
Festival ve vašem mobilu! Stáhněte  
si aplikaci s festivalovým programem,  
mapou a novinkami, která vám navíc  
umožní pohodlnou rezervaci vstupenek.

Festivalový deník vydává a tiskne  
Anifilm jako příležitostnou tiskovinu  
k festivalu Anifilm 2020.
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Sazba    Jan Šimsa
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Festivalový deník
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hlavní partner oficiální dopravce významní partneři

významní mediální partneři mediální partneři

Tipy na dnešní den

Dnes začíná Anifilm, mezinárodní festival 
animovaných filmů. Za svou téměř dvace-
tiletou historii poprvé v Liberci a poprvé 
v podzimním termínu. Zcela netradiční 
ročník, jehož přípravy přerušila celostátní 
karanténa a následný posun v čase pak 
navíc narazil na druhou vlnu koronavirové 
epidemie. Přes všechny komplikace a hygi-
enická opatření ale věříme, že se podařilo 
připravit dobrou kulturní akci. Program je 

jako obvykle široký a nabízí projekce a další 
akce jak pro dospělé, tak dětské diváky. 
Anifilm je soutěžním festivalem, polovinu 
filmového programu tak tvoří soutěž – me-
zinárodní, národní, a také soutěž počíta-
čových her a VR filmů. Se soutěží souvisí 
porotci – osobnosti světové i české ani-
mace (letos většinou v režimu home officu, 
ale připraveni na své online vstupy a mas-
terclassy) a jejich programy. 

Nesoutěžní sekce dále nabídne široký pro-
gram v rámci tématu Slyšet animaci (hudba 
a zvuk ve filmu). Připomeneme si významné 
skladatele filmové hudby, zásadní hudební 
filmy i animované muzikály. Další sekce 
budou pravidelní festivaloví hosté už znát – 
půlnoční animace pro otrlé, sekce Animo 
pro děti, Bilance pro celé rodiny, Oprášená 
klasika (letos i zahraniční!)… a mnohem víc. 
Stačí prolistovat náš katalog či nahlédnout 
do online programu na webových stránkách 
festivalu. A v prostojích mezi projekcemi 
nezapomeňte navštívit naše jedinečné 

Anifilm přestěhovaný, vydezinfikovaný… 
Začínáme!

TicketingPraktické info
Akreditační centrum — Zámek

Úterý – Sobota od 8:30 do 20:00
Neděle od 8:30 do 15:00

Ceník akreditací

1 den 300 Kč / 12€
1 den zvýhodněná* 200 Kč / 8€
3 dny 700 Kč / 28€
3 dny zvýhodněná* 450 Kč / 18€
Full-time 1000 Kč / 40€
Full-time zvýhodněná* 600 Kč / 24€
KID** na 1 den 150 Kč / 6€
KID** na 3 dny 350 Kč / 14€
KID** full-time 500 Kč / 20€
Basic 50 Kč / 2€

* Sleva platí pro studenty, důchodce a drži-
tele karty ZTP na základě předložení plat-
ného průkazu (index, ISIC karta apod.).

** Dětské akreditace jsou určeny pro děti 
do 12 let, neumožňují vstup na filmy pro 
dospělé. Filmy vhodné pro děti, na které 
lze použít tuto akreditaci, jsou v programu 
označeny.

K zakoupené akreditaci je potřeba  
vyzvednout si vstupenky, pro účely  
programu zdarma je zavedena  
akreditace Visitor Basic.

Zámek
Úterý – Sobota od 8:30 do 21:30
Neděle od 8:30 do 17:00

Cinema City
OC Forum, Soukenné nám. 669/2a
Úterý – Sobota od 9:30 do 20:00
Neděle od 8:30 do 16:00

Infopoint
Nám. Dr. E Beneše
Úterý – Sobota od 10:00 do 20:00
Neděle od 10:00 do 16:00

Jacob, Mimmi a mluvící psi
11.00 — Lidové sady

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů 
je vždycky sázkou na jistotu. I v případě 
tohoto lehce atypického, příjemně origi-
nálního a výtvarně nápaditého snímku pro 
celou rodinu. Autorem není nikdo jiný než 
známý lotyšský režisér Edmunds Jansons, 
jehož krátké, absurdním humorem pro-
dchnuté filmy obletěly mnohé světové 
festivaly.

Kábulské vlaštovky 
13.30 — Kino Varšava

Další z favoritů mezinárodní soutěže ce-
lovečerních filmů cílí na dospělého diváka. 
Jedná se o emočně silnou a elegantně ani-
movanou adaptaci stejnojmenného románu, 
který se odehrává na konci devadesátých 
let v Kábulu, hlavním městě Afghánistánu. 
Film si získal celosvětové uznání a byl mimo 
jiné promítán v sekci Un certain regard  
v Cannes.

Něco z Alenky
18.00 — Cinema City — sál 5

Kultovní film z dílny surrealisty Jana 
Švankmajera uvádí festival v souvislosti 
s osobností zvukaře Ivo Špalje, který letos 
dostává Cenu za celoživotní přínos animo-
vanému filmu. Knižní předloha Alenka v říši 
divů je pro Švankmajera jen odrazovým 
můstkem; po odrazu už režisér rozehrává 
vlastní fantazijní vizi, inspirovanou až horo-
rovými vzpomínkami na vlastní dětství.
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Dnes večer se na slavnostním zahájení 
festivalu dozvíme, kdo zvítězil v soutěži 
Český obzor. Anifilm ji pořádá pro tuzemské 
tvůrce již po několikáté, letos se navíc klání 
českých animátorů rozšířilo o nové katego-
rie. Do soutěže se přihlašovaly i celovečerní 
filmy a vyhlášen bude i vítěz souhrnné kate-
gorie Nejlepší české animované dílo. Další 
kategorie pokrývají krátký, studentský a za-
kázkový film, TV a online seriály a video-
klipy. O vítězi rozhoduje Rada animovaného 
filmu (RAF), která k letošnímu roku čítá již 
112 tvůrců i odborníků.

Čařík a jeho epigoni – 
výstava ve Foyer zámku

Český Obzor  
odhalí vítěze

Můžete nám přiblí žit způsob vaší 
práce? Jak postupujete, když skládáte 
filmovou hudbu?

Napřed si přečtu scénář, pak si ho přečtu 
ještě jednou, a také diskutuji s režisérem. 
Moje práce pak skutečně začíná ve fázi 
animatiku. Zvlášť v případě celovečerních 
filmů pracuji s animatikem hodně dlouho. 
Řekl bych, že animatik je taková bible ani-
mace. Pak už to záleží na tom, se kterými 
režiséry spolupracuji. Někteří mě nechají 
úplně v klidu komponovat, ale jiní potřebují 
průběžně slyšet mé pokusy a pak se stává, 
že musím hudbu přepracovávat. Což je 
v pořádku. Nemám potřebu nikomu vnuco-
vat to, co složím. Hodně času pak zabere 
synchronizace hudby a obrazu, která je pro 
film velmi důležitá.

Když skládáte hudbu, máte nějaký 
oblíbený styl?

Já sám nemám žádný „styl“ hudby. Vůbec 
ne! Vždycky se adaptuji na požadavky 
režiséra. Můžu skládat orchestrální hudbu, 
současnou hudbu, ale také rock. Film je 

dílem režiséra a já pozorně naslouchám 
jeho poznámkám. Často se v počátcích ani-
matiku stává, že režisér  použije  dočasnou 
hudbu, což mi umožní poznat jeho před-
stavu. Je to pro mě dobrý příklad toho, jak 
má film působit.

Které z filmů, na kterých jste 
spolupracoval, jsou pro vás 
nejdůležitější?

Z celovečerních to jsou Velká potopa, Mia 
a Migo, Život kočky, Phantom Boy… A mám 
hodně rád krátký film Mnich a ryba od 
Michaëla Dudoka de Wita, se kterým jsem 
měl neskutečně moc práce. A také mám rád 
ty filmy, na nichž zrovna pracuji.

Se kterými režiséry spolupracujete 
nejraději?

S Jacquesem Rémy Girerdem, Alainem 
Gagnolem, Jean-Loupem Feliciolim, Yourim 
Tchernkovem… to všechno jsou režisérské 
osobnosti, kterých si vážím pro jejich poro-
zumění hudbě a smysl pro ni.

Je Anifilm v Liberci vaší první 
návštěvou České republiky? 

Ano, dosud jsem v Čechách nebyl. Ale že 
bych nahrál svou příští hudbu v Praze? 
Máte tam vynikající orchestr zaměřený  
na filmovou hudbu.

Zaujalo vás někdy něco z české, 
potažmo československé animace?

Česká republika a dřívější Československo 
je velmocí v dějinách kultury animova-
ného filmu. Vybavuji si Jiřího Trnku, Karla 
Zemana, Jana Švankmajera. A moc rád 
mám Břetislava Pojara.

Serge Besset.. Svůj styl hudby nemám,  
adaptuji se na požadavky režiséra

Jedním z porotců letošního Anifilmu je francouzský skladatel 
filmové hudby Serge Besset, který pracoval na neuvěřitelném 
množství krátkých a celovečerních filmů, a také zakázek. Dlouhá 
léta působí v proslulém studiu Folimage, kde se podílí například na 
filmech autorské dvojice Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli. Z této 
spolupráce vzešly slavné snímky Život kočky a Phantom Boy, které 
letos v Liberci uvádíme.

Liberecký zámek hostí po dobu festivalu 
epochální a nezapamatovatelnou výstavu, 
která mimo jiné přiblíží návštěvníkům nej-
větší fenomén naší doby – všeobecně ve-
lebeného vele-úspěšného řepkově žlutého 
televizního myslitele, hlasatele, všeuměla, 
lidumila a barokního multi-talenta, arci-mo-
derátora, šéf-redaktora a hyper-mediálního 
super-magnáta Jana Čaříka. Přijďte poznat 
tuto osobnost i tvorbu jeho méně slavných 
kolegů – Jana Sasky a Vojtěcha Kisse.

Koprodukční projekt je výsledkem spojení 
tří studentských filmů, které vznikaly sou-
běžně na třech českých uměleckých ško-
lách – na FAMU, UMPRUM a Západočeské 
univerzitě v Plzni. Autory Trojhlasu (Daria 
Kashcheeva s filmem Dcera, Marie 
Urbánková s filmem Betonová džungle, 
Martin Pertlíček s filmem Noctuelle) spojuje 
nadšení pro loutkovou animaci a v každém 
snímku vyniká potřeba osobního autorského 
sdělení. Nezapomeňte si v prvním patře 
zámku prohlédnout loutky, kostýmy  
a dekorace!

Trojhlas – výstava 
loutek a dekorací

Odpovědnost dodržujte nařízení a pokyny pořadatele
Responsibility follow guidelines and instructions

Ohleduplnost pečlivě zvažte svůj zdravotní stav  
a respektujte ostatní návštěvníky
Consideration be aware of your health condition 
and pay attention to other visitors

Hygiena dbejte na zvýšenou osobní hygienu, používejte dezinfekci 
Hygiene practise good personal hygiene, use hand sanitiser 

Roušky do uzavřených prostor vstupujte  
výhradně se zakrytým nosem a ústy*
Facemasks cover your mouth and nose when inside*

Rozestupy pokud je to možné, dodržujte bezpečné  
rozestupy a netvořte hloučky 
Social Distancing keep a sufficient distance,  
avoid gatherings

*Jednorázové ochranné pomůcky odhazujte do speciálně  vyhrazených košů

*Throw your disposable face masks into designated bins

HYGIENA A BEZPEČNOST 
NA ANIFILMU

HYGIENE AND SAFETY 
AND ANIFILM

Odpovědnost dodržujte nařízení a pokyny pořadatele
Responsibility follow guidelines and instructions

Ohleduplnost pečlivě zvažte svůj zdravotní stav  
a respektujte ostatní návštěvníky
Consideration be aware of your health condition 
and pay attention to other visitors

Hygiena dbejte na zvýšenou osobní hygienu, používejte dezinfekci 
Hygiene practise good personal hygiene, use hand sanitiser 

Roušky do uzavřených prostor vstupujte  
výhradně se zakrytým nosem a ústy*
Facemasks cover your mouth and nose when inside*

Rozestupy pokud je to možné, dodržujte bezpečné  
rozestupy a netvořte hloučky 
Social Distancing keep a sufficient distance,  
avoid gatherings

*Jednorázové ochranné pomůcky odhazujte do speciálně  vyhrazených košů

*Throw your disposable face masks into designated bins

HYGIENA A BEZPEČNOST 
NA ANIFILMU

HYGIENE AND SAFETY 
AND ANIFILM

Hygiena — Dbejte na zvýšenou osobní hygienu, používejte dezinfekci

Roušky — Do uzavřených prostor vstupujte výhradně se zakrytým 
           nosem a ústy*

Rozestupy — Pokud je to možné, dodržujte bezpečné rozestupy 
        a netvořte hloučky

Odpovědnost — Dodržujte nařízení a pokyny pořadatele

Ohleduplnost — Pečlivě zvažte svůj zdravotní stav a respektujte 
     ostatní návštěvníky * Je
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Život kočky / Une vie du Chat (2010)


