
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 →

Co vás přivedlo k hudbě a zvukovému 
designu a proč jste se rozhodl těmto 
dvěma oborům věnovat zrovna v oblasti 
animace?

Dostal jsem se k tomu poněkud neobvyk-
lou cestou. Když jsem byl teenager, chodil 
jsem na hodiny klasické kytary, a později, 
když mi bylo něco přes dvacet, jsem rok 
studoval skladatelské techniky na univer-
zitě. Hudba a zvuk v animaci mě poprvé 
zaujaly, když jsem potkal Normanda Rogera 
na jednom večírku věnovaném krátkému 
filmu Křup Frédérica Backa, který tehdy 
zrovna vyhrál Oscara. Pamatuji, jak jsem 
si říkal, že by bylo moc fajn dělat to, co 

on. Jenže pak jsem se spoustu let věnoval 
pracím, které s hudbou neměly nic společ-
ného. S Normandem jsem se znovu spojil až 
po třicítce, když jsem potřeboval zkonzul-
tovat pár podezřelých ujednání v mé první 
smlouvě o hudební dílo, a v průběhu naší 
schůzky jsem mu pak přehrál něco ze své 
tvorby. No a pár let nato se mi ozval s tím, 
že hledá asistenta. Takže by se dalo říct, 
že si spíš ta práce našla mě než já ji. Byl to 
skvělý pocit, když jsem jednou seděl na židli 
v Normandově studiu a uvědomil jsem si, že 
i když jsem si předtím myslel, že jsem pro-
mrhal spoustu let života, vlastně jsem celou 
dobu dělal přesně to, co jsem měl, abych 
nakonec dostal svou zamilovanou práci.

Jak jste sám zmínil, docela dlouho jste 
pracoval po boku Normanda Rogera, 
takže předpokládám, že vás musel dost 
silně ovlivnit. Co nejužitečnějšího jste 
se od něj naučil?

To nejužitečnější, co jsem si ze spolupráce 
s Normandem odnesl, je, že úkolem zvu-
kového designéra a skladatele je použí-
vat zvuky a hudbu jako materiál, kterým 

Rozhovor.. Pierre Yves Drapeau

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

Trio z Belleville
10.00 — Kino Varšava

Nezvyklý příběh o šampionovi Tour de 
France a stařičké madame Souze, která se 
o něj od dětství stará, je dnes už kultovní. 
Sylvain Chomet vytvořil zcela výjimečný 
film, v němž úřaduje v největším cyklis-
tickém závodu mafie, a to s absencí dia-
logů a rafinovaným hudebním i zvukovým 
doprovodem.

Jacob, Mimmi a mluvící psi
13.00 — 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.

Ukradené Vánoce
16.30 — Lidové sady — Sál ČT

Slavný muzikál z roku 1993 dodnes baví 
i straší jak děti, tak dospělé po celém 
světě. Divokou představivost tvůrců tohoto 
strhujícího celovečerního filmu inspirovala 
původní báseň Tima Burtona, ten ale režii 
přenechal kolegovi Henrymu Selickovi. Film 
je ale přesto znám i pod názvem Ukradené 
Vánoce Tima Burtona.
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na emoční úrovni podpoří režisérovu vizi 
a podtrhne děj (v případě narativního 
filmu), a proto musí přemýšlet jako filmaři. 
Vzpomínám si, jak jsme ve studiu seděli nad 
jednou moc krásnou, dobře naaranžova-
nou skladbou pro nějaký film, ale Normand 
s ní stejně nebyl spokojený. Řekl mi, ať z ní 
odstraním cello, potom flétnu, pak dokonce 
klavír a teprve pak zvolal: „Ano, teď už to 
sedí!“ Řekl jsem mu, že je to škoda, protože 
ty party pro cello i flétnu byly moc hezké, 
na což mi odpověděl: „No a co? Takhle je 
to mnohem lepší, máme skvělý film!“ Podle 
mě to nejhorší, co může skladatel udělat, je 
přistupovat k filmu jako k příležitosti, aby 
předvedl své know-how. Může se pak stát, 
že výsledný hudební doprovod bude pro 
potřeby daného filmu až příliš propraco-
vaný. Ve skutečnosti je někdy třeba použít 
dokonce hudbu, která zní přímo hrozně 
nebo lacině, aby daná scéna fungovala, jak 
má, a aby to, co se děje na obrazovce, do-
kázalo na diváka citově zapůsobit.

Inspirovali vás kromě Normanda Rogera 
i ještě nějací další zvukoví designéři 
nebo skladatelé?

Inspiruje mě tvorba mnohých mých kolegů. 
Pokud jde o zvukové designéry, obdivuji 
mimo jiné práce Olivera Calverta a Horreta 
Kuuse. Z řad tvůrců, kteří zároveň dělají 
zvukový design i skládají, mě napadají na-
příklad autorky Andrea Martignoni a Judith 
Gruber-Stitzer. A líbí se mi také mnohé 
z toho, co tvoří mí mladší kolegové, jako 
jsou třeba Amos Cappucio nebo Terrence 
Dunn, ale je jich daleko víc.

Za svou zvukově orientovanou kariéru 
jste se podílel již na mnoha projektech 
a s některými režiséry spolupracujete 
opakovaně (například s Frankem 
Dionem, Vladimirem Leschiovem, 
Pierre-Lucem Granjonem či Antoinem 
Lanciauxem atd.). Na jakém projektu 
jste pracoval nejraději, pokud jde 
o tvorbu zvukového designu a hudby?

To je těžké, to je jako se ptát, které ze svých 
dětí máte nejraději. Všechny projekty, na 
kterých jsem pracoval, mám rád stejně, ale 
každý jinak. Můžu třeba říct, že se mi moc 
líbí zvukový design filmu Edmond byl osel 
Francka Diona. Co mám ovšem nejraději na 
své práci obecně, jsou ta umělecká setká-
vání s režiséry a všemi dalšími lidmi, kteří 
se podílí na tvorbě soundtracků k animova-
ným filmům.

Na co nejdůležitějšího se musíte 
soustředit při práci na soundtracku 
a zvukovém designu pro animované 
filmy (v porovnání s hranými filmy, 
dokumenty a podobně)?

V celé řadě animovaných filmů nejsou 
vůbec žádné dialogy, s čímž se u hraných 
filmů a dokumentů téměř nikdy nesetkáte. 
U krátkých animovaných filmů jsou navíc 
celkový rytmus a plynutí času často značně 
odlišné, než je tomu u hraných filmů: jediná 
vteřina může v animaci představovat celou 
věčnost. U dokumentů hudba zpravidla fun-
guje jako prostý podkres na pozadí, který 
podporuje dojem z vyprávění, zatímco 
v animaci se jedná o důležitý prvek, o který 
se opírá dramatická křivka děje.

Myslíte si, že v některých případech 
může být zvuk v animaci vnímán jako 
hlavní prvek (přestože je animace 
jinak zpravidla vnímána jako primárně 
vizuální forma)? Pokud ano, napadnou 
vás nějaké animované projekty, v nichž 
podle vás hraje hlavní roli právě zvuk?

Rozhodně. Například ve filmu Tragický pří-
běh se šťastným koncem režisérky Reginy 
Pessoy hraje zvuk tlukotu srdce naprosto 
stěžejní roli. Pro tlukot srdce jsme použili 
specifický rytmus, který se měnil každých 
8 snímků, a na stejném rytmickém vzorci 
8-8-8 jsme postavili i celý tento animovaný 
film. (Vzpomínám si, jak jsem si hrál s jed-
ním pluginem na úpravu tempa, abych do 
tohoto rytmu převedl i cvrlikání cvrčků a psí 
dech). Diváci si těchto detailů možná ani 
nevšimnou, ale takovýto přístup k sound-
tracku má významný dopad na celý film.

Jsou v současné animaci používány 
nějaké nové technologické trendy 
nebo inovativní zvukové nástroje? 
Něco, s čím zvukoví designéři rádi 
experimentují? 

Nedá se říct, že by se používal jeden kon-
krétní nástroj, ale třeba takové experimen-
tování se změnami tempa nebo úpravou 
výšek tónů může mít často zajímavé nebo 
nečekané výsledky.

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 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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V prostorách libereckého zámku je po celou 
dobu Anifilmu připraveno stanoviště libe-
recké iQLANDIE. Stejně jako v iQLANDII, 
i zde si můžete na vlastní kůži vyzkoušet 
exponáty související s animovaným filmem, 
jako je například klíčovací pozadí, kineskop, 
animační studio nebo zpožděné kreslení. 
Naleznete zde také trailery k animovaným 
filmům, které můžeš zhlédnout v našem 
iQPLANETÁRIU. Na chodbě u  stanoviště 
si pak můžeš vyzkoušet i oblíbené hlavola-
my. Využijte 20% slevu na vstup do expozic 
iQLANDIE pro akreditované festivalové ná-
vštěvníky. Platnost po dobu konání festiva-
lu Anifilm 2020.

IQLANDIA

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

Staň se na chví li 
ruchařem
V přízemí Červeného křídla libereckého 
Zámku najdete Ruchové Studio BEEP. 
V tomto interaktivním prostoru si mů-
žete vyzkoušet, co obnáší práce ruchaře. 
Procesem výroby vás provede zvukař 
Kryštof a ruchařka Andrea, kteří účastní-
kům vysvětlí principy tvorby ruchů a ukáží 
jim, jak vznikají. V závěru programu si každý 
návštěvník bude moci vyzkoušet, jak by sám 
naruchoval vybraný obraz z filmu Až po uši 
v mechu Filipa Pošivače a Barbory Valecké.
Workshop začíná každou celou hodinu od 
10 do 18 hodin s výjimkou 12–13. V neděli od 
10 do 16. Maximální počet účastníků je 8 – 
rezervujte si své místo předem u vstupu.


