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Marina dhe Getoari
e “nisin ters” martesën
Pas dasmës s’ka muaj mjalti për çiftin

Ajo mban jetën private
larg publikut, por jo

karrierën. Megjithatë, së
fundmi Genta është
shfaqur me një mashkull të
panjohur në një postim në
“InstaStory”, ku ajo madje
jep një puthje. Nuk dihet
kush është ai, por Genta
ka kohë që është “single”.
Këngëtarja më parë ka
pasur lidhje me Milot
Binakun, i cili kohë më
parë i dha fund beqarisë.
Nuk dihen më shumë
detaje rreth mashkullin që
shfaqet në krah të
këngëtares.

Shtatzënia, arsyeja që Ami
nuk mori pjesë në dasmën
e Besit dhe Xhensilës
Menjëherë pas lajmit se çifti i njohur, Ermal Mamaqi dhe

moderatorja Amarda Toska do të bëhen prindër për herë
të dytë, kanë vërshuar urimet në adresë të tyre. Shumë nga
personazhet e njohur të ekranit shqiptar kanë komentuar dhe
uruar Ermalin dhe Amin rreth ardhjes në jetë të fëmijës së
dytë. Një ndër komentet që binte në sy ka qenë ai e aktorit
Bes Kallaku. Ndonëse ndodhet në muaj mjalti, ai sigurisht nuk
mundi të rrinte pa uruar mikun e tij. “Bravo Ermal, kështu
vazhdo. Je më i miri. E bone Xing. Hallall”,- i ka shkruar
Kallaku. Duket se shtatzënia ka qenë edhe arsyeja që
moderatorja simpatike nuk ishte prezent në dasmën e Besit
dhe Xhensilës. Në 1 shtator të shumtë ishin ata që pyesnin
Ermalin pasi e panë vetëm pse Ami nuk e shoqëronte atë në
dasmën e miqve të tyre.

Genta Ismajli prezanton të dashurin
Foto që ngriti dyshime në rrjetet sociale

Të dielën e 10
shtatorit, reperi Getoar

Selimi i ka dhënë fund
beqarisë duke u kurorëzuar
me moderatoren Marina
Vjollca. Siç e do zakoni, çifti
menjëherë pas dasmës
udhëtojnë për në të
ashtuquajturin “muaj mjalti”.
Por, e njëjta gjë nuk ndodhi
edhe me Getin dhe Marinën,
kjo për shkak të angazhimeve
të Getit në muzikë. Reperi ka
postuar në rrjete sociale
paralajmërimet në lidhje me
koncertet ku është i ftuar të
performojë, kurse duket se
“muaji i mjaltit” ka mbetur për
disa ditë më vonë.
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Aktorja e njohur e skenës shqiptare u
largua nga Shqipëria në kohën kur
ishte në kulmin e karrierës së saj artistike.

Rolet e spikatura në teatër dhe në film e kishin kthyer
Evën në një prej aktoreve më të pëlqyera të publikut,
por megjithatë “ishte koha për të ikur, erdhi momenti
për të ikur”, – thotë ajo. Pse e bëri këtë? Pse u largua
në një kohë kur fushën në art e kishte thuajse të
shtruar, këtë, pas shumë viteve reflektim, nuk di ta
thotë me saktësi. Nëse sakrifica ia ka vlejtur,
gjithashtu nuk është në gjendje ta thotë me gojën plot
për vete, por ama mund ta thotë pa asnjë dyshim për
të birin, Xhinon, i cili sot është një djalë 25-vjeçar, që
po provon skenat më me emër në botë. E ftuar në
“Pasdite në Top Channel”, Eva Alikaj ka rrëfyer shumë
për veten, karrierën e saj të gjatë në teatër, largimin
nga Shqipëria në një kohë të trazuar, por edhe për të
birin, Xhinon, për të cilin ajo mori një vendim të
vështirë që ai të bëhej patjetër dikush. E pyetur se
ç’marrëdhënie ka me djalin e rritur sot, Eva tregon se
tashmë ai është 25-vjeçar, ndaj ajo nuk bën më
mamin e rreptë: “Nuk e bëj më, sepse jam e detyruar.
Sot nuk e shoh vetëm si djalë. Ai tashmë dëshiron të
bëjë gjërat e tij… Ka fituar distancë dhe nuk më lejon.
Edhe pse do të doja që të më pyeste, por… Ai është
djalë shumë i mirë, shumë i talentuar”, – thotë aktorja
duke shtuar se Xhino (ai merret me muzikë klasike),
tashmë jeton në Shtutgard, ndaj distanca nuk e lejon
të jetë “nëna e rreptë. “or, me sa duket, e tilla paska
qenë dikur: “Nuk e kam konceptuar dot kurrë kur
dëgjoja kolegë të mi të thoshin se ‘unë po vuaj, të
mos vuajë edhe ai në këtë rrugë”. Po ta duash fort një
gjë dhe po të jetë fëmija i talentuar, duhet të
ndihmosh”, – shton aktorja.

Rikthehet Fjolla Morina
Fotot seksi të këngëtares
E zjarrtë e tejet seksi, ashtu siç jeni mësuar ta shihni. Këngëtarja e njohur,
Fjolla Morina gjithmonë është në qendër të vëmendjes nga mediat rozë.
Përveç muzikës, Fjolla njihet edhe për linjat e saj bombastike. Së fundmi
ajo ka realizuar një fotosesion, ku sipas pamjeve të para duket se do të vijë
tejet seksi, shkruan “Express”. Pjesë gjatë realizimit të këtij fotosesioni
ishte edhe ekipi i “Express Rozë”, ku gjithçka rreth këtij projekti dhe
interviste me Fjollën e stilistin e njohur Mr. Rex do të mund ta ndiqni së
shpejti.

Orinda Huta, me këpucët e dasmës
tek 20-vjetori i “Opinionit”
Fotot e papublikuara
të dasmës së çiftit
Dasma e moderatorit Turjan Hyska dhe
këngëtares Orinda Huta, e zhvilluar në
korrik, ka qenë një nga dasmat më të bukura
të këtij viti. Por nëse mendoni se keni parë
mjaftueshëm nga dasma e çiftit të njohur,
gaboheni! Shumë nga fotot e dasmës nuk
janë publikuar, të paktën jo deri më tani. Ka
qenë fotografi i njohur Armand Habazi, i cili
ka publikuar disa nga imazhet e publikuara
nga përgatitja
e nuses dhe
dhëndrit
përpara
ceremonisë si
dhe gjatë saj.
Por ajo që ra
në sy janë
këpucët e
moderatores.

Eva Alikaj prezanton djalin
“Kam qenë një nënë e rr“Kam qenë një nënë e rr“Kam qenë një nënë e rr“Kam qenë një nënë e rr“Kam qenë një nënë e rreeeeeptë, por më detyruan të heq dorë”ptë, por më detyruan të heq dorë”ptë, por më detyruan të heq dorë”ptë, por më detyruan të heq dorë”ptë, por më detyruan të heq dorë”

Ajo zgjodhi
ngjyrën më të
hapur të
variantit, atë
pana dhe të
përshtatshme
për mbrëmje të
mëdha.
Kushtonin 225
dollarë,
ndoshta jo
shumë, por as

pak, megjithatë nusja
zgjodhi të ishte rehat,
përveçse të dukej
bukur. Më pas i veshi
këpucët edhe në
mbrëmjen festive të
“Opinion”. Përse ta
ekzagjeronte dhe më
pas të mos i vishte dot
më? Ja një zgjedhje e
zgjuar.
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Beniada Nishani: Jam tip i turpshëm, në kohën e lirë bëj punë vullnetare

RRËFEHET

Pamela Aliaj

Biondja simpatike u bë e
famshme kur fotot e
saj nudo qarkulluan në

të gjithë mediat. Beniada
tërhoqi edhe më shumë vë-
mendje, kur u zbulua se ishte
mbesa e ish-presidentit Bu-
jar Nishani. Në intervistën
dhënë për “Bluetooth”, Benia-
da Nishani rrëfen se askush
nga familja e saj nuk i ka
kundërshtuar fotot sensuale
që ajo bën. Më tej modelja
seksi rrëfen se ndryshe nga
sa duket në foto, është një tip
i turpshëm. Shumë është për-
folur edhe bashkëjetesa e saj
me një femër, ndaj modelja na
ka treguar se mes saj dhe
mikeshës nuk ka asnjë raport,
veç atij miqësor.

Je bërë e famshme për
shkak të fotove nudo të
bëra si modele në Itali. Si
kanë qenë reagimet e nd-
jekësve?

Është e çuditshme të sho-
hësh akoma në 2017 njerëz

që skandalizohen kaq shumë
nga foto nudo. Duhet të skan-
dalizohemi nga gjëra të tjera.
Shumë nëna dhe vajza më
kanë dërguar mesazhe të
mrekullueshme. Do të doja t’i
falënderoja të gjitha këtu, kjo
më bën të ndihem shumë
mirë, sepse është një simbol
i emancipimit të femrës drejt
kulturës që ka qenë gjithnjë në
disavantazh të femrave të
guximshme dhe të eman-
cipuara, subjekte të stereoti-
peve të vjetra. Kritikat më
prekin, gjithkush është i lirë ta
mendojë si të dojë. Ai që kri-
tikon të tjerët mesa duket nuk
ka asgjë për të bërë për vete.

Jeni mbesa e ish-Presi-
dentit të Shqipërisë. Keni
pas probleme lidhur me fo-
tot nudo të postuara nga
familja? Ka ndërhyrë
dikush për të mos i postu-
ar?

Jo, unë jam e para që
gjykoj, vij nga një familje e
mrekullueshme që e ka kup-
tuar që kur kam qenë fëmijë

“E vërteta për marrëdhënien time intime me një femër”

mbesa e ish-presidentit: Ja si i
ka pritur familja fotot e mia nudo
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pasionin tim për artin, muzikën, pikturën dhe fo-
tografinë. Kam frekuentuar liceun artistik ku piktur-
oja skulptura nudo. Nudizmi është një formë arti dhe
nuk e mendoj se fotot e mia janë vulgare, përkun-
drazi, mendoj se disa veshje janë më vulgare sesa
vetë nudizmi. Me këtë nuk dua të them se duhet të
lëvizim pa veshje, sepse unë jam e para që nuk
pëlqej shumë veshjet e hapura, të ekzagjeruara dhe
do të duket e çuditshme, por veshja ime më e mirë
është sportivja.

Si lindi dëshira për të bërë foto nudo?
I keni pasion fotot nudo apo modelin-
gun në përgjithësi?

Në të vërtetë jam një person shumë i
turpshëm, kur kam filluar këtë karrierë nuk
kam pranuar asnjëherë të zhvishem deri
vitin e kaluar. Duke u rritur ka ndryshuar
edhe mënyra se si e shoh unë botën e
fotografisë. Kam udhëtuar shumë e
kam njohur fotografë të ndryshëm, në
veçanti Alberto Buzzanca. Një nga fo-
tografët më të suksesshëm të Italisë,
me të cilin kam pasur fatin të bash-
këpunoj. Ai më ka hapur dyert e suk-
sesit në botë dhe vizioni i tij mbi fo-
tografinë më ka bërë të ndryshoj
idenë mbi aspekte të ndryshme. Me
të kam bërë disa sete fotografike
përrallore, por më i miri s’ka dalë
ende në treg. Gjithashtu, jam një
admiruese e Helmut Newton.

Cilat janë pasionet e Be-
niadës përveç modelingut?

Siç e thashë dhe më parë, jam
një fanse e artit në të gjithë for-
mat e tij, pikturoj që kur kam
qenë e vogël, dhe herët a vonë
do të gjej guximin të shfaq pik-
turat e mia, ndërkohë i dediko-
hem kinemasë. Jam e “fik-
suar” pas filmave. Më pëlqen
të përballem me të tjerët për
të kaluar limitet e mia, në ki-
nema ka adrenalinë të
pastër. Kam gjithnjë shumë
energji dhe me pasionet e mia të shumta, në
fund arrij në shtëpi e kënaqur. Por, përveç këtyre pa-
sioneve, kur kam pak kohë më pëlqen të bëj vullne-
taren. E kam trashëguar nga gjyshja një ndjeshmëri
të madhe dhe dëshirë për të ndihmuar njerëzit që
kanë nevojë. Gjithkush nga ne në mënyrën e vet mund
të bëjë diçka, dhe nëse një ditë do të bëhesha dikushi,
do të doja të isha krye të një organizate njerëzore.

Duhet të kesh trup perfekt për të pozuar si një
modele, qoftë edhe nudo? Çfarë kushtesh duhet
të përmbushësh për të qenë në botën e modës?

Sigurisht që të bësh këtë lloj pune duhet sakrificë
dhe të jesh gjithnjë në formë, e të hash shëndetshëm,
që s’do të thotë që s’do hash fare. Nuk jam pjesë e

modës, por punoj në fushën e fotografisë. Proporcio-
net më shumë se një fizik i mirë, janë dy gjëra të ndry-
shme, perfektja nuk ekziston. Ka modele “Curvy” që
punojnë në botën e modës dhe janë shumë të kërkuara.
Të qenit fotozhenik është një karakteristikë kryesore,
së bashku me një fizik të mirë dhe mendje të shën-
doshë, mund të arrijë shumë kënaqësi në punë.

Si lindi dëshira për të qenë pjesë e botës së
modelingut, a ka qenë e vështirë? Cilat janë sfi-

dat që ka hasur Beniada në këtë fushë?
Kam qenë gjithnjë një fëmijë kuri-

oz, kam qenë si një
djalë i

vogël. Mami më
qepte fustane të mrekullueshme
dhe çdo ditë kisha një fustan të ri. Mendoj se
kam pasur dollapin më të bukur kur kam qenë e vogël
se sa tani që jam rritur. Por unë preferoja të vishesha
si djalë. Ndërkohë që mami më vishte, babi ishte një
njeri i apasionuar me teknologjinë. Ishte ndër të parët
që ka blerë kamerën e parë që bënte foto, dhe unë
isha subjekti i tij i preferuar. Më fotografonte gjith-
monë në çdo event, gjente justifikimin për të bërë
foto. Në shtëpi mund të kem albume me foto që
nxënë gjithë dollapin. Kështu lindi pasioni im për

modën dhe për artin, në shtëpi. Sfidat janë të shum-
ta, e para ka qenë kur u largova nga shtëpia për të
vazhduar shkollën e lartë për Fashion Design në Mi-
lano.

Keni bërë një fotosesion për një projekt ameri-
kan. Si ka qenë ajo eksperiencë? Keni menduar
për “Pleyboy”?

Këtë vit kam bërë punë të ndryshme, e kam pasur
fatin të bëj foto më një fotograf të njohur, Enrico Riçiar-
di, i cili ka dashur të isha protagoniste në kalendarin
e tij. Ky projekt do të realizohet në Amerikë, ku
shpresoj të shkoj sa më shpejt, sepse së bashku
me kinemanë, të pasurit një eksperiencë pune në

SHBA është ëndrra ime më e madhe. Ndërkohë
që kam pasur mundësinë të punoj
e të pozoj edhe për “GQ” Italia.
Servisi fotografik është realizuar në
Sardenja nga një ekip fantastik i për-
bërë nga make-up artist më të mirë
në Itali, gjithashtu edhe shoqja ime e
pandarë, Yenny Rosales, e cila më
shoqëron në shumë fotoshooting.
Pleyboy? Pse jo? Sigurisht që ka re-
vista të tjera më të bukura për nudo,
por nëse nudizmi është bërë me ele-
gancë, nuk e shoh vulgar. Vulgariteti
qëndron në sytë e atij që e sheh.

Para dy muajsh keni thënë se keni
nisur bashkëjetesën me modelen e
njohur italiane. Si është të punosh
dhe të jetosh me një femër ku bëni
fotosesion nudo?

Po, në Milano jetoj me një shoqe, sepse
të jetosh vetëm në një qytet të madh si
Milano nuk është e lehtë. Por jemi vetëm
dy femra që kanë të njëjtat pasione dhe ndi-
hmojnë njëra-tjetrën.

Shumë zëra kanë hapur fjalë se mes
ju të dyjave ka diçka më shumë se miqë-
si. A është e vërtetë?

Gazetat e kanë interpretuar bashkëjetesën
tonë si një raport intim, por e vërteta është
se jemi shumë shoqe dhe kaq! Një puthje apo
një përqafim midis mikesh, besoj se është diç-
ka normale. Kam shumë mikesha dhe miq ho-
moseksual dhe çdokush është i lirë ta men-
dojë si të dojë. Kush jemi ne për t’i gjykuar? I
vetmi person që unë gjykoj dhe kritikoj është
vetja ime.

A është dikush i rëndësishëm në jetën e
Beniadës?

Në jetën time janë disa persona të rëndësishëm:
mami dhe babi si edhe vëllai i vogël. Edhe pse kemi
6 vjet diferencë, ai është 20 vjeç dhe është forca
ime, truproja im dhe miku im më i mirë të cilit i
tregoj çdo gjë. Më të rëndësishëm se ata? Askush
për të cilin do të jepja jetën. Pastaj jam e rrethuar
nga mike fantastike. Jemi një grup praj 4 femrash
që kur dalim së bashku bëjmë rrëmujë. (qesh)
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Moderatorja e “Super
sport”, Ilda Bejleri është

një prej reportereve, që zë
vend shpeshherë në tituj e
mediave dhe portaleve. Fotot
e nxehta nga plazhi këtë verë
pushtuan jo vetëm rrjetet sh-
qiptare, por edhe ato ndërko-
mbëtare: “Reporterja hot e
Shqipërisë” është një prej
titujve që kanë shkruar medi-
at spanjolle, por jo më pak
vëmendje i kanë kushtuar Il-
dës edhe mediat greke, të
cilat gjithashtu kanë vlerësuar
talentin dhe pamjen seksi të
moderatores së njohur të ek-
ranit. E përveç fotove të nxe-
hta të Ildës, që gjithmonë kanë
tërhequr vëmendje, bukurosh-
ja e ekranit është vënë
shpesh në fokus edhe për
jetën private. Megjithëse asn-
jëherë nuk është zbuluar një
lidhje serioze dashurie për të,
shumë emra janë lakuar si të
dashur të mundshëm të saj,
kryesisht nga fusha e sportit.
Së fundi, pak ditë më parë, në
20-vjetorin e “Opinion”, gazetar-
ja u “kap mat” në deputetit më
të ri të PD-së, Klevis Balliun. Ata
u fotografuan pak minuta pas
mesnate, sapo dolën nga am-

U fotografua në shoqërinë e deputetit, reagon Ilda Bejleri

“E vërteta e marrëdhënies sime me Klevis Balliun”

bientet e një prej restoranteve
të njohura në Tiranë. E pyetur
për këtë, Ilda ka pranuar sot në
“Pop Culture” përballë Kelvi
Kadillit se ajo dhe Klevisi janë
shumë miq: “Unë Klevisin e

kam mik. Besoj që mund të
hamë darkë me miqtë…”, – tha
ajo me të qeshur, pasi pa edhe
fotot që ishin postuar në portale.
Për të gjitha ata që kanë pyetur
“çne Ilda që shoqërohet me këtë

djaloshin?”, ajo u përgjigj pikër-
isht kështu, pa dashur të japë
më shumë sqarime: “E
thashë, unë Klevisin e kam
shumë mik, është djalë
shumë i mirë. Nuk kam asgjë

për të thënë më tepër se kaq”,
– e mbylli këtë çështje Ilda.
Kështu, nuk ka më nevojë për
aludime. Edhe nëse do të
“kapen mat” sërish, të gjithë e
dinë tashmë. Janë miq.

Pushimet luksoze
të Xhensilës dhe
Besit në Maldive
Vila luksoze ku po kalojnë muajin e mjaltit

kushton 2300 dollarë nata
Pas dasmës madhështore që bënë më 1
shtator, Besi dhe Xhensila kanë nisur muajin e
tyre të mjaltit. Natyrisht që edhe në pushimet e
para si të porsamartuar, çifti nuk do të kursehej.
Bëhet me dije se dy artistët kanë zgjedhur të
prenotojnë një vilë në ishujt Maldive për të shijuar kështu muajin e mjaltit.
Që të dy kanë postuar video dhe foto të ndryshme nga vendi ekzotik, duke
zbuluar copëza të shtëpisë luksoze që ata kanë zgjedhur. Me pamje nga
deti dhe me pishinë brenda, vila e përzgjedhur nga çifti kushton 2300 dollarë
nata. Resorti është një nga vendet më luksoze në Maldive, ndaj Xhensila
dhe Besi duket se e kanë tërësisht të merituar këto pushime ëndrrash.

Ndonëse prej kohësh nuk ka sjellë asnjë këngë të re, Vesa
Luma kohën e fundit është bërë goxha aktive në rrjete

sociale. Ajo shpeshherë publikon imazhe të vogëlushit të saj, por
edhe ndanë me ndjekësit çaste nga aktivitetet e përditshme. Së
fundi, Vesa postoi disa foto nga një qendër estetike, në të cilën u
shfaq me pozë provokuese ku zbulon këmbët. Nuk ndodh
shpesh që ta shikojmë këngëtaren kaq provokuese, por duket se
edhe pa një këngë, Vesa di sesi ta joshë publikun.

VESA LUMA
provokon ndjekësit
“Harron” muzikën, por jo rrjetet sociale


