfshirë “rabona” dhe “trivela”.
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Marcel Courthiade 
(August 2, 1953), a researcher and promoter of Romani culture and language born 
in Albania, devised the international standardized orthography of the Romani 
language. Since 1997 he has been an associate professor of Romani language and 
culture at the National Institute of Oriental Languages and Cultures (INALCO) at the 
University of Paris. He has written numerous articles and contributed to a number 
of publications.

Marcel Courthiade 
(2 Gusht 1953), një studiues dhe promovues i kulturës dhe gjuhës Rrome lindur në Shqipëri 
dhe hartues i standartizimit ndërkombëtar të drejshkrimit të gjuhës Rrome. Që prej vitit 1997 
Courthiade është profesor i asociuar i gjuhës dhe kulturës Rrome në Institutin Kombëtar të 
Gjuhëve dhe Kulturave Orientale (INALCO) në Universitetin e Parisit. Ai ka shkruar artikuj të 
shumtë dhe ka kontribuar në një numër të madh publikimesh.
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Ian Hancock 
(August 29, 1942), a linguist, Romani scholar, and political advocate, was born in the 
United Kingdom. He is one of the main contributors to the field of Romani studies. 
Hancock is director of the Program of Romani Studies and the Romani Archives and 
Documentation Center at  the University of Texas at Austin, where he has been a 
professor of English, linguistics, and Asian Studies since 1972. He has represented 
the  Romani people  at the  United Nations  and served as a member of the U.S. 
Holocaust Memorial Council under President Bill Clinton. He also accepted to Rafto 
Prize for Human Rights on behalf of the Romani people in1997.

Ian Hancock 
(29 Gusht 1942), gjuhëtar, studiues Rrom, dhe advokues politik, u lind në Mbretërinë e 
Bashkuar. Ai është një nga kontribuesit kryesorë në fushën e studimeve Rrome. Hancock është 
drejtor i Programit të Studimeve Rrome dhe i Qëndrës së dokumentimit dhe Arkivave Rrome 
në Universitetin e Teksasit në Austin, ku ai ka është profesor i gjuhës angleze, gjuhësisë dhe 
studimeve aziatike që prej vitit 1972. Ai ka përfaqësuar popullin Rrom në Kombet e Bashkuara 
dhe ka qenë anëtar i Këshillit të Holokaustit në SHBA nën presidencën e Bill Klintonit. Ai 
gjithashtu u pranua në cmimin Rafto për të Drejtat e Njeriut në emër të popullit Rrom në vitin 
1997
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Faik Abdi 
(March 2, 1937) was member of the Parliament of the Socialist Republic of 
Macedonia from 1969 to 1974 and served two terms in the Assembly of the Republic 
of Macedonia from 1990 to 1998. For many years, he was the president of the Pralipe 
Cultural Association in Skopje as well as of the Party for Full Emancipation of Roma 
in Macedonia. Abdi was also a participant at the first World Romani Congress in 
London in 1971. 

Faik Abdi 
(2 Mars 1937) ish anëtar i Kuvendit të Republikës Socialiste të Maqedonisë 1969-1974. Ka 
shërbyer me dy mandate në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në vitet 1990-1998. Për 
shumë vite, ka qenë president i Shoqatës Kulturore “Pralipe” në Shkup, si dhe kryetar i Partisë 
për emancipim të plotë të Rromëve në Maqedoni. Abdi ka qenë gjithashtu  pjesëmarrës në 
Kongresin e parë Botëror Rrom në Londër në vitin 1971.
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Esma Redžepova 
(August 8, 1943) is a Macedonian  Romani vocalist, songwriter, and humanitarian 
activist. She has performed more than 9,000 concerts in 30 countries, many of them 
with her late husband Stevo Teodosievski. Redžepova has been a foster mother to 
47 children and has received numerous accolades for her humanitarian work. She 
has created more than 500 works, including 108 singles, 20 albums, and six movies.

Esma Rexhepova 
(8 Gusht 1943) është këngëtare, kompozitore dhe aktiviste e të drejtave të njeriut  me origjine 
Rrome nga Maqedonia. Eshtë autore e më shumë se 9000 koncerteve në 30 vende të ndryshme, 
shumë prej tyre nën bahskëpunimin e bashkëshortit të saj Teodosievski Stevo. Rexhepova 
është një nënë kujdestare për 47 fëmijë dhe ka marrë vlerësime të shumta për punën e saj 
humanitare. Ajo ka krijuar më shumë se 500 vepra, duke përfshirë 108 punime si soliste, 20 
albume dhe gjashtë filma.
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Bănel Nicoliţă 
(January 7, 1985) is a football player from Romania who currently plays for Ligue 1 
side Saint-Étienne and the Romanian national team. He is one of six brothers raised 
by his mother in the small, impoverished town of  Faurei. He can play as a  right-
winger or left-winger and, on occasion, as a right back. Known for his electrifying 
pace and very high work rate,  Nicoliță is nicknamed  “Jardel”  after the famous 
Brazilian football player Mario Jardel.

Bănel Nicoliţă 
(7 Janar 1985) është një lojtar futbolli nga Rumania dhe aktualisht luan për Ligue 1  e Saint-
Etienne dhe ekipit Kombëtar Rumun. Ai është një nga gjashtë vëllezërit i rritur në një qytet të 
vogël e të varfër të Faurei. Ai mund të luajë si lojtar i krahut te djathte, krahut te majte dhe 
mbrojtes i djathte. I njohur për ritmin e tij elektrizues dhe shkallën shumë të lartë të punës, 
Nicoliţă është mbiquajtur “JardeL” pas futbollistit të famshëm brazilian JardeL Mario.
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Sofi Marinova 
(December 5, 1975) is a pop-folk and ethno-pop singer of Romani heritage from 
Bulgaria who began to show musical and dancing talent at the age of two. She was 
introduced to the big stage by Nencho Kasamov, the president of ARA Music, after 
he saw her performing in a restaurant. The album “Stari Rani” by Marinova and her 
band is one of the all-time best-selling albums in Bulgaria.

Sofi Marinova 
(5 Dhjetor 1975) është një këngëtare Rrome nga Bullgaria, e rrymave muzikore pop-folk dhe 
etno-pop e cila filloi të tregojë talentin e saj në muzikë dhe kërcim që në moshën dy vjecare. Ajo 
u prezantua në skenë nga Nencho Kasamov, president i Muzikës ARA, pasi ai pa performancën 
e saj në një restorant. Albumi “Stari Rani” nga Marinova dhe grupi i saj është një nga albumet 
më të shitura në të gjithë kohërat në Bullgari.
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Ferdinand Koci 
Romani artist from Albania, was one of the first Roma to attend the Art School in 
Tirana. Koci, who now lives in London, organizes a range of art workshops in schools 
and universities. He has produced a poster for Gypsy Roma Traveler History Month 
as well as a poster entitled “Welcome to the Carnival” for children in the early years 
of primary school.

Ferdinand Koci
Artist Rrom nga Shqipëria, ishte ndër Rromët e parë që ndoqi Shkollën e Artit në Tiranë. Koçi, 
i cili tani jeton në Londër, organizon një sërë seminaresh arti në shkolla dhe universitete. Ai ka 
prodhuar një poster për historinë e muajve të shtegëtarëve Rrom, si dhe një poster të titulluar 
“Mirë se vini në karnaval” për fëmijët në vitet e para të shkollës fillore.
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Philomena Franz 
(1922) is a writer who was born into a family of Sinti musicians in Germany. In 
her youth, she was a folk singer and a dancer. In 1943, she was deported to the 
concentration camp at Auschwitz and then transferred to several others. Franz writes 
mostly Romani tales and organizes literary readings at schools and universities. In 
1995 she was awarded the Federal Cross of Merit, the highest award that Germany 
confers. She was the first Sinti-Roma to win this prize.

Philomena Franc 
(1922) është një shkrimtare e lindur në një familje Sinti muzikantësh në Gjermani. Në rininë 
e saj, ajo ishte një këngëtare popullore dhe balerinë. Në vitin 1943, u deportua në kampin e 
përqendrimit në Aushvic dhe me pas u transferua në disa të tjerë. Franc shkruan më së shumti 
tregime Rrome dhe organizon lexime letrare në shkolla dhe universitete. Në vitin 1995 ajo u 
nderua me Kryqin Federal të Meritës, çmimin më të lartë që Gjermania ofron. Ajo ishte e para 
Sinti-Roma që fitoi këtë çmim.
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Washington Luis 
(October 26, 1869 - August 4, 1957) was the President of Brazil during 1926 - 1930. 
His family was of Portuguese Romani descent. He was born in Rio de Janeiro, and 
moved to São Paulo, where he became a lawyer. Elected Governor of São Paulo in 
1920 and President of Brazil in 1926, Washington Luís was the last president of the 
Brazilian First Republic. He was a writer and historian, and a member of the Brazilian 
Academy of Literature.

Uashingtoni Luis
(26 Tetor 1869 - 4 Gusht 1957) President i Brazilit gjatë viteve 1926 - 1930. Familja e tij ishte 
nga Portugalia me prejardhje Rrome. Uashington Luis ka lindur në Rio de Janeiro, dhe më pas 
u shpërngul në Sao Paulo, ku u bë dhe avokat. I zgjedhur si guvernator i São Paulos në vitin 
1920 dhe President i Brazilit në vitin 1926, Luís ishte presidenti i fundit i Republikës së parë 
Braziliane. Ai ishte një shkrimtar, historian, dhe një anëtar i Akademisë braziliane të Letërsisë.
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Juscelino Kubitschek de Oliveira 
(September 12, 1902 - August 22, 1976), a prominent Brazilian Roma of Czech 
descent also known by his initials, JK, was President of Brazil from 1956 to 1961. 
Kubitschek transformed Brazil into an industrial power, founded the automotive 
industry, and developed the country’s road infrastructure. As a leader who favored 
long-term planning and set high goals for Brazil’s future, he is considered inside the 
country as the father of modern Brazil.

Juscelino Kubitschek de Oliveira 
(12 Shtator 1902 - 22 Gusht 1976), Rrom i shquar brazilian me prejardhje çeke i njohur edhe me 
inicialet e tij, JK, ishte President i Brazilit në vitet 1956-1961. Kubitschek transformoi Brazilin në 
një fuqi industriale, themeloi industrinë e automobilave, dhe zhvilloi infrastrukturën rrugore 
të vendit. Si udhëheqës i cili favorizoi planifikimin afat-gjatë dhe përcaktoi qëllimet më të larta 
për të ardhmen e Brazilit, ai është konsideruar brenda vendit si babai i Brazilit modern.
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Robert William “Bob” Hoskins Jr. 
(October 26, 1942) was born in England. Growing up in a solidly working-class family 
in post-war London, Hoskins stayed in school until he was 15 and then abandoned 
formal education in favor of a string of diverse jobs. At the age of 25, having 
garnered a lifetime’s worth of unusual experiences, Hoskins got into acting. He has 
made one film with a supposedly Romani theme, “The Raggedy Rawney” (1990).

Robert William “Bob” Hoskins Jr 
(26 Tetor 1942) ka lindur në Angli ku u rrit në një familje të fortë të klasës punëtore në Londrën 
e pas luftës. Hoskins qëndroi në shkollë deri sa ishte 15 vjec, dhe më pas braktisi arsimin formal 
në favor të punës në vende të ndryshme. Në moshën 25 vjeçare, pas eksperiencave të shumta, 
Hoskins iu drejtua aktrimit. Ai është autori i një filmi me një temë Rrome, 
“The Raggedy Rawney“ (1990).
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Juan de Dios Ramirez Heredia 
(July 29, 1942) is a Spanish Romani politician with university degrees in law and 
journalism. In 1978, he contributed to the writing of the Spanish Constitution and 
in 2008 became the first-ever Romani recipient of the title Doctor Honoris Causa 
from Cadiz University. He now leads the Romani Union, a non-governmental 
organization, and is very much involved in defending the rights of Romani people.

Juan de Dios Ramirez Heredia 
(29 Korrik 1942) është një politikan Rrom nga Spanja diplomuar  në ligj dhe gazetari. Në vitin 
1978 kontribuoi në shkrimin e Kushtetutës spanjolle dhe në vitin 2008 u bë i pari marrës Rrom 
ndonjëherë të titullit Doctor Honoris Causa nga Universiteti Cadiz. Ai tani kryeson Unionin 
Rrom, një organizatë jo-qeveritare, dhe është shumë i përfshirë në mbrojtjen e të drejtave të 
popullit Rrom.
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József Choli Daroczi
(May 26, 1939), one of the most highly regarded Romani personalities in Hungary, is 
active in the areas of culture, journalism, Romani studies, and pedagogy. His entire 
career has focused on various aspects of Romani communities. As an educator, 
he believes, “If we want Roma children to succeed in school, we must build our 
pedagogy around the needs of Roma children and get out of the box of trying to get 
the Roma child to fit into the traditional European model”. 

József Choli Daroczi 
(26 Maj 1939), një nga personalitetet më të konsideruara Rrome në Hungari, është aktiv në 
fushat si kultura, gazetaria, studime Rrome dhe pedagogjia. Karriera e tij ka qenë përqendruar 
në aspektet e ndryshme të komunitetit Rrom. Si një mësues, ai beson se, “Nëse duam që fëmijët 
Rrom të kenë sukses në shkollë, ne duhet të ndërtojmë pedagogjinë tonë rreth nevojave të 
fëmijëve tanë dhe ti nxjerrim nga ajo kuti që përpiqet ti përshtasë fëmijët Rrom sipas modelit 
tradicional evropian”.
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Bronisława Wajs 
(August 17, 1908 - February 8, 1987), also known as Papusza (meaning “doll”), was a 
Romani poet and singer born in Poland. She survived the Holocaust by hiding in 
the forests of Poland, and later wrote about her wartime experiences in her longest 
poem, “Bloody Tears - what we endured from German soldiers in Volyň in 1943 and 
1944.” Unfortunately, the publication of Papusza’s poetry was seen as collaborating 
with the “gadjo” (non-Roma), and as a result she was rejected by the Romani 
community and by her own family.

Bronisława Wajs 
(17 Gusht 1908 - 8 Shkurt 1987), e njohur edhe si Papusza (kuptimi “kukull”), ishte një poete 
Rrome dhe këngëtare, lindur në Poloni. Ajo i mbijetoi Holokaustit duke u fshehur në pyjet 
e Polonisë, përvojat e së cilës gjatë kohës së luftës i hedh në poemën e saj të gjatë, “Lotë të 
përgjakur - cfarë duruam nga ushtarët gjermanë në Volyn në vitin 1943 dhe 1944” Për fat të 
keq, botimi i poezisë së Papuszës u pa si bashkëpunim me “Gadjo” (jo Rrom), dhe si rezultat ajo 
u refuzua nga Komuniteti Rrom dhe nga familja e saj.
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Yuliy Borisovich “Yul” Brynner
(July 11, 1920 - October 10, 1985), Russian-born stage and film actor, was best 
known for his portrayal of Mongkut, king of Siam, in the Rodgers and Hammerstein 
musical “The King and I”, the film version of which earned him an Academy Award 
for Best Actor. He played the role more than 4,500 times on stage. Brynner, noted for 
his distinctive voice, was also a photographer and the author of two books.

Yuliy Borisovich “Yul” Brynner
(11 Korrik 1920  - 10 Tetor 1985), një rus i lindur për skenën dhe aktor filmi, ishte i njohur për 
portretin e tij të Mongkut, mbret i Siam, në muzikalin e Rodgers dhe Hammerstein “ Mbreti 
dhe unë  “version filmi i cili i dha atij çmimin Oscar për aktorin më të mirë. Ai  e luajti atë rolë  
më shumë se 4,500 herë në skenë. Brynner, i shquar për zërin e tij të veçantë, ishte fotograf dhe 
autor i dy librave.
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Latif Kazanxhiu 
(February 10, 1957), the first teacher of Romani language in Albania, opened 
a Romani language course in the city of Fier on March 6, 1995, together with 
Marcel Courthiade and Ferdinand Koci. He was a teacher of Romani history at 
Murialdo Social Center, an Italian school in Fier, from 2006 to 2010. For years he 
has represented the Romani community in the municipality and he is also the local 
coordinator for Roma Active Albania.

Latif Kazanxhiu 
(10 Shkurt 1957), mësues i parë i gjuhës Rrome në Shqipëri, hapi një kurs të gjuhës Rrome në 
qytetin e Fierit më 6 mars 1995, së bashku me Marcel Courthiade dhe Ferdinand Koçi. Latif 
Kazanxhiu ka qenë një mësues i historisë Rrome në Qendrën Sociale Murialdo, një shkollë 
italiane në Fier, në vitet 2006-2010. Për vite me radhë ai ka përfaqësuar komunitetin Rrom 
në komunën e Fierit dhe është edhe koordinator lokal në organizatën Roma Active Albania.
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Menyhért Lakatos 
(April 11, 1926 - August 21, 2007) was a Hungarian writer of Romani origin whose 
first work was published in 1970. Even though he was an engineer, he is known 
for his poems, stories, and novels. Lakatos served as president of the Cultural 
Association of Roma in Hungary and was the winner of the Hungarian Writers’ 
Association Special Award in 1995. 

Menyhért Lakatos 
(11 Prill 1926 - 21 Gusht 2007) një shkrimtar hungarez me origjinë Rrome botimi i parë i të cilit 
u botua në vitin 1970. Edhe pse ishte një inxhinier, ai është i njohur për poezitë e tij, tregime, 
dhe novela. Lakatos ka qenë president i Shoqatës Kulturore të Rromëve në Hungari dhe fitues 
i Çmimit special të Shoqatës së Shkrimtarëve Hungarez në vitin 1995.
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Šaban Bajramović 
(April 16, 1936 - June 8, 2008) from Serbia is known as the “The King of Roma 
Music” because he was the most prolific and celebrated Roma singer, composer, 
and poet in the Balkans. He appeared in the films “Guardian Angel” (1987) by Goran 
Paskaljević, “Sunday Lunch” (1982) by Milan Jelić, and “Gipsy Magic” (1997) by Stole 
Popov. Many artists have been inspired by him and his works, among them Goran 
Bregović, who has often used Bajramović’s themes and melodies.

Shaban Bajramoviq 
(16 Prill 1936 - 8 Qershor 2008) nga Serbia është i njohur si “Mbreti i muzikës Rrome” si 
këngëtari, kompozitori dhe poeti më i njohur Rrom në Ballkan. Ai u shfaq në filmat “Engjëlli 
mbrojtës” (1987) nga Goran Paskaljeviç, “Dreka e diel” (1982) nga Milan Jeliç, dhe “Magjia 
Rrome” (1997) nga Stole Popov. Shumë artistë janë frymëzuar nga ai dhe veprat e tij, midis 
tyre përmendet Goran Bregovic, i cili ka përdorur shpesh temat dhe meloditë e Bajramovicit.
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Schack August Steenberg Krogh 
(November 15, 1874 - September 13, 1949), a Danish professor of Romani origin, 
worked at the Department of Zoophysiology at the University of Copenhagen from 
1916 to 1945. He contributed to a number of fundamental discoveries within several 
fields of physiology and is famous for developing the Krogh Principle. In 1920, 
Krogh was awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine for the discovery of 
the mechanism of regulation of the capillaries in skeletal muscle.

Schack gusht Steenberg Krogh 
(15 Nëntor 1874 - 13 Shtator 1949), profesor danez me origjinë Rrome, ka punuar në 
Departamentin e Zoofiziologjisë në Universitetin e Kopenhagës në vitet 1916-1945. Ai 
ka kontribuar në një numër zbulimesh themelore brenda fushës së fiziologjisë dhe është 
i famshëm për zhvillimin e Parimit Krogh. Në vitin 1920, Krogh u nderua me Çmimin Nobel 
në Fiziologji dhe Mjekësi për zbulimin e mekanizmit të rregullimit të kapilareve në muskujt 
skeletik.
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Sir Charles Chaplin 
(April 16, 1889 - December 25, 1977) was born in a Romani caravan at Black Patch 
Park in Smethwick, Staffordshire. Charlie Chaplin was one of the most creative and 
influential personalities of the silent-film era. His working life in entertainment 
spanned more than 75 years, from his time on stage as a child performer until a few 
years before his death at the age of 88. His high-profile public and private life was 
marked by both adulation and controversy. 

Sir Charles Chaplin 
(16 Prill 1889 - 25 Dhjetor 1977), ka lindur në një karvan Rrom në Black Patch Park në 
Smethwick, Staffordshire. Charlie Chaplin ishte një nga personalitetet më kreative dhe më me 
ndikim të kohës në zhanrin e filmit pa zë. Jeta e tij iu dedikua skenës për më shumë se 75 vjet, 
nga koha e tij në skenë si një fëmijë interpretues deri disa vite para vdekjes së tij në moshën 
88 vjecare. Profili i jetës së tij publike dhe private u karakterizua si nga miklimi ashtu dhe nga 
polemika.
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Emil Ščuka 
(1963), a well - known human rights lawyer born in Brno, has been one of the central 
figures in the Romani community in the Czech Republic following the Velvet 
Revolution in Czechoslovakia. He was involved with Civic Forum and was the 
chair of the Romani Civic Initiative from 1990. He resigned that office in 2000 
when he was elected president of the International Romani Union.

Emil Ščuka 
(1963), avokat i njohur për të drejtat e njeriut, lindur në Brno, ka qenë një prej figurave qëndrore 
në Komunitetin Rrom në Republikën Çeke pas Revolucionit të Kadifenjtë në Çekosllovaki. Ka 
qenë përfshirë në Forumin Civil dhe kryetar i Iniciativës Qytetare Rrome nga viti 1990 duke u 
larguar nga ajo detyrë në vitin 2000, kur u zgjodh president i Unionit  Ndërkombëtar Rrom.
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Viktória Mohácsi 
(April 1, 1975) is a Hungarian politician of Romani ethnicity. From 2004 to and 2009, 
she was a Member of the European Parliament (European Liberal Democrat and 
Reform Party). In 2008, in Rome she was granted the “Premio Minerva” for her activity 
in defense of the human rights of Roma. On October 21,  2010, Mohácsi, who has 
taken the lead in documenting violence toward the Roma in Hungary, received the 
Human Rights Award from Human Rights First’s annual award in New York.

Viktória Mohácsi 
(1 Prill 1975) është një politikane hungareze e etnisë Rrome. Nga viti 2004 deri në vitin 2009, 
ka qenë anëtare e Parlamentit Europian (Paria Liberale Demokrate dhe Reformuese). Në 
vitin 2008, në Romë iu dha “Cmimi Minerva” për aktivitetet e saj në mbrojtjen e të drejtave 
të Rromëve. Më 21 Tetor të 2010-ës, Mohácsi, e cila kryesonte dokumentimin e dhunës ndaj 
Rromëve në Hungari, mori Çmimin e të Drejtave të Njeriut në New York.
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Veijo Oskari Baltzar 
(June 9, 1942) is a Finnish Romani author who has also been active as a theatre 
director, a playwright, and a visual artist. In 1976, he founded Drom, the first and 
only Roma theatre group in Finland. He is currently president of the International 
Romani Writers’ Association. Baltzar’s latest novel, In Love and War (2008), tells a 
story about the forgotten genocide, the tragic fate of the Romani people during 
World War II.

Oskari Veijo Baltzar 
(9 Qershor 1942) është autor finlandez Rrom  i cili ka qenë gjithashtu drejtor teatri, dramaturg, 
dhe artist vizual. Në vitin 1976, ai themeloi Drom, të parin dhe të vetmin grup teatral Rrom 
në Finlandë. Ai është aktualisht kryetar i Shoqatës Ndërkombëtare të Shkrimtarëve Rrom. 
Romani i fundit i Baltzar-it, “ Në dashuri dhe luftë” (2008), tregon një histori në lidhje me 
gjenocidin e harruar, fatin tragjik të popullit Rrom gjatë Luftës së Dytë Botërore.
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I am happy and proud that Sead Kazanxhiu chose to include a portrait of my father, the writer Matéo Maximoff, 
in his catalog of famous Roma. Sead’s work is remarkable and full of sensitivity. With much emotion did I 
discover his just and accurate portrait of my father, who, sadly, has passed away. I am confident that Matéo 
himself would have been moved and honored to be part of this.
Nouka Maximoff, Matéo Maximoff ’s daughter

Jam e lumtur dhe krenare që Sead Kazanxhiu zgjodhi të përfshijë një portret të babait tim, shkrimtarit Matéo 
Maximoff, në katalogun e tij të romëve të famshëm. Puna e Seadit është mbresëlënëse dhe plot ndjeshmëri. 
Me emocion shumë të madh kam zbuluar portretin e babait tim, i cili, fatkeqësisht,  u nda nga jeta. Unë jam 
e bindur se Matéo vetë do të  ishte mallëngjyer dhe nderuar duke qenë pjesë e këtij katalogu.
Nouka Maximoff, vajza e Matéo Maximoff
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Ekspozita

Nentor 2012    Martin dhe Mirash Ivanaj, Kurator

Shtator 2012    Simpoziumi i trete, Republika Çeke

Shtator 2011 dhe 2012  Jaw Dikh, Poloni, Czerna Gora, workshop

Prill 2012    “Model”, Central European University, Budapest

Mars 2012    Prezantim i punëve, Hungari, Budapest

Mars 2012    90 vjetori i vendosjes se marredhenieve
    diplomatike Shqiperi-Hungari, Kurator
    Ambasada e Shqiperise ne Hungari dhe
    Ministria e Puneve te Jashtme ne Hungari

Mars 2011    Situata e nje gruaje rrome, Ambasada
    Amerikane dhe ZETA Gallery, Tirane

Mars 2009    Riciklim, New Orleans, Youla, USA,

Prill 2007    Motivi Rrom, Te piramida, Tirane
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