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COMUNICAT DE PRESĂ 
Apel pentru aplicații la cea de-a 12-a ediție a  

Festivalului de scurtmetraj Balkans Beyond Borders 2021 
“Skin to (Screen to) Skin” 

 
Balkans Beyond Borders (BBB) anunță deschiderea perioadei de înscrieri pentru cea de-a 12-a ediție a Festivalului de 
scurtmetraj Balkans Beyond Borders. Anul acesta ne inspirăm din tema: Skin to (Screen to) Skin. (Piele pe piele/ 
Ecran pe ecran). 
 
Invităm tinerii regizori să se inspire din tema acestui an și să-și trimită filmul până pe 20 mai 2021. Acceptăm toate 
genurile de film (ficțiune, animație, scurtmetraje experimentale și documentare, precum și arte digitale) cu o durată 
de până la 30 de minute. Depunerile eligibile sunt: a) cele de la realizatori până în 35 de ani sau peste 35 de ani, cu 
condiția ca filmul trimis să fie debutul lor; b) cele cu originea dintr-o țară balcanică și/sau filmul lor să fie o 
producție balcanică și c) legate de tema festivalului. Anul acesta ne axăm pe titlul: “Skin to (Screen to) Skin” 
inspirându-ne din conexiunea și deconectarea cu care ne-am confruntat în timpul pandemiei din 2020, care a 
întrerupt pentru unii viața globală, dar ne-a făcut să realizăm mai mult decât oricând moștenirea noastră comună și 
vulnerabilitatea noastră comună.  În 2020 am experimentat singurătatea, sufocarea, izolarea. Am pierdut contactul și 
am pierdut frumusețea citirii buzelor. Cu siguranță a fost vorba despre imagine. Am inventat numeroase modalități 
de a ne reconecta, iar tehnologia a fost cheia în eliminarea acestei distanțe fizice. A fost suficient? În 2021 nu ne vom 
întoarce la globalizare, așa cum o cunoșteam, dar vrem să ne reconectăm cu originile noastre, cu pământul, cu 
natura și cu simțurile noastre. 
Toate depunerile de scurtmetraje vor trece prin comitetul nostru de preselecție format din tineri profesioniști din 

industria cinematografică, asigurând un program de calitate înaltă care va acoperi toate aspectele temei din acest 

an. Echipa finală a Juriului, formată din profesioniști cunoscuți din industria cinematografică, va acorda premiul BBB 

BEST FILM care primește 1.000 de euro, precum și premiul BBB FIRST ENTRY și trei Mențiuni Speciale. Nu în ultimul 

rând, publicul va vota pentru filmul preferat, selectând câștigătorul premiului BBB Audience. 

„Festivalul de scurtmetraj Balkans Beyond Borders” este singurul festival care călătorește în fiecare an într-un oraș 

diferit și este unul dintre puținele festivaluri de scurtmetraje care se concentrează pe țările balcanice. Acesta oferă 

baza pentru construirea de punți între diferiți actori și sprijinirea interacțiunii noii generații de artiști și a diferitelor 

instituții pe care industria culturală balcanică poate fi promovată la nivel european. Este, de asemenea, un festival 

unic deoarece în fiecare an are un subiect diferit de inspirație care crește gradul de conștientizare cu privire la 

problemele și tendințele contemporane ale vremii pentru a consolida dialogul și cunoștințele despre regiune. După 

ce a vizitat 10 orașe diferite din Balcani și UE, cu peste 450 de scurtmetraje balcanice și peste 260 de scurtmetraje 

non-balcanice, invitând peste 150 de directori participanți, oratori, ambasadori BBB și parteneri locali în fiecare oraș, 

Festivalul de scurtmetraj BBB este un centru pentru rețele productive și  cooperare între părțile interesate din 

regiune. Următoarea destinație va fi Pristina, Kosovo unde vom extinde comunitatea BBB de artiști, cercetători, 

jurnaliști și parteneri din regiune. 

 

Mai multe informații cu privire la procesul de aplicare: http://www.balkansbeyondborders.eu  
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