
Milníky v dějinách 3D
12 00 — Kino Světozor

V rámci rozsáhlého programu Rozměry 
3D animace hraje zásadní roli pásmo 
krátkých filmů – milníků, tedy těch, 
které „třidéčkovou“ estetiku spoluutvá-
řely, redefinovaly a nebo se od ní na-
opak výrazně odklonily. Těšte se na 
první průkopnické filmy studia Pixar, 
ale i na autorské experimenty, které na 
mezinárodní scéně zaznamenaly 
enormní úspěch.

Game a VR zone
12 00 – 18 00 — Měšťanská beseda

Navštivte festivalovou Game a VR zónu 
v 1. patře Měšťanské Besedy na Masa-
rykově náměstí. Zahrát si tam můžete 
VR hry (Rick and Morty, Google Tilt 
brush, Dreams of Dalí, atd.), počítačo-
vé hry z mezinárodní soutěže 
(Cuphead, CHUCHEL, Gorogoa, atd.) 
nebo se inspirovat VR filmy (Aste-
roids!, Nothing Happens, Song of the 
Sea, atd.).

Čína v rukou gangsterů
19 00 — Loutkové divadlo

Temně humornými, řetězícími se zvraty 
rozehrává režisér žánrový mix připo-
mínající noirové filmy, absurdní dialogy 
na diváka pomrkávají tarantinovskou 
inspirací a zoufalství prostých budiž-
kničemů  nevyhýbavě komentuje bez-
útěšnost života na spodních příčkách 
společenského žebříčku. Film měl pre-
miéru minulý rok na Berlinale, násled-
ně byl Čínou stažen z programu festiva-
lu v Annecy.

Roháč — I. patro
12 00 – 17 00 — ČEZ – škola animace

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

Zámecká galerie
9 00 – 17 00 — Milan Cais | výstava

Festivalový stan
10 00 – 11 00 — Kabaret létajících úžasností
21 00 – 22 00 — The Maggie's Marshmallows
22 00 – 23 00 — Lazer Viking

Pivovarský sklep
23 59 – 1 59 — Barbora

Tipy na dnešní den

Libuše Čihařová: Animátor se musí  
vžít do myšlení výtvarníka

Adaptovala jste někdy výtvarný styl, 
který se těžce animoval? 
 S tím jsem se nesetkala. To by re-
žisér nedovolil. Ten si bral výtvarníky, 
se kterými se dobře spolupracovalo, 
a jejich výtvarný styl vyhovoval animá-
torům. Někdy si i režisér výtvarný styl 
trochu přizpůsobil animaci. Například 
takto přizpůsobená je podoba Maxi- 
psa Fíka. V knize vypadá Maxipes Fík 
jinak.
  
Než jste začala kreslit ve Studiu Bratři 
v triku, měla jste svůj výtvarný styl?
 Jistě, ale ten jsem pak úplně ztra-
tila. Animátor nebo fázař se musel ne-
ustále přizpůsobovat jiným výtvarným 
stylům. Musíte se vžít do myšlení jiného 
výtvarníka, kreslit jako on. Na tom také 
záleží úspěch filmu.

Začínala jste v animátorské skupině, 
ve které byl i Zdeněk Smetana. Jaká 
s ním byla spolupráce?
 Vynikající! Zdeněk Smetana měl 
největší zásluhu na mém profesním 
vzdělání nejenom jako pedagog, ale 
dokázal mě nadchnout pro kreslenou 
animaci na celý život.
 

Václav Bedřich si oproti Smetanovi  
vybíral do každého filmu jiného  
výtvarníka. V čem to bylo pro animá-
tory zajímavé?
 Bylo to hlavně osvěžující. Kdyby-
chom dělali jako u Disneyho stejné typy 
pětadvacet let, bylo by to příliš nudné 
a asi bychom u Bratrů v triku nevydrželi.

Čeho jste si na Bedřichovi z hlediska 
profese nejvíce vážila?
 U Václava Bedřicha jsem obdivo-
vala perfektní organizaci práce, cit pro 
načasování a dramatickou stavbu pří-
běhu.

Na jaké režiséry dále ráda vzpomí- 
náte?
 Na Jiřího Brdečku a Gena Deit-
che. Pan Brdečka byl velice kultivova-
ný. Měl autoritu, ale i laskavost, která 
z něj vyřazovala. Brdečka měl velký 
rozhled a široké pole působnosti. Obdi-
vovala jsem na něm jeho perfekciona-
lismus, který vyžadoval i od ostatních. 
Ale vyžadoval to takovou formou, že to 
člověk rád splnil. Velmi jsem se snaži-
la, aby byl s mou prací spokojen. Také 
si vždycky vybíral zajímavé výtvarníky 
a hudebníky.

Na který film z tvorby Gena Deitche 
ráda vzpomínáte?
 Třeba na Svatbu prasátek. Zde 
jsem dělala především přípravu k ani-
maci. To jste pak s režisérem více 
v kontaktu a máte možnost mu více po-
rozumět.

V osmdesátých letech se v kresleném 
studiu začal plnit výrobní plán.
Jaký to mělo dopad na vaši práci?
 Když jsme dělali Večerníček, tak 
jsme byli placeni od metru. Tedy kolik 
jsme toho naanimovali. Sestavovaly se 
žebříčky podle výkonnosti animátorů. 
Navíc měla televize čím dál méně pe-
něz a honoráře byly nižší. Bylo i těžké 
se vejít do rozpočtu.

Uvádíme ukázku z rozhovoru Vzpomínky na mistry a řemeslo, který připravil 
tehdejší student, nyní absolvent FAMU Jan Bohuslav, pro svou diplomovou práci 
Animovaná tvorba Libuše Čihařové.

Doprovodný program Game / VR Zone

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

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Za finanční podpory

Měšťanská Beseda
na Masarykově náměstí

VR hry

VR kino

Kavárna

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

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

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

Android iOS

www.anifilm.cz



Od dnešního dne až do soboty máte 
možnost navštívit v odpoledních hodi-
nách neformální moderovanou diskusi 
Meet the Filmmakers. Ve Festivalovém 
stanu ji s režiséry a režisérkami soutěž-
ních filmů povedou programový ředi-
tel festivalu Pavel Horáček a kurátorka 
Eliška Děcká. Jedná se o výjimečnou 
příležitost osobně se s tvůrci setkat, 
přičemž prostor bude i pro vaše dotazy. 
Oblíbený meeting pořádáme už několik 
let a s nadšením pozorujeme, jak kaž-
doročně roste zájem tvůrců. Festivalový 
stan najdete v Zámeckém parku. Pro-
gram začíná ve 14 00 s výjimkou soboty 
5. května, kdy je naplánován o hodinu 
později.

Celovečerní filmy ve vývoji ze střední 
a východní Evropy se poprvé v historii 
dočkají díky Visegrad Animation Forum 
(VAF), Anifilmu a nově vzniklé platfor-
mě CEE Animation svého uvedení. Mezi 
soutěžícími projekty je polský film Fati-
ma and the Secret Treasure (r. režisér 
Barter Kik), maďarský snímek Helka  
(r. László Nyikos), český film Jack Ru-
ssel Zachránce planety (r. Ondřej Pe-
cha), makedonský film fantasy John 
Vardar vs the Galaxy (r. Goce Cvetanov-
ski), český povídkový film O nepotřeb-
ných věcech a lidech (r. David Súkup)  
a polský Schlemiel (p. Włodzimierz Ma-
tuszewski). Vítězný projekt získá přímý 
postup na Cartoon Movie 2019 (Bor-
deaux, FR). 

15 15 — Loutkové divadlo

Třeboňský festival animovaného filmu 
vždy určitým způsobem reflektoval te-
levizní animaci. V současnosti se ov-
šem cosi mění a podobně jako hraná 
seriálová tvorba pomalu zastiňuje tu 
filmovou televizní animace je čím dál 
progresivnější. Rozhodli jsme se jí pro-
to věnovat patřičné místo a zmapovat 
seriály, které nám v současné době při-
padají nejzajímavější – přičemž většina 
pořadů bude u nás ale oficiálně uvede-
na poprvé. S výběrem celkem 35 seriá-
lů a filmů Anifilmu pomáhal dramaturg 
Jiří Flígl. Zatímco evropskou tvorbu 
charakterizuje emancipovaná, technic-
ky různorodá tvorba pro děti, americ-
ká produkce má co nabídnout naopak 
dospělým.

Tváří v tvář

Mapa festivalových míst

Jak naplno využít festivalovou akreditaci

Letos víc televize VAF a Anifilm dávají prostor 
projektům celovečerních 
animovaných filmů ve vývoji

Opravdu si myslíte, že má animovaná 
tvorba něco společného s manažer-
skou prací?
 Myslím, že ano, a že hlavním po-
jítkem těchto dvou světů je podle mě 
kreativita. Protože moje současná 
práce není o ničem jiném, než o každo-
denním hledání nějakého kreativního 
řešení. Jsme přesvědčena, že kreativní 
myšlení nevyužíváte, jen když děláte 
designový návrh, ale i když třeba star-
tujete nový obchodní projekt, prová-

díte fúzi, sestěhováváte zaměstnance 
apod. A právě tento přístup, hledat nej-
různější řešení, jsem se naučila už na 
Umprumce a na Hollarce, kde jsme byli 
zvyklí pracovat na projektech. Ať už se 
tomu říkalo klauzury nebo ročníkové 
práce, ale byl to prostě projekt. Úplně 
to samé, co dneska dělají projektový 
manažeři, jen tehdy tomu tak nikdo ne-
říkal (smích).

Na Vaší současné pozici je taky velmi 
důležitá cílevědomost a ochota praco-
vat, je to taky něco, co lze vysledovat 
ve Vašich animačních počátcích?
 Vždycky jsem všemu věnovala 
celého člověka, a tak se mi i na škole 
myslím dařilo, už na střední Hollarce, 
ale i na UMPRUM, kam jsem se dosta-
la hned napoprvé. Na druhou stranu 
jsem však měla často při pohledu na 
své spolužáky (jako třeba Pavla Kout-
ského nebo Františka Skálu) pocit, že 
jim jde kresba nějak lehčeji, a já sama 
si to musím víc vydřít. A proto pro 

mě byla možná největší výzvou právě 
trpělivost, kterou jsem moc neměla, 
a která je pro velmi dlouhodobý pro-
ces animace třeba.

Na Anifilmu poběží Váš film Sněžný 
muž podle námětu Aloise Mikulky, vel-
mi populárního autora mezi tehdejší-
mi animátory z UMPRUM…
 Ano, už na škole jsem dělala něko-
lik prací na motivy jeho povídek (např. 
film Kos v parku) a později, když jsem 
začala spolupracovat s Krátkým filmem, 
jsem si vzpomněla na text o Sněžném 
muži. Myslím, že mi byl blízká jeho po-
etika a hravý literární tvar, který byl na 
tehdejší dobu hodně moderní, protože 
to byla sice pohádka, ale zároveň hod-
ně crazy a akční, což se v animaci dob-
ře vizualizuje. A i pro dnešního diváka 
námět Sněžného muže vlastně vůbec 
nezastárnul a je pořád aktuální. 

Petra Fundová o animaci a hledání kreativních řešení
Petra Fundová je živým důkazem, že cesty osudu jsou jednak nevyzpytatelné, 
jednak že zkušenost s praxí v animované tvorbě se nikdy neztratí. Po vystudování 
Atelieru filmové a TV grafiky na UMPRUM a krátké spolupráci s Krátkým filmem, 
odešla na konci 80. let na mateřskou „dovolenou“ a volnou nohu, a později do 
korporátního světa vydavatelství časopisů Burda Praha, které dnes vede z pozice 
generální ředitelky. Tvrdí, že mnoho z toho, co se naučila třeba i při režii Sněž-
ného muže (promítaného na Anifilmu v rámci sekce Opomenuté autorky české 
animace), využívá ve své práci dodnes.

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

Výzdoba města rezonuje  
s vizuálem Stanislava Sekely. 
Foto — Eva Kořínková


