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TISKOVÁ

ZPRÁVA

AEROFILMS uvádí do české distribuce

AERODOK [PŘÍSTAV DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ]

PROGRAMOVÁ SEKCE VĚNOVANÁ DOKUMENTÁRNÍMU FILMU
Vážení filmoví přátelé,

distribuční společnost AEROFILMS se rozhodla aktivněji vstupovat na pole distribuce dokumentárních
filmů a zakládá speciální sekci zaměřenou na jejich distribuci s názvem AERODOK.
Využívám rovněž pozitivních ohlasů na uvedení filmu SUPER SIZE ME (2004, Morgan Spurlock) a
zvýšeného zájmu o dokument MŮJ ARCHITEKT LOUIS KAHN (2003, Nathaniel Kahn), který v ČR už
vidělo 2000 diváků, přičemž je distribuován pouze na DVD.
Společnost Aerofilms také navazuje na aktivitu kina Světozor (zakládající člen Aerofilms), které již
bezmála dva roky organizuje cyklus DOKUMENTÁRNÍ PONDĚLÍ. Tento cyklus za podpory několika
organizací (Goethe institut, MFDF Jihlava, MFF Jeden svět, MOFFOM, IDF, FAMU a další) každý týden
představuje v kině Světozor české a světové dokumentární filmy.
Aerofilms se bude snažit ve své nově vytvořené sekci AERODOK přinášet do české distribuce české a
zahraniční dokumenty výjimečných kvalit zpracovávající zajímavá témata, které si zaslouží být
nabízeny k veřejným projekcím a širokému publiku.
Většina distribuovaných dokumentárních filmů bude uvedena do kin na DVD nosičích a bude tak
využívat současný trend digitalizace a fakt, že stále více kin ČR již provozuje kvalitní DVD projekce.
Některé vybrané filmy budou nicméně uvedeny na 35 mm kopii.
První dva tituly zařazené do sekce AERODOK a tedy nabízené ke kino-projekcím na DVD jsou:
dokument o víře, sexualitě a náboženském fundamentalismu B-H JE MI STRACHEM (2001, Sandi
Simcha Dubowski), jenž během prvních dní v kině Světozor vidělo 750 diváků a film BEZESNÉ NOCI
(2003, Radim Špaček, David Čálek) – dokument mapující dění kolem tzv. televizní krize o kterém se
hodně mluví, ale málokdo ho viděl.
V nové sekci Aerofilms určené dokumentárním filmům se samozřejmě automaticky ocitnou dříve
uvedené tituly společností Aerofilms SUPER SIZE ME (2004, Morgan Spurlock) a MŮJ ARCHITEKT
LOUIS KAHN (2003, Nathaniel Kahn).
Dobrá zpráva pro všechny diváky dávající přednost domácí pohodě u TV je možnost zakoupení
vybraných dokumentárních filmů na DVD ihned od kinopremiéry v prodejně TERRYHO PONOŽKY, ať
již v její on-line podobě (www.terryhoponozky.cz) či osobně v sídle prodejny (foyer kina Světozor,
Vodičkova 41, Praha 1).
Všem kinařům, divákům a novinářům se omlouváme za dočasné snížení kvality webových stránek
www.aerofilms.cz. V současné době testujeme nové stránky, které by měli od 10.4. poskytovat
maximum informací a uživatelský komfort. Děkujeme za pochopení.
Do konce roku 2006 hodlá Aerofilms uvést v sekci AERODOK dalších zhruba 5 dokumentárních filmů.
Děkujeme za vaší spolupráci.
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