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TISKOVÁ ZPRÁVA
VZNIK NOVÉ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI AEROFILMS
Vážení filmoví přátelé,
dovolte nám představit novou českou distribuční společnost AEROFILMS, která významně rozšiřuje
aktivity dvou největších pražských artových kin Aero a Světozor.
Společnost AEROFILMS je novou českou filmovou distribuční společností orientující se na hodnotné a
atraktivní hrané i dokumentární filmy, které bude na území České i Slovenské republiky distribuovat
v kinech, na DVD a nabízet k televiznímu vysílání. Filmy distribuované pod hlavičkou AEROFILMS s.r.o.
pocházejí z nejrůznějších teritorií a neomezují se pouze na současnou tvorbu.
U zrodu společnosti AEROFILMS stojí tři subjekty – kino Aero, kino Světozor a John Caulkins (ředitel
mezinárodního festivalu hudebních filmů Music on Film Film On Music - MOFFOM).
Při výběru filmů a jejich uvedení se AEROFILMS spoléhá především na své dlouholeté zkušenosti
z provozování úspěšných artových kin a na blízkost a znalost „svého“ publika. Detailní znalost
lokálního prostředí usnadňuje společnosti AEROFILMS výchozí pozici při jednáních s kiny a
potenciálními partnery distribučních aktivit.
Prvními filmy, které uvede AEROFILMS do české distribuce je vítěz festivalu Cannes 2005 DÍTĚ
(L´enfant) režisérské dvojice bratří Dardennů, úspěšný debut mexického režiséra Fernanda Eimbckeho
KACHNÍ SEZÓNA (Temporada de patos), který zvítězil při udílení výročních mexických filmových cen
v 11-ti kategoriích a velmi překvapil také návštěvníky karlovarského festivalu. Dále uvede
dokumentární snímek o současném stylu stravování a o oprášení staré pravdy, že „polévka je grunt...“
SUPER SIZE ME režiséra Morgana Spurlocka, jenž na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě
vzbudil velké ohlasy.
Společnost AEROFILMS se také podílí na zakládání speciální DVD edice, v nichž na český trh bude
uvádět některá mimořádná filmová díla v nadstandardně kvalitním provedení. Prvním plodem společné
edice vydavatelství Zóna a Aerofilms s.r.o. bude DVD filmu STALKER (1979) Andreje Tarkovského.
Vydání tohoto titulu plánujeme na únor 2006. Půjde o kompletně převzatou (a pouze "počeštěnou")
edici rusko-belgického konsorcia RUSCICO, tedy o dobře známý dvojdisk, prodávaný v řadě totožných
evropských sublicencovaných edic, např. ve Velké Británii společností Artificial Eye.
Věříme, že se nám pod hlavičkou AEROFILMS podaří naším divákům nabízet kvalitní a hodnotné
zážitky. Jsme připraveni pro to udělat maximum.
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