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TISKOVÁ ZPRÁVA
VZNIK NOVÉ DVD EDICE
Distribuční společnost Aerofilms s.r.o. spojila své síly s vydavatelstvím Zóna v novém projektu
společného vydávání DVD (prezentovaném pod názvem "společná edice vydavatelství Zóna a
Aerofilms s.r.o."), jehož prvním plodem bude DVD filmu STALKER (1979) Andreje Tarkovského.
DVD Stalker vyjde v únoru 2006. Půjde o kompletně převzatou (a pouze "počeštěnou") edici ruskobelgického konsorcia RUSCICO, tedy o dobře známý dvojdisk, prodávaný v řadě totožných evropských
sublicencovaných edic, např. ve Velké Británii společností Artificial Eye.
DVD Stalker je po obrazové stránce technicky dokonale a současně ve vztahu k filmu velmi citlivě
vytvořené. Obraz (film je vydán v originálním formátu 1,37:1) je přepsán z negativu a je tedy ve
stoprocentní kvalitě. V takto precizním provedení dokonale vynikne nejen Tarkovského hra s barvou,
tedy tónové odlišení, které dal jednotlivým epizodám, ale vysvitne i kontrast, vznikající ze střetu
černobílých a barevných epizod. Dodávat, že obraz filmu je ostrý, naprosto čistý, bez škrábanců a
zaregistrovatelných přechodů mezi jednotlivými díly, by tedy bylo zbytečné. Preciznost by si společnost
RUSCICO mohla dát do svého znaku.
Výjimečná byla i práce na zvukovém mixu při přípravě DVD. DVD nabídne obě oficiálně existující
zvukové stopy Stalkera, tedy jak restaurované původní mono, tak nový 5.1 mix. Prostorový remix do
DD 5.1 nejen že svými zvukovými parametry odpovídá současnému standardu, ale je zajímavé, že toto
"bombastické" ozvučení nejen že s dvacet let starým filmem ladí, ale v některých scénách jeho účinek
i posiluje. Diváčtí "puristé" pak mají možnost sledovat film s původním (vyčištěným) mono-zvukem.
České titulky budou nejen u filmu, ale i u bonusových rozhovorů (kameraman A. Kňažinskij, výtvarník
R. Safiullin a hudební skladatel E. Artěmjev).
Grafické řešení obalu DVD Stalkera předznamená jednotný výtvarný "střih" budoucí DVD řady
netuctových filmů, která bude následovat ve volném tempu cca 3-4 filmy ročně po Stalkerovi a
bude uvádět na český trh mistrovská díla filmové historie.
Grafické řešení obalu DVD Stalkera předznamená jednotný výtvarný "střih" budoucí DVD řady
"netuctových filmů", která bude následovat ve volném tempu cca 3-4 filmy ročně po Stalkerovi a bude
uvádět na český trh mistrovská díla filmové historie. Spoluvydavatelé (Aerofilms & Zóna) získali mj.
opci na další Tarkovského filmy z katalogu společnosti RUSCICO, konkrétně na snímky Andrej Rublev,
Zrcadlo, Solaris a Ivanovo dětství.
Důležitá vstupní informace se týká ceny a způsobu prodeje. DVD Stalker se nedostane do půjčoven,
ale pouze do prodeje (prodejní práva platí pro teritorium ČR a SR). Dvojdisk se bude prodávat za
pevnou cenu 650 Kč, bude vydán v nákladu odpovídajícímu očekávatelnému zájmu a nikdy nebude
zlevněn (cena je "natvrdo" garantována i pro případ budoucích reedic). Výhradním internetovým
prodejcem bude webová stránka Zóny, sloužící již 4 roky i coby základní tuzemský informační server o
artových titulech na DVD s českou podporou (http://zona.bloudil.cz) a výhradním "kamenným"
prodejcem bude obchod kina Světozor Terryho ponožky (Vodičkova 41, Praha 1).
Zahájení předprodeje je plánováno na letošní Vánoce a bude oznámeno na webových stránkách Zóny.
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STALKER, režie Andrej Tarkovskij, Sovětský Svaz 1979, 163 minut
■ 2 x DVD (dvojdisk)
■ obraz PAL, barevný (s černobílými pasážemi), 4:3 (1,33:1)
■ region region 2 - Evropa
■ zvuk MONO + DD 5.1.
■ verze RUSKY
■ titulky anglické, ruské, české
■ bonusy filmografie, fotografie, rozhovor - kameraman A. Kňažinskij, výtvarník R. Safiullin a hudební
skladatel E. Artěmjev
Obsáhlá recenze DVD na webu ZÓNY zde > http://zona.bloudil.cz/recenze.php?p=2&id=5
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