
i n d u s t r y  p r o g r a m m e

i n t e r n at i o n a l  f e s t i v a l  o f  a n i m at e d  f i l m s



ÚTERÝ / TUESDAY  1/5 STŘEDA / WEDNESDAY  2/5
Hvězda

 12.30–13.15 
vaf: slavnostní zahájení
vaf: opening session

 13.15–14.00 
slovenská a maďarská animace na vafu 
slovakia and Hungary at vaf

Loutkové divadLo / PuPPet tHeatre

 15.00–15.15 
polská animace na vafu 
poland at vaf

 15.15–18.45 
vaf: soutěž krátkých filmů ve vývoji 
vaf: pitching Competition – short films

Hvězda i.

 9.00–9.15 
slovinská animace na vafu 
slovenia at vaf

 9.15–10.30 
vaf: media Creative europe – Jak zažádat  
o podporu televizního projektu 
vaf: media Creative europe – filling the tv 
programming application

ScHwarzenberSký SáL / ScHwarzenberg HaLL 

 10.00–12.00 
petr vítek (CZ)
nové kino 2018–19
new Cinema 2018–19

 15.00–16.30 
nikita diakur (de)
Šeredný styl a dynamická animace 
ugly looks and dynamic animation

 18.00–19.30 
robin Cooper (usa)
Klasické umění a jeho význam pro počítačovou 
animaci 
art background and how useful classical  
art is in Cg

Loutkové divadLo / PuPPet tHeatre

 15.00–15.15 
Česká animace na vafu
Czechia at vaf

 15.15–18.15 
anifilm +vaf: 
soutěž celovečerních filmů ve vývoji 
anfilm +vaf:  
pitching Competition – feature films

FeStivaLový Stan / FeStivaL tent

 13.30–14.30 
setkání s tvůrci 
meet the filmmakers

pRogRAm



ČTVRTEK / THURSDAY  3/5

SchwarzenberSký Sál / Schwarzenberg hall 

 12.30–14.00 
Jan Brukner (CZ)
Virtuální realita – neomezený prostor pro tvorbu
Virtual reality – unlimited creative space

 15.30–16.30 
Lukáš Kunce (CZ)
Indie menu I: Hry pro děti v MS 
Indie menu I: Games for children in the IC

 16.30–18.00 
Elie Chapuis (CH)
Making of Můj život Cuketky 
Making of Ma vie de Courgette

 18.30–20.00 
Chris Landreth (USA)
Masterclass: I kdybych měl jít údolím…
Masterclass: Though I walk through the valley…

loutkové divadlo  / PuPPet theatre

 9.30–12.15 
VAF: Soutěž seriálů a TV speciálů ve vývoji
VAF: Pitching Competition – Series / TV Specials

 17.30–18.30 
VAF: Vyhlášení vítězů 
VAF: Award Ceremony

 20.30–22.30 
Job Roggeveen (NL)
Jak vznikají 3D filmy studia 
Job, Joris and Marieke
How Job, Joris & Marieke 3D films are made

Měšťanská Beseda

 20.00–22.00 
Anifilm Industry Event  
(pouze pro zvané / by invitation only)

FeStivalový Stan / FeStival tent

 13.30–14.30 
Setkání s tvůrci
Meet the Filmmakers

pRogRAmmE



 19.00–20.00 
Rob Carr (UK)
Zvukový design: víc než jen “břink, buch, prásk“
Audio Design: More than just ‘Pew Pew Pew’

loutkové divadlo / PuPPet theatre

 19.00–21.00 
Faiyaz Jafri (NL)
Program porotce: Faiyaz Jafri – Digitální dialekt 
Jury Programme: Faiyaz Jafri – Digital Dialect

MěšťanSká beSeda

 10.00–10.30 
Animarket: zahájení & procházka mezi stánky 
Animarket: Opening & A guided tour of the 
stands

 10.00–18.00 
AnimArket 

 15.00–15.30 
Pavel Dobrovský (CZ)
Animarket: procházka mezi stánky
Animarket: A guided tour of the stands
FeStivalový Stan / FeStival tent

 13.30–14.30 
Setkání s tvůrci / Meet the Filmmakers

 15.00–16.00 
Gene Deitch (USA/CZ)
Autogramiáda: Z lásky k Praze
Book signing session: For the Love of Prague

důM štěPánka netolického,
MaSarykovo náMěStí / MaSaryk Square

 17.00–18.00 
Vernisáž výstavy: Herní světy 
Exhibition opening: Game Worlds

kino Světozor / Světozor cineMa

 17.00–19.00 
Eliška Děcká (CZ)
Kulatý stůl: Opomenuté autorky české animace 
Round table: Forgotten directors of Czech anima-
tion

Pivovar / brewery

 20.00–22.00 
Game Day zahájení (pro zvané) 
Game Day opening (by invitation only)

pÁTEK / FRIDAY  4/5

SchwarzenberSký Sál / Schwarzenberg hall 

 10.00–11.30 
K. Kerekesová, A. Gregorčok, B. Šíma, T. Mikuľak, 
M. Hradský (SK)
Seriál Websterovci: ako sme vytvorili vlastnú sieť
The Websters: How we created our own net

 12.00–13.00 
Maria Procházková (CZ), Pavel Mandys (CZ)
Magnesia Litera animovaná: povídání o tom, jak 
animace pomáhá knihám (a naopak)
Magnesia Litera animated: A talk on how  
animation helps books (and vice versa)

 13.30–15.00 
Ben Adler (FR), Elie Chapuis (CH)
Making of Psí ostrov / Making of Isle of Dogs

 15.30–17.00 
Rich Quade (USA)
Pár poznámek k animaci postav
Some thoughts on character animation

 17.30–19.00 
Aylish Wood (UK)
3D animace vody – case study Moana 
Making waves in Moana
(the history of CG animated water)



SoBoTA / SATURDAY  5/5 NEDĚLE / SUNDAY  6/5

SchwarzenberSký Sál / Schwarzenberg hall 

 10.00–11.00 
David Kubec (CZ)
Vznik sbírky animované tvorby v AJG / An ani-
mation collection of the Aleš South Bohemian 
Gallery

 11.00–12.30 
Mikuláš Podprocký (CZ), Michal Hoz (CZ)
Kingdom Come: Deliverance – estetika hry 
a 3000 duší / Kingdom Come: Deliverance –  
the game’s aesthetics and 3,000 souls

 13.00–14.00 
Jakub Dvorský (CZ)
Indie Menu II: Výtvarné hry z MS 
Indie Menu II: Visual Art in the IC

 14.30–15.30 
Joar Jakobsson (USA), James Therrien (USA)
Animační proces ve hře Rain World
The Rain World Animation Process

 16.00–17.30 
Rich Quade (USA)
Co mě přivedlo do Pixaru a vývoj animačního 
oddělení během tvorby Příběhu hraček  
My path to Pixar, and the development of the 
animation department during Toy Story

 17.30–18.30 
Ricky Haggett (UK)
Jak tvořím hry já
How I Make Games

MěšťanSká beSeda

  10.00–18.00 
GAME DAy: INDIE ExPO

FeStivalový Stan / FeStival tent

 11.30–12.30 
Kamila Boháčková (CZ), Eliška Děcká (CZ)
Animasofie: uvedení českého překladu knihy 
Animasophy: Presentation of Czech translation  
of the book

 15.00–16.00 
Setkání s českými tvůrci  
Meet the Czech Filmmakers

SchwarzenberSký Sál / Schwarzenberg hall 

 10.00–11.00 
Luke Whittaker (UK), Umění a řemeslo  
Jak State of Play ručně tvoří herní světy / Art 
and Craft – How State of Play build videogame 
worlds by hand

 12.30–13.30 
Konstantin Kopka (DE), Philip Feller (DE)
Lekce šarlatánství: pitva Wunderdoktora 
Lessons in Quackery: A Wunderdoktor post-mortem

 13.30–14.30 
Jan Zelený (CZ), 
Autorske hraní / Authorial gaming: Mashinky

 14.30–15.30 
Jindřich Skeldal (CZ)
TheatreVR – každý může být hercem 
TheatreVR – anyone can be an actor

loutkové divadlo / PuPPet theatre

 10.30–11.30 
Dorota Kobiela (PL), Making of S láskou Vincent / 
Making of Loving Vincent

MěšťanSká beSeda

 10.00–17.00 
GAME DAy: INDIE ExPO

FeStivalový Stan / FeStival tent

 11.00–12.00 
Meet the Geeks
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VAF Třeboň has grown into a plat-
form where producers can build 
networks among themselves and 
with CEE region broadcasters, 
present new talents and their 
creative work for EU producers 
and help find financing and dis-
tribution for their projects. Come 
and meet Slovak and Hungari-
an film professionals.

Z Visegrad Animation Fóra vy-
rostla platforma, která umožňuje 
producentům navazovat důležité 
kontakty mezi sebou, setkávat 
se zástupci různých televizních 
společností a s dalšími filmovými 
profesionály. Právě zde se také 
každoročně představují noví 
nadějní tvůrci, ukazují svoji tvorbu 
evropským producentům a zajiš-
ťují si financování a distribuci pro 
své projekty. přijďte se seznámit 
s filmovými profesionály ze 
Slovenska a maďarska.

12.30–13.15 
VAF Třeboň 2018: slavnostní zahájení
VAF Třeboň 2018: opening Session

Visegrad Animation Forum patří 
k nejvýznamnějším platformám 
profesionálů z oboru animace ve 
střední a východní Evropě. VAF 
zahrnuje řadu iniciativ, které si kla-
dou za cíl posílit animační průmysl 
v těchto zemích.
Mezinárodní akce pro filmové 
profesionály Visegrad Animation 
Forum se koná již po šesté. Jako 
tradičně bude jeho jádrem soutěž 
animovaných projektů ve vývoji ve 
dvou kategoriích – Krátký film a Se-
riál / TV speciál. Novinkou v tomto 
roce je soutěž chystaných celove-
černích animovaných projektů.

The Visegrad Animation Forum is 
one of the leading platforms for 
animation professionals in Central 
and Eastern Europe. The VAF inclu-
des a number of initiatives aimed 
at strengthening the animation 
industry in these countries.
This international event for film 
professionals has entered its 6th 
edition. Traditionally, the most im-
portant part of the programme is  
a pitching competition for projects 
in development in two catego-
ries – Short Films and Series/TV 
Specials. A brand new element this 
year is a pitching competition of 
Feature Films.

13.15–14.00 
Slovenská a maďarská animace na VAFu
Slovakia and Hungary at VAF

HVěZDA
anglicky / in English

HVěZDA
anglicky / in English

úTERý 1/5
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Jedním z cílů mezinárodní platfor-
my Visegrad Animation Forum je 
podporovat mladé profesionály 
a pomáhat jim realizovat jejich 
animované projekty tím, že jim 
poskytne prostor pro navazování 
spolupráce se zkušenými profesi-
onály z různých zemí a příležitost 
k vybudování mezinárodní sítě 
kontaktů. V soutěži se utká cel-
kem jedenáct krátkých filmů ve 
vývoji. Každý tým bude mít deset 
minut na představení svého příbě-
hu, nápadu a budoucího animova-
ného filmu obecenstvu složenému 
z potenciálních partnerů, koprodu-
centů a dalších profesionálů.

The Visegrad Animation Forum 
is also an international platform 
with the goal of supporting 
young professionals while helping 
them to develop their animati-
on projects with experienced 
international professionals, and to 
help them create an international 
network. Eleven short films in de-
velopment will participate in the 
VAF Třeboň pitching competition 
and compete for several awards. 
Every team will get ten minutes to 
present their story, idea and futu-
re animation film for an audience 
of potential partners, co-produ-
cers and other professionals. 

15.15–18.45 
VAF: Soutěž krátkých filmů ve vývoji 
VAF: pitching Competition – Short Films

VAF Třeboň has grown into a plat-
form where producers can build 
networks among themselves and 
with CEE region broadcasters, pre-
sent new talents and their creative 
work for EU producers and help 
find financing and distribution for 
their projects. Come and meet 
polish film professionals.

Z Visegrad Animation Fóra vy-
rostla platforma, která umožňuje 
producentům navazovat důležité 
kontakty mezi sebou, setkávat 
se zástupci různých televizních 
společností a s dalšími filmovými 
profesionály. Právě zde se také ka-
ždoročně představují noví nadějní 
tvůrci, ukazují svoji tvorbu evrop-
ským producentům a zajišťují si 
financování a distribuci pro své 
projekty. přijďte se seznámit  
s filmovými profesionály  
z polska.

15.00–15.15 
polská animace na VAFu 
poland at VAF 

TUESDAY 1/5 

LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky / in English

LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky / in English
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A hands on workshop with Sabine 
Minniti, Manager of TV program-
ming support scheme will give 
practical insights and take in 
questions on filling the applicati-
on for Creative Europe Media TV 
programming. Many of you have 
already filled this application for 
one part of the MEDIA scheme we 
Europeans have put in place to 
support our film and TV industry 
or you hopefully will do so shortly. 
Be most welcome to come ask 
questions and share your experi-
ence, hints and insights.

Sabine Minniti, ředitelka progra-
mu pro podporu televizních pro-
jektů, vám na tomto praktickém 
workshopu poskytne užitečné 
informace a zodpoví vaše otázky 
týkající se podávání žádosti do 
programu podpory televizních 
projektů v rámci programu Krea-
tivní Evropa MEDIA, jehož cílem je 
podporovat filmovou a televizní 
tvorbu. Mnozí z vás již tuto žádost 
jistě do některé ze sekcí progra-
mu MEDIA podali, nebo se právě 
chystáte. Tak jako tak se přijďte 
zeptat na cokoli, co vás zajímá, 
nebo se podělit o své zkušenosti, 
poznatky a rady.

9.15–10.30 
Kreativní Evropa mEDIA: Jak zažádat o podporu 
televizního projektu / mEDIA Creative  
Europe: Filling the TV programming Application

VAF Třeboň has grown into a plat-
form where producers can build 
networks among themselves and 
with CEE region broadcasters, pre-
sent new talents and their creative 
work for EU producers and help 
find financing and distribution 
for their projects. Come and meet 
Slovenian film professionals.

Z Visegrad Animation Fóra vy-
rostla platforma, která umožňuje 
producentům navazovat důležité 
kontakty mezi sebou, setkávat 
se zástupci různých televizních 
společností a s dalšími filmovými 
profesionály. Právě zde se také 
každoročně představují noví 
nadějní tvůrci, ukazují svoji tvorbu 
evropským producentům a zajiš-
ťují si financování a distribuci pro 
své projekty. přijďte se seznámit 
s filmovými profesionály ze 
Slovinska.

9.00–9.15 
Slovinská animace na VAFu 
Slovenia at VAF

HVěZDA I.
anglicky / in English

HVěZDA I.
anglicky / in English

STřEDA  2/5
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Celovečerní filmy vzbuzují obrov-
ský zájem diváků i tvůrců. Přesto-
že jsou kreativní počiny ze zemí 
s nízkou produkční kapacitou 
často přijímány s nadšením a je-
jich tvůrci jsou žádaní, celá střední 
a východní Evropa se stále potýká 
s citelným nedostatkem nástrojů 
a know-how v oblasti produkce, 
koprodukce a distribuce celove-
černích filmů. A právě proto VAF 
ve spolupráci s festivalem Ani-
film a nově založenou platformou 
CEE Animation letos představí 
zbrusu novou lahůdku: pitchin-
govou soutěž pro připravované 
celovečerní animované filmy.

Feature films captivate great inte-
rest of viewers and creators alike. 
While the creative input from 
countries with lower production 
capacities is often celebrated 
and their creators sought for, the 
lack of tools and knowhow in 
production, coproduction and 
distribution of feature films are 
still strongly apparent across 
the whole CEE region. That is 
why VAF in cooperation with 
the Anifilm festival and CEE 
Animation decided to introduce 
this year a brand new ingredi-
ent: a pitching competition of 
feature animated films.

VAF Třeboň has grown into a plat-
form where producers can build 
networks among themselves and 
with CEE region broadcasters, pre-
sent new talents and their creative 
work for EU producers and help 
find financing and distribution for 
their projects. Come and meet 
Czech film professionals.

Z Visegrad Animation Fóra  
vyrostla platforma, která umož-
ňuje producentům navazovat 
důležité kontakty mezi sebou, 
setkávat se zástupci různých 
televizních společností a s dalšími 
filmovými profesionály. Právě zde 
se také každoročně představují 
noví nadějní tvůrci, ukazují svoji 
tvorbu evropským producentům 
a zajišťují si financování a distribuci 
pro své projekty. přijďte se sezná-
mit s filmovými profesionály  
z Česka.

15.15–18.15 
Anifilm + VAF: Soutěž celovečerních filmů ve vývoji / 
Anfilm + VAF: pitching Competition – Feature Films

15.00–15.15 
Česká animace na VAFu
Czechia at VAF

LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky / in English

LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

wEDNESDAY  2/5
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LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Bartek Kik Damian Nenow

Po smrti maminky se Magdalena, dvanáctiletá 
portugalská dívka, zařekne, že už se nikdy ne-
bude modlit. Teď je na ní, aby zachránila rodinu 
podle vodítek, která najde v knížce své matky. 
Anděl a ďábel v přestrojení za teenagery ji na 
této výpravě provázejí a tajně bojují o její duši. 
Fatima a tajný poklad je dobrodružství hledání 
víry pro celou rodinu. Záměrem autorů je vy-
právět současný a upřímný příběh, který je sice 
vážný, ale vysílá optimistickou zprávu  
o naději. Scénář píše Philip LaZebnik (Pocahon-
tas, Princ z Egypta). Obraz bude živý, zjednoduše-
ný, spíše v duchu moderní digitální ilustrace než 
tradiční malby.

After losing her mother, Madalena, a 12-year-old 
Portuguese girl, vows never to pray again. Now 
she must save her family using clues from her 
mother’s story. Disguised as teenagers, an angel 
and a demon join her in this quest and secretly 
fight for her soul. Fatima and the Secret Treasure 
is a faith-based adventure for the whole family. 
The authors aim to tell a contemporary, honest 
story – one that is grave but sends an optimi-
stic message of hope. The script is now being 
written by Mr. Philip LaZebnik (Pocahontas, The 
Prince of Egypt). The image will be vivid and 
slightly simplified, more akin to a modern digital 
illustration than a traditional painting.

platige Image (pL) 
Fatima a tajný poklad / Fatima and the Secret Treasure 
Soutěž celovečerních filmů ve vývoji / pitching Competition – Feature Films

STřEDA  2/5 15.15



99

LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Helka je třináctiletá princezna, která se musí 
utkat se svým největším nepřítelem, aby přines-
la svobodu a štěstí zpět do své vlasti. Tradice, 
pohádka, dobrodružství a humor. Ačkoli náš 
příběh připomíná maďarské legendy, používá 
je k tomu, aby předal obecné lidské hodnoty – 
přátelství a moc lásky, boj mezi dobrem a zlem 
a vítězství čistého srdce. Děj má nejblíže k žánru 
fantasy, který v evropském filmu není obvyklý. 
Film, stejně jako legenda, se odehrává  
v místech, která lze reálně navštívit: jezero 
Balaton a okolí.

Helka is a 13-year-old princess who must take  
on her greatest enemy in order to bring freedom 
and happiness back to her homeland. Tradition, 
fairy tale, adventures, and humour. Although 
our story recalls Hungarian legends, it uses them 
to convey general human values – friendship 
and the power of love, the struggle between 
good and evil, and the victory of the pure heart. 
The plot is most closely related to the fantasy 
genre, not really typical in European film. The 
film, like the legend, will take place at locations 
which can actually be visited: Lake Balaton and 
the surrounding area.

László NyikosCsaba FazekaSándor Csortos Szabó

Budapest Film production (HU) 
Helka

Soutěž celovečerních filmů ve vývoji / pitching Competition – Feature Films

wEDNESDAY  2/5 15.15
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LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Sci-fi příběh Ondřeje Pechy a zároveň nejnovější 
produkce Bio Illusion čerpá inspiraci z umělecké-
ho díla Vladimíra Jiránka, autora legendárního 
dvojice Bob a Bobek. A to jak v uměleckém vý-
razu, využitím klasické 2D animace, tak v silném 
ekologickém zaměření, akcentujícím aktuální 
témata „mega-spotřebního“ životního stylu 
a absence lidské solidarity. Hlavní hrdina Jack 
Russel je klonovaný laboratorní pes, který mluví 
lidskou řečí. V mnoha ohledech je víc člověkem 
než řada lidí. Zachrání své přátele a celou pla-
netu před šílenci prahnoucími po moci a získá 
důvěru a přátelství mimozemšťanů.

This sci-fi story by Ondřej Pecha, and Bio Illusi-
on’s most recent production, was inspired by 
the artwork of Vladimír Jiránek, author of the le-
gendary Bob and Bobek duo, in both its artistic 
expression, which uses classic 2D animation, and 
its strong ecological focus, which targets current 
topics concerning the “mega-consumer” lifesty-
le and absence of human solidarity. The main 
hero, Jack Russel, is a cloned laboratory dog 
who speaks human language. In many ways, 
he is more of a human than many real people. 
He saves his friends and the whole planet from 
power-hungry lunatics and gains the trust and 
friendship of extraterrestrials.

Miloslav Šmídmajer Ondřej Pecha

Bio Illusion (CZ)
Jack Russel, zachránce planety / Jack Russel the planet Rescuer 
Soutěž celovečerních filmů ve vývoji / pitching Competition – Feature Films

STřEDA  2/5 15.15
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LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Nejkomičtější vesmírná opera všech dob!!! Pro-
jekt z produkce makedonského Lynx Animation 
Studios, specialisty na 2D animaci. Pohroma se 
na Johna přivalí v okamžiku, kdy ho unese narci-
stický robot Z’ark bojující proti zlounovi Brutovi. 
Katastrofických rozměrů situace nabere, když  
se Z’ark rozhodne ukrýt nejsilnější zbraň ve  
vesmíru do Johnovy hlavy. Od té doby se všech-
no, co John řekne, stane skutečností. Třebaže  
hnací silou filmu je humor, příběh nepřímo roz-
víjí hlubší témata jako důležitost multikulturní 
tolerance nebo negativní stránky války.

The most ridiculous space-opera EVER!!!  
Macedonian project by the Lynx Animation  
Studios, the specialist in high 2D animation. 
John’s misfortunes are only beginning when he 
gets kidnapped by the narcissistic robot called 
Z’ark in order to fight the evil Brutos and it takes 
a catastrophic turn when Z’ark decides to hide 
the most powerful weapon in the Universe wi-
thin John’s head. From then on, everything that 
John says becomes reality. Although humour 
is the main driving force of the film, the story 
indirectly develops deeper topics like the impor-
tance of interracial tolerance and the negative 
sides of war.

Goce CvetanovskiAlan Castillo

Lynx Animation Studios (mK) 
John Vardar vs. galaxie / John Vardar vs the galaxy

Soutěž celovečerních filmů ve vývoji / pitching Competition – Feature Films

wEDNESDAY  2/5 15.15
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LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Čtyři povídky pro děti od čtyř režisérů ze čtyř 
zemí podle knihy českého autora Arnošta 
Goldflama. Ivana Laučíková o své povídce Stará 
jablečná semínka říká, že „esteticky vychází z fan-
tazie a magického realismu a mísí imaginární 
prvky s realitou. Dva kluci potkají starou paní  
a naslouchají jejím příběhům o bláznivých dob-
rodružstvích z dalekých zemí plných bájných 
tvorů. Staří lidé již nebývají považováni za no-
sitele moudrosti, a ani nevyprávějí; často končí 
dezorientovaní a zbyteční ... V našem příběhu je 
to jinak – babička je plná života a překvapení. “

Four short stories for children, by four directors 
from four countries, based on a book by Czech 
author Arnošt Goldflam. Ivana Laučíková says 
of the story Old Apple Cores: “It is aesthetically 
built on fantasy and magical realism, mixing 
imaginary elements with common reality. Two 
boys meet an old lady and listen to her stories 
of the craziest adventures from faraway lands 
filled with fabulous creatures. Elders no longer 
seem to be considered the bearers of wisdom, 
nor are they storytellers; they often end up as 
disoriented and useless... In our story, things are 
different – granny is full of life and surprises.

Juraj Krasnohorský Martin Vandas

Artyčok (SK), mAUR film (CZ), ZVVIKS (SL), wJTeam/Likaon (pL)
o nepotřebných věcech a lidech / of Unwanted Things and people
Soutěž celovečerních filmů ve vývoji / pitching Competition – Feature Films

STřEDA  2/5 15.15
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LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Schlemiel je příběh o odvaze a přátelství v těž-
kých dobách, kdy musíte riskovat vlastní život, 
abyste zachránili někoho, koho milujete. Děj 
začíná těsně před začátkem druhé světové války 
ve Varšavě, kdy štěně jménem Schlemiel najde 
nový domov v rodině Wilmowských a stane se 
nejlepším kamarádem jejich desetileté Joasie. 
Válečné události Schlemiela a Joasii rozdělí, když 
je dívka se svou rodinou odeslána na místo za 
zdí. Schlemiel s kamarády připraví plán, jak ji 
osvobodit. Operace se zdaří, ale trable zdaleka 
nekončí. Projekt polského studia Studio Miniatur 
Filmowych.

Schlemiel is a story of courage and friendship 
during difficult times, when you must risk your 
own life to save someone you love. The film 
begins just prior to the start of World War II in 
Warsaw. Schlemiel, a puppy, finds himself in the 
home of the Wilmowski family and becomes 
ten-year-old Joasia’s best friend. During the war 
Schlemiel and Joasia are separated when she 
and her family are sent to the place behind the 
wall. Schlemiel and his pals devise a plan to free 
her. The operation is a success, but it is not the 
end of their troubles.

Włodzimierz  
Matuszewski

Studio miniatur Filmowych (pL) 
Szlemiel / Schlemiel

Soutěž celovečerních filmů ve vývoji / pitching Competition – Feature Films

wEDNESDAY  2/5 15.15
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech

Projekt Nové kino je určen pro provozovatele 
kin, kteří se chtějí vzdělávat ve svém oboru. Tři 
setkání proběhnou na filmových festivalech 
v Třeboni, Zlíně a Jihlavě, kde se zájemci budou 
učit pracovat s konkrétními druhy filmu (animo-
vané filmy, filmy pro děti a mládež a dokumen-
ty) a zároveň společně prezentovat, jak s nimi 
pracují ve svých kinech. Druhá část prezentace, 
Animovaný film v českých kinech, bude zaměře-
ná na analýzu dat návštěvnosti kin z posledních 
tří let z různých hledisek, jak dané typy filmů 
fungují, nebo nefungují v českých kinech.

The New Cinema project is designed for cinema 
owners who would like to deepen their educa-
tion in their field. Three meetings will be held at 
film festivals in Třeboň, Zlín and Jihlava where 
the participants will learn how to work with 
specific types of films (animated films, films for 
children and young adults and documentaries) 
and present how they work with them in their 
cinemas. The second part of the presentation, 
Animated Films in Czech Cinemas, will focus on 
analyzing the Czech cinemas attendance data 
from the last three years in various perspectives 
and finding out what types of films are or are not 
attractive for Czech cinemas.

petr Vítek (CZ)
Nové kino 2018–19 
New Cinema 2018–19

Petr Vitek

STřEDA  2/5 10.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Hlavním konceptem při tvorbě krátkého filmu 
Hnus bylo použití surových, spontánních  
a interaktivních metod modelování, texturování 
a animace. Nikita Diakur pohovoří o tvůrčím pro-
cesu a nápadech, jejichž rozvoj nakonec vyústil 
ve výsledný „šeredný“ styl a přístup k animaci. 
Hnus byl natočen kombinací loutkové animace 
a dynamické počítačové simulace a kolísá mezi 
fyzicky přesným a rušivým ztvárněním. Postavy 
ve filmu jsou virtuální marionety, sestavené ze 
vzájemně propojených dynamických částí a 
jejich pohyb a interakci s prostředím zajišťují 
animované ovladače prostřednictvím virtuál-
ních provázků.

Embracing crude, spontaneous and interactive 
modelling, texturing and animation methods 
is the main concept behind the short film Ugly. 
Nikita Diakur will focus on the process and deve-
lopment of ideas leading to the final “Ugly” look 
and approach to animation. Animation in Ugly 
is a combination of puppeteering and dynamic 
computer simulation and varies between phys-
ically accurate and broken. The Ugly characters 
are ragdolls built from interconnected dynamic 
body parts. To enable the characters to interact 
with the environment, the body parts are fixed 
to animated controllers via simulated strings.

Nikita Diakur (DE)
Šeredný styl a dynamická animace
Ugly looks and dynamic animation

Nikita Diakur

wEDNESDAY  2/5 15.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Robin Cooper, jež dlouho působila jako vedoucí 
výtvarnice ve studiu Pixar Animation, se bude 
zabývat otázkou, do jaké míry je klasické umění 
relevantní pro moderní C.G. animace. Na obra-
zech a ukázkách bude s posluchači zkoumat vliv 
umění, umělců a designu na moderní počítačo-
vou animaci. Ukáže nám, jak je snadné naučit se 
pracovat s programy a vytvářet prostředí, která 
působí jako reálná scéna. A také jak důležité je 
mít cit pro design, architekturu, barvy, formy, 
světlo a kompozici, což jsou zásadní ingredience 
pro design, který přetrvá.

Robin Cooper, for many years an Art Director at 
Pixar Animation studios, will tackle the question 
of how classical art is relevant to modern C.G. 
animation. By using images and examples from 
art, the audience will explore the impact of art, 
artists and design on modern computer anima-
tion. She will show us how easy it is for someone 
to learn a program and create an environment 
that “feels” like a set. And how crucial is have an 
understanding of design, architecture, colour, 
form, light and composition – essential compo-
nents in creating lasting effective design.

Robin Cooper (USA) 
Klasické umění a jeho význam pro počítačovou animaci
Classical art and its relevance to C.g. animation design

Robin Cooper

STřEDA  2/5 18.00



1717

The ten best projects will com-
pete in a pitching contest based 
on concise presentations and 
discussion with the jury and the 
audience. The winning project 
and the runner up (Special 
mention) will have direct access 
to Cartoon Forum 2018 without 
the need to undergo competi-
tive pre-selection. Thanks to the 
cooperation with the European 
Animation Development Lab Ani-
mation Sans Frontières (ASF), one 
selected director or producer will 
receive a scholarship in amount of 
EUR 1,500. 

Deset nejlepších projektů se utká 
v mezinárodní soutěži. Vítězný 
projekt získá finanční cenu v hod-
notě 2000 eur a dva nejlepší tituly 
postupují na prestižní evropskou 
akci Cartoon Forum 2018, aniž by 
musely projít předvýběrovým ko-
lem. Díky spolupráci s Evropskou 
animační a vývojovou laboratoří 
Animation Sans Frontières (ASF) 
obdrží jeden vybraný režisér nebo 
producent stipendium ve výši 
1500 eur.

VAF: Soutěž seriálů a TV speciálů ve vývoji 
VAF: pitching Competition – Series / TV Specials

LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE 
anglicky / in English

THURSDAY  3/5  9.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech, interpreted to English

BrainzVR je kreativní studio, které se zabývá 
produkcí zážitků a storytellingem ve virtuální 
realitě. Jan Brukner, art director a 3D specialista 
studia, nás provede základními kameny imerzivi-
ty virtuálního světa a jeho možnostmi. Představí 
několik nových projektů, které BrainzVR vytvo-
řilo a jak vlastně vznikaly – od cestování časem 
v sedadle veterána (ŠKODA AUTO) skrze 100 let 
české historie (Czech Tourism) až po projížďku 
reinovativního designu T3 Coupé „party tramva-
je“ (z pera studia Anna Marešová Designers). Vše 
si poté můžete vyzkoušet v Game&VR zone.

BrainzVR is a creative studio that specializes 
in VR experiences and storytelling. BrainzVR’s 
Art Director and 3D Specialist Jan Brukner will 
explain the cornerstones of immersiveness of 
VR worlds and discuss their possibilities. He will 
introduce several projects designed by BrainzVR 
and talk about their development – from a vete-
ran car (SKODA AUTO) time-travelling through 
100 years of Czech history (Czech Tourism) to 
a ride in a reinvented T3 Coupé “party tram” (by 
Anna Marešová Designers). You will then have  
a chance to try out these virtual-reality experi-
ences at the studio’s stand in the VR Zone.

Jan Brukner

Jan Brukner (CZ) 
Virtuální realita – neomezený prostor pro tvorbu 
Virtual reality – unlimited creative space

ČTVRTEK  3/5 12.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech, interpreted to English

Stále máte pocit, že počítačové hry vašim dětem 
neprospívají? Nechte se přesvědčit o opaku ve 
speciálním dětském vydání Indie Menu! Lukáš 
Kunce z českého studia Amanita Design se v 
něm zaměří na kvalitní hry bez násilí, bez maný-
rů výherních automatů a s minimem psaného 
textu, aby jim bez problémů porozuměli i ti 
nejmenší. Kromě her nominovaných na cenu 
Anifilmu představí i několik nadějných kousků, 
které na naše počítače, mobily a tablety zamíří 
až v průběhu letošního roku.

Do you still think that computer games are bad 
for your children? Let the special kids’ edition 
of Indie Menu convince you otherwise! Lukáš 
Kunce of the Czech game studio Amanita De-
sign will present quality games with no violence 
or money-grabbing mechanics, and containing 
only a minimum of written text so that they can 
be easily understood and played even by the 
youngest players. In addition to games nomina-
ted for the Anifilm game award, Lukáš will also 
introduce several promising titles for 
 PC and mobile devices that are yet to be pub-
lished this year.

Lukáš Kunce (CZ) 
Indie menu I: Hry pro děti v mezinárodní soutěži 

Indie menu I: games for children in the International competition

Lukáš Kunce

THURSDAY  3/5  15.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Objevte společně s Eliem Chapuisem, animáto-
rem filmu Můj život Cuketky, taje tvůrčího a tech-
nického procesu, který vedl k filmové adaptaci 
populární knihy, a zjistěte, jak probíhala výroba 
loutek a animace přímo během natáčení. Deset 
let boje kreativity s omezeným rozpočtem na-
konec přineslo první švýcarský animovaný film 
nominovaný na Oscara. Animátor Elie Chapuis 
(který se věnuje i své vlastní loutkové tvorbě) 
sbíral zkušenosti i na dalších mezinárodních ce-
lovečerních filmech, mimo jiné na Fantastickém 
panu Lišákovi. Můj život Cuketky patří ke špičce 
současné světové loutkové celovečerní animace.

With Elie Chapuis, animator on My Life as a 
Zucchini, discover the creative and technical pro-
cess that led from the adaptation of a popular 
book to the finished film, exploring puppet-
-making and animation on sets. It took ten years 
of struggling between budget constraints and 
creativity to make the first Swiss animated film 
nominated to the Oscars. Animator Elie Chapius 
(who also makes his own puppets and puppet 
films) gained experience while working on 
other international feature films, namely Wes 
Anderson’s Fantastic Mr. Fox. My Life as a Zucchini 
ranks among the best contemporary puppet 
feature films.

Elie Chapuis

Elie Chapuis (CH) 
making of můj život Cuketky 
making of ma vie de Courgette

ČTVRTEK  3/5 16.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Chris Landreth

Chris Landreth uvede obecenstvo do proble-
matiky strašidelného údolí (uncanny valley) a 
provede je jeho historií od prvopočátků, které 
lze vystopovat v byzantském umění 11. století. 
Proběhne pracemi Giotta, iluzivními díly trompe 
l’oeil 16. století, na skok se zastaví ve světě foto-
realistů poloviny 20. století, poté chvíli setrvá  
u děl Chucka Close a Duana Hansona a nakonec 
dorazí k prameni všeho, co je na strašidelném 
údolí tak divné a znepokojivé – lidské tváři. 
Účastníci přednášky se letmo seznámí s kurzem 
Chrise Landretha s názvem Making Faces a jeho 
výzkumem na Torontské univerzitě.

Chris Landreth will lead us through a kind of 
survey of the uncanny valley, its history dating 
back to Byzantine art of the 11th century. He will 
flash forward through the work of Giotto, the 
Trompe l’oeil movements of the 16th century, and 
land briefly in the world of the Photorealists of 
the mid-20th century, staying for a time on the 
works of Chuck Close and Duane Hanson, which 
will lead into the safe haven of all that is “creepy” 
and unnatural about the uncanny valley –  
the human face. The presentation also provides 
a quick peek into Chris Landreth’s class Making 
Faces, and a brief mention about his research at 
the University of Toronto.

Chris Landreth (USA) 
masterclass: I kdybych měl jít údolím… 

masterclass: Though I walk through the valley…

THURSDAY  3/5 18.30



2222

SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Od svého založení v roce 2007 stihlo uznávané 
holandské animační studio Job, Joris & Marieke 
vyprodukovat řadu zajímavých krátkých filmů, 
mimo jiné řízný kraťas Němí, krátký film Nahráv-
ka, který byl nominován na Oscara, a nejnověji 
film (Otto). Kromě krátkých filmů studio natáčí 
také videoklipy a tvoří na zakázku. Pro jeho filmy 
jsou typické absurdní tragikomické příběhy, 
neohrabané postavy, jednoduchý ikonický 
vzhled a chytlavý melodický hudební doprovod. 
Job Roggeveen, animátor, hudebník a jeden ze 
zakladatelů studia, na této přednášce představí 
přístup svého týmu k 3D animaci. 

The acclaimed Dutch animation studio Job, 
Joris & Marieke, known for slasher film MUTE, 
Oscar-nominated A Single Life and (Otto) was 
founded in 2007. They make short films, music 
videos and they do commissioned work. Their 
films are characterized by tragicomic absurd 
stories inhabited by inept characters in simple 
iconic designs always accompanied by a catchy 
melancholic tune. Job Roggeveen, animator, 
musician and one of its founders, will introduce 
their approach to 3D animation. 

Job Roggeveen (NL) 
Jak vznikají 3D filmy studia Job, Joris and marieke
How Job, Joris and marieke 3D films are made

ČTVRTEK  3/5 20.30
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Matej HradskýTomáš MikuľakBoris ŠímaAndrej GregorčokKatarína Kerekesová

SCHWARZENBERSKÝ SÁL /  
SCHWARZENBERG HALL
slovensky / in Slovak,
interpreted to English

Animovaný seriál Websterovci vzniká na 
Slovensku od roku 2013. Prvých šesť častí 
koprodukčného seriálu RTVS, spoločnosti Fool 
Moon a Studia Miniatur Filmowych z Poľska 
bolo úspešne odpremiérovaných koncom roka 
2017. Radi by sme vám predstavili celý produkč-
ný proces od začiatku až po finálny produkt. 
Ako vznikol pôvodný nápad, ako sme dokázali 
postaviť produkciu v našich podmienkach, od 
animácie až po kompositing, ako sme vytvorili 
vizuál pavúčieho sveta.

Zapleťte sa s nami do siete Websterovcov. 
Projekt podporili: MEDIA Creative Europe, Audiovi-
zuálny Fond a Poľský filmový inštitút.

The production of animated series The Websters 
started in Slovakia in 2013. The first six episodes 
of the co-production project of RTVS, Fool Moon 
and Studio Miniatur Filmowych from Poland was 
released at the end of 2017. We would like to 
present the production pipeline to you, from the 
beginning to the final product. How the original 
idea was born, how difficult it was to build our 
production process, from animation to compo-
siting, how the visual of the spider’s world was 
created. Looking forward to getting tangled in 
Webster’s web with you.

The project was supported by Media Creative 
Europe, the Slovak Audiovisual Fund and the Polish 
Film Institute.

Katarína Kerekesová, Andrej gregorčok, Boris Šíma, Tomáš mikuľak, matej Hradský (SK)
Seriál websterovci: ako sme vytvorili vlastnú sieť 

The websters: how we created our own net

FRIDAY  4/5 10.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech, interpreted to English

Hlavním cílem cen Magnesia Litera je propa-
govat kvalitní literaturu. Pro zjednodušení 
orientace v nominacích se vybrané knihy 
prezentují formou animovaných půlminutovek. 
Beseda s tvůrci Pavlem Mandysem, předsedou 
Spolku Litera, režisérkou Mariou Procházkovou 
a přítomnými animátory a výtvarníky (Lucie Sun-
ková, Jan Saska, Marek Pokorný, Tomáš Holub, 
Kateřina Karhánková, Darja Kascheeva, Anna 
Paděrová, Pavla Dudová, Marek Náprstek, Bára 
Halířová, Niké Papadopulosová, Bety Suchano-
vá, Michaela Mihalyiová, Nora Štrbová, Martina 
Chwistková, Martin Smatana a další).

The main mission of the Magnesia Litera awards 
is to promote quality literature. To make learning 
about the nominees easier, we have been 
presenting the shortlisted books in the form of 
half-minute animated films. 
The talk will feature authors of the project 
Pavel Mandys, the head of the Magnesia Litera 
Association, the director Maria Procházková and 
currently present animators and artists: Lucie 
Sunková, Jan Saska, Marek Pokorný, Tomáš Ho-
lub, Kateřina Karhánková, Darja Kascheeva, Anna 
Paděrová, Pavla Dudová, Marek Náprstek, Bára 
Halířová, Niké Papadopulosová, Bety Suchano-
vá, Michaela Mihalyiová, Nora Štrbová, Martina 
Chwistková, Martin Smatana, and others!

Maria Procházková Pavel Mandys

maria procházková (CZ), pavel mandys (CZ) 
magnesia Litera animovaná: povídání o tom, jak animace pomáhá knihám (a naopak) 
magnesia Litera animated: A talk on how animation helps books (and vice versa)

pÁTEK  4/5 12.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Ben AdlerElie Chapuis

Přijměte pozvání k zasvěcené debatě koprodu-
centa Bena Adlera a animátora Elieho Chapuise 
o složitostech, překvapeních a potěšení, které 
je potkaly při práci na filmu Psí ostrov. Objevte 
tvůrčí proces skrývající se za uměním, animací, 
loutkami a režisérovým jedinečným přístupem  
k tvorbě filmu, který je otevřeným vyznáním 
lásky k řemeslu stop-motion animace. Wes 
Anderson expandoval do oblasti animace roku 
2009 s loutkovým Fantastickým panem Lišákem. 
Jeho novinka Psí ostrov z japonského prostředí 
posouvá laťku stop-motion animace ještě  
o něco výš. 

Join Ben Adler, associate producer, and Elie 
Chapuis, animator, in an in-depth conversation 
about the challenges, surprises and pleasure of 
working on Isle of Dogs. Discover the creative 
process behind the art, the animation, the pupp-
ets, and his unique way of making a film which is 
a declaration of love to the stop-motion craft. In 
2009, Wes Anderson expanded into animation 
with Fantastic Mr. Fox. His new film Isle of Dogs 
from the Japanese archipelago pushes the bar 
of stop-motion animation a little higher. 

Ben Adler (FR), Elie Chapuis (CH) 
making of psí ostrov

making of Isle of Dogs

FRIDAY  4/5 13.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Rich Quade

Co je vlastně animace postav a potřebujeme ji 
vůbec? Rich Quade definuje „animaci postav“ 
jako pohyb vycházející z myšlenek, pocitů a mo-
tivací vlastních osobnosti dané postavy. Zvláště 
u kratších filmů se animace často opírá o dějové 
prvky nebo archetypy postav. Delší filmy kladou 
větší důraz na animaci individuálních postav. Jak 
vytvořit skutečně kvalitní animaci postavy? Rich 
Quade, vedoucí animátor na filmech jako Život 
brouka, Toy Story, Hledá se Nemo nebo Úžasňáko-
vi, doloží posluchačům příklady dobré a špatné 
animace na ukázkách z různých filmů, pohovoří 
o běžných úskalích a představí několik strategií, 
kterými lze animovaným postavám skutečně 
vdechnout život.

What is character animation, and is it necessary? 
Rich Quade defines “character animation” as 
animation that is driven by thoughts, feelings, 
motivation coming from within the character. 
Many, especially shorter films, rely on plot me-
chanisms or character archetypes to drive their 
animation. Longer films have a greater impe-
rative for character animation. How is quality 
character animation achieved? Rich Quade, who 
worked as a supervising animator on films such 
as A Bug’s Life, Toy Story, Finding Nemo and The 
Incredibles, will show the audience clips from 
various movies, examples of both good and bad 
animation, and will discuss common traps, and 
some strategies for bringing characters to life.

Rich Quade (USA) 
pár poznámek k animaci postav
Some thoughts on character animation

pÁTEK  4/5 15.30
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Anifilm will present the recently 
published Czech translation of 
one of the principal books of 
contemporary animation theory 
by the Estonian animator and 
theorist Ülo Pikkov Animaso-
phy: Theoretical Writings on the 
Animated Film. The book will be 
presented by the editor of the 
translation Kamila Boháčková and 
the author of a study on the book 
Eliška Děcká. The presentation will 
not only introduce the basic con-
cepts of the book and its Czech 
translation, which differs from 
the original in some aspects, but 
also place Pikkov’s thoughts in a 
wider context of contemporary 
animation theories. There will also 
be screenings of selected films.

Anifilm představí nedávno 
vydaný překlad stěžejní publikace 
současné teorie animace, knihu 
estonského animátora a teoretika 
Ülo Pikkova Animasofie: teoretic-
ké kapitoly o animovaném filmu 
(Praha: NAMU, 2018). S knihou vás 
seznámí odborná redaktorka čes-
kého překladu Kamila Boháčková 
a autorka odborné studie ke knize 
Eliška Děcká. Součástí prezentace 
bude nejen představení základní 
koncepce knihy a jejího českého 
překladu, který se v některých 
ohledech od originálu liší, ale i 
zasazení Pikkovova uvažování do 
širšího kontextu současného my-
šlení o animaci. Uvidíte i některé 
estonské animované filmy.

The highly readable autobiogra-
phy of Gene Deitch titled For the 
Love of Prague was finally pub-
lished in Czech translation. The 
book is a captivating account of 
the incredible events from the life 
of this renowned American ani-
mator who helped to shape the 
history of Czechoslovak anima-
tion. Gene Deitch, who has been 
living in the Czech Republic for 
decades, will personally present it 
at Anifilm and there will also be  
a book signing session.

Čtivě napsaná autobiografie reži-
séra Gena Deitche Z lásky k Praze 
se letos konečně dočkala českého 
překladu. Kniha poutavě vypráví 
o neuvěřitelných osudových zvra-
tech významného amerického 
filmaře, který spoluvytvářel česko-
slovenské dějiny animovaného fil-
mu. Na Anifilmu ji americký rodák, 
který již desítky let žije v České 
republice, osobně uvede a bude 
připraven vám knihu podepsat.

Kamila Boháčková (CZ), Eliška Děcká (CZ) 
Animasofie: uvedení českého překladu knihy
Animasophy: presentation of Czech translation of 
the book

gene Deitch (USA/CZ)
Autogramiáda: Z lásky k praze 
Book signing session: Z lásky k praze

Festivalový stan – zámecký park / Festival tent – castle parkFestivalový stan – zámecký park / Festival tent – castle park

SATURDAY  5/5 11.30FRIDAY  5/5  15.00
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Eliška Děcká

KINO SVěTOZOR / SVěTOZOR CINEMA
česky / in Czech, interpreted to English 

V průběhu 60., 70. a 80. let absolvovalo přede-
vším na UMPRUM hned několik mimořádných 
výtvarnic, které pod křídly tehdejšího Krátkého 
filmu natočily jeden, dva či výjimečně i více 
autorských filmů. Pak z nejrůznějších důvodů 
animovanou tvorbu opustily a vydaly se jinými 
profesními směry. A o tom, že se mnohdy jedná  
o životní osudy velmi zajímavé a nečekané, 
svědčí i životopisy některých autorek zařazených 
do mimořádné kurátorské projekce letošního  
Anifilmu, Opomenuté autorky české animace.  
Po projekci bude následovat kulatý stůl, ojedině-
lá příležitost setkat se s některými z tvůrkyň  
a kurátorkou programu Eliškou Děckou.

In the 60s, 70s and 80s a number of exceptional 
female graphic artists appeared, mainly gradua-
tes of the UMPRUM in Prague, who made one or 
two (rarely more) animated films for the Krátký 
film Prague studio, before abandoning their 
careers in animation for various reasons.  
As evidenced by the biographies of some 
authors included in the special curator showcase 
of this year’s Anifilm, their life stories were often 
very interesting and took an unexpected turn. 
After the screening, there will be a roundtable, 
a unique opportunity to meet some of the crea-
tors and curator of the programme Eliška Děcká.

Eliška Děcká (CZ)
Kulatý stůl: opomenuté autorky české animace 
Round table: Forgotten directors of Czech Animation

pÁTEK  4/5 17.00
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Na příkladu animovaného filmu Moana (2016) 
vás Aylish Woodová seznámí s dějinami 
počítačové animace vody. Moana si vysloužila 
ovace za realistickou animaci oceánu, díky které 
voda a vlny působí jako věrné zpodobení svých 
reálných protějšků. Cílem této prezentace je 
předvést, že simulovaný oceán a vlastně ani jiné 
simulace v animovaných (a hraných) filmech 
nikdy neimitují skutečnost přímočaře. Účastníci 
se na vlastní oči a uši přesvědčí, že simulace 
jsou naopak vždy amalgámem několika různých 
technologických (softwarových a renderova-
cích) a kulturních vlivů.

Using the recent Moana (2016) as case study, 
Aylish Wood explores the history of computer-
-generated animated water. The ocean in Moana 
has been widely applauded for its realism, 
giving the impression that the water is an accu-
rate depiction of a familiar real-world phenome-
non. The aim of the presentation is to show you 
how the ocean, and indeed all simulations in 
animation (and live-action films), never straight-
forwardly mimic reality. The audience will hear 
and see how simulations sit instead at  
the intersection of multiple technological 
 (software and rendering) and cultural 
 influences.

SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Aylish Wood

Aylish wood (UK) 
3D animace vody – case study moana 

making waves in moana (the history of Cg animated water)

FRIDAY  4/5 17.30
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Faiyaz Jafri

Filmy Faiyaze Jafriho jsou charakteristické ne-
jednoznačnými příběhy a specifickou estetikou 
pramenící ze surové počítačové animace. Autor 
zkoumá jungovské archetypy v moderním světě, 
přičemž z popkulturních odkazů používaných 
v masových médiích a globální popkultuře 
destiluje vizuální těsnopis složený z vlastních 
neo-archetypů.

Faiyaz pohovoří o svém jedinečném přístupu 
k tvorbě digitálního dialektu, který používá ve 
svých příbězích, dokonalé plastičnosti, nahotě  
a Bambiho genderové proměnlivosti. Po před-
nášce bude následovat projekce některých jeho 
filmů.

Faiyaz Jafri’s films are ambiguous narratives 
rendered in a stripped-down CGI aesthetic. The 
author explores Jungian archetypes in the mo-
dern world, distilling the pop references of mass 
media and global popular culture into a visual 
shorthand of neo-archetypes.

Faiyaz will talk about his unique approach to 
creating the digital dialect for his stories, plastic 
perfection, nudity, and Bambi’s gender fluidity. 
The talk is followed by a retrospective of his 
films as part of the Jury Programme.

LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

program porotce: Faiyaz Jafri – Digitální dialekt
Jury programme: Faiyaz Jafri – Digital Dialect

pÁTEK  4/5 19.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Rob Carr pracuje se zvukem již více než  
15 let. Podílel se na vývoji řady špičkových 
titulů pro různé platformy (GTA Chinatown Wars, 
Beaterator, Red Dead Redemption, Max Payne 
3, L.A. Noire, Red Dead Redemption 2) a na řadě 
VR projektů. Ve své přednášce ve stručnosti 
vysvětlí, že někdy slyšíme něco jiného, než co ve 
skutečnosti zaznívá, a že zvukový design je spíše 
o psychologii a vnímání než prostém vydávání 
zvuků. O něco stručněji pak také popíše, jak se 
s psychologií a lidským vnímáním pracuje při 
tvorbě úžasných efektů a zážitků ve videohrách 
a filmech.

Rob Carr has been working in audio for over  
15 years now. He worked on numerous  
triple-A games across multiple platforms  
(GTA: Chinatown Wars, Beaterator, Red Dead 
Redemption, Max Payne 3, LA Noire and Red Dead 
Redemption 2) and several VR projects This lectu-
re is a brief insight into how what we hear isn’t 
always what it seems, and that audio design is 
more about psychology and perception than 
it is just making noises. Followed by an even 
briefer insight into how that psychology and 
perception is used to craft incredible experien-
ces in both video games and film.

Rob Carr

Rob Carr (UK) 
Zvukový design: víc než jen “břink, buch, prásk“ 

Audio Design: more than just „pew pew pew“ 

FRIDAY  4/5 19.00
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Česká loutková animace, jež v minulosti rede-
finovala filmovou estetiku, působí ve světové 
kinematografii jako nezapomenutelný element. 
Nově vznikající sbírka v Alšově jihočeské galerii 
se specializuje na filmovou a televizní loutku, 
grafický a další související umělecký materiál  
v oblasti animace. Nedílnou součástí péče  
o sbírku bude její digitalizace, online prezentace  
a zpřístupňování. 
Ve spolupráci s Občanským sdružením pro pod-
poru animovaného filmu a festivalem Anifilm 
tak vznikne platforma, která naváže na důležité 
kulturní hodnoty a bude prezentovat fenomén 
české animace nejen u nás, ale i v zahraničí.

In the past, Czech puppet animation redefi-
ned film aesthetics and to this day remains an 
unforgettable component of world cinema. 
The new collection in the Aleš South Bohemian 
Gallery is centred on film and TV puppets, and 
graphic and other art materials related to anima-
tion. The collection will be gradually digitized, 
presented online, and also made physically 
accessible. 
This collaborative project with the Citizens’ 
Association for the Support of Animated Film 
(OSPAF) and Anifilm will result in the creation of 
a platform that will aim to preserve important 
cultural values and present the phenomenon of 
Czech animation both at home and abroad.

David Kubec

David Kubec (CZ) 
Sbírka animované tvorby v Alšově jihočeské galerii 
An animation collection of the Aleš South Bohemian gallery

SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech,

SoBoTA  5/5 10.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech, interpreted to English

Mikuláš PodprockýMichal Hoz

Kde probíhala ve hře Kingdom Come: Deliverance 
historická rekonstrukce a kde se jedná jen o 
fikci? To, jak dochovaná fakta ovlivnila vizuální 
design herních elementů a kde výtvarníci mohli 
(anebo museli) popustit uzdu fantazii, poodkry-
je art director Mikuláš Podprocký. Mikuláš Hoz 
zase ve hře oblékl tisíce postav a prakticky vám 
ukáže celý proces od konceptu až po živoucí 
charaktery. Při tvorbě reálných historických 
postav bylo totiž nutné kombinovat assety za 
využití unikátních technických řešení.

Can you tell which parts of Kingdom Come: 
Deliverance are history faithfully reconstructed 
and which are just historical fiction? Art Director 
Mikuláš Podprocký will talk about how available 
facts defined the visual design of the game’s 
elements and in which cases the designers 
could (or had to) let their imagination do the 
work. Mikuláš Hoz, who dressed thousands 
of characters in the game, will use practical 
examples to demonstrate the entire designing 
process from concepts to the final life-like 
characters. Creating real historical characters 
required combining various assets using unique 
technical solutions.

mikuláš podprocký (CZ), michal Hoz (CZ) 
Kingdom Come: Deliverance – estetika hry a 3000 duší

Kingdom Come: Deliverance – the game’s aesthetics and 3,000 souls

SATURDAY  5/5 11.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech, interpreted to English

Jakub Dvorský

Přijďte se seznámit s těmi nejkrásnějšími  
a nejzajímavějšími nezávislými hrami uplynulé-
ho roku, které vás zaručeně okouzlí, rozesmějí 
nebo dojmou. Jakub Dvorský, zakladatel čes-
kého studia Amanita Design, ve své přednášce 
představí nové autorské hry, které mezi silnou 
konkurencí vynikají zejména svým výtvarným 
zpracováním. K titulům nominovaným na cenu 
Anifilmu přidá i několik osobních favoritů, které 
zatím ještě nevyšly.

Come and learn about the most beautiful and 
interesting indie games of the past year and 
let them charm you, make you laugh, or move 
you. Jakub Dvorský, the founder of the Czech 
game studio Amanita Design, will introduce 
you to new original games that set themselves 
apart from the competition on the tough game 
market particularly with their artistic qualities. 
In addition to games nominated for the Anifilm 
game award, Jakub will present some of his 
personal yet-to-be-released favourites.

Jakub Dvorský (CZ) 
Indie menu II: Výtvarné hry z mezinárodní soutěže
Indie menu II: Visual Art in the International Competition

SoBoTA  5/5 13.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

James TherrienJoar Jakobsson

Herní vývojáři ze studia Videocult Joar Jakob-
sson a James Therrien pohovoří o jedinečném 
stylu procedurální animace kombinující progra-
mování s uměním, v němž byl stvořen prazvlášt-
ní exotický ekosystém hry Rain World. Autoři 
posluchačům vysvětlí, z jakých praktických 
životních postojů styl hry vychází, a krok za kro-
kem přiblíží, jak vznikalo zvířátko z Rain World 
– jeho vzhled, animace i pohyb – a objasní, jak 
jsou všechny tyto procesy provázány. Nakonec 
vyloží, proč by se podle nich měli výtvarníci 
naučit programovat a proč by se programátoři 
měli věnovat výtvarnému umění!

Videocult designers Joar Jakobsson and James 
Therrien discuss the unique “art+code” proce-
dural animation style which brings to life the 
strange and exotic creature ecosystems in their 
game Rain World. In addition to illustrating the 
practical philosophies that informed this design 
style, viewers will be shown step-by-step the 
creation of a Rain World creature; its look, its 
animation process, its locomotion AI, and how 
all those aspects are intertwined. In the end 
they will suggest why they believe visual artists 
should learn to code and why programmers 
should learn the visual arts!

Joar Jakobsson (USA), James Therrien (USA) 
Animační proces ve hře Rain world
The Rain world Animation process

SATURDAY  5/5 14.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Rich Quade

Rich Quade vylíčí, co ho přivedlo do studia Pixar 
Animation Studios, a popíše, jak na tom byl 
americký animační průmysl koncem osmde-
sátých let. Do studia Pixar nastoupil v roce 
1992, kdy byl Příběh hraček teprve v plenkách. 
Společnost Pixar budovala své studio zaměřené 
na nové médium úplně od základů a hledala 
novou strukturu. Organizaci animačního oddě-
lení ovlivnila řada technických, logistických, ale 
i filozofických faktorů. Rich Quade vysvětlí, jak 
tyto síly utvářely animační oddělení, které se 
pak do jisté míry stalo vzorem pro počítačem 
animovanou tvorbu.

Rich Quade will describe his path to Pixar 
Animation Studios. He’ll go into the state of the 
American animation industry in the late 1980s. 
He joined Pixar in 1992 when Toy Story was still 
in development. Pixar was building a studio 
from the ground up in a new medium and lo-
oking for a new structure. There were a number 
of factors – technical, logistic, and also philo-
sophical – that influenced the organization of 
the animation department. We will discuss how 
these forces shaped the animation department 
that became, to a certain extent, a template for 
CGI features to come.

Rich Quade (USA) 
Co mě přivedlo do pixaru a vývoj animačního oddělení během tvorby příběhu hraček 
my path to pixar, and the development of the animation department during Toy Story

SoBoTA  5/5 16.00
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Ricky Haggett, výkonný ředitel a vývojář studia 
Hollow Ponds, v posledních deseti letech 
vytvořil ve spolupráci s různými umělci, z nichž 
mnozí nepůsobí v tradičním herním průmyslu, 
řadu nekonvenčních zábavných her. V přednáš-
ce představí svou práci na vybraných hrách ze 
své dílny včetně raných prototypů a probere 
s posluchači proces jejich tvorby – a to jak po 
technické, tak i tvůrčí stránce.

In the past ten years, Ricky Haggett CEO and the 
game developer of Hollow Ponds has made  
a number of strange, playful games in collabo-
ration with a number of different artists, many 
from outside the traditional games industry. 
In his talk he will show work from a selection 
of these games, including early prototypes, 
and discuss the process of making them – both 
technically and creatively.

Ricky Haggett

Ricky Haggett (UK) 
Jak tvořím hry já 

How I make games

SATURDAY  5/5 17.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Vývojářské studio State of Play vytváří jedinečné 
hry. Na kontě mají například ručně vytvořenou 
puzzle adventuru Lumino City, která v roce 2016 
získala cenu BAFTA, uměleckou pinball hru INKS 
či origami rébus pro iOS KAMI 2. Spoluzakladatel 
a kreativní ředitel studia Luke Whittaker vás 
provede procesem tvorby her včetně ruční práce 
s papírem, kartonem a miniaturní elektronikou. 
Studio také často spolupracuje s umělci, archi-
tekty a modeláři a Luke ukáže, jak tato spoluprá-
ce pomáhá při zapracovávání různých procesů, 
nápadů a návrhů do jejich her.

State of Play create unique games. They are the 
makers of the hand-made puzzle adventure 
game Lumino City, winner of a BAFTA in 2016, 
the artistic pinball game INKS and the recent 
origami-based iOS puzzler KAMI 2. Co-founder 
and Creative Lead Luke Whittaker will be taking 
you through the processes they go through to 
create their games, including working by hand 
with paper, cardboard and miniature electronics 
to bring their games to life. They also collaborate 
with artists, architects, model makers and wri-
ters and Luke will be explaining how that helps 
bring different processes, ideas and aesthetics 
into their games.

Luke Whittaker

Luke whittaker (UK)
Umění a řemeslo – Jak State of play ručně tvoří herní světy
Art and Craft – How State of play build videogame worlds by hand

NEDĚLE  6/5 10.00
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LOUTKOVé DIVADLO / PUPPET THEATRE
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Dorota Kobielová z polského studia BreakThru 
Films, autorka projektu a spolurežisérka filmu  
S láskou Vincent, vás provede zákulisím jeho na-
táčení a vzniku maleb použitých k jeho animaci. 
Díky materiálům shromážděným během natáče-
ní uvidíte, jak tento unikátní film poskládaný  
z 65 000 olejomaleb ručně namalovaných 125 
umělci přišel na svět. Celovečerní film o Vincentu 
van Goghovi kombinující animaci olejomaleb  
s rotoskopií byl očekáván s napětím. Nejedná 
se o životopis, jak by se mohlo na první pohled 
zdát, ale spíše o kriminální drama pracující  
s určitými biografickými prvky ze života tohoto 
ikonického umělce.

The project’s creator and co-director of the film, 
Dorota Kobiela, from the Polish BreakThru Films 
studio will take you behind the camera and 
behind the paintings of Loving Vincent. Presen-
tation of making of materials will show how this 
unique film, made up of 65,000 oil-paintings, 
hand painted by a team of 125 painters, came 
into existence. This feature about Vincent van 
Gogh, which combines the animation of the 
painter’s unique oil paintings with rotoscopy, 
has been eagerly anticipated. It is not a biogra-
phy, as it may seem at the first glance, but rather 
a criminal drama which uses some biographical 
features from the artist’s life.

Dorota Kobiela

Dorota Kobiela (pL)
making of S láskou Vincent 

making of Loving Vincent

SUNDAY  6/5 10.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
anglicky s tlumočením do češtiny / in English

Philip Feller Konstantin Kopka

Herní vývojáři z Team Ghostbutter shrnou, co se 
naučili a s jakými problémy se potýkali při vývoji 
hry Wunderdoktor, v níž se hráč ujímá role lékaře 
a léčí všelijaké vzácné a exotické choroby. 
Tvůrčí dvojice pohovoří o tom, jak se snažili 
skloubit herní design s estetikou a šarlatánství s 
lékařstvím, a zamyslí se nad tím, co se při vývoji 
své hry naučili, v čem uspěli a v čem naopak 
selhali. Wunderdoktor poprvé spatřil světlo světa 
jako hrubý prototyp na game jamu v roce 2014 
a v plné verzi byl vydán v říjnu 2017.

In this short talk, Team Ghostbutter will recap 
some of the lessons they learned and difficulties 
they had to overcome while making Wunderdoktor 
– a game where you play as a doctor, curing rare 
and exotic diseases. 
The team will offer insight into how they tried 
to marry game design with aesthetics, quackery 
with medicine as well as examine and analyse 
what they learned, where they succeeded, and 
where they failed during the game’s develop-
ment. Born from a scrappy game jam prototype 
built in 2014, Wunderdoktor was released in 
October 2017.

Konstantin Kopka (DE), philip Feller (DE) 
Lekce šarlatánství: pitva wunderdoktora
Lessons in quackery: A wunderdoktor post-mortem

NEDĚLE  6/5 12.30
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SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 
česky / in Czech, interpreted to English

Jan Zelený

Posluchači se od Jana Zeleného dozvědí, jaké 
to je tvořit hru mnoho let sám, jakým počáteč-
ním okolnostem hra Mashinky vděčí za svoji 
výtvarnou stránku nebo proč se její vývoj při-
klonil k deskovým hrám a z čeho všeho pochází 
inspirace pro tvorbu tohoto virtuálního kolejiště. 
Hra je od podzimu 2017 ve fázi předběžného 
přístupu a už nyní poskytuje desítky hodin 
zábavy fanouškům železničních strategií. Podí-
váme se i na nově vydaný editor uživatelských 
map a nejzajímavější fanouškovské světy v něm 
vytvořené.

The audience will learn from Jan Zelený what it’s 
like to spend years developing a game on one’s 
own, what initial circumstances influenced the 
art style of the Mashinky game, and why it got 
closer to and where the author draws inspiration 
in designing this virtual railway network. The 
game entered early access only last autumn, 
but it already provides fans of train strategy 
games with many hours of fun. We will also 
have a look at a newly released editor of user 
maps and some of the most interesting worlds 
designed in it.

Jan Zelený (CZ) 
Autorské hraní: mashinky

Authorial gaming: mashinky

SUNDAY  6/5 13.30
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Jindřich Skeldal

Virtuální realita přináší potenciál vměstnat do 
jediného lidského údělu více životů. A v jaké jiné 
profesi může člověk zažít i kus života někoho 
jiného než v té herecké? Jindřich Skeldal vyvíjí 
počítačové hry přes dvacet let. Jeho portfolio za-
hrnuje hry na hrdiny, střílečky i příběhové hry. Ve 
své přednášce však bude mluvit o svém novém 
projektu TheatreVR, který uživateli umožní zažít, 
jaké to je být hercem, stát na divadelním jevišti, 
hrát pro publikum. Ve své přednášce se zaměří 
zejména na proces tvorby hratelného prototypu, 
v němž se možná vůbec poprvé někdo pokusil 
přenést divadelní herectví do počítačové hry.

Virtual reality provides us with an opportunity to 
multiply the lives we can live in a single lifetime. 
And what profession other than acting allows us 
to live, at least for a moment, as someone else? 
Jindřich Skeldal has been designing computer 
games for more than twenty years. His game 
portfolio includes RPGs, shooters, and storyte-
lling games. He will talk about his new project 
TheatreVR, which allows the user to experience 
what it’s like to be an actor, stand on a theatre 
stage, and perform for an audience. His talk will 
focus primarily on the development process that 
led to a playable game prototype that may be 
the very first attempt at rendering the experien-
ce of stage acting in a videogame.SCHWARZENBERSKÝ SÁL / SCHWARZENBERG HALL 

česky / in Czech, interpreted to English

Jindřich Skeldal (CZ) 
TheatreVR – každý může být hercem 
TheatreVR – anyone can be an actor

NEDĚLE  6/5 14.30
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Setkání s vývojáři z Mezinárodní 
soutěže nezávislých počítačo-
vých her, kde se dozvíte zákulisní 
informace o vývoji jejich her a 
dostanete prostor pro dotazy.

Meet the game developers 
participating in the International 
Competition of Independent 
Computer Games, find out some 
behind-the-scenes information 
from the development of their 
games and attend a Q&A session. 

Come to the Festival tent, which 
is raised in the Třeboň castle 
park, and enjoy afternoon mee-
ting with filmmakers, who have 
their films in the competition. 
These moderated encounters 
will give you a chance to meet 
the authors in person and find 
out about their work, craft and 
inspiration. Hosted by festival 
programmers and film theoretici-
an Eliška Děcká (FAMU).

Přijďte do Festivalového stanu 
v třeboňském zámeckém parku 
na odpolední setkání s autory 
soutěžních filmů. Během mo-
derovaného setkání se dozvíte 
mnoho o jejich filmech, inspiraci 
a řemesle a dostanete prostor 
i pro vlastní otázky. Moderují 
dramaturgové festivalu a filmová 
teoretička Eliška Děcká (FAMU).

Setkání s tvůrci / meet the Filmmakers 
Středa / Wednesdy 2/5 13.30
Čtvrtek / Thursday 3/5 13.30
Pátek / Friday 4/5 13.30
Setkání s českými tvůrci / Meet the Czech Filmmakers
Sobota / Saturday 5/5 15.00

pavel Dobrovský (CZ)
meet the geeks

Festivalový stan – zámecký park / Festival tent – castle park
anglicky / in English

Festivalový stan – zámecký park / Festival tent – castle park
anglicky / in English

SUNDAY  6/5 11.00
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ENKI
(pouze pro registrované / by registration only)

Faiyaz Jafri

Účastníci praktického workshopu 3D animace 
se pod vedením Faiyaze Jafriho, výtvarníka tvo-
řícího pomocí nových médií, seznámí s historií 
experimentální animace, jejími představiteli  
a jí inspirovanou tvorbou a naučí se zacházet  
s výkonným modulem MoGraph, parametrický-
mi tvary a různými procedurálními generátory 
programu Cinema 4D. Osvojí si základy 3D 
modelování a animace v programu Cinema 
4D a naučí se, jak namísto animování pomocí 
klíčových snímků nechat samotný software, aby 
animoval za ně v reálném čase. Čerpat budete  
z tvorby mistrů animace, jako jsou John Whitney 
Sr., Oskar Fischinger a další.

The hands-on workshop of 3D animation under 
the baton of Faiyaz Jafri, a new media artist, 
consists of a combination of the history of 
experimental animation, its protagonists, and 
the creation of work inspired by it, learning and 
using Cinema 4D’s powerful MoGraph module, 
parametric shapes, and its various procedural 
generators. Participants will learn the basics of 
3D modelling and animation with Cinema 4D 
and how to have the software create real-time 
animations for them, instead of animating with 
keyframes, building on the foundation of the 
pioneers of experimental animation like John 
Whitney Sr., Oskar Fischinger, and more.

Faiyaz Jafri (NL)
procedurálně animované smyčky
procedural animated loops

STřEDA  2/5
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Letos poprvé nabízí Anifilm studentům filmové 
vědy, žurnalistiky a dalším zájemcům zdarma 
možnost zdokonalit své psaní o animaci. Vybrat 
si mohou ze čtyř praktických seminářů na různá 
témata: Eliška Děcká povede seminář psaní o ar-
tové, především krátkometrážní animaci, Kamila 
Boháčková seminář psaní o nenarativní 
 a experimentální animaci a Antonín Tesař 
seminář psaní o nezávislých počítačových hrách. 
Vassilis Kroustallis seznámí účastníky s mezi-
národním uvažováním o evropské a umělecké 
animaci.

This year, Anifilm will for the first time offer stu-
dents of film studies, journalism, and other hu-
manistic fields an opportunity to improve their 
writing about animation. They will have a choice 
of four free practical seminars on various topics: 
Eliška Děcká will lead a seminar on writing about 
artistic, primarily short animated films; Kamila 
Boháčková chose the topic of non-narrative and 
experimental animation, and Antonín Tesař will 
lead a seminar on writing about indie computer 
games. Vassilis Kroustallis will introduce the 
participants to an international way of thinking 
about European and artistic animation.

Eliška Děcká (CZ), Kamila Boháčková (CZ), Antonín Tesař (CZ), Vassilis Kroustallis (gR)
Seminář: psaní o animaci

A seminar: writing about Animation

(pouze pro registrované / by registration only)

wEDNESDAY / THURSDAY 2/5
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Jaroslav Stehlík Bohumil Sodoma

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vznikají 
počítačové hry? Proč jsou některé více akční 
a některé více strategické? Herní vývojáři Jaro-
slav Stehlík a Bohumil Sodoma vás provedou 
workshopem zaměřeným na stručný vhled do 
fungování her a jejich výrobních procesů.  
V průběhu dne si vytvoříte upravenou verzi hry 
Cancer Strike a její stručný strategický návrh na 
přibližně dvě strany. Jaroslav Stehlík je spoluza-
kladatelem studií Silicon Jelly a DIVR Labs, které 
se specializuje na vývoj her pro VR. Bohumil 
Sodoma je motion designer, spoluzakladatel  
a Head of Animation divize Residit Motion.

Have you ever wondered how computer games 
are made? Why some of them are heavily action-
-oriented while others are more about strategy? 
Game designers Jaroslav Stehlík and Bohumil 
Sodoma will lead a workshop that will provide 
you with brief insights into how games work 
and how they are made. Over the course of the 
day, you will design a modified version of the 
game Cancer Strike and prepare its brief, roughly 
two-page strategic draft. Jaroslav Stehlík is 
one of the founders of the Silicon Jelly studio 
and he co-founded DIVR Labs, focused on VR 
games deva is a Motion Designer, co-founder, 
and the Head of Animation of the Residit Motion 
division.

Jaroslav Stehlík (CZ), Bohumil Sodoma (CZ)
Vytvoř si vlastní pC hru
make your own pC game

ENKI
(pouze pro registrované / by registration only)

ČTVRTEK  3/5
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ČEZ ŠKOLA ANIMACE bude probíhat v 1. patře 
KKC Roháč od 1. do 6. května. 
1. května od 12.00 do17.00 hod 
2.–5. května od 9.30 do 17.00 hod
6. května od 9.30 do 14.00 hod

ČEZ SCHOOL OF ANIMATION will take place on 
the 1st floor of KKC Roháč from 1st to 6th May.
1st May from 12 a.m. to 5 p.m. 
2nd–5th May from 9.30 a.m. to 5 p.m.
6th May from 9.30 a.m. to 2 p.m. 

ČEZ ŠKOLA ANIMACE, organizovaná sdruže-
ním OSPAF, seznamuje děti zábavnou formou 
s procesem tvorby animovaných filmů, které 
se letos ponesou v duchu tvorby energie, ať 
už zelené, jaderné nebo jakékoli jiné. Děti si 
tak pod vedením lektorů samy vyrobí vlastní 
animovaný film, na němž se podílejí od nápadu 
přes přípravu scénáře až po samotnou animaci. 
Při práci na filmu využívají řadu výtvarných 
technik, které zahrnují animaci ploškovou, 
kreslenou, animaci pískem, pixilaci i náročnější 
animaci loutky. Animované filmy vytvořené 
v ČEZ ŠKOLE ANIMACE budou vyhodnoce-
ny odbornou porotou, která vybere trojici 
nejlepších. Ty budou prezentovány, slavnostně 
vyhlášeny a oceněny na oficiálním zakončení 
Mezinárodního festivalu animovaných filmů 
ANIFILM v sobotu 6. května v Třeboni. Tvůrce 
nejlepšího animovaného filmu se může těšit na 
poukaz věnovaný společností ČEZ na zapůjčení 
elektromobilu pro celou rodinu na víkend  
a další krásné ceny, které společnost oceněným 
tvůrcům věnuje.

ČEZ SCHOOL OF ANIMATION organized by 
OSPAF uses an entertaining form to introdukce 
the process of animated film production to 
children. This year, the films will refl ect energy 
production, be it green renewable energy, 
nuclear energy or any other kind of energy. 
Under the supervision of lecturers, children will 
go through the entire process and make their 
very own animated films from script to the 
final animation. They will use various artistic 
techniques such as cutout animation, drawing, 
sand animation, pixilation and possibly also the 
demanding technique of puppet animation. 
The films made in the ČEZ SCHOOL OF ANI-
MATION will be evaluated by a jury which will 
select three of the best. They will be presented 
and awarded at the closing ceremony of the  
ANIFILM international Festival of Animated 
Films on Saturday 6th May in Třeboň. The author 
of the best film can look forward to a prize do-
nated by ČEZ – an electric car for the weekend 
and other prizes by the company.

ČEZ ŠKoLA ANImACE
ČEZ SCHooL oF ANImATIoN

TUESDAY  1/5 – SUNDAY  6/5
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4. 5. 2018 v Třeboni
Trh práce pro profesionály a studenty

4th may 2018 in Třeboň
Job market for professionals and students

Animarket je trhem práce pro studia a školy se zaměřením na animaci, VFX, game development nebo VR/AR.
Jeho cílem je dlouhodobě napomáhat pracovnímu uplatnění studentů a absolventů škol  
v kreativním průmyslu s přirozeným důrazem na animaci.
Akce navazuje na úspěšný první ročník, který se konal pod názvem Business Bistro, a rozšiřuje jej.
Kdy / Kde? 4. 5. 10.00–18.00 v prostorách Měšťanské Besedy na Masarykově náměstí v Třeboni. 

Rozvíjíme pracovní trh.

Animarket is a job market for studios and schools focusing on animation, VFX, game development and VR/AR. 
The aim is to help students and graduates of creative industries schools to find job opportunities with a natural 
emphasis on animation.
The event builds on and extends the successful first edition held under the title Business Bistro.
when / where? 4th may 2018 10 a.m.–6 p.m. in the Měšťanská Beseda venue at Masaryk Square in Třeboň

we develop the job market.
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Since 2008, Anomalia’s pro-
gramme has been providing 
professional training in modern 
animation with professionals from 
world-class studios such as Pixar, 
DreamWorks and Valve. It aims 
to boost the practical skills of 
graduates and professionals in 3D 
character animation, storytelling, 
art and the technical professions.

Od roku 2008 poskytuje Anomalia 
odborná školení v oblasti moderní 
animace za účasti profesionálů  
z předních světových studií, jako 
jsou Pixar, DreamWorks  
a Valve. Jejím cílem je zdoko-
nalovat praktické dovednosti 
absolventů a profesionálů zamě-
řujících se na 3D animaci postav, 
vyprávění, tvorbu a působících  
v technických profesích.

ANomALIA 
Nakopněte svou kariéru! / Boost your career!

Aeon
Leží vám v hlavě nějaký projekt? 
pusťte nás na něj! / got a project in mind? 
Challenge us!

Even with 18 years of experience 
in motion graphics, one can never 
stop learning. We’re looking for-
ward not only to adding value to 
your project but to growing with 
you as well.
We offer a complete set of design 
and production services from sim-
ple explainers to super-complex 
CGI. If you have an idea you’d like 
to talk about, get in touch!

Ani s osmnácti lety zkušeností 
s motion grafikou se nemíníme 
přestat učit nové věci. Chceme 
nejen přidat na hodnotě vašemu 
projektu, ale zároveň s vámi  
sami růst.
Nabízíme kompletní portfolio 
designových a produkčních 
služeb od prostých instruktážních 
videí po supersložité speciální 
počítačové efekty. Pokud máte 
nápad, který byste chtěli probrat, 
neváhejte se s námi spojit!

P R O F E S S I O N A L  T R A I N I N G  I N  A N I M A T I O N

anomalia.euaeonproduction.com
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Bare Bear Animation Studio – a 
bear pack hungry for all forms 
of digital animation and image 
post-production. We hunt for 
experience in rough commercial 
rapids as well in non-commercial 
pools where we have already 
gained plenty of experience with 
both kids’ and adult series. We 
give every project and the entire 
production process as much 
care as a mother bear gives her 
own cubs – from the very first 
concept to the final screenplay, 
from animatics to animation and 
on to visual and sound post-
-production. But we don’t fight 
interesting collaborations tooth 
and nail either.

Bare Bear Animation Studio – 
medvědí smečka hladová po 
všech formách digitální animace  
a obrazové postprodukce. Své 
zkušenosti lovíme v divokých ko-
merčních peřejích i nekomerčních 
tůních, ve kterých máme  
i bohatou zkušenost se seriály jak 
pro děti, tak dospělé. Ke každému 
projektu přistupujeme stejně 
starostlivě jako medvědice  
k mláděti a veškerou péči věnuje-
me i celému procesu. Od námětu 
ke scénářům a přes animatik  
k animaci a obrazové i zvukové 
postprodukci. Přesto se zuby 
drápy nebráníme ani zajímavým 
kooperacím.

Pushing the aspects of simulation 
and freedom, Bohemia Interactive 
has built up a diverse portfolio 
of products, which includes the 
popular Arma® and Take On® 
series, DayZ®, and various other 
kinds of proprietary software. 
With its high-profile intellectual 
properties, multiple development 
teams across several locations, 
and its own motion capturing and 
sound recording studio, Bohemia 
Interactive has grown in 15 years 
to be a key player in the PC game 
entertainment industry.

Bohemia Interactive posouvá 
hranice simulace a svobody a za 
dobu svého působení si vybudo-
vala rozmanité portfolio produk-
tů, jako jsou mimo jiné populární 
tituly Arma®, série Take On®, DayZ® 
a rozličný další proprietární 
software. Světoznámý digitální 
obsah, několik vývojářských týmů 
působících na různých místech  
a vlastní nahrávací a motion  
capture studio, to vše umožnilo 
Bohemia Interactive vypracovat 
se v průběhu patnácti let v klíčo-
vého hráče na poli počítačových 
her.

BoHEmIA INTERACTIVE a. s.BareBear production s.r.o. 
BareBear – medvědí smečka hladová po všech 
formách digitální animace!!! / BareBear – a bear 
pack hungry for all forms of digital animation!!!

barebearstudio.com bohemia.net
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China International Cartoon and 
Animation Festival (CICAF) is the 
only state-level professional cartoon 
and animation festival of its kind on 
the Chinese mainland, sponsored 
by the State Administration of Press, 
Publication, Radio, Film and Televisi-
on of the People’s Republic of China, 
and Zhejiang Provincial People’s 
Government, also co-organized by 
Zhejiang Press, Publication, Radio, 
Film and Television Bureau, Zhejiang 
Radio & TV Group, and Hangzhou 
Municipal People’s Government. 
Since 2005, this annual event has 
been held in Hangzhou, the capital 
of Zhejiang Province, a scenic city 
famed for its legendary West Lake,  
a UNESCO World Heritage Site.

Mezinárodní čínský festival 
animovaného filmu (CICAF) je 
jediný státní profesionální festival 
animace v kontinentální Číně 
sponzorovaný Státní správou 
rozhlasu, filmu a televize Čínské 
lidové republiky a vládou pro-
vincie Če-ťiang a spolupořádaný 
Úřadem pro tisk, rádio, film  
a televizi provincie Če-ťiang spo-
lečně se Če-ťiangkskou společ-
ností pro rádio a televizi a úřady 
města Chang-čou. Tato každo-
roční událost je již od roku 2005 
pravidelně pořádána v Chang-
-čou, hlavním městě provincie, 
proslulém díky Západnímu jezeru 
zařazenému na seznam světové-
ho dědictví.

CICAF  
mezinárodní čínský festival animovaného  
filmu / China International Cartoon and  
Animation Festival 

We provide comprehensive immer-
sive experience services including 
augmented and virtual reality 
experiences. We are something 
between an immersive game studio 
and a film production company of 
the future. We combine techniques, 
technologies and processes from 
game design and filmmaking, and 
we take care of the entire process 
from the first concept to the realiza-
tion. We are a sister company to the 
BRAINZ digital agency, that has been 
operating on the Czech market as 
well as internationally for more than 
10 years. It’s a medium-sized agency 
that has, however, retained the soul 
and energy of a progressive hi-tech 
studio. 

Poskytujeme komplexní služby  
v oblasti imerzivních technologíí, 
jako je rozšířená nebo virtuální 
realita. Jsme něco mezi imerziv-
ním herním studiem a filmovou 
produkcí budoucnosti. Spojujeme 
techniky, technologie a procesy 
z herního i filmového světa. Celý 
proces zajistíme od prvotního 
konceptu až po realizaci. Jsme se-
strou digitální agentury BRAINZ.
Digitální kreativní agentura 
BRAINZ funguje na českém a za-
hraničním trhu více než deset let. 
Řadí se mezi středně velké agen-
tury, stále si ale zachovává ducha 
a náboj progresivního kreativního 
hi-tech studia. 

BRAINZ VR 
we are a creative XR agency, producing  
premium immersive experiences

brainz.cz en.cicaf.com



53

Animation at FAmU = professio-
nalism, creativity, joy

The Department of Animation of 
the FAMU in Prague was foun-
ded 28 years ago. Our graduates 
become successful filmmakers 
and their films win prestigious 
awards at international festivals. 
Our lecturers are recruited from the 
ranks of renowned authors who are 
active filmmakers by themselves. 
Our students are trained in the art 
as well as in the craft of animation. 
During the studies students make 
their own films, explore various 
genres and animation techniques. 
We support an individual approach 
and diversity of styles, techniques 
and attitudes. 

Animace FAmU = profesionali-
ta, kreativita, radost

Katedra animace byla na FAMU 
založena před 28 lety. Naši absol-
venti se úspěšně věnují filmové 
tvorbě a filmy našich studentů 
dlouhodobě získávají významná 
ocenění na mezinárodních festi-
valech. Tým pedagogů katedry 
tvoří uznávané osobnosti v oboru, 
které jsou samy aktivními filmový-
mi tvůrci. Studenty připravujeme 
po umělecké i řemeslné stránce. 
Během studia vytvářejí samostat-
ná cvičení a filmy, ve kterých si 
vyzkouší různé žánry i techniky 
animace. Podporujeme individu-
ální přístup, rozmanitost stylů, 
nové formáty, techniky a myšlení. 

Filmová a televizní fakulta Akademie  
múzických umění v praze / Film and TV School 
of the Academy of performing Arts in prague

The Department is a part of the 
Faculty of Electrical Engineering 
of the Czech Technical University 
in Prague. The department’s long-
-term objectives are teaching and 
research of computer graphics 
and user interfaces. Our graduates 
are capable of developing com-
puter games solo or in a team and 
they have the skills necessary for 
programming graphics, artificial 
intelligence, 2D and 3D graphic 
designs and user interface imple-
mentation. Their skills will enable 
them to find jobs in various fields 
– film, gaming and commercial 
industries; animation, 2D and 3D 
modelling and projection, visuali-
zation and VR.

Katedra je součástí Elektrotech-
nické fakulty na ČVUT v Praze. 
Dlouhodobě se zde zabýváme 
výukou a výzkumem v oblasti 
počítačové grafiky a uživatelských 
rozhraní. Absolventi jsou schopni 
samostatného i týmového 
vývoje počítačových her a vývoje 
virtuální a rozšířené reality. Jsou 
vybaveni potřebnými znalostmi 
z oblasti programování grafiky, 
umělé inteligence, vytváření 2D 
i 3D grafického obsahu a imple-
mentace uživatelských rozhraní. 
Naleznou uplatnění v široké škále 
oblastí – filmový, herní a reklamní 
průmysl, animace, 2D a 3D mode-
lování a zobrazování, vizualizace  
a virtuální realita.

České vysoké učení technické:  
Katedra počítačové grafiky /  
Czech Technical University: Department  
of Computer graphics and Interaction

famu.czcvut.cz
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Hausboot is a production com-
pany focused on development 
and production of audio-visual 
works with high artistic value 
and potential for international 
coproduction and distribution. 
Hausboot focuses mainly on 
animation and creative documen-
taries. Hausboot is a co-producer 
of a stop-motion animation film 
called Even Mice Belong in Heaven, 
for which it is looking for talented 
and passionate colleagues.

Hausboot je produkční společ-
nost zaměřující se na vývoj  
a produkci audiovizuálních děl  
s vysokou uměleckou hodnotou 
a potenciálem k mezinárodní ko-
produkci a distribuci. Hausboot se 
zaměřuje především na animaci  
a kreativní dokumenty. Hausboot 
je koproducentem filmu Even 
Mice Belong in Heaven natáče-
ného technikou fázové animace, 
pro jehož realizaci aktuálně hledá 
talentované a zapálené kolegy.

Hausboot  
Audiovizuální produkční společnost /  
Audiovisual production Company

FAMO in Písek educates and trains 
students to the highest profes-
sional level with specializations 
in Screenwriting and Directing, 
Documentary Film, Cinematogra-
phy, Sound, Editing, Production, 
Special Effects and Animation. 
The animation department is 
focused on the various animati-
on techniques, storytelling and 
directing. Students will acquire 
a knowledge of famous anima-
tors and their unique styles, the 
technical background of 2D and 
3D graphics and practical skills in 
software such as Dragonframe, 
Adobe Photoshop, Adobe After 
Effects and Autodesk Maya.

FAMO v Písku poskytuje teoretické 
i praktické vzdělání a své studenty 
formuje ve špičkové odborníky 
specializované v oborech scenáris-
tiky a režie, dokumentárního filmu, 
kinematografie, zvuku, střihu, 
produkce, speciálních efektů  
a animace. Katedra animace se 
zaměřuje na výuku rozličných ani-
mačních technik, vyprávění a režie. 
Studenti se seznámí se slavnými 
animátory a jejich jedinečnými 
styly, technickým zázemím 2D a 3D 
grafické tvorby a osvojí si praktické 
dovednosti potřebné k práci se 
softwarovými nástroji, jako jsou 
Dragonframe, Adobe Photoshop, 
Adobe After Effects a Autodesk 
Maya.

Filmová akademie miroslava ondříčka v písku /  
Splň si svůj sen a přijď k nám. 
Film Academy of miroslav ondříček in písek / 
make your dream true and come to us.

hausboot.czfilmovka.cz
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Kreativní produkční společnost 
Kouzelná animace byla založena 
v roce 2011 především s cílem 
poskytovat vynikající produkční 
služby komerčním i nekomerč-
ním audiovizuálním projektům. 
Studio sídlí v krajském městě 
Zlíně a čerpá zde z bohaté tradice 
zlínské animace.

The creative production company 
Kouzelná animace (Magical Ani-
mation) was established in 2011 
with the main goal of providing 
exceptional services both in 
commercial and non-commercial 
audio-visual production. The 
studio is based in the Moravian 
regional city of Zlín and builds on 
a rich tradition of Zlín animation.

Kouzelná animace, s.r.o. 
profesionalita, spolehlivost a kreativita /  
professionalism, reliability and creativity

Since its founding the studio has 
produced dozens of various pro-
jects focusing on animation. They 
use animation techniques such as 
classical drawing, clay modelling, 
3D and a variety of combinations 
with live actors. Our speciality is 
2D digital cutout animation.
One of their greatest achieve-
ments was cooperation on the 
feature animated film Alois Nebel, 
which won the Czech Lion for Best 
Art Direction, Music and Sound in 
2011, and subsequently the Euro-
pean Film Award in the category 
of Best Animated Feature Film of 
2012. 

Od svého založení studio stihlo 
vyprodukovat již desítky různých, 
převážně animovaných projektů. 
Při realizaci využívá animační 
techniky, jako jsou klasická kresba, 
modelování plastelíny či hlíny, 3D 
animace a různé kombinace tech-
nik s živými herci. Specializuje se 
na digitální 2D ploškovou animaci.
Jedním z jeho největších úspěchů 
byla spolupráce na celovečerním 
animovaném filmu Alois Nebel, 
který byl v roce 2011 oceněn třemi 
Českými lvy za nejlepší výtvarné 
řešení, nejlepší hudbu a nejlepší 
zvuk a v roce 2012 získal Evrop-
skou filmovou cenu za nejlepší 
celovečerní animovaný film. 

KLUCIvespolek s. r. o. 
Animace vždy a všude / Animation all ways

kouzelna.comklucivespolek.com
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We create puzzle games in phys-
ical surroundings (castles, cities) 
and incorporate tricks controlled 
by computers into them. Our new 
product is a robotic guide.

Vytváříme hádankové hry v reál-
ném světě (v hradech, městech)  
a kombinujeme je s triky řízenými 
počítačem. Naším nejnovějším 
produktem je robotický průvodce.

playady.cz
Z virtuálního světa zpět do reality /  
From the virtual world back to reality

Since 1992, Ostrava University has 
been offering an animation study 
programme led by experienced 
animators from short film studios Ilja 
Novák, Karel Trlica and Milan Lesni-
ak. During their studies, the students 
can also attend courses of other 
departments: painting, graphics, 
drawing, multimedia, packaging 
and book design and sculpture. 
Our master’s study programme 
also offers a course at the Studio of 
Digital Graphics in Virtual Environ-
ment, which is deliberately designed 
as a laboratory for new methods 
and technologies in graphics in col-
laboration with the Institute of Art 
at the Faculty of Arts of the Silesian 
University in Katowice.

Již od roku 1992 umožňuje 
Ostravská univerzita studovat 
animovanou tvorbu. Pod vedením 
zkušených animátorů studia Krát-
kého filmu Ilji Nováka, Karla Trlici 
a Milana Lesniaka vznikl Ateliér 
animace. Během studia se adepti 
animace seznámí také s výukou 
ateliérů malby, grafiky, kresby, 
multimédií, obalového a knižního 
designu i sochy. V magisterském 
studijním plánu umožňujeme také 
studium Ateliéru digitální grafiky 
ve virtuálním prostředí, který je 
cíleně koncipován jako pracoviště 
nových metod a technologií  
v grafice ve spolupráci s Instytutem 
Sztuki Wydzialu Artystycznym Uny-
wersytetu Slaskim v Katovicích. 

ostravská univerzita, Fakulta umění 
Ateliér animace a audiovizuálního umění /  
ostrava University, Faculty of Arts 
Department of Animation and Audio-visual Art

playday.czosu.cz
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Průměrnou rychlostí 25 obrázků 
za sekundu dosahujeme brilant-
ního obrazu bezbřehé animace 
nejvyšší kvality včetně autorské 
zvukové stopy. Toto a mnohé  
jiné pouze a tradičně v Ateli-
éru filmové a televizní grafiky 
na katedře grafiky, UMPRUM, 
Palachovo náměstí 80, Praha 1. 
Současnou náplní Ateliéru filmové 
a TV grafiky na UMPRUM Praha, 
oproti letům minulým, kdy absol-
venty byli především výtvarníci 
animovaného filmu a ilustrátoři,  
je snaha vychovat komplexního 
autora, výtvarníka a režiséra, ale 
především svébytného originální-
ho tvůrce. 

At an average speed of 25 images 
per second, we produce visually-
-impeccable boundless animation 
of superior quality accompanied 
by original soundtracks. As usual, 
you’ll find this and much more 
exclusively at the Studio of Film 
and TV Graphics of the Academy 
of Arts, Architecture & Design 
(AAAD) in Prague, Palachovo 
náměstí 80, Prague 1.
The AAAD Studio of Film and TV 
Graphics focuses on moulding 
each of its students into a versati-
le author, artist and director, and 
above all a distinctive, original 
filmmaker.

Ateliér filmové a televizní grafiky UmpRUm 
Krev, pot, slzy, láska, film! / 
The AAAD Studio of Film and TV graphics 
Blood, sweat, tears, love, film!

The Smíchov Secondary Technical 
School is a successful secondary 
technical school in Prague that 
has been educating young minds 
since 1901. The school current-
ly has over 600 students from 
Prague and the Central Bohemian 
Region. We prepare our students 
for subsequent university-level 
studies or employment in highly 
sought-after fields, including in-
formation technologies, technical 
lyceums, and cybernetic security.

Smíchovská střední průmyslová 
škola je úspěšnou střední průmy-
slovou školou v Praze, která má 
dlouholetou tradici. Škola byla 
založena již v roce 1901  
a v současnosti vzdělává přes  
600 žáků z Prahy a Středočeského 
kraje. Naše škola připravuje žáky 
na další studium či práci ve třech 
velmi vyhledávaných oborech – 
informační technologie, technické 
lyceum a nově také v kybernetic-
ké bezpečnosti.

Smíchovská střední průmyslová škola 
my se budoucnosti nebojíme, my ji tvoříme! / 
Smíchov Secondary Technical School 
we’re not afraid of the future; we’re making it!

umprum.czssps.cz



58

Besides the traditional fields of 
graphic design, web design, and 
photography, the school has 
been increasingly emphasizing 
TV graphics, audio-visual design, 
animation, and game design. The 
school’s teaching staff includes 
many renowned experts. Some of 
the greatest perks of studying at 
the school are high-quality work 
portfolios, professional contacts, 
and participation in real commer-
cial projects. 

Studium se zaměřuje vedle tradič-
ních oblastí grafického designu, 
webdesignu a fotografie stále více 
na televizní grafiku, audiovizuální 
tvorbu, animovanou tvorbu a 
tvorbu počítačových her. Peda-
gogické obsazení školy se skládá 
z renomovaných odborníků. Nej-
cennějšími přednostmi studentů 
školy jsou kvalitní portfolia prací, 
navázání profesních kontaktů a 
zapojení do reálných komerčních 
projektů.

Vyšší odborná škola grafická Jihlava /  
The multimedia Art College in Jihlava

The essence of our studio is a story 
and its heroes who tell the story. 
Production of each animated film 
teaches us patience and forces us 
to constantly search for new ways 
to materialize our fantasies and 
thoughts. We realize that each and 
every detail of animation is capable 
of expressing many things without 
using a single word and therefore 
we’re trying to guide our students 
to the most functional results.
Animation is a game full of fantasy 
which should be entertaining 
not only for the viewers, but for 
the authors as well. It is, however, 
necessary that the students fami-
liarize themselves with the basic 
principles of film (production).

Podstatou našeho ateliéru je 
příběh. Příběh a jeho hrdinové, 
kteří jej vypráví. Tvorba každé-
ho animovaného filmu nás učí 
trpělivosti, nutí nás hledat stále 
nové způsoby, jak dát našim před-
stavám a myšlenkám adekvátní 
podobu. Uvědomujeme si, že 
každý detail animace umí beze 
slov sdělit mnohé, a snažíme se 
studenty ateliéru vést k co nej-
funkčnějšímu výsledku.
Animace je hra plná fantazie, 
která by měla bavit nejen diváka, 
ale i svého autora. Je však nutné, 
aby se studenti sžili se základními 
principy (výroby) filmové tvorby. 

UTB ve Zlíně, Ateliér Animovaná tvorba  
Dýcháme animací, nadechněte se s námi / 
UTB in Zlín, Studio of Animation 
we breathe animation, take a deep breath with us

vosg.czutb.cz



Warhorse was founded in 2011  
by Dan Vávra, creator of Mafia and 
Mafia 2, and Martin Klíma, formerly 
of ALTAR (Original War, UFO:* 
trilogy). We are a new independent 
game development studio based 
in Prague, Czech Republic. We 
have an experienced team of in-
dustry veterans, with a combined 
track record of dozens of games 
published and millions of copies 
sold. We come from different 
teams and backgrounds, but we 
are united in our quest to create 
compelling games in friendly 
working environments. The studio 
is currently working on a realistic 
open world medieval RPG called 
Kingdom Come: Deliverance.

Studio Warhorse bylo založeno  
v roce 2011 Danem Vávrou, auto-
rem Mafie a Mafie 2, a Martinem 
Klímou, původně ze studia ALTAR 
(Original War, trilogie UFO:*). Jsme 
nové nezávislé herní studio sídlící 
v Praze. V našem týmu je řada 
zkušených herních veteránů, kteří 
mají společně na kontě desítky 
vydaných her a miliony proda-
ných kopií. Pocházíme sice  
z různých týmů a zázemí, ale spo-
juje nás vášeň pro tvorbu pouta-
vých her v přátelském pracovním 
prostředí. Studio dokončilo hru 
Kingdom Come: Deliverance, reali-
stickou RPG s otevřeným světem 
zasazeným do středověku.

warhorse Studios 
Doupě bez draka / Dungeons and No Dragons

warhorsestudios.cz
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Co je game Day? 
5.– 6. 5. 2018 v Třeboni
Zavedený program pro české nezávislé herní vývojáře

what is game Day? 
5th–6th may 2018 in Třeboň
An established programme for Czech independent game developers

Indie Expo – zahrajte si hry nezávislých herních vývojářů a poznejte jejich tvůrce
Kde? V prostorách Měšťanské Besedy na Masarykově náměstí

Kdy? 5. 5. od 10.00 do 18.00, 6. 5. od 10.00 do 17.00 
Konference – přednášky mezinárodních hostů, autorská hraní, setkání s tvůrci, workshopy, výstava a další.

Indie Expo – play the games made by independent game developers and meet their authors

where? In the Měšťanská Beseda venue at Masaryk Square in Třeboň 
when? – 5th may – from 10 a.m. to 6 p.m., 6th may – from 10 a.m. to 5 p.m.

Conference – lectures, talks with international professionals, original gaming, meetings with authors, 
workshops, exhibition and much more…
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The Department is a part of the 
Faculty of Electrical Engineering 
of the Czech Technical University 
in Prague. The department’s long-
-term objectives are teaching and 
research of computer graphics and 
user interfaces. Our graduates are 
capable of developing compu-
ter games solo or in a team and 
they have the skills necessary for 
programming graphics, artificial 
intelligence, 2D and 3D graphic 
designs and user interface imple-
mentation. Their skills will enable 
them to find jobs in various fields 
– film, gaming and commercial 
industries; animation, 2D and 3D 
modelling and projection, visuali-
zation and VR.

Katedra je součástí Elektrotech-
nické fakulty na ČVUT v Praze. 
Dlouhodobě se zabývá výukou  
a výzkumem v oblasti počítačové 
grafiky a uživatelských rozhraní. 
Absolventi jsou schopni samostat-
ného i týmového vývoje počíta-
čových her a vývoje virtuální a 
rozšířené reality. Jsou vybaveni 
potřebnými znalostmi z oblasti 
programování grafiky, umělé 
inteligence, vytváření 2D i 3D gra-
fického obsahu a implementace 
uživatelských rozhraní. Naleznou 
uplatnění v široké škále oblastí – 
filmový, herní a reklamní průmysl, 
animace, 2D a 3D modelování a 
zobrazování, vizualizace nebo VR.

České vysoké učení technické:  
Katedra počítačové grafiky /  
Czech Technical University: Department of 
Computer graphics and Interaction

Nezávislé studio, které se od roku 
2006 zaměřuje na tvorbu příběho-
vých her. Tvůrci Ghost in the Sheet, 
J.U.L.I.A., Vampires, Boredom of 
Agustín Cordes, Serena, J.U.L.I.A. 
Among the Stars a nadcházející hry 
Someday You’ll Return.

An independent studio that has 
been producing storytelling ga-
mes since 2006. Creators of Ghost 
in the Sheet, J.U.L.I.A., Vampires, 
Boredom of Agustín Cordes, Serena, 
J.U.L.I.A. Among the Stars, and the 
upcoming game Someday You’ll 
Return.

CBE Software

cvut.czcbe-software.com
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Ateliér dává prostor vzniknout 
různým projektům. Nejen animo-
vaným filmům, ale také interak-
tivním aplikacím a hrám. Odvážní 
studenti mohou využít možnost 
vytvořit jako svou bakalářskou 
práci například stop-motion 
adventuru. 

The studio produces various 
projects including animated films, 
interactive applications, and 
games. Courageous students can 
choose to design, for example,  
a stop-motion adventure game 
for their Bachelor’s degree 
project.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / 
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

This interactive graphic novella 
was developed as a Master’s 
degree project by art students 
from the University of Ostrava and 
the Silesian University. Something 
between a comic book and a vi-
deogame, it tells a seven-chapter 
story of a first love and the pitfalls 
of a digital future.

Tato interaktivní grafická novela je 
diplomovou prací studentů umění 
Ostravské univerzity a Slezské 
univerzity. Balancuje na pomezí 
komiksu a videohry. V sedmi kapi-
tolách vypráví příběh první lásky 
a nástrah digitální budoucnosti.

Epikurea 

fdu.zcu.czepikurea.com
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Game Access is a unique event 
bringing all those who share  
a passion for the gaming industry 
to one place. 
Game Access ‘18 will take place 
on June 1st – 3rd, 2018 in Brno 
with 1000+ anticipated attendees 
at the Conference and tens of 
thousands of players visiting the 
public Expo. The Conference will 
include presentations by brilliant 
speakers, a large indie showcase, 
an awards ceremony for the best 
projects, and three absolutely 
unforgettable parties.

Game Access je jedinečná událost 
určená všem milovníkům her  
a herního průmyslu.
Game Access ’18 se uskuteční 
od 1. do 3. června 2018 v Brně. 
Samotné konference se má podle 
očekávání zúčastnit přes 1000 
herních profesionálů a další dese-
titisíce hráčů pak navštíví veřejně 
přístupný veletrh Game Access 
Expo. Součástí konference budou 
prezentace špičkových odborníků, 
velká přehlídka nezávislých her, 
udílení cen nejlepším projektům 
a tři naprosto nezapomenutelné 
večírky.

game Access ‘18 (gameDev Area) 

game-access.com
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Jan Zelený

Herní vývojář se zkušenostmi 
s prací pro špičková studia (pra-
coval na hrách Mafia 2, Mafia 3, 
DayZ). Jako nezávislý vývojář sám 
osm let vytvářel hru Mashinky, 
s níž mu teď pomáhá pár nada-
ných lidí.

A game developer with experience 
with working at AAA studios  
(I worked on Mafia 2, Mafia 3, 
DayZ). As an indie developer,  
I spent eight years designing the 
game Mashinky by myself. Now 
I’m working with several talented 
people.

Malé české herní studio, které 
momentálně vyvíjí RPG s názvem 
LostHero.

Small Czech studio that is develo-
ping an RPG game called LostHero.

goldKnights

mashinky.comlosthero.com
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National office of the EU´s Creative 
Europe – MEDIA Programme. Our 
main objective is to ensure that the 
potential of the programme can 
be used to the maximum possible 
extent to develop and support the 
Czech audiovisual industry. The 
MEDIA sub-programme of Creative 
Europe supports the EU film and 
audiovisual industries financially in 
the development, distribution and 
promotion of their work. It enables 
European films and audiovisual 
works including feature films, tele-
vision drama, documentaries and 
new media to find markets beyond 
national and European borders; it 
funds training and film develop-
ment schemes.

Národní zastoupení dílčího pro-
gramu MEDIA. Cílem kanceláře 
je zajistit, aby všechny možnosti 
nabízené programem MEDIA byly 
využity co nejlépe ku prospěchu 
a rozvoji českého audiovizuálního 
průmyslu. Dílčí program MEDIA 
platformy Kreativní Evropa finanč-
ně podporuje evropské filmové 
a audiovizuální odvětví v oblasti 
vývoje, distribuce a propagace 
jejich práce. Evropským filmo-
vým a audiovizuálním dílům, 
včetně hraných filmů, televizních 
projektů, dokumentů a videoher 
usnadňuje přístup na mezinárodní 
zahraniční trhy a festivaly; financu-
je i programy vzdělávání filmových 
a audiovizuálních profesionálů.

Kancelář Kreativní Evropa  
Česká republika – mEDIA /  
Creative Europe Desk Czech Republic – mEDIA

Kabuk Games tvoří tým čtyř 
herních vývojářů. Studio vzniklo 
v červnu 2017 a působí v centru 
MetuTech ATOM v Ankaře. Kabuk 
Games se aktuálně zaměřuje 
na vývoj multiplatformních her 
rozličných žánrů. V listopadu 2017 
vydalo studio na Steamu svou 
první hru Alchemist Castle.

Kabuk Games is a team of four 
game developers located in Me-
tuTech ATOM. It was founded in 
June 2017. Kabuk Games currently 
focuses on cross-platform games 
of many different genres. The 
team released their first game, 
Alchemist Castle, on Steam in 
November 2017.

Kabuk games 

kreativnievropa.czkabukgames.com
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Mouse Memories tvoří tým lidí 
pracujících na titulu WesTurn. 
Chtějí tvořit originální hry, které si 
nejvíc užijete s kamarády.

Mouse Memories is a team of 
people gathered around a game 
called WesTurn. They are focused 
on producing original games 
that are best enjoyed with your 
friends.

mouse memories

Pražské herní studio o dvou 
lidech. Spolu s kamarády, naladě-
nými na stejnou vlnu a sdílejícími 
zápal pro vyprávění příběhů po-
mocí interaktivní animace, utváří 
pro každý projekt individuální 
tým. Vyvíjí interaktivní aplikace  
a hry pro tablety a chytré telefony.

We are a studio of two people 
based in Prague, Czech Republic. 
Together with our like-minded 
friends passionate about telling 
stories through interactive ani-
mation, we form small teams for 
each individual project. We make 
interactive apps and games for 
tablets and smartphones.

memorino

westurn-game.commemorino-nic
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Playady.cz vytváří hádankové hry 
v reálných prostředích (v hradech, 
městech) a kombinuje je s triky 
řízenými počítačem. Jejich nej-
novějším produktem je robotický 
průvodce.

Playady.cz creates puzzle games 
in physical surroundings (castles, 
cities) and incorporates tricks con-
trolled by computers into them. 
Its newest product is a robotic 
guide.

playady.cz 
Z virtuálního světa zpět do reality
From the virtual world back to reality

MU Game Studies (MUGS) is made 
up of three Masaryk University 
graduates and students of various 
subjects. It focuses on the deve-
lopment of educational projects 
and projects promoting the 
medium of digital games among 
the Czech public. In recent years, 
the team has also been organizing 
the Gamer Pie game festival.

V MUGS zóně si návštěvníci budou 
moci vyzkoušet hry, které v rámci 
výuky na Masarykově univerzitě 
vytvořili sami studenti.

MU Game Studies (MUGS) je orga-
nizace, kterou tvoří absolventi a 
studenti různých oborů Masaryko-
vy univerzity. Její hlavní činností 
je tvorba projektů podporujících 
vzdělanost a rozvoj zkušeností 
veřejnosti s médiem digitálních 
her v ČR a v posledních letech 
také pořádání herního festivalu 
Gamer Pie.

Visitors to the MUGS Zone will 
have a chance to try out games 
designed as school projects by 
students of Masaryk University.

mU game Studies

playday.czgamestudies.cz
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Studio tvoří tři studenti Masary-
kovy univerzity, autoři pixelartové 
hádankové plošinovky Ghostory, 
v níž můžete jako duch vystu-
povat ze svého těla a při hledání 
cesty z jeskyně si užijete skutečně 
„oduševnělý“ příběh!
Hra byla nedávno vydána po více 
než dvouletém vývoji a v roce 
2016 získala cenu za Nejlepší 
studentský projekt na konferenci 
Game Access.

Three students of Masaryk Univer-
sity and the creators of Ghostory – 
a pixelart puzzle platformer. Swap 
between human and ghost forms, 
solve your way out of the Meroth 
Cave and witness a story with the 
right „spirit“!
Recently released after 2+ years 
of work, the game was previously 
awarded the Best Student Project 
award at Game Access ‘16.

RigidCore gamesprotoducktion

Rodící se malé nezávislé studio 
vyvíjí projekt, který brzy zamíří do 
předběžného zveřejnění.

Small indie yet-to-be studio wor-
king on a project that will soon 
enter early access.

rigidcoregames.com
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Game design was introduced into 
the curriculum at the request of our 
students. Projects, extra-curricular 
seminars, optional subjects, and lei-
sure-time activities organized at the 
school have already produced se-
veral interesting games and virtual 
projects. These include the survival 
game Hordes by Lucián Blažek and a 
LUA language-learning game by Mi-
chal Jareš. You can join a snowball 
fight with snowmen in a VR game 
by Kryštof Toman or check out a 
VR project by the collective of our 
students – a virtual reconstruction 
of historical events that took place 
in Auschwitz. The school is pushing 
the limits of what can be expected 
of secondary-school students.

O zařazení vývoje her do výuky 
školy projevili zájem sami studen-
ti. V rámci projektů, volitelných 
seminářů a předmětů  
a volnočasových aktivit na škole 
vzniklo již několik zajímavých 
her a virtualizací. Uvidíte survival 
hru Hordes Luciána Blažka nebo 
dobrodružnou a naučnou hru ja-
zyku LUA Michala Jareše. Díky VR 
technologii se můžete koulovat se 
sněhuláky ve hře Kryštofa Toma-
na. Dále se ve VR můžete podívat 
na kolektivní práci studentů, 
virtuální rekonstrukci historických 
událostí v Osvětimi a další pro-
jekty se připravují. Škola posouvá 
hranice toho, co lze od studentů 
středních škol očekávat.

Smíchovská střední průmyslová škola / 
Smíchov Secondary Technical School

Sever game Studio

An independent game studio that 
is currently working on a unique 
online mobile arcade game with 
RPG elements and a board game 
belonging to the same franchise.

Nezávislé herní studio připravující 
unikátní mobilní online arkádo-
vou hru s RPG prvky i deskovou 
hru ze stejné franšízy.

ssps.czsevergames.com
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Twin petes

Twin Petes je nezávislé herní 
studio z Brna, které se soustředí 
na tvorbu her pro jednoho hráče 
s důrazem na příběh. V sou-
časné době vyvíjí pixelartovou 
plošinovku Ministry of Broadcast 
zasazenou do temné dystopické 
televizní reality show.

Twin Petes is an independent 
game studio from Brno, Czech 
Republic. We make story-focused 
single-player games. We are 
currently developing Ministry of 
Broadcast, a pixelart platformer 
set in a dark, dystopian reality TV 
show.

In TechSophia, we believe that 
learning can be a fun adventure. 
We build on people’s natural 
curiosity and desire to push their 
limits. We make digital games and 
other teaching and mind-training 
tools.

V TechSophii věří, že učení může 
být zábavné dobrodružství. Staví 
na přirozené lidské zvídavosti a 
touze překonávat vlastní limity. 
Tvoří digitální hry a další výukové 
nástroje pro rozvoj myšlení.

TechSophia

twinpetes.comtechsophia.cz
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Vyšší odborná škola grafická Jihlava /  
multimedia Art College in Jihlava

The Multimedia Art College in 
Jihlava was founded in 2001. 
Since 2016, its curriculum has 
been focusing on the making of 
computer games. We cooperate 
with 2K Czech and Bohemia Inte-
ractive. We want our students to 
be well prepared for a spectrum 
of promising professions related 
to game making.

Vyšší odborná škola grafická 
Jihlava byla založena v roce 2001. 
Od roku 2016 se výuka začala za-
měřovat na tvorbu počítačových 
her. Spolupracuje se společnostmi 
2K Czech a Bohemia Interactive a 
usiluje o to, aby její absolventi byli 
dobře připraveni na práci v řadě 
slibných oborů souvisejících 
s tvorbou her.

Wietrack Softwork tvoří skupina 
nadšených amatérských herních 
vývojářů a vědců pod vedením 
Tomáše Větrovského. Studio 
vzniklo v roce 2015 a jeho hlavním 
cílem je zábavným způsobem 
popularizovat různé oblasti naše-
ho výzkumu (společenský hmyz, 
mikrobiologie).

Wietrack Softwork is a group 
of enthusiastic amateur game 
developers and scientists led by 
Tomáš Větrovský and active since 
2015. Our main goal is to combine 
fun with the popularization of va-
rious fields of our research (social 
insects, microbiology).

wietrack Softwork 

wietrack.czvosg.cz



www.anifilm.cz   

INTERNATIONAL FESTIVAL  
OF ANIMATED FILMS  

MAy 2019

CALL for
EntriEs

submit your films!
application deadline  
to 15th January 2019

1st September 2018





WE ARE A CREATIVE XR STUDIO, 
PRODUCING PREMIUM IMMERSIVE 
EXPERIENCES

brainzvr.cz
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KREV, POT, SLZY, LÁSKA, ANIMACE!
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aaadnimation

KREV, POT, SLZY, LÁSKA, ANIMACE!

atelieranimace www.umprum.cz



Více na
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Alza PC sestavy

Vhodné i pro profesionály

/alzapc
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Pavel Endrle & Martin Hahn / STOPMOTION ADVENTURE GAME / kapitanmakk.blog

Portal for 
animated films

www.aniont.com 
Powered by Anifilm

Watch animation online, without ads or fees!  
Aniont is an internet portal – a videotheque offering  
selected student and authorial animated shorts including 
music videos and boundary forms of animation.  
An important element of this animate channel is a curator 
oversight provided by experienced dramaturges.



Of Unwanted Things and People – development supported by Creative Europe MEDIA in 2017
(company MAUR film)

www.kreativnievropa.cz
www.ec.europa.eu/creative-europe

CREATIVE EUROPE
MEDIA SUB-PROGRAMME
Support for European films and the audiovisual industry

PRODUCERS’ SUPPORT
– Development of film and television

projects and projects for digital
platforms

– Development of video games
– Television coproductions

DISTRIBUTION
– Distribution of European films
– Sales agents support

PROMOTION / FESTIVALS
– European coproduction markets

and pitching forums
– Audiovisual festivals

TRAINING
– Continuous training for audiovisual

professionals

ONLINE DISTRIBUTION
– Video on Demand

EXHIBITION
– Networking of cinemas /

Europa Cinemas

FILM EDUCATION
– Cooperation of film education

initiatives

COPRODUCTION FUNDS
– International coproduction funds
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Czech VR Fest

10.–12. 5. 2018
CIIRC Dejvice
Praha czechvrfest.com

FESTIVAL
VIRTUÁLNÍ 
REALITY

Využíjte kód a získejte slevu 30 % na vstupenku
na konferenci či výstavu na CZECH VR FEST 2018: ANIFILMVR30



GAME ACCESS

hostitelé / hosts

oficiální dopravce / official car

hlavní mediální partner / main media partner

pořadatelé / organizers hlavní partner / main partner za finanční podpory / supported by

partneři / partners

mediální partneři / media partners



international festival of animated films

A N i f i l m

w w w . a n i f i l m . C Z
třeboň, C Z e C H r e p u b l i C
1st– 6th  may  2018 




