
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 Něudačina 
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
→

Kdy jste si poprvé uvědomila, že tíhnete 
k animaci? 

Na rozdíl od mnoha lidí, se kterými jsem 
studovala, mě animace jako malou vůbec 
nelákala. Vždycky mě spíše bavilo kreslit 
a vytvářet věci, vyrábět různé knížečky 
a podobně. Že chci dělat něco s uměním, 
jsem si naplno uvědomila, až když jsem na-
stoupila do přípravného uměleckého kurzu 
po střední škole. Zároveň jsem ale věděla, 
že nechci být sólová umělkyně a trávit 
spoustu času malováním o samotě v ate-
liéru. Tehdy jsem si uvědomila, že mě láká 
animace, a proto jsem se nakonec rozhodla 
na kurz navázat bakalářským studiem se 
zaměřením na animaci a ohromně mě to 
bavilo. Animace je umělecká forma, která 
překypuje možnostmi. Sice stále vytváříte 
obrázky, ale ke ztvárnění příběhu můžete 
použít spoustu různých formátů. Někdy se 
soustředíte na to, aby byl váš animovaný 
film něčím užitečný a předával důležité in-
formace, a jindy se zase můžete zaměřit na 
zvukovou a pohybovou stránku. Na animaci 

se mi líbí, že má hrozně moc aspektů, které 
si musíte osvojit. Díky tomu ta práce člo-
věka pořád baví a neomrzí se.

Ve většině svých filmů používáte 
pookénkovou animaci – byla to vždycky 
vaše oblíbená technika? Zvažovala jste 
někdy, že byste přešla z pookénkové 
animace na jinou techniku?

Když jsem začínala, myslela jsem, že se 
budu zaměřovat spíše na 2D animaci, 
protože jsem dříve hodně kreslila a do-
konce jsme se specializovala na 2D animaci 
postav. O pookénkové animaci jsem ani 
neuvažovala, dokud jsem se nezúčastnila 
jednoho workshopu, který na ni byl za-
měřený. Pamatuji si, že jsem si pomyslela: 

„Tohle je mnohem zábavnější, radši budu dě-
lat tohle!“ Moc mě bavilo pracovat rukama 
a vytvářet skutečné předměty. Doteď jsem 
vždy, když mě něco nového napadlo, v my-
sli automaticky sáhla právě po této formě – 
je to jazyk, který používám, takže u mého 
vlastního projektu bych asi jinou techniku 

nevolila, ale kdybych dostala zakázku, které 
by vyloženě seděl jiný styl, s radostí bych se 
ujala režie.

Často se věnujete tématům, jako jsou 
sociální úzkost, pocit viny, potlačování 
vlastních emocí... Ale vždy je podáváte 
s jemným humorem a melancholií. Jsou 
to témata, která se vás niterně dotýkají, 
nebo tyto jevy jen často pozorujete 
a fascinují vás?

Řekla bych, že v tomto ohledu jsem spíše 
pozorovatelka. Snažím se zobrazovat věci, 
které mi připadají zajímavé, a táhne mě to 
k věcem, které jsou nedokonalé a lidské. 
Superhrdinové mě nikdy nijak zvlášť nebrali 
kvůli tomu, jak dokonalá většina z nich je. 
Ráda se zaměřuji na lidi, kteří mají spoustu 
nedostatků, dělají špatné věci nebo jsou si 
nejistí sami sebou, protože se s tím podle 
mě dokážeme všichni do určité míry zto- 
tožnit. Často, když tyto pocity zažíváme,  
se cítíme nesví a myslím, že je zábavné 
právě tohle ukazovat. Proto se za pomoci  

Anna Mantzaris.. Př itahuje mě 
nedokanolost a lidskost

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

Maraton Simpsonových
10.00 — Zámek — Zrcadlový sál

Porotce letošního Anifilmu a spolutvůrce 
legendárního seriálu Simpsonovi David 
Silverman vybral exkluzivně pro Anifilm 
sedm svých oblíbených epizod, které pro-
mítáme v jednom bloku. Čeká vás celých 
195 minut zaručené zábavy se seriálem, 
který slaví letos už 30 let!

Fany a pes
12.00 — Cinema City — sál 5

Neobyčejný rodinný film, který baví a vzdě-
lává zároveň. Snímek s kultivovanou vý-
tvarnou stránkou funguje jako dobrodružný 
příběh s odvážnou holčičí hrdinkou v hlavní 
úloze, který se odehrává na pozadí reálných 
historických událostí roku 1989.

Odkaz Oscara Fischingera
14.00 — 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.

Švédská režisérka Anna Mantzaris, jejíž studentské snímky Dost 
a Dobré úmysly dvakrát získaly ocenění na předešlých ročnících 
Anifilmu, se letos na festival vrací jako porotkyně krátkých 
a studentských filmů. Ve své tvorbě využívá techniku stop-motion 
a její filmy vynikají subtilním humorem a melancholií. O empatii 
k postavám a zkušenostech s malými i velkorozpočtovými projekty  
se dočtete v úryvku z rozhovoru, který připravila Natalia Něudačina. 
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laskavého humoru snažím ukazovat, že 
všichni máme své chyby a jak urputně se  
je snažíme skrývat.  

Jak jste sama zmínila, vaše postavy 
jsou často společensky neohrabané, 
nedokonalé, ale zároveň jsou citlivé 
a zranitelné, s čímž se lidé dokážou 
ztotožnit. Coby režisérka je ukazujete 
v situacích, v nichž se nechovají zcela 
upřímně nebo čestně, ale nijak je 
nesoudíte, naopak pro ně máte velké 
pochopení, nebo lépe řečeno jste velmi 
empatická. Myslíte, že právě upřímnost 
a empatii dnešní společnost postrádá?

Samozřejmě, kdo by nechtěl v životě více 
upřímnosti a empatie? Ale primárně se ne-
snažím poukazovat na nedostatek empatie. 
Pro své postavy mám pochopení a dokážu 
se do nich vcítit, protože je vytvářím nedo-
konalé, s povahovými vadami, takže jsou 
jako všichni ostatní, jako já nebo vy...

Baví vás filmy, které se těmito tématy 
zabývají, také jen jako divačku? 
Četla jsem, že se vám líbí filmy Roye 
Anderssona a Emmy De Swaef & Marca 
Jamese Roelse, které, jak se zdá, 
ovlivnily vaše vlastní dí la (vizuálně 
i tematicky). Můžete jmenovat nějaké 
konkrétní animované nebo hrané filmy 
zabývající se podobnými tématy, které 
považujete za inspirativní a doporučila 
byste je lidem, kterým se líbí vaše díla?

Ano, ráda se dívám na filmy, které jsou 
trochu podobné mým vlastním, filmy, které 

jsou zároveň smutné i vtipné. Podle mě se 
takové postavy moc často nevidí, aniž by si 
z nich film utahoval nebo sklouzl k parodii. 
Kromě režisérů, které jste již zmínila, mám 
ráda také filmy rakouského režiséra Ulricha 
Seidla, jako jsou třeba Psí dny, Zvířecí láska 
nebo Ráj: Láska. Inspiraci obvykle nachá-
zím ve spoustě různých věcí. Zbožňuji filmy 
Taiky Waititiho, jako je Co děláme v temno-
tách nebo Hon na pačlověky. Nedávno jsem 
viděla She Dies Tomorrow režisérky Amy 
Seimetz, to se mi moc líbilo, a taky bych 
doporučila V moci davu Rubena Östlunda.

Váš film A dost! měl ohromný 
mezinárodní úspěch. Čekala jste, že si 
povede tak dobře?

Doufala jsem, že se bude líbit, že lidi opravdu 
osloví, poskytne jim katarzi a že je bude bavit, 
ale samozřejmě jsem vůbec nečekala, že 
bude mít až takový úspěch a tolik se bude 
šířit po internetu. Byl to můj vůbec první 
počin na Royal College of Art, takže jsme 
měla spíše opačná očekávání. Myslela jsem, 
že zrovna tenhle film moc zájmu nevzbudí, 
tak jsem si dovolila mírně zaexperimentovat 
a byla jsem zvědavá, jestli to bude fungovat, 
i když trošku povolím uzdu divnosti a film 
pojmu jinak než obvykle... Možná proto měl 
takový úspěch – necítila jsem se pod tako-
vým tlakem a nebyla jsem pod takovým do-
hledem, tak jsem si s ním mohla víc pohrát.

Takže při práci na Dobrých úmyslech 
jste se cítila pod tlakem? Nebo jste si 
naopak po úspěchu filmu A dost! spí še 
více věřila?

Neřekla bych, že jsem se cítila nějak zvlášť 
jinak. Vždycky se cítím trochu pod tlakem, 
když dělám na nějakém svém projektu, 
protože vím, že jej lidé budou srovnávat 
s mými předchozími díly. Proto, i když stále 
pracuji s určitým stylem nebo tématy, se 
vždy snažím své projekty alespoň trochu 
odlišit, aby si nebyly až moc podobné. Když 
vytvoříte něco, co se lidem moc líbí, tak 
jste pak vždy nervózní, kdykoli pracujete na 
něčem novém, ale snažím se na to zase tak 
moc nemyslet, protože to není zrovna efek-
tivní přístup. Podle mě by se měl člověk 
vždy držet toho, co a jak chce dělat, a ne-
dělat si hlavu s tím, jak na to budou ostatní 
reagovat.

Nakolik se proces tvorby Dobrých 
úmyslů lišil od práce na filmu A dost!, 
u nějž jste si téměř vše obstarala 
sama? 

S A dost! mi trochu pomáhal můj přítel 
a spolupracovala jsem na něm s jedním 
kameramanem a jedním animátorem, který 
mi pomohl zanimovat pár scén, jinak jsem 
dělala všechno sama. Na Dobrých úmyslech 
jsem spolupracovala s týmž kameramanem, 
ale navíc se na něm podílelo i pár modelářů 
a několik animátorů. Nicméně Dobré úmy-
sly byly dost ambiciózní projekt. Původní 
scénář byl mnohem delší, a i když jsem 
měla k dispozici o něco větší tým, bylo mi 
jasné, že film nestihneme v daném termínu 
dotočit. Musela jsem spoustu scén vystří-
hat nebo zkrátit a nakonec jsem se na něm 
vlastně napracovala stejně jako na A dost!.

Své loutky vytváříte mimo jiné 
z drátěných koster, molitanu, plsti 
a vlny, díky čemuž vypadají měkčeji, 
jemněji, někdy i křehčeji než prostředí, 
do kterého jsou zasazeny. Jak 
náročné je animovat loutky vyrobené 
z takovýchto materiálů? Ptám se, 
protože jejich pohyby a výrazy v obličeji 
působí velmi plynule a přirozeně.

Moje loutky mají tu výhodu, že jsou dost 
jednoduché a stylizované, takže se s nimi 
pracuje jednodušeji než s realistickými lout-
kami, u nichž můžete pohyby velmi snadno 
nějak pokazit a výsledek pak působí trochu 
děsivě nebo divně. Jejich jednoduchost mi 
tedy hraje do ruky – umožňuje mi totiž jejich 
animaci pojmout jednodušeji, a přitom roz-
pohybované stále působí lidsky. Moje loutky 
nejsou zrovna velké, takže práce s nimi je 

spíš piplačka, než že by byla nějak zvlášť ob-
tížná. Jejich obličeje zas tak moc neanimuji, 
většinou hýbu jen s obočím, ale na přiroze-
nosti jim asi dodávají i vlasy a řeč těla.

Pracujete i se živými herci, abyste měla 
všechny pohyby do detailu správně 
naanimované?

Většinou si předlohu hraji sama, haha. 
Používám nějakou aplikaci na selfie fotky 
a videa na svém počítači. Párkrát si procvi-
čím nějaký pohyb a pak se u něj natočím, 
nebo pokud pracuji s animátorem, tak se 
natáčíme navzájem. Nakonec se podívám 
na záznam, případně ho natočím znovu 
a pohyb trochu pozměním, a video pak po-
užívám jako podklad pro animaci.

Celý rozhovor najdete na www.anifilm.cz

Kategorie celovečerních filmů
Porota: David Silverman, Luce Grosjean, 
Pierre Yves Drapeau

Nejlepší celovečerní animovaný film  
pro dospělé
Správnej sound
Režie: Kenji Iwaisawa, Japonsko 2019

Nejlepší celovečerní animovaný film 
pro děti
Marona vypráví svůj příběh
Režie: Anca Damian, Rumunsko / Francie / 
Belgie 2019

Zvláštní uznání
O slavném medvědím obsazení Sicílie
Režie: Lorenzo Mattotti, Francie / Itálie 
2019

Kategorie krátkých a studentských 
filmů
Porota: Serge Besset, Eliška Děcká,  
Anna Mantzaris

Nejlepší krátký film
Acid Rain
Režie: Tomek Popakul, Polsko 2019

Zvláštní uznání
Strýček Thomas účtuje dny
Režie: Regina Pessoa, Portugalsko / 
Kanada / Francie 2019

Nejlepší studentský film
Dcera
Režie: Daria Kashcheeva, 
ČR 2019

Zvláštní uznání
V jejích botách 
Režie: Kathrin Steinbacher,  
UK / Rakousko 2019

Kategorie abstraktních a nenarativních 
animací + videoklipů
Porota: Michaela Čopíková,  
Milen Alempijevič, Joost Rekveld

Nejlepší Abstraktní / nenarativní 
animace 
Average Happiness
Režie: Maja Gehrig, Švýcarsko 2019

Zvláštní uznaní 
Dech
Režie: Dana Sink, USA 2019

Nejlepší videoklip
P/\st: Tíseň 
Režie: Bety Suchanová, Nora Štrbová, ČR 
2020

Zvláštní uznání
Resina: in (Ian William Craig rework)
Režie: Mateusz Jarmulski, Polsko 2019

Počítačové hry
Porota: Lukáš Medek, Rafael Varona, 
Marek Plichta

Nejlepší výtvarný počin
Pilgrims
Amanita Design, Jakub Dvorský , ČR 2019

Nejlepší hra pro děti
Heaven's Vault
Inkle Studios, UK 2019

VR filmy
Porota: Bára Anna Stejskalová, 
Lukáš Medek, Radim Pultera

Nejlepší VR film
BattleScar – punk vynalezly holky
Martín Allais, Nico Casavecchia, Francie / 
USA 2019

Zvláštní uznání poroty
Pasažér
Isobel Knowles, Van Sowerwine,  
Austrálie 2019

Dost (2017)

Vítězové Anifilmu 2020

Na chodbách tzv. červeného křídla libe-
reckého zámku narazíte během Anifilmu 
2020 na prezentaci plakátů dvou odlišných, 
a přesto v něčem podobných akcí. Nazývají 
se Prasení a Sós, vznikly poměrně nedávno 
a jejich cílem je sdružovat a navzájem inspi-
rovat animátory i přidružené umělce. Orga-
nizaci těchto neformálních (a chvílemi i pra-
videlných) setkání přitom zajišťují samotní 
čeští tvůrci. Spontánní aktivitou mimo jiné 
dokazují, jak je místní scéna živá a jak zesíli-
lo její komunitní vědomí.

Prasení a Sós na  
chodbách Zámku


