
Making of: Můj život Cuketky
16 30 — Schwarzenberský sál

Objevte společně s animátorem Eliem 
Chapuisem taje tvůrčího a technického 
procesu, který vedl k filmové adaptaci 
populární knihy, a zjistěte, jak probí-
hala výroba loutek a animace přímo 
během natáčení. Deset let boje kreati-
vity s omezeným rozpočtem nakonec 
přineslo první švýcarský animovaný 
film nominovaný na Oscara.

CGI v rukou proslulého studia JJ&M
20 30 — Loutkové divadlo

Přijďte si rozšířit představy o tom, jak 
může vypadat 3D počítačová anima-
ce. Holandský tvůrce Job Roggeveen 
z proslulého studia Job, Joris & Marie-
ke přestaví dnes večer nezaměnitelné 
filmy, které toto slavné trio vytvořilo. 
Mix krátkých grotesek, videoklipů či 
zakázek je ukázkou toho, že estetika 

„třidéčka“ nemusí vždy kopírovat pixa-
rovské blockbustery.

Počítačové hry patří dětem
15 30 — Schwarzenberský sál

Ano, každé dítě je schopné se díky 
počítačové hře hodně naučit. Prohra-
bávat se ale tucty herními tituly může 
být časově náročné, proto jsme předvý-
běr vizuálně krásných her, které mo-
hou rozvíjet potenciál vašich dětí, dali 
dohromady pod záštitou Mezinárodní 
soutěže nezávislých počítačových her. 
Více se o nich můžete dozvědět v před-
nášce Lukáše Kunce, a nebo si je za-
hrát ve festivalové Game zóně.

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

Festivalový stan
10 00 – 11 00 — Bajaja (Divadlo Víti Marčíka)
21 00 – 22 00 — Kalle
22 00 – 23 00 — Xavier Baumaxa

Pivovarský sklep
23 59 – 1 59 — Jimmy Pé

Tipy na dnešní den

Pavlína Řezníčková  
o neanimované animaci i velvyslancování

Na UMPRUM jste nastoupila v roce 
1963. Jak se tehdy učila animace? 
 No popravdě řečeno samotná ani-
mace se tam tehdy moc neučila. Sa-
mozřejmě jste měl možnost, kdybyste 
chtěli, ale my už jsme tak nějak líně 
počítali s tím, že dodáme k filmu režii 
a výtvarno, a pak budeme mít při ruce 
profesionála, který nám to zanimuje. 
Animátor, to byla tehdy vážená profese, 
které se lidi věnovali dvacet, třicet let, 
takže my jsme k nim měli velký respekt 
a nikdo z nás se moc do toho nehrnul. 
A ani tehdejší vedoucí ateliéru Adolf 
Hoffmeister se nepovažoval za žád-
ného experta kresleného filmu. Jeho 
motto bylo být hlavně originální, říkal 
nám, že jsme všichni géniové, a tak 
máme být originální.

Váš absolventský film Ilustrovaná žena 
podle Raye Bradburyho originální 
vskutku je…
 Mě tehdy štvalo u těch klasických 
kreslených filmů, že je to taková nala-
kovaná plocha. A mně se tehdy myslím 
podařilo docílit pomocí latexové bílé 
barvy, kterou jsem míchala s ostatníma 
barvami, že mají obrazy v Ilustrované 
ženě jakoby olejovou strukturu. A tím 
pádem nejdou vyloženě animovat, pro-
tože každý ten nátěr se pohne jinak. 
Šla jsem spíše cestou prolínání obra-
zů, čímž jsem zabila dvě mouchy jed-
nou ranou, protože jsem se vyhnula té 
vlastní nedokonalé animaci.
 
Vedle animace se Vás ale musím ze-
ptat i na Vaše působení jako velvy-
slankyně ČR ve Španělsku, to nemívá 
většina výtvarnic ve svém životopise…
 V roce 1971 jsem se vdala a 1975 
přestěhovala za manželem do Španěl-
ska. Tam jsem ilustrovala pro děti, ale 
občas nebetyčně hloupé texty. Dětské 

knížky nebylo to, po čem jsem toužila, 
ale prostě jsem se musela nějak živit. 
Do Prahy jsem se pak vrátila už roz-
vedená na návštěvu na Vánoce v roce 
1989, a protože jsem se znala s Václa-
vem Havlem a shodou okolností jsem 
přespávala v bytě u kamarádky, která 
bydlela pod ním, šla jsem mu nahoru 
blahopřát ke zvolení prezidentem a on 
dostal tenhle bláznivý nápad. Myslela 
jsem si, že si dělá legraci, říkala jsem 
mu, že se o politiku moc nezajímám, 
ale on na to: „Teď se nejedná o politiku, 
ale o záchranu národa!“ Tak jsem šla… 
zachraňovat národ. 

Pavlína Řezníčková natočila vedle svého absolventského filmu na UMPRUM Ilu-
strovaná žena, který uvádíme v sekci Opomenuté autorky české animace, také 
dva snímky v rámci Krátkého filmu Ušatá Cecílie a Masožravá Julie a spolupra-
covala také se Slovenskou televizí (Obyčajný príbeh a Ako sa Mišo oženil). Kromě 
toho se také stihla přestěhovat do Barcelony a po roce 1989 se stát na 5 let velvy-
slankyní ČSR a později ČR ve Španělsku.

Doprovodný program Game / VR Zone

→ Rozhovor připravila Eliška Děcká,  
kurátorka programu Opomenuté  
autorky české animace.

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Za finanční podpory

Měšťanská Beseda
na Masarykově náměstí

VR hry

VR kino

Kavárna

Hry z mezinárodní  
soutěže

ALZA
zóna

12 00 – 18 00 — vstup volný

Festivalový deník 3
Čtvrtek — 3. 5. 2018

 
Stáhněte si zdarma festivalovou apli- 
kaci a mějte program a informace  
o filmech vždy po ruce! Držitelé platné 
akreditace si navíc mohou po přihláše-
ní rezervovat přes aplikaci vstupenky.

Festivalový deník vydává a tiskne  
Anifilm  jako příležitostnou tiskovinu  
k festivalu Anifilm 2018.

Autoři textů — Malvína Balvínová,  
Miroslava Janičatová, Eliška Děcká
Překlady — Lukáš Wicha 
Komiks — Jan Saska, Vojtěch Kiss 
Design — Jan Šimsa

Android iOS

www.anifilm.cz



Mapa festivalových míst
Opomenuté autorky 
české animace

Jak naplno využít festivalovou akreditaci

Vaše cesta k animovanému filmu ved-
la oklikou, můžete ji trochu popsat?
 V roce 1971 mě vzal po vyhazovu 
z Mladého Světa (když jsem byla pro-
hlášena za Herostrata čsl. žurnalistiky/ 
do Krátkého filmu Kamil Pixa, kontro-
verzní postava československého filmu. 
Umožnil mi tam pracovat a taky se tak 
trochu schovat. Krátký film byl obrov-
ský monopol, zaměstnával komunisty 
i pro režim kontroverzní lidi, ale i ab-
solventy dokumentu. Posadili mě do 
sklepa, kde se  zpracovávala tzv. filmo-
vá kukátka, televizní program Hovoří-
me o filmu. Naučila jsem se tam stříhat. 
Později jsem kolegům ze skupiny doku-
mentu začala psát komentáře. Postup-
ně se ze mě stal rutinér. Věděla jsem 
přesně, co se kam časově vejde, měla 
jsem v sobě vlastní hodiny v podstatě  
animační. Animovaný film mě lákal, 
pracovali pro něj  výtvarné špičky. Byl 
podmanivý,  apolitický.

Námět Versusu byl na rok 1988 hodně 
originální…
 Nějaký čas už žila Ostrava, Marie 
Rottrová zpívala soul. Poslouchala 
jsem Scorpiony, vznikl Citron s Radi-
mem Pařízkem. Chodila jsem na roc-
kové koncerty, proto taky dneska tak 
špatně slyším (smích). Pařízek mi pro 
Versus, který jsem dokončila v roce 
1992, složil tu pseudomuziku,  pomohl 
se zachycením rituálu rockového kon-
certu jak to dnes běžně známe...

Versus ale zdaleka není o lásce k rock- 
ové hudbě…
 Je to film o lásce. Podle mě před-
běhl dobu. Je o tom, že muži vypada-
jí jako ženy a ženy jako muži. Ženy ve 
Versusu jsou mužatky, které hrají tvrdý 
pseudoboxerský mač. Obstarožní zpě-
vák před amfiteátrem fanoušků má 
paruku, náušnice a nalepené řasy. Ale 
stejně jsou to nakonec muž a žena,  
 

 
kteří se milují. Saudka téma chytlo. Za-
čal si hned sám pro sebe kreslit různé 
svalnaté ženské figury s ježky na hlavě. 
O tomto filmu dnes nikdo neví. Slavná 
česká animovaná studia byla bohužel 
už v koncích. Trvalo hodně dlouho než 
se Versus dokončil. Všimnětě si ovšem 
excelentní práce animátorů. Vše ručně, 
compy nebyly!

Miroslava Humplíková o Citronu,  
Kájovi Saudkovi a lásce
Miroslava Humplíková vystudovala žurnalistiku a pracovala  jako reportérka 
časopisu Mladý svět. Po roce 1968  z redakce musela odejít. Od roku 1971 ano-
nymně pracovala jako scenáristka a režisérka v Krátkém filmu Praha. Mimo jiné 
natočila v roce 1985 Kroniku krysaře o natáčení filmu Jiřího Barty nebo o rok 
později dokument Lááásky Jiřího Brdečky. Na Anifilmu můžete vidět její autor-
ský snímek Versus – její jediný kreslený počin. O filmu, který kreslil Kája Saudek, 
dnes téměř nikdo neví.

1 — Festivalové centrum, shop, café
2 — Divadlo J. K. Tyla
3 — Loutkové divadlo
4 — Kino Světozor
5 — Měšťanská beseda
6 — Hotel Zlatá Hvězda
7 — Schwarzenberský sál
8 — Zámecká kavárna
9 — Festivalový stan
10 — KC Roháč
11 — Kino Aurora
12 — Večerní open-air projekce
13 — Dům Štěpánka Netolického
14 — Zámecká galerie
15 — Infopoint festivalu
16 — ENKI
17 — Seladon
18 — Fire Foodtruck
19 — Zbrojnice – Pivovarský sklep
20 — Zámecká půda
21 — Čestný dvůr zámku
22 — Sportovní hala
23 — MINT Market
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Festivalovou aplikaci ANIFILM 2018 si můžete zdarma stáhnout do svých telefonů 
(viz odkazy na zadní straně Fetivalového deníku) a mít neustále kompletní pro-
gram festivalu u sebe. Pro využívání všech funkcí aplikace včetně pohodlné rezer-
vace vstupenek je potřeba používat login do naší festivalové databáze Eventival 
a vyzvednout si svou akreditaci ve Festivalovém centru v Třeboni. Ve festivalové da-
tabázi jste již registrováni, ale ne všichni znáte svůj login – informace o tom, jak se 
login a heslo dozvědět, přišla těsně před festivalem do vaší e-mailové schránky.

Pátek 4. 5. — 17 30 — Kino Světozor (projekce s diskusí)
Neděle 6. 5. — 14 30 — Kino Světozor

Na Anifilm se každoročně sjíždějí tvůr-
ci z celého světa, a protože Třeboň 
není právě rozlehlé město, je celkem 
pravděpodobné, že se s některými 
z nich během festivalu potkáte. Mů-
žete tu narazit například na spolure-
žisérku celovečerního filmu S láskou 
Vincent Dorotu Kobielu, na tvůrce, jež 
se podíleli na filmu Wese Andersona 
Psí ostrov (Elie Chapuis, Ben Adler), 
ale třeba i na držitele Oscara Chrise 
Landretha. Do Třeboně přijeli i specia-
listé na 3D počítačovou animaci  Faiy-
az Jafri (USA) a Job Roggeveen z pro-
slulého studia Job, Joris & Marieke. 
Obrovskou senzaci vyvolala revoluční 
technika použitá v soutěžním filmu 
Hnus (Ugly), kterou osobně představí 
tvůrce Nikita Diakur. Potkat tu ale mů-
žete i někdejšího vedoucího animáto-
ra ze studia Pixar Riche Quade, který 
pracoval na přelomových filmech jako 
jsou Toy Story: Příběh hraček, Úžasňá-
kovi nebo Příšerky s.r.o.. 

Animátoři využívají virtuální realitu  
např. pro podpoření myšlenky již 
vzniklého díla (Nothing Happens Mi-
chelle a Uri Kranota), nepostradatelné 
místo má ale toto médium v architek-
tuře nebo lékařství. Když se na VR fil-
my díváte, na jakém principu fungují? 
Postavy ve filmu se snaží napodobovat 
vaše pohyby i gesta, které podvědomě 
děláte, když virtuální svět poznáváte. 
Výsledkem je tak imitace skutečného 
světa, k němuž navážete vztah tím, že 
jste nedílnou součástí děje.

Nenechte si ujít dnešní koncert ve Fes-
tivalovém stanu. Xavier Baumaxa totiž 
působí častěji na severu Čech, v jiho-
české Třeboni ho jen tak neuvidíte –  
a hlavně neuslyšíte. Na druhou stranu 
ale geografický a mezigenerační pře-
sah tohoto hudebníka, vymykajícího 
se všemu, co si dovedete představit, 
neustále roste. Své písně skládá zpra-
vidla při rytmických činnostech typu 
sekání dříví, máchání křovinořezem, 
zatloukání hřebíků hundrtfýrcych – 
stovek, kopání ilegálních trativodů, 
přejíždění středové dálniční přerušo-
vané čáry a to hlavně v noci, cvakání 
zuby po přejetí dvojité nepřerušované 
čáry a to hlavně nad ránem apod.

Koho v Třeboni potkáteXavier Baumaxa v TřeboniJak funguje 
virtuální realita?

V průběhu 60., 70., a 80. let absolvova-
lo především na UMPRUM hned něko-
lik mimořádných výtvarnic a autorek, 
kterým se podařilo natočit většinou 
pod křídly tehdejšího Krátkého filmu 
jeden, dva či výjimečně i více krátkých 
autorských animovaných filmů, aby 
však vzápětí z nejrůznějších ať už po-
liticko-společenských (jako například 
listopad 1989 a následný rozpad Krát-
kého filmu) či osobních důvodů opus-
tily oblast animované tvorby a vydaly 
se ve svých životech jinými profesními 
směry. A že se mnohdy jedná o život-
ní osudy velmi zajímavé a nečekané 
svědčí i životopisy některých autorek 
zařazených do mimořádné kurátorské 
projekce letošního Anifilmu.


