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Európsku filmovú sieť teraz tvorí 26 organizácií 
 
 
EFP víta nových členov z Poľska a Slovenska 
 
Poľský filmový inštitút a Slovenský filmový ústav sa počas 56. Medzinárodného 
filmového festivalu v Berlíne stali členmi European Film Promotion (EFP), európskej 
siete organizácií na propagáciu a export filmov. 
 
V apríli 2005 bolo Národné filmové centrum Bulharska najnovšou organizáciou, ktorá sa 
stala členom EFP – tá má v súčasnosti 26 členských organizácií. „Niekedy veci trvajú 
trocha dlhšie ako si myslíte, keď začínate projekt ako je tento náš“, hovorí prezidentka 
EFP, Claudia Landsberger. “Sme preto veľmi šťastní, keď sa čím ďalej tým viac stávame 
kompletnejšou európskou organizáciou zahrňujúcou všetky európske krajiny, čo bol náš 
cieľ na začiatku.” 
 
Noví členovia vidia príležitosti v tom, že budú členmi medzinárodnej siete, podpora bude 
prospievať nezávislému filmovému priemyslu a kreatívnym talentom z Poľska 
a Slovenska. 
 
Maciej Karpiński, zástupca Poľského filmového inštitútu dúfa, že v budúcnosti sa poľské 
filmy viac zviditeľnia na európskej scéne: „Poľský filmový inštitút je azda najmladšou 
medzi podobnými organizáciami v Európe. Potrebujeme istý čas na udržanie kroku, je tu 
veľa práce, ktorú treba vykonať na propagáciu poľských filmov v Európe a vo svete 
spôsobom, akým si to zaslúžia. Jeden z našich cieľov je byť prítomní a viditeľní na 
európskej scéne – dosiahnuť v čo najširšej miere spoluprácu s európskymi partnermi. 
To je dôvod, prečo jeden z našich prvých krokov je stať sa členom European Film 
Promotion, siete reprezentujúcej organizácie, ktoré sú prirodzenými partnermi v našej 
práci. Ako členovia sa môžeme veľa učiť a zároveň sa podeliť o naše skúsenosti 
s našimi priateľmi a spolupracovníkmi po celej Európe pre dobro poľského a európskeho 
filmu. Sme veľmi šťastní, že môžme byť členmi európskej rodiny v tejto oblasti 
pôsobnosti .“ 
 
Alexandra Strelková zo Slovenského filmového ústavu tiež vidí spoluprácu s EFP ako 
veľmi pozitívny vývin: “Očakávame uvedenie niekoľkých slovenských celovečerných 
filmov v roku 2006  ako aj rastúci počet premiér v nasledujúcich rokoch a tak je najvyšší 
čas rozšíriť naše aktivity a venovať ešte viac pozornosti propagácii filmov. Nedávno sa 
Slovenský filmový ústav zapojil do niekoľkých medzinárodných projektov s cieľom 
propagovať a podporovať slovenské filmy a audiovíziu. Keďže tieto projekty boli 
úspešné a získali sme podporu od ministerstva kultúry a partnerských organizácií, sme 
presvedčení, že je dôležité pokračovať a dokonca prehlbovať podporu slovenským 



filmom. Z tohto dôvodu sme taktiež pozorne sledovali projekty implementované 
European Film Promotion a sme veľmi šťastní, že sme v súčasnosti schopní pripojiť sa k 
nim.“ 
 
EFP je finančne podporovaný z MEDIA programu Európskej únie 
 
 
Contact POLISH FILM INSTITUTE 
Maciej Karpiński, 
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 
PL- 00-071 Warsaw 
maciej.karpinski@pisf.pl 
Phone: +48 22- 4210 518 
Fax: +48 22- 4210 241 
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Contact SLOVAK FILM INSTITUTE 
Alexandra Strelková, 
Grösslingová 32, SK 811 09 Bratislava, Slovak Republic 
strelkova@sfu.sk 
Phone: +421 2- 5710 1503 
Fax: +421 2- 5296 3461 
www.sfu.sk, www.aic.sk 
 
Ďalšie informácie o nových členoch budú online v priebehu najbližších dní na: 
www.efp-online.com 
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