
Jaká tabu skrývá Teherán?
20 00 — Kino Aurora

Odvážná sonda do současné íránské 
společnosti. Rotoskopický, realistický 
až naturalistický snímek sleduje osu-
dy několika postav, které se dostávají 
do rozporu s přísným náboženským 
právem. Aktuální a svým sdělením na-
léhavý snímek byl uveden na festivalu 
v Cannes a získal cenu za nejlepší de-
but na festivalu v Jeruzalémě.

100 let našich dějin v animaci
16 30 — Kino Světozor

Anifilm se přidal k dalším subjektům, 
institucím a akcím, jež nějakým způso-
bem slaví či reflektují stoleté výročí od 
založení Československa. Ve spoluprá-
ci se slovenským festivalem Fest Anča 
jsme připravili pásmo krátkých filmů, 
které vystihují přelomové události naší 
historie mnohdy lépe, než desítky stran 
dějepisných učebnic.

Kterou hru si zahrát?
13 00 — Schwarzenberský sál

Přijďte se seznámit s těmi nejzajíma-
vějšími nezávislými hrami uplynulého 
roku. Jakub Dvorský, zakladatel čes-
kého studia Amanita Design, ve své 
přednášce představí nové autorské hry, 
které mezi silnou konkurencí vynikají 
zejména svým výtvarným zpracováním.

Rozhovor s Jakubem čtěte na straně 2 →

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 — Vodnická pohádka
13 30 – 14 30 — Objev svého vnitřního tvora!
17 00 – 19 00 — Beat Saber turnaj
21 00 – 22 00 — Role
22 00 – 23 00 — Cold cold nights

Pivovarský sklep
23 59 – 1 59 — Unizone crew

Tipy na dnešní den

Jak jste se vůbec dostala k Vaší  
drátěné tvorbě? 
 Už v roce 1970 jsme na UMPRUM 
jako jedni z prvních mohli dělat u pro-
fesora Hoffmeistera také instalace. 
V době, kdy to ještě tak moc nefrčelo 
ani ve světě, se pak celá Praha chodi-
la dívat na naše práce. Pamatuji si, že 
hned v druhém ročníku jsme měli téma 
Karel Jaromír Erben a já jsem tehdy 
udělala svou úplně první drátěnou hla-
vu, do té jsem nainstalovala živou kytici 
a pan profesor mi dal za ni ateliérovou 
cenu už ve druhém ročníku, což bylo 
pro mě velké ocenění. Jenže pak byl Ho-
ffmeister ze školy odejit a nastala tvrdá 
normalizace. Zakázali nám instalace 
a já už vůbec nemohla dělat s drátem, 
protože to mělo konotace na ostnatý 
drát a uzavřené hranice, prostě šlus.

Film Bílé sny, kde propojujete anima-
ci právě s touto drátěnou tvorbou, ale 
vznikl až v roce 1987, proč?
 Dlouho jsem chtěla spojit drát 
s animací, jenže bylo těžké, aby to za 

totality někde dramaturgie schválila. 
Pak jsem ale uspěla v ostravském stu-
diu Prometheus, kde byl šikovný dra-
maturg Aujezský, který vymyslel, že se 
film napasuje na rok invalidity (smích). 
Příběh byl „jakože“ o slepé dívce 
(Chantal Poullain), jenže ta slepota ve 
filmu byla spíše moje vnitřní duševní 
slepota, reflektující, jak jsem se za nor-
malizace přestěhovala do Brna, nikoho 
tam neznala, byla zavřená v paneláku 
a mohla si jen dělat na vlastních vě-
cech. S invaliditou to nemělo nic spo-
lečného, ale muselo se to tak nastrojit, 
aby to dramaturgie schválila.
 
To Váš rozverný seriál pro děti Emil 
Pampúšik je o dost veselejší…
 Ano, kamarádila jsem se hodně 
s Aloisem Mikulkou, a tak jsem se ho 
dovolila, že bych sepsala podle jeho 
skvělých příběhů scénář. Natočilo se 
celkem sedm dílů a myslím, že se to 
opravdu povedlo a funguje to dobře 
i pro dospělé. Je jen škoda, že existuje 
scénář i na kompletní další sérii, kte-

rou ode mě studio dokonce i odkoupilo. 
Jenže tehdy se zrovna dělilo Českoslo-
vensko a Slovenská televize najednou 
změnila podmínky, že musím točit na 
Slovensku se slovenským štábem za 
slovenské peníze, bez cestovného, diet 
a hotelů. Jenže já měla celý svůj tým, se 
kterým jsem dělala první řadu, v Pra-
ze. Tak jsem to obrečela a řekla, že ne. 
Takže vlastně s koncem Českosloven-
ska skončila i moje animační kariéra.

Doprovodný program Game / VR Zone

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Za finanční podpory

Měšťanská Beseda
na Masarykově náměstí

VR hry

VR kino

Proměna VR

Kavárna

Hry z mezinárodní  
soutěže

ALZA
zóna

12 00 – 18 00 — vstup volný

Blanka Šperková o animaci, 
drátech a totalitní dramaturgii
Blanka Šperková je nejen uznávanou autorkou animovaných filmů (viz např. 
čestná medaile Albína Brunovského Za významný přínos animovanému filmu na 
Bienále animácie Bratislava, 2012), ale také originální umělkyní experimentu-
jící s drátem, inspirovanou dávnou tradicí slovenských dráteníků. Na Anifilmu 
uváděný snímek Bílé sny spojuje právě oba tyto její zájmy. A (nejen) dětští diváci 
se mohou těšit i na její večerníčkový seriál Emil Pampúšik s Mariánem Labudou 
v hlavní roli.

Festivalový deník 5
Sobota — 5. 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



Nesmíte vynechat: GAME DAY — 5.– 6. května 2018
Konferenční část

Sobota 5. května 
Schwarzenberský sál 
11 00 — Kingdom Come: Deliverance – Estetika hry a 3000 duší / M. Podprocký, M. Hoz 
13 00 — Indie Menu II: Výtvarné hry z Mezinárodní soutěže / Jakub Dvorský 
14 30 — Animační proces ve hře Rain World / J. Jakobsson, J. Therrien 
17 30 — Jak tvořím hry já / Ricky Haggett 

Neděle 6. května 
11 00 — Festivalový stan / Meet the Geeks 

Schwarzenberský sál
10 00 — Umění a řemeslo – Jak State of Play tvoří herní světy / Luke Whittaker 
12 30 — Lekce z šarlatánství: Pitva Wunderdoktora / K. Kopka, P. Feller 
13 30 — Autorské hraní: Mashinky / Jan Zelený 
14 30 — TheatreVR – každý může být hercem / Jindřich Skeldal

Indie Expo 

Zahrajte si hry nezávislých herních vý-
vojářů a poznejte jejich tvůrce v příze-
mí Měšťanské Besedy na Masarykově 
náměstí, a to 5. května od 10–18 hodin  
a 6. května od 10 do 17 hodin.

Na počin studia Warhorse netrpělivě 
čekala světová veřejnost, a to přesto, 
že titul zpracovává regionální téma. 
Období husitských válek se ale uká-
zalo jako atraktivní také v zahraničí. 
Autoři Kindom Come avizovali sna-
hu o maximální historickou přesnost, 
jaká je ale skutečnost? I přesto, že hra 
bude sloužit jako výukový materiál na 
školách, její tvůrci vám poodhalí, kde 
popustili uzdu své fantazii. Kingdom 
Come je nejdražší hra v české historii.

11 00 — Schwarzenberský sál

Dnes budou mít festivaloví návštěvní-
ci, jejichž zájmem či specializací je 3D 
počítačová animace, zcela ojedinělou 
příležitost setkat se s někdejším ve-
doucím animátorem proslulého stu-
dia Pixar. Rich Quade v rámci svého 
programu Co mě přivedlo do Pixaru 
a vývoj animačního oddělení během 
tvorby Příběhu hraček vylíčí svou kari-
éru a popíše, jak na tom byl americký 
animační průmysl koncem osmdesá-
tých let. Společnost Pixar tehdy bu-
dovala své studio zaměřené na nové 
médium úplně od základů a hledala 
novou strukturu. Organizaci animační-
ho oddělení ovlivnila řada technických, 
logistických, ale i filozofických faktorů.

16 00 — Schwarzenberský sál

Dnes čeká na děti opravdový zážitek: 
hravá a zcela originální dílna, jejímž 
cílem je objevovat své vlastní vnitřní 
tvory. A objeví je každý, kdo ve 13 30 na-
vštíví Festivalový stan. Skvrnitý chobot-
natec Nolip Nop, mihotavá krasavice 
Svítná Filiška a chocholkovitý okřídle-
nec Dlouhý doručník, to jsou hlavní hr-
dinové hudebního filmu, který dětem 
pomůže nahlédnout do jejich nitra. 
Tvorové sami vám poví, jak vypadají, 
co rádi dělají a jak je vyrobit! Lektorka 
Ester Nemjóová je absolventkou Ateli-
éru filmové a televizní grafiky na VŠUP. 
Věnuje se malbě obrazů, animované-
mu filmu, grafice, keramice i hudbě.

Kingdom Come: Deliverance  
první veřejné vystoupení 
výtvarníků hry

Děti, objevte  
svého vnitřního tvora! Kariéra v Pixaru

Na Anifilmu jsme otevřeli soubornou 
výstavu s názvem Herní světy: další le-
vel české animace. Jak osobně ty vní-
máš jev, že se hry dostávají z počítačů 
do galerií? 
 Myslím, že hry patří hlavně na 
počítače, konzole a mobilní zařízení 
a všude tam, kde se hráčům příjemně 
hraje, ale klidně i na výstavu. Pronikaní 
her do galerií ale vnímám obecně jako 
důkaz, že se tento stále relativně mladý 
obor dostává do širšího povědomí a že 
jsou hry konečně přijímány jako plno-
hodnotné umělecké médium. Myslím, 
že to může i povzbudit některé výtvar-
níky, animátory, volné umělce, spiso-
vatele nebo designéry, aby se s hrami 
lépe obeznámili, zjistili, jak neuvěřitel-
né možnosti vyjádření nabízejí a pak se 
sami pustili do vytváření her, které po-
sunou už známé možnosti zase o kou-
sek dál. 

Jak je pro tebe jako kurátora Meziná-
rodní soutěže nezávislých počítačo-
vých her každoročně náročné nachá-
zet opravdu ty zajímavé tituly mezi 
kopou toho, co denně vychází?
 Her vychází opravdu hodně a dob-
ře se mezi nimi orientovat je čím dál 
těžší. Snažím se pravidelně sledovat 
herní média a festivaly a vybírat si, co 
mě zaujme. Mě baví právě indie hry, 

které přináší zajímavý svět a mají origi-
nální vizuální zpracování a v průběhu 
roku si dělám seznam a tyto hry i hraji. 
Pochopitelně mě vždy spousta zajíma-
vých titulů unikne. Seznam nominova-
ných her ale nesestavuji sám a tak vý-
sledek je prostě trochu chaotický výběr 
toho, co nás za poslední rok zaujalo, 
ale jako základ pro lidi, kteří hry nesle-
dují, to myslím poslouží dobře.
 
Jak si mezi zahraničními tituly stojí 
domácí scéna?
 Česká herní scéna za světovou na-
štěstí nijak nezaostává. U nás je velké 
množství studií od úplně malých až po 
velká AAA studia, která tvoří skvělé hry 
a slaví s nimi úspěch na globálním trhu. 
Co by se mohlo podle mě zlepšit je ko-
munikace herních studií mezi sebou, 
užší propojení vývojářů s akademickou 
a kulturní sférou. Myslím, že to by bylo 
všestranně přínosné, ale už se to taky 
pomalu děje. 

Co osobně tebe při hraní hry zajímá? 
Pamatuješ si, že by tě vyloženě někte-
rá „dostala“ (hra)?
 Mám rád velmi silnou atmosféru ve 
hrách a když všechny aspekty hry doko-
nale zapadají do sebe a tvoří intenzivní 
celek. Myslím tím, když výtvarná strán-
ka, hudba, příběh a herní design per-

fektně podporují hlavní myšlenku hry. 
Taky mám rád určitou míru nedořeče-
nosti a nejistoty, která povzbuzuje fan-
tazii hráče. Za posledních několik let 
mě opravdu „dostaly“ třeba hry INSIDE, 
Journey, Proteus, The Witness, Stanley 
Parable nebo This War Of Mine.

Herní titul CHUCHEL studia Amanita 
Design nedávno získal prestižní oce-
nění na IGF (San Francisco). Jak to  
děláte, že se vám stále tak daří?
 Výhra na IGF je pro nás další po-
tvrzení, že něco děláme pořád dobře 
i když to pokaždé děláme trochu ji-
nak. Máme v plánu pokračovat v tvorbě 
menších her, které jsou osobité a ne-
sou silný autorský rukopis. Přitom ta-
kových autorů je u nás v Amanitě už víc, 
není to studio jednoho designéra, ale 
jsme otevření i novým lidem.

Jakub Dvorský: Hry jsou konečně přijímány  
jako plnohodnotné umělecké médium
Výraznou osobností světa artových počítačových her je Jakub Dvorský,  
který mimo jiné vybíral hry do naší mezinárodní soutěže.

Letní kino na Masarykově náměstí
Foto — René Volfík


