
66 960 originálních 
olejomaleb ve filmu
15 00 — Kino Světozor

Celovečerní snímek S láskou Vincent 
kombinuje animaci malířových neza-
měnitelných olejomaleb s rotoskopií. 
Kdo ještě neviděl, neměl by vynechat! 
Nejedná se o biografii, ale o drama  
s kriminální zápletkou a biografický-
mi prvky, pro nějž 125 umělců z celého 
světa vytvořilo 66 960 originálních ole-
jomaleb, a to podle 94 původních van 
Goghových děl. 

Ponořte se do anime: KADO
21 00 — Kino Světozor

Sci-fi snímek plný napětí a akčních 
scén KADO: Beyond Information se 
odehrává tak poutavým narativním sty-
lem, že z něj divák nespustí oči po celé 
dvě hodiny. Do děje, který se motá ko-
lem záhadné obří krychle, jež sestoupi-
la z nebe a pohltila startující letadlo s 
více než 200 pasažéry, vás vtáhne hned 
v první vteřině.

VAF: Soutěž krátkých filmů ve vývoji
15 15 — Loutkové divadlo

Visegrad Animation Forum dlouhodobě 
podporuje mladé profesionály a každo-
ročně tak vyhlašuje soutěž krátkých fil-
mů. Letos se bude prezentovat celkem 
11 projektů ve vývoji. Každý tým dosta-
ne 10 minut na představení příběhu, 
nápadu a budoucího animovaného fil-
mu obecenstvu.

Roháč — I. patro

12 00 – 17 00 — ČEZ – škola animace

Dům Štěpánka Netolického

10 00 – 18 00 — Herní světy: další level  
                            české animace

Zámecká galerie

9 00 – 17 00 — Milan Cais | výstava

Tipy na dnešní den

Robin Cooper: estetika počítačové animace  
je omezena pouze naší představivostí

Proč jste dala přednost počítačové 
animaci před kreslenou? 
 Vystudovala jsem divadelní scé-
nografii a pak jsem řadu let pracovala 
jako divadelní a filmová scénická vý-
tvarnice. Jsem tedy především malíř-
ka, navíc specializovaná na povrcho-
vé struktury. Do studia Pixar jsem pak 
byla jednou pozvána, abych pohovoři-
la o scénické malbě. Zvali si tehdy lidi 
z různých příbuzných oborů. Pár měsí-
ců po mé přednášce se mi ozvali s tím, 
jestli bych se nechtěla dostavit na po-
hovor na pozici malířky. Byla jsem zvě-
davá, ale ještě ne úplně přesvědčená, 
že mám zájem, protože zbožňuji ruč-
ní malbu a práci s barvami. Po naší 
schůzce jsem pak ale byla nadšená, že 
se mohu připojit k té skupince lidí, co se 
rozhodli v podstatě vybudovat nové od-
větví animace. Svými dovednostmi jsem 
pomohla dosáhnout toho, že naše počí-
tačová animace byla uhlazenější a plas-
tičtější. Byla to moc zajímavá práce.
  
Na kterém filmu jste dělala nejraději  
a který byl nejsložitější?
 Nejvíc se mi líbil Hledá se Nemo, 
protože se odehrává v ohromně pro- 
 
 

pracovaném světě plném rozmanitých 
struktur a barev. Ohromně mě bavilo 
spolupracovat s vědci a digitálními vý-
tvarníky na tom, aby výsledek vypadal 
co nejrealističtěji. Nejsložitější byl zase 
Nemo, protože to byl velký projekt a dě-
lalo na něm hrozně moc oddělení, kte-
rým jsem musela dodávat informace.  
A taky v něm bylo strašně povrchů na 
vystínování.

Jak se od té doby počítačová animace 
změnila po technické stránce?
 Počítačová animace se od samot-
ného počátku s každým filmem expo-
nenciálně zdokonalovala a nabízela 
stále více možností. Nástroje pro po-
čítačovou animaci se postupně staly 
mnohem dostupnějšími. Dřív to bylo 
jako malovat vidlemi, zato dnes může-
te malovat dokonce přímo na tabletu. 
Zlepšila se i kvalita děl. Když se dívám 
na dnešní počítačově animované filmy, 
uvědomuji si, že to, co pro nás tehdy 
bylo nemožné, je dnes už standard. Je 
nesmírně zajímavé sledovat, co je dnes 
možné a kam až počítačová animace 
pokročila. A jsem hodně zvědavá, kam 
se ještě posune v budoucnu.
 

Jaká je podle vás estetika počítačové 
animace?
 Podle mě je estetika počítačové 
animace omezena pouze naší před-
stavivostí. Sama o sobě je počítačo-
vá animace jen prostředek, který nám 
umožňuje tvořit filmy chladné a ošklivé 
stejně jako krásné a hřejivé nebo ostat-
ně cokoli, co nás jen napadne. Pama-
tujte, že film tvoří filmaři a ne počítač. 
Těším se, až výtvarníci a designéři sku-
tečně posunou hranice toho, co dnes 
považujeme za možné. Počítačová ani-
mace skýtá ohromné příležitosti k růs-
tu a tvorbě fantastických výtvorů. Blíže 
o tom pohovořím ve své přednášce.
  

Hlavním tématem letošního Anifilmu je 3D počítačová animace. Výběr tématu 
přirozeně ovlivnil i výběr pozvaných hostů. Jsme nadšeni, že můžeme letos 
přivítat Robin Cooperovou, která nasbírala bohaté zkušenosti ve studiu Pixar  
na pozici Art Designer.

Doprovodný program Game / VR Zone

→  Kompletní rozhovor naleznete na 
stránkách festivalu – www.anifilm.cz.
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Stáhněte si zdarma festivalovou apli- 
kaci a mějte program a informace  
o filmech vždy po ruce! Držitelé platné 
akreditace si navíc mohou po přihlášení 
rezervovat přes aplikaci vstupenky.

Festivalový deník vydává a tiskne  
Anifilm  jako příležitostnou tiskovinu  
k festivalu Anifilm 2018.
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V letošním roce jsme se rozhodli posí-
lit program v Kině Aurora, které najde-
te v lázeňském komplexu na západním 
okraji Třeboně, a to v klidném prostře-
dí rozsáhlého parku na břehu rybníka 
Svět. Letošním rokem se stává z Au-
rory plnohodnotný festivalový kinosál, 
v němž budeme promítat několikrát 
denně. Počínaje zítřkem sem můžete 
zajít jak na celovečerní, tak krátké fil-
my. Promítat budeme snímky ze sou-
těže i z doprovodného programu, pro 
dětské i dospělé publikum. Co spojit 
festivalovou a lázeňskou atmosféru 
a dorazit do Aurory třeba na očekáva-
nou novinku Wese Andersona Psí ost-
rov, kultovní Lego příběh či Švankma-
jerův údajně poslední celovečerní film 
Hmyz?

Visegrad Animation Forum (VAF) je 
industry částí festivalu Anifilm a jeho 
program můžete navštívit ve dnech  
1.– 3. května na rozličných festivalo-
vých místech. Akce proběhne již po 
šesté a za roky usilovné práce se vypra-
covala na stěžejní event v kalendářích 
mezinárodních filmových profesionálů. 
Již tradičně bude jeho jádrem soutěž 
animovaných projektů ve vývoji ve dvou 
kategoriích – krátký film a seriál / TV 
speciál. Novinkou v tomto roce je 
soutěž chystaných celovečerních 
animovaných projektů. Tu organizuje 
VAF ve spolupráci s festivalem Anifilm 
a nově vzniklou platformou CEE Anima-
tion. Region střední a východní Evropy 
se tak poprvé v historii dočká prezen-
tace celovečerních filmů ve vývoji.

Jako každý rok, i letos mají zejména 
dětští návštěvníci festivalu jedinečnou 
šanci stát se režiséry, výtvarníky, scená-
risty a animátory vlastního filmu. Stačí, 
když navštíví naši ČEZ školu animace 
v prvním patře kulturního centra Ro-
háč. Dílny probíhají každý festivalový 
den od 9.30 do 16.30. Při práci na filmu 
tu mohou malí tvůrci vyzkoušet řadu 
výtvarných technik, které zahrnují 
animaci ploškovou, kreslenou, animaci 
pískem, pixilaci (animaci živého člově-
ka) i náročnější animaci loutky. Dílny 
vedou zkušení lektoři i studenti oborů 
animace ze středních, vyšších i vyso-
kých škol. 

Filmové lázněNebojte se animovat Visegrad Animation Forum

Anifilm letos obnovil národní soutěž, 
kterou uvádí pod názvem Český obzor. 
Co bylo hlavním impulzem a proč je 
soutěž rozdělena do pěti podkategorií?
 Pavel: České animaci se poměrně 
daří, ale nikdo o tom neví. Dokonce ani 
lidé z oboru nevědí, jaké filmy nebo za-
kázky u nás vznikají. Aby mohlo dojít 
k nějaké reflexi, musí být co reflekto-
vat. Když si lidé budou o české anima-
ci povídat a budou ji znát, bude to pro 
ni dobře. Kategorie krátkých, student-
ských, televizních a zakázkových filmů 
včetně videoklipů pokrývají to zásadní, 
na co se místní tvůrci orientují. 

Doprovodnému programu letos domi-
nuje téma 3D počítačové animace. 
Mohlo by se zdát, že  se Anifilm dopo-
sud „třidéčku“ spíše vyhýbal. Proč jste 
se pro něj letos rozhodli?
 Pavel: 3D počítačová animace je 
někdy neprávem nazírána animáto-
ry jako apriory špatná, chladná a ko-
merční technika. Je zpravidla spojová-
na pouze s mainstreamovou zábavou. 
Naše téma by ji mělo jednak ukázat 
v lepším světle a jejím kritikům nabíd-
nout něco, co třeba neznají – předve-

vším originální autorské filmy. Záro-
veň jsme s britskou kurátorkou Aylish 
Wood chtěli poukázat na ohromný 
vývoj, kterým tato nejmladší ze všech 
technik za posledních třicet let prošla.

Čím vás oslovil Stanislav Sekela, který 
vytvořil letošní vizuál?
 Pavel: Standa je výborný 3D animá-
tor. Což je důležitý předpoklad, když 
chcete mít 3D vizuál. Zároveň ale víme, 
že má výtvarné cítění. Není „zaseknutý“ 
jen v 3D animaci, natočil například 
výborný stop-motion film Zápletka. 
A má na 3D CGI stejný pohled jako my – 
je to pouze nástroj a záleží až na tvůrci, 
jak s ním naloží.

V loňském roce proběhlo na Anifilmu 
Bussiness Bistro, letos se tato akce na-
zývá Animarket. Co se krom názvu 
změnilo, kdy a kde Animarket proběh-
ne a co od něj jako pořadatelé očeká-
váte? Je pro vstup potřeba speciální 
akreditace?
 Mirka: Business Bistro už v minu-
lém roce reagovalo na potřeby trhu – 
zvýšení práceschopnosti studentů 
a propojení studií v širokém pojetí ani-

mace. V jeden čas a na jednom mís-
tě se tedy setkala studia z animační/
game/VR/VFX oblasti. Platformu jsme 
ale přejmenovali na Animarket z toho 
důvodu, že jsme po zahajovacím roč-
níku uznali doslova za nutné, přizvat 
k součinnosti i studia mimo naši repub-
liku a udělat tak z akce mezinárodní 
platformu. Koncepčně máme do bu-
doucna další plány, tak si na to připra-
vujeme prostor.  Žádnému profesio-
nálu ani studentovi nechceme bránit 
v navázání spolupráce, a tak je páteční 
akce volně otevřená.

Co by neměli návštěvníci festivalu 
v Třeboni vynechat?
 Mirka: V rámci industry sekce 
festivalu stojí ještě za pozornost roz-
růstající se platforma Game Day, která 
má Indie Expo a konferenční část, na 
níž se nám letos podařilo získat např. 
tvůrce slavné hry Rain World nebo 
zazní úplně první veřejné uvedení 
vizuální stránky hry Kingdom Come: 
Deliverance.

Co ještě nabídne festival zájemcům 
o hry a virtuální realitu?
 Mirka: Součástí festivalu je opět 
Game a VR zóna, která bude otevřena 
po celou dobu festivalu v 1. patře Měš-
ťanské Besedy na Masarykově náměstí. 
Zahrát si v ní můžete jak hry z meziná-
rodní herní soutěže, tak se dívat na VR 
filmy nebo si vyzkoušet hry ve virtuální 
realitě. 

Když jsem se ze střední školy v Brně 
hlásila na FAMU, plno lidí mě od toho 
zrazovalo. Jenže když jsem zjistila, že 
kromě jiných pedagogů je tam taky 
paní, která animovala či režírovala po-
hádky jako Nils a divoké husy, Maxipes 
Fík, Krtek, věděla jsem, že tam chci jít 
a učit se od ní. Byly to pohádky mého 
dětství a naprosto jsem je milovala.
Nějakým zázrakem jsem udělala při-
jímací zkoušky a měla tu čest poznat 
paní Čihařovou blíž. Libuše Čihařová 
je nejenom legenda animovaného fil-
mu, ale také skvělý člověk. Moc děkuji 
za všechno, co mě naučila a jsem moc 
ráda, že jsem ji mohla poznat. 
Martina Mrázová (Vybíralová)

Díky jejímu pozitivnímu přístupu a vel-
ké podpoře jsem dostudovala FAMU 
i se dvěma malými dětmi. Naučila mě 
trpělivosti a vytrvalosti. 
Kristina Dufková

Paní Čihařová vnesla do školy elegan-
ci. Při jejím příchodu do učebny si dívky 
uvědomily ranní rozcuch a kluci si dáva-
li pozor na používání vulgárních výrazů. 
O to milejší bylo zjištění, že paní Čiha-
řovou nesmírně baví černý humor, po-

kud je dobrý. Mám ráda její spiklenec-
ký výraz při řešení nějakých legrácek, 
nebo při dodávání optimismu zhrouce-
ným studentům. Je jedním z pedagogů, 
kteří učení neberou jako nutný vedlejší 
příjem, ale velmi zodpovědně se snaží 
pochopit občas i přiblblé nápady svých 
studentů, aby v nich nezabili tvůrčí am-
bice. Velmi jí za to děkuji. 
Denisa Grimmová

Libuše Čihařová je pro mne inspirací 
nejen v pracovním, ale i osobním ži-
votě. Vedla většinu filmů, které jsem 
v průběhu studia na FAMU vytvořila. 
Přistupovala ke mně s velkým porozu-
měním a velkou mírou podpory. Po-
mohlo mi to najít při realizaci směr i ve 
chvílích bloudění. Za to jí patří velký 
dík. Sdílela se mnou zkušenosti s týmo-
vou spoluprací a tvorbou pro děti, což 
mě velice obohatilo a zřejmě ovlivnilo 
v tom, co teď dělám. Jsem velice vděč-
na osudu, že ji mohu znát. 
Kateřina Karhánková

Jsem opravdu pyšný, že mě Libuška Či-
hařová učila animovat a že jsem mohl 
pod jejím dohledem vytvořit několik fil-
mů. Vždy jsem z ní cítil velkou podporu,  

 
 
stejně jako zápal pro animovaný film. 
Nikdy jsem nezažil, že by při výuce vnu-
covala svůj pohled na téma či provede-
ní. Nad nikoho se nepovyšovala a své 
studenty vnímala jako umělce a autory 
sobě rovné. Libuška patří mezi peda-
gogy, kteří dokázali navázat se studen-
ty kamarádský vztah. Tykání mi poprvé 
nabídla, když jsem byl ve druhém roč-
níku. Celý vykulený jsem to s rozpaky 
odmítl. Tehdy ji bylo 74 let. Mimocho-
dem, abyste si udělali představu jaká 
je čiperná a obdivuhodná dáma, tak na 
ni prásknu, že před třemi lety cestova-
la po Brazílii a minulý rok si střihla Ka-
nadu. Kolik takových lidí znáte? Pro její 
zkušenosti, dobrotu, vzdělání a vitalitu 
se jí musím neustále obdivovat. 
Jan Bohuslav

Anifilm roste a neustále se vyvíjí
Mezinárodní festival animovaného filmu v Třeboni zaznamenal letos hned něko-
lik změn. Ta první, na kterou návštěvníci narazí hned po příjezdu, je přesun Akre-
ditačního centra a Guest servisu. Obojí se letos nově nachází v Krčínově ulici 51, 
nedaleko náměstí i zámku. Nově lze také rezervovat vstupenky na projekce přes 
mobilní aplikaci. Posílili jsme také projekce v Kině Aurora, které se letos stává pl-
nohodnotným festivalovým projekčním sálem. A co nového přináší festivalový pro-
gram jsme se zeptali programového ředitele Pavla Horáčka a koordinátorky indu-
stry programu Mirky Janičatové.

Během svého působení na pražské FAMU vychovala Libuše Čihařová, oceněná le-
tos Anifilmem Cenou za celoživotní přínos animovanému filmu, řadu nadějných 
tvůrkyň i tvůrců. Absolventi na to, jaká byla pedagožka a jak jejich tvorbu ovlivnila, 
vzpomínají v krátké anketě. Mnoho studentů, jejichž filmy paní Čihařová pedago-
gicky vedla, se postupně etablovalo jako úspěšní autoři – například Kateřina Kar-
hánková získala na loňském Anifilmu Zvláštní uznání za film Plody mraků.

Libuše Čihařová  
očima svých studentů

→  Kompletní článek naleznete na 
stránkách festivalu – www.anifilm.cz.
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