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NJOFTIM PËR SHTYP 
  Hapja e periudhës së aplikimeve për edicionin e 12-të të 

Balkans Beyond Borders Short Film Festival – Skin to (Screen to) Skin 
  
Balkans Beyond Borders (BBB) njofton hapjen e periudhës së aplikimeve për edicionin e 12-të të Balkans Beyond 
Borders Short Film Festival. Këtë vit frymëzohemi nga tema: Skin to (Screen to) Skin  
 
Ftojmë kineastët e rinj të frymëzohen nga tema e këtij viti dhe të na dërgojnë filmat e tyre deri në datën 20 Maj. 
Pranojmë filma të çfarëdo zhanri (fiction, filma animacioni, eksperimentale dhe dokumentarë me metrazh të 
shkurtër, si edhe arte dixhitale), me kohëzgjatje jo më shumë se 30 minuta. Do pranohen vetëm ato filma që a) janë 
realizuar nga regjizorë jo më të mëdhenj se 35 vjeç ose, në rast se janë më të mëdhenj se 35, vetëm në qoftë se 
filmi është realizimi i tyre i parë b) që vijnë nga cilindo vend të Ballkanit ose/dhe filmi i tyre të jetë prodhim 
Ballkanas dhe c) filmi të ketë lidhje me temën e festivalit.  
 
Këtë vit do takohemi dhe do mblidhemi rreth temës  Skin to (Screen to) Skin, të frymëzuar nga shkëputja e lidhjes 
dhe komunikimit që përjetuam gjatë pandemisë së 2020-ës, e cila ndërpreu jetën globale por e bëri më të qartë 
faktin se tani më shumë se kurrë jemi të gjithë të ndërlidhur nën një trashëgimi dhe një lëndueshmëri të përbashkët. 
Viti 2020 qe viti i vetmisë, i asfiksisë dhe i izolimit. Humbatëm komunikimin dhe bukurinë e leximit të buzëve. Pa 
dyshim, viti 2020 qe ai i imazhit. Shpikëm menyra të shumta dhe të reja të rilidhemi ndërsa teknollogjia qëndroj në 
pararojë të përpjekjes së shpërbërjes të distances fizike. Por, a qe kjo e mjaftueshme? Në vitin  2021 nuk do 
kthehemi tek botëkuptimi i deritanishëm por do synojmë ti rikthehemi origjinës sonë, tokës, natyrës dhe shqisave 
tona.        
 
Të gjitha aplikimet do kalojnë nga komisioni ynë parazgjedhor, i cili përbëhet nga profesionistë të rinj të industrisë 
kinematografike, duke siguruar kështu një program të fortë dhe cilësor i cili do mbuloj çdo aspekt të temës të ketij 
viti. Ekipi i Jurisë, i cili përbëhet nga profesionistë të shquar të industrisë kinematografike, do të shpallë filmin më të 
mirë të festivalit (BBB BEST FILM), të cilit do t’i ndahet çmimi i parë si edhe 1000 euro. Çmimet e tjera janë BBB FIRST 
ENTRY dhe Special Mentions. Së fundmi, BBB AUDIENCE AWARD i jep edhe publikut mundesinë të votoi për filmin e 
tij të preferuar. 
 
Balkans Beyond Borders Short Film Festival është festivali i vetëm që udhëton në një qytet të ndryshëm Ballkanas 
çdo vit dhe një nga të paktat festivale për filma me metrazh të shkurtër që fokusohet në vendet e rajonit. Ky festival 
hap rrugë për ndërtimin e urave ndërmjet profesionistëve të ndryshëm të industrisë dhe mbështet bashkëveprimin 
midis brezit të ri të artistëve dhe institucioneve të shumëllojshme me qellim promovimin e industrisë kulturore të 
Ballkanit nëpër rrjetet Europiane. Veçantia tjeter e festivalit konsiston në faktin që çdo vit ofron një temë të re dhe 
frymëzuese, duke ngritur kështu ndërgjegjësimin mbi çështje dhe trende bashkëkohore, me qellim përforcimin e 
dialogut dhe njohurinë mbi rajonin. 
 
Që prej vitit 2010, festivali ka vizituar 10 qytete në rajon dhe BE-në, duke shfaqur më shumë se 450 filma me 
metrazh të shkurtër nga Ballkani si dhe më shumë se 260 filma nga vende të tjera. Totalisht, kanë marrë pjesë më 
shumë se 150 regjizorë, folës të ftuar, BBB ambasadorë dhe partnerë vendas, duke shëndruar BBB Short Film Festival 
në një hapësirë për bashkëpunim produktiv midis palëve të interesuara në rajon. Destinacioni i ri do jetë Prishtina, 
dhe aty BBB do zgjeroj akoma më shumë komunitetin e tij të artistëve, hulumtuesëve, gazetarëve dhe 
bashkëpuntorëve në gadishullin Ballkanik. 
 
Për më shume informacion: www.balkansbeyondborders.eu  , info@balkansbeyondborders.eu   
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