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СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ 
Повик за пријави на 12-тото издание на фестивалот за кратки филмови - Balkans 

Beyond Borders - Skin to (Screen to) Skin 
 
Balkans Beyond Borders (BBB) го отвора повикот за пријавување филмови на 12-то издание на фестивалот за 
кратки филмови „Balkans Beyond Borders“. Оваа година добивме инспирација од темата: Skin to (Screen to) 
Skin. 
 
Ги покануваме младите филмски режисери да се инспирираат од овогодинешната тема и да го испратат 
својот филм до 20-ти мај. Добредојдени се сите филмски жанрови (фикција, анимација, експериментални и 
документарни кратки филмови, како и дигитална уметност) кои се со времетраење до 30 минути. Во 
конкуренција ќе влезат филмови кои ги исполнуваат следните услови а)  режисери не постари од 35 години, 
или постари од 35 години под услов доставениот филм да биде нивно деби б) режисери кои се со потекло 
од балканска земја или/и нивниот филм е од балканска продукција и в) пријавениот филм да е поврзан со 
темата на овогодинешниот фестивал. Годинава се одлучивме за темата: Skin to (Screen to) Skin, инспирирани 
од поврзаноста и оддалеченоста со која се соочивме за време на пандемијата во 2020 година, која за некои го 
сопре глобалниот живот, но нè натера да го сфатиме нашето заедничко наследство и ранливост повеќе од 
било кога. Во 2020 се соочивме со осаменост, задушување, изолација. Изгубивме контакт и ја изгубивме 
убавината на читање усни. Сè се сведе на слики. Пронајдовме многу начини за повторно да се поврземе, а 
технологијата беше клучна за елиминирање на физичката оддалеченост. Дали ова беше доволно? Во 2021 
нема да и се вратиме на глобалноста каква што ја знаевме, но сакаме повторно да се поврземе со нашите 
корени, земјата, природата и нашите сетила. 
 
Сите пријавени филмови најпрво ќе поминат преку нашиот комитет за пре-селекција кој се состои од млади 
професионалци од филмската индустрија обезбедувајќи квалитетна програма што ќе ги опфати сите аспекти 
на овогодинешната тема. Финалниот тим на жири, кој се состои од познати професионалци од филмската 
индустрија на Балканот, ќе го одбере НАЈДОБРИОТ ФИЛМ НА ВВВ, кој ќе добие награда од 1000 евра, а исто 
така ќе ги додели и наградите ВВВ ПРВ ВЛЕЗ и три специјални признанија. Дополнително, публиката ќе има 
можност да го даде својот глас и ќе ја додели наградата ВВВ НАГРАДА ОД ПУБЛИКА.  
 
Филмскиот фестивал на кратки филмови „Balkans Beyond Borders” е единствениот фестивал кој патува секоја 
година во различен град и е еден од ретките филмски фестивали кои се фокусираат на земјите од Балканот. 
Придонесува за градењето мостови помеѓу актерите и ја подржува интеракцијата на новите генерации на 
уметници и различните институции со кои балканската културна индустрија може да се промовира на 
европско ниво. Исто така, ова е уникатен фестивал бидејќи секоја година има различни теми кои инспирираат 
и отвораат прашања за актуелни проблеми со цел да се зајакне дијалогот и знаењето за регионот. Фестивалот 
досега се има одржани во 10 различни градови на Балканот и во ЕУ, каде што беа претставени преку 450 
балкански и над 260 небалкански кратки филмови, беа поканети над 150 учесници – режисери, гости, BBB 
амбасадори и локални партнери од секој град, па така фестивалот за кратки филмови BBB прерасна во центар 
за продуктивно вмрежување и соработка меѓу засегнатите страни во регионот. Следната дестинација ќе биде 
Приштина, Косово, каде што ќе ја прошириме BBB заедницата на уметници, истражувачи, новинари и 
партнери во регионот.  
 
Повеќе информации во врска со процесот на пријавување: http://www.balkansbeyondborders.eu  
Facebook страница (Balkans Beyond Borders), Twitter (BalkansBB) и Instagram (BalkansBeyond) 
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