
Znovu nalezené animátorky
17 00 — Kino Světozor

Anifilm se letos pustil do mapování 
tvorby českých režisérek, které v prů-
běhu 60.–80. let natočily jeden, dva či 
výjimečně více autorských filmů, a pak 
z nejrůznějších důvodů animovanou 
tvorbu opustily. Po projekci s názvem 
Opomenuté autorky české animace
budete mít ojedinělou příležitost se 
s některými z nich setkat v rámci mo-
derované debaty.

3D v pojetí oscarového Landretha
21 00 — Kino Světozor

Přijďte se setkat s oscarovým tvůrcem 
originálních CGI filmů Chrisem Landre-
them a přesvědčit se, že jeho pojetí 3D 
počítačové animace se nedá srovnávat 
s ničím, co jste z této animační oblas-
ti dosud viděli. Pásmo svých krátkých 
filmů, které většinou vytvořil v Kanadě, 
uvede tento pozoruhodný Američan 
dnes večer osobně.

Vernisáž výstavy: Herní světy
17 00 — Dům Štěpánka Netolického

Výstava Herní světy: další level české 
animace tematizuje fenomén vizuálně 
působivých tuzemských počítačových 
her, které více či méně vědomě navazu-
jí na tradici české animace. Poprvé tak 
budete moci shlédnout soubornou prá-
ci českých herních vývojářů, jíž mapu-
jeme období posledních deset let.

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

Měšťanská Beseda
10 00 – 18 00 — Animarket

Festivalový stan
10 00 – 11 00 — Divadlo já to jsem
17 00 – 19 00 — Beat Saber turnaj
21 00 – 22 00 — Vees
22 00 – 23 00 — Opak dissu label

Pivovarský sklep
23 59 – 1 59 — DJ Casablána

Tipy na dnešní den

Jak jste se dostal ke spolupráci na 
Psím ostrově? 
 S Wesem Andersonem jsem již 
dříve spolupracoval na Fantastickém 
panu Lišákovi a na jeho novém ani-
movaném filmu jsem se toužil podílet 
od první chvíle, kdy se mi doneslo, že 
tento projekt chystá. Z časových a pra-
covních důvodů jsem se však nakonec 
mohl připojit jen na několik posled-
ních měsíců natáčení. Tehdy jsem se 
seznámil s Benem Adlerem, který měl 
plno práce s produkcí „filmu o filmu“ 
a materiálů ze zákulisí. Bylo to pro mě 
velmi příjemné a přátelské setkání plné 
úsměvů, během nějž jsme se rovnou 
i pobavili o tom, co děláme a jak se na 
filmu podílíme.

Změnil se podle vás nějak Andersonův 
způsob práce s loutkami od natáčení 
Fantastického pana Lišáka?
 Rozhodně. Myslím, že Wes má teď 
mnohem lepší a jasnější představu 

o tom, co mu loutky, animátoři a stop-
-motion animace celkově umožňují 
ztvárnit a herecky vyjádřit. Při práci na 
Fantastickém panu Lišákovi a během 
těch devíti let, které mezi oběma fil-
my uběhly, se toho hodně naučil a při 
natáčení Psího ostrova to bylo opravdu 
poznat, stejně jako jeho režijní preciz-
nost.
 
Můžete svou spolupráci s Wesem  
Andersonem popsat? Setkal jste se 
s ním během natáčení?
 Wes se natáčení na place fyzicky 
vůbec neúčastnil, ale stále bedlivě sle-
doval natáčení každého záběru krok 
za krokem prostřednictvím e-mailů 
a producentů a hlavního animátora, 
kteří byli na place s námi. Při práci má 
na jednu stranu velkou důvěru ve svůj 
tým a animátorům ponechává určitý 
prostor k návrhům ohledně hereckého 
ztvárnění, a na druhou stranu má v hla-
vě o všem velmi jasnou představu. 

Jak se to projevovalo?
 Zničehonic třeba přijde s tím, že 
nějaký detail musí být přesně tak a tak, 
a vy byste přitom vůbec neřekli, že je 
pro tu scénu, kterou zrovna animujete, 
klíčový. V takovém případě mu pak mu-
síte pomoct najít způsob, jak přesně 
zpracovat to, co má na mysli.

Doprovodný program Game / VR Zone

Rozhovor pokračuje na další straně →

Psí ostrov / Isle of Dogs
režie: Wes Anderson | United Kingdom, 
Germany | 2018 | 101 min 

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Za finanční podpory

Měšťanská Beseda
na Masarykově náměstí

VR hry

VR kino

Proměna VR

Kavárna

Hry z mezinárodní  
soutěže

ALZA
zóna

12 00 – 18 00 — vstup volný

Elie Chapuis: Psí ostrov vypadá úplně jinak,  
než na co jste u animovaných filmů zvyklí
Na Anifilmu má letos českou premiéru očekávaná novinka Wese Andersona Psí 
ostrov. Film můžete na festivalu nejen vidět, ale také se dozvědět, jak vznikal, 
a to dnes ve 1330 ve Schwarzenberském sále v rámci programu Making of.  
Zákulisím natáčení vás provedou animátor Elie Chapuis a spoluproducent filmu 
Ben Adler. Elie nám zároveň prozradil, jak se k práci na Psím ostrově dostal, jak 
se od dob Fantastického pana Lišáka změnil Andersonův přístup k loutkové ani-
maci i jaké scény byly pro animátory nejsložitější.

Festivalový deník 4
Pátek — 4. 5. 2018

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

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

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

Android iOS



Projekce Psího ostrova

Making of: Psí ostrov

Nezmeškejte: Animarket — 
Trh práce pro profesionály a studenty

Které scény byly pro animátory nej- 
obtížněji?
 Ve stop-motion animaci vlastně 
není žádná scéna „snadná“, a pro filmy 
Wese Andersona to platí dvojnásob. 
Myslím, že nejobtížnější na animaci 
byly hlavní scény, ve kterých je hodně 
emocí a dialogů a které jsou stěžej-
ní pro hlavní dějovou linku, ale z těch 
už byla většina hotová, když jsem se 
k natáčení připojil. Jak jsem nakousl 
v předchozí odpovědi, někdy se stane, 
že scéna, u které byste nečekali, že se 
jí bude Wes nějak moc zabývat, nako-
nec sežere spoustu času a úsilí, pro-
tože musíte dokonale vystihnout jeho 
extrémně konkrétní představu o tom, 
jak se má určitá postava pohnout nebo 
zatvářit nebo jak má být něco načaso-
váno, aniž by vás vůbec napadlo, že to 
může mít zásadní význam. Třeba scénu, 
kdy Atari naskočí na klouzačku v opuš-
těném zábavním parku, jsme sedmkrát 
nebo osmkrát přetáčeli, protože Wes 
chtěl vidět všechny možné verze toho, 
jak skáče, naráží do boků, přetáčí se. 
Přitom v konečné verzi filmu má tahle 
scéna asi jen tři vteřiny…

Znali animátoři celý příběh nebo  
scénář filmu? 
 Ano, my animátoři jsme patři-
li k velmi úzkému okruhu lidí, kteří 
měli neomezený přístup k celému fil-
mu a kterým bylo promítnuto několik 
různých verzí, jak se postupně pra-
covalo na střihu. V tak pokročilé fázi 
natáčení jsme už neměli k dispozici 
scénář, ale jen animatik, tedy story-
board filmu doplněný o finální verze 
dialogů a hlavní zvukové efekty. Mys-
lím, že scénář byl zaslán jen prvním 
animátorům, a to ještě předtím, než 
se začalo natáčet, někdy ke konci roku 
2015 nebo začátkem roku 2016. Takže 
než jsem dorazil na natáčení, nevěděl 
jsem o filmu vůbec nic kromě toho, co 
mi pořád opakovali ostatní animáto-
ři: „Odehrává se to v Japonsku, hrajou 
v tom psi a musíš na tom dělat s náma, 
vypadá to úžasně.“

Jak se vám líbí konečná verze Psího 
ostrova?
 Zatím jsem ho viděl jen jednou, na 
Berlinale, když měl vůbec první veřej-
nou premiéru. Promítání provázela 
tak mimořádná a intenzivní atmosfé-
ra a očekávání, že jsem filmu věnoval 
pozornost asi jen z poloviny a stejně 
napjatě jsem sledoval, kdy a jak na 
něj v tom obřím, napěchovaném sále 
reagují diváci. Už se těším, až se na 
něj budu moct párkrát podívat znovu, 
abych si o něm udělal lepší obrázek, 
i když člověk nikdy nemůže být zcela 
objektivní, když jde o film, na kterém 
sám pracoval. Jediné, co mohu říct 
s jistotou, je, že po vizuální stránce je 
úchvatný a vypadá úplně jinak, než na 
co jste u animovaných filmů zvyklí. Je 
velmi originální a místy dost radikální 
a já jsem hrdý, že jsem se na jeho vzni-
ku mohl podílet.

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 důra-
zem na animaci. Akce navazuje na úspěšný první ročník, který se konal pod ná-
zvem Business Bistro, a rozšiřuje jej. Pro vstup není potřeba žádná speciální akre-
ditace či vstupenka. Rozvíjíme pracovní trh! 

Mezi účastníky tu narazíte například 
na Aeon, ANOMALIA, Bare Bear Studio,
Bohemia Interactive, Brainz VR
Playdy.cz, Warhorse studia a České  
katedry animace.

Dnes, v pátek 4. 5.  — 10 00 – 18 00 — Přízemí Měšťanské Besedy na Masarykově nám.

Pátek 4. 5. — 19 00 — Divadlo J. K. Tyla
Sobota 5. 5. — 17 30 — Kino Aurora
Neděle 6. 5. — 14 30 — Divadlo J. K. Tyla

Pátek 4. 5. — 13 30 — Schwarz. sál

Asociace animovaného filmu uspořá-
dala na festivalu významné neveřejné 
setkání mezi zástupci animace, au-
diovize, vývojáři herního průmyslu, 
Státního fondu kinematografie, České 
televize, Ministerstva kultury a Minis-
terstva průmyslu pro zahájení dialogu 
o směřování české animace. Další kon-
text setkání vysvětluje místopředseda 
asociace, Michal Podhradský: 
 „Animační průmysl, jako součást 
kreativních průmyslů, má v České re-
publice obrovský potenciál, který je 
ale minimálně využívaný. Na rozdíl od 
mnoha průmyslově podobně vyspě-
lých států jsme u nás zatím neobje-
vili pozitiva, které kreativní průmysly 
přináší. Naši představitelé i odborná 
veřejnost jsou čím dál více znepokoje-
ni skutečností, že jsme zemí montoven 
pracujících s nízkou přidanou hod-
notou. Kreativní průmysl, a animace 
speciálně, je přitom typickým odvět-
vím postaveným na vzdělání, kreati-
vitě a zkušenostech. Máme v tomto 
oboru historické zkušenosti, množství 
vzdělaných tvůrců a naše země je při-
rozeným centrem a lídrem ve střední 
Evropě.“

V počátcích třeboňského festivalu 
mohly české filmy soutěžit jak v mezi-
národní, tak v národní soutěži. Násled-
ně se od kategorie tuzemské soutě-
že upustilo. V roce 2016 se pak sešlo 
hned několik slibných českých titulů, 
které se do mezinárodní soutěže z růz-
ných důvodů nevešly. A právě díky nim 
vznikl Český obzor, soutěžní kategorie 
pro české filmy. V letošním roce festi-
val soutěž obnovil, a to z více důvodů: 
nejen se záměrem dát českým filmům 
šanci soutěžit v domácí konkurenci, 
účast v soutěži navíc umožňuje sním-
kům usilovat o prestižní evropské ceny 
Emile. Z tohoto důvodu je také soutěž 
rozdělena do několika podkategorií: 
Krátký film, Studentský film, Televiz-
ní / on-line film a seriál, Zakázkové 
dílo a Videoklip. O výsledcích, které 
budou vyhlášeny zítra na slavnostním 
zakončení festivalu, tentokrát rozho-
duje mnohočlenná Rada animovaného 
filmu (RAF).

Zveme všechny příznivce četby o ani-
maci dnes od 1500 a zítra od 1130 do 
festivalového stanu, kde se seznámíte 
hned se dvěma nevšedními knižními 
tituly. Prvním z nich je čtivě napsaná 
autobiografie režiséra Gena Deitche 
Z lásky k Praze. Dnes ji americký rodák, 
který je již desítky let usazený v naší 
zemi, osobně uvede a bude připraven 
vám vaše vydání podepsat. Druhým 
titulem je nedávno vydaný překlad 
stěžejní publikace současné teorie 
animace, knihu estonského animáto-
ra a teoretika Ülo Pikkova Animaso-
fie: teoretické kapitoly o animovaném 
filmu. S knihou vás seznámí odborná 
redaktorka českého překladu Kamila 
Boháčková a autorka odborné studie 
ke knize Eliška Děcká. Součástí prezen-
tace bude i projekce vybraných eston-
ských filmů.

Kam směřuje  
česká animace?Knižní akce ve stanu

Anifilm  
obnovil českou soutěžElie Chapuis  

o Psím ostrově
→ Dokončení rozhovoru ze strany 1

← Elie Chapuis při práci na Psím ostrově


