
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.

Texty    Malvína Balvínová, Natalia Neudačina 
Překlady    Lukáš Wicha 
Komiks    Jan Saska, Vojtěch Kiss 
Sazba    Jan Šimsa

Android iOS

Aplikace

Festivalový deník

pořadatelé hostitelé za finanční podpory hlavní mediální partner

hlavní partner oficiální dopravce významní partneři

významní mediální partneři mediální partneři

Tipy na dnešní den

→

Z jakého důvodu došlo k digitalizaci 
a restaurování filmu Fimfárum Jana 
Wericha?

Digitalizace vzešla z toho, že jeden z pů-
vodních koproducentů, a to Česká televize, 
projevil zájem zařadit tento film opět do 
svého vysílání a tudíž od zbylých koprodu-
centů si na to koupit obnovenou licenci.

Jak jste si digitalizované Fimfárum 
představoval?

Jelikož se cítím hlavně autorem a až potom 
producentem a je tudíž pro mne primární 
hlavně kvalita v jaké se moje filmy prezen-
tují, bylo pro mne důležitější než okamžitý 
zisk z takovéto licence, v jaké podobě se 
film bude vysílat . A také jsem v tom cítil 

možnost ho opět dostat do kin na velké 
plátno. A tak jsem nechtěl nechat ČT pře-
psat film jen do kvality pro jejich současné 
potřeby vysílání, ale chtěl jsem filmu zajistit 
plnohodnotnou budoucnost a další gene-
raci spokojených diváků. Nabídl jsem tedy 
ČT vysílací licenci výměnou za to, že zajistí 
plnohodnotný digitální přepis do 4K a zre-
staurování filmové kopie.

Čím jste začali?

Nejdříve se přepsal původní intermediát 
negativ celovečerního filmu "Fimfárum 
Jana Wericha", který byl jeho originálním 
obrazovým masterem. Fimfárum je povíd-
kový film a jeho jednotlivé části – pohádky – 
vznikaly v průběhu let samostatně a nezá-
visle na celovečerním filmu.

Proč jste nepřepisovali původní 
negativy jednotlivých pohádek?

Přepisem originálních negativů jednotlivých 
pohádek by se dosáhlo ještě vyšší obrazové 
kvality, ale u filmů "Lakomá Barka", "Až 
opadá listí z dubu" a  "Splněný sen" pro nás 
již nebyly dostupné. A v případě "Až opadá 
listí z dubu" byl navíc původní film pro ce-
lovečerní verzi přestříhán a zkrácen. Titulní 
pohádky "Fimfárum" a "Franta Nebojsa" 
byly stejně jako obrazový master celovečer-
ního filmu od dob svého vzniku archivovány 
v ČT a tedy dobře dostupné. Doskenovaly 
se tudíž i originální negativy těchto částí 
a přepis z nich pak vestřihl do celku.

Aurel Klimt.. Chtěl jsem Fimfáru   
zajistit plnohodnotnou budoucnost

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

Odkaz Oscara Fischingera
14.30 — Kino Varšava

Fischingerovo zkoumání vztahu animace 
a hudby inspirovalo během posledních 
desetiletí řadu významných filmařů, kteří 
ve svých filmech využívají širokou škálu 
animačních technik: od kresby na papír přes 
animaci přímo na filmovém materiálu až po 
digitální vizualizace a algoritmy. Kurátorkou 
programu je Cindy Keefer z Centra pro 
vizuální hudbu.

Syn bílé kobyly
17.00 — Grandhotel Zlatý lev

Dechberoucí celovečerní snímek z dílny 
legendárního maďarského režiséra Marcella 
Jankovicse se dočkal téměř třicet let po 
svém uvedení zrestaurování. Přijďte se 
podívat v plných barvách na to, jak režisér 
v tomto mytologickém příběhu naprosto 
nešetří divákovy smysly a sází naopak na 
svůj neuvěřitelně rozmáchlý styl živoucí ani-
mace hýřící četnými metamorfózami.

Animované muzikály 1
19.30 — Cinema City — sál 5

S tématem Slyšet animaci souvisí mimo jiné 
projekce animovaných muzikálů. První (ze 
dvou) máte možnost vidět dnes, kdy tančící 
a zpívající loutky, plošky i kresby ovládnou 
plátno sálu 5 Cinema City. Výběr je pestrý, 
i co se žánrů týče: muzikály jsou pohádkové, 
parodické, emancipované, dramatické či 
absurdní.

3. FESTIVALOVÝ DENÍK      ČTVRTEK — 8. 10. 2020

Dnes mají návštěvníci festivalu příležitost vidět na plátně 
zrestaurované a digitalizované Fimfárum Jana Wericha. Anifilm  
ho uvádí v rámci sekce Oprášená klasika. Jak probíhal náročný 
proces digitalizace nám prozradil spolurežisér filmu Aurel Klimt.



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
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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 
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Kdo všechno měl na starosti barevné 
korekce?

Na barevné korekce jsem celou dobu dohlí-
žel já a v nejdůležitějších fázích i kamera-
man Zdeněk Pospíšil. Vlastu Pospíšilovou 
a Vladimíra Malíka jsme ke korekcím vzhle-
dem k vysokému věku a následně ještě ko-
rona-karanténě ani nelákali, nicméně jsme 
některé věci konzultovali s kameramanem 
Vladimírem Malíkem alespoň na dálku.

Co bylo v celém procesu nejnáročnější?

Nejvíce času a energie zabralo asi tradičně 
odtranění všech nečistot a zrestaurování 
různých poškození filmového materiálu. 
Vzhledem k tomu, že jsme při naší práci na 
digitalizaci filmu mysleli hlavně na současné 
a budoucí diváky a ne na filmové historiky, 
kteří by chtěli za všech okolností udržet 
film včetně všech technických chyb při vy-
tváření díla vzniklých, jsme si dovolili rušivé 
technické chyby odstraňovat. 

Jaké třeba?

Drtivá většina animačních vlasců, chlupů 
v okeničkách kamer, světelných rozdílů 
vzniklých v přůběhu záběru, nechtěných 
reflexů, zapomenutých předmětů ve scéně 
a podobně byla odstraněna. V době vzniku 
filmu se totiž ještě věřilo, že zapomenuté 

kleště animátora ležící na scéně na dvou 
oknech filmu nikdo neuvidí. V současné 
době však diváci dokáží již zaznamenat 
chybu i na jediném okně. Takže ano, pro-
vedli jsme i drobný (možná pro někoho sva-
tokrádežný) remastering, ale rozhodně kvůli 
tomu nepřepisujeme copyright a nechceme 
za to žádné přidavné autorské honoráře.

Jak jste řešili zvuk?

Master finálního zvukového mixu byl rozar-
chivován ve studiu Virtuál, kde vznikl a byl 
celou dobu uložen a teď byl v originální kva-
litě použit pro novou digitální podobu filmu. 
Musím přiznat, že už při vzniku Fimfára 
jsme řešili problém, že starší části (Lakomá 
Barka a Až opadá listí z dubu) byly v monu, 
ale ty novější jsme již míchali v Dolby 
Digital, takže se i ty starší tenkrát prohnaly 
dolby maticí a upravily tak, aby zněly co 
nejpodobněji (i když jejich zdrojový mix byl 
mono) a celý film mohl v kinech potom hrát 
v Dolby Digital. V současné zrestaurované 
digitální podobě FJW je tedy 5.1. zvuk v se-
parátních stopách z originálního nezadolbo-
vaného mixu.

Jaký máte z digitalizovaného Fimfára 
pocit?

Výsledný tvar je z mého pohledu v maxi-
mální možné kvalitě, kterou nám současné 

technické a realizační možnosti umožnily 
z původního materiálu vymáčknout. A já 
vám přeji příjemný zážitek z našeho filmu 
po osmnácti letech opět vstupujícího na 
plátna kin. Unikátní online galerie Domased vznikala 

v dubnu 2020 jako reakce na naše společné 
„domasezení“. Cílem projektu, který můžete 
posoudit v prvním patře zámku za akredi-
tačním centrem (směr VR kino) bylo kolek-
tivně a kreativně ulehčit všem tehdy inten-
zivně domasedícím a reflektovat nejenom 
režim práce z domova, ale i celou situaci 
celostátní karantény v její novosti. Celkem 
se svými příspěvky zapojilo přes 120 čes-
kých a slovenských animátorů ilustrátorů, 
grafických designerů a vizuálních umělců.

Online galerie nejen pro 
časy korony na Anifilmu

Čařík a jeho epigoni – 
výstava ve Foyer zámku

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) spo-
juje nadšení pro loutkovou animaci a v ka-
ždém snímku vyniká potřeba osobního au-
torského sdělení. Nezapomeňte si v prvním 
patře zámku prohlédnout loutky, kostýmy  
a dekorace!

Trojhlas – výstava 
loutek a dekorací


