
Nejlepší celovečerák pro děti
10 00 — Divadlo J. K. Tyla

Dnes máte šanci vidět celovečerní sní-
mek Živitel, který s přehledem zvítězil 
v kategorii celovečerních snímků pro 
děti. Snímek je prvním samostatným 
celovečerním dílem irské režisérky 
Nory Twomey a produkovala ho hereč-
ka Angelina Jolie, známá humanitár-
ními aktivitami nejen v oblasti Afghá-
nistánu.

Setkejte se s vývojáři her  
z mezinárodní soutěže
10 30 — Festivalový stan

Paleta soutěženích her je skutečně pes-
trá, stejně tak jako nápady tvůrců, kteří 
nás pouštějí do svého vnitřního světa. 
Řada herních vývojářů je na festivale 
přítomna a programem s názvem Meet 
the Geeks vám chceme umožnit se s 
nimi setkat adozvědět se zákulisní in-
formace o vzniku jejich her. Setkáte se 
např. s tvůrci hry CHUCHEL, Wunder-
doktor, Rain Worlds atd.

Švankmajer, Čapek a Hmyz
14 30 — Kino Aurora

Poslední inzerovaný celovečerní film 
Jana Švankmajera a jeho producenta 
Jaromíra Kallisty se inspiroval Čapko-
vou hrou Ze života Hmyzu. Jak už to u 
slavného surrealisty bývá, nejde o pří-
močarou adaptaci, nýbrž o svéráznou 
variaci na téma Čapkovy misantropické 
hry. „Také by se nemělo zapomínat na 
poselství Kafkovy Proměny,“ uvedl k fil-
mu Jan Švankmajer.

Roháč — I. patro
9 30 – 14 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
13 30 – 14 30 — Jak zvnikl film

Měšťanská Beseda
10 00 – 17 00 — Mezinárodní soutěž  
             nezávislých počítačových her

Tipy na dnešní den

Jaká byla Vaše „cesta“ k filmu  
Na cestě?
 Stejně jako mé ostatní filmy i Na 
cestě hodně vychází z mé volné výtvar-
né tvorby, kde mě vždy zajímal přelom 
od reálného k abstraktnímu. Často pra-
cuji s kresbou, motivem mřížek nebo 
zmnožením a v tomto případě jsem 
se snažila ukázat, tak trochu ve filoso-
fickém duchu, jaké to je hledat cestu 
na cestě. Což možná souvisí i s tím, že 
film začal vznikat před revolucí a byl 
dokončen po ní, v roce 1991 a je tedy 
produkčně rozpolcen na přelomu dvou  
rozdílných období.

Co byla pro Vás při práci na tomto  
filmu největší výzvou?
 U autorského filmu je výzva  vždyc-
ky to,aby se vám podařilo zrealizovat  
původní představu, a také  si pokud 
možno zachovat autorský rukopis. 
U tohoto filmu jsem se rozhodla pro 
klasickou animaci  na ultrafanech, ale  
barevná kresba na nich mi přišla po-
někud plošná a strnulá. Chtěla jsem 
dodat kresbě „živost“ a vymyslela jsem 
si v animaci jakousi zrnitost nebo spíš

takové malé „čárky“, které měly podpo- 
rovat pohyb postav. Ale jelikož výroba 
filmu ve studiu: animace a konturování   
projde rukama více lidí, nebylo v pod-
statě možné sjednotit  způsob pojetí  
téhle zrnitosti (protože zřejmě každý 
konturista to pochopil po svém), a tak 
došlo bohužel k tomu, že na některých 
záběrech doslova prší… Takže svůj 
další film jsem se rozhodla mít v tomto 
ohledu pevně v rukou, což ale zname-
nalo,že se  poněkud zúžil  počet spolu-
pracovníků, a tím zase protáhla doba 
výroby.
 
Vedle animace jste se ale stihla  
věnovat i mnoha dalším kreativním 
oborům včetně navrhování filmových 
kostýmů…
 No, ano, i když zrovna k těm kostý-
mům jsem přišla tak trochu náhodou… 
Ale beru to tak, že je to taky výtvarná, 
a do jisté míry i psychologická, práce  –  
nějakým způsobem dovytváříte vizuál-
ně postavu. Ovšem herec s vámi někdy 
nemusí chtít v tomto ohledu spolupra-
covat, kdežto v animaci si toho herce 
zahrajete sami (smích).

A lákalo by Vás třeba i dnes vrátit se 
zase k animované tvorbě?
 Lákalo by mě to, ale potřebovala  
bych, aby celý proces výroby byl poně-
kud jednodušší než čím jsem si prošla 
při svém posledním filmu, který jsme se 
rozhodly  produkovat samy s Kristinou 
Hejdukovou. Myslím, že autor by měl 
mít možnost se víc soustředit na tvůr-
čí složku než na tu produkční. Možná 
jsou lidé, kteří tohle zvládají dobře, ale 
já k nim nepatřím, vyúčtovávání grantů 
není moje silná stránka. A taky si mys-
lím, že je dobré mít téma, o kterém jste 
přesvědčeni, že má cenu, aby spatři-
lo světlo světa… když víme, kolik úsilí, 
energie  a v neposlední řadě i peněz, 
takový jeden animovaný film stojí.

Doprovodný program Game / VR Zone

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Za finanční podpory

Měšťanská Beseda
na Masarykově náměstí
10 00 – 17 00 — vstup volný

Tereza Kučerová natočila sice „jen“ tři krátké autorské filmy, zároveň má však 
zkušeností v rámci animované výroby na rozdávání. Její první film Rytmy (1988) 
totiž vznikl ještě na škole, druhý (na Anifilmu uváděný Na cestě, 1991) v rámci 
Krátkého filmu a třetí Komora (1998) po revoluci již z grantové podpory Státního 
fondu. Vedle toho se ještě stihla věnovat volné výtvarné tvorbě, navrhování filmo-
vých kostýmů či spolupráci s divadlem Sklep.

Tereza Kučerová  
o animovaných a dalších kreativních cestách

Festivalový deník 6
Neděle — 6. 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
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Vítězové Anifilmu 2018
Mezinárodní soutěž celovečerních  
filmů pro děti

Živitel (The Breadwinner) 
Nora Twomey | Kanada / Irsko / Lucem-
bursko | 2017

Zvláštní uznání poroty
Velký zlý lišák a jiné povídky (Le grand 
méchant renard et autres contes) 
Benjamin Renner & Patrick Imbert 
Francie / Belgie | 2017

Mezinárodní soutěž celovečerních  
filmů pro dospělé

Skončím prostě na ulici (I'll Just Live 
in Bando)
Yongsun Lee | Jižní Korea | 2017

Zvláštní uznání poroty
Teheránská tabu (Tehran Taboo)
Ali Soozandeh | Německo / Rakousko 
2017

Mezinárodní soutěž krátkých filmů

Manivald
Chintis Lundgen | Estonsko | 2017

Zvláštní uznání poroty
Mé břímě (The Burden)
Niki Lindroth von Bahr | Švédsko | 2018

Mezinárodní soutěž studentských filmů

Dost (Enough)
Anna Mentzaris | Velká Británie | 2017

Zvláštní uznání poroty
Vyčerpaní (Coups de pompe)
Marion Ichard | Francie | 2017

Mezinárodní soutěž abstraktních  
a nenarativních animací 

Divizní artikulace (Divisional  
Articulations)
Max Hattler | Hongkong, zvláštní admi-
nistrativní oblast Číny | 2017

Zvláštní uznání poroty
Říše fantazie (Dreamland)
Mizue Mirai | Francie | 2017

Mezinárodní soutěž videoklipů

The Shanghai Restoration Project:  
I Don’t Like the Comics You Drew
Lei Lei | Čína, Spojené státy | 2017

Zvláštní uznání poroty
Antoine Debarge: Dolly.Zero
Ugo Bienvenu | Francie | 2017

Soutěž český obzor: Krátký film

Chůze a běhy
Vít Pancíř | Česká republika | 2018

Soutěž český obzor: Studentský film

WOO-HOO!
Dávid Štumpf | Česká republika | 2018 

Soutěž český obzor: TV / Online film

Mlsné medvědí příběhy: Hurá na bo-
růvky!
Kateřina Karhánková, Alexandra Májová
Česká republika | 2017

Soutěž český obzor: Zakázkové dílo

Jupí horký nápoj
Michal Žabka | Česká republika | 2017

Soutěž český obzor: Videoklip

Barbora Poláková: Krosna
Kousuke Sugimoto | Česká republika 
2017

Ano, animované filmy vznikají pre-
cizní ruční prací, není to ale pouze 
jejich výsadou. Řada herních titulů 
se totiž pyšní svou výtvarnou podobou 
a je vytvářena např. z papíru, kartó-
nu, miniaturní elektronikou, doplňo-
vána loutkami a stává se také napros-
to běžným úkazem, že herní studia 
spolupracují s umělci, architekty nebo 
modeláři. Na festival jsme vám přivezli 
zakladatele britského studia State of 
Play, Luke Whittakera, který promluví 
o tom, jak tyto spolupráce pomáhajípři 
zapracovávání různých procesů, nápa-
dů a návrhů do jeho her. Nenechte si 
tuto výjimečnou přednášku ujít dnes 
v 10 hodin.

Dorota Kobielová z polského studia 
BreakThru Films vás dnes v 10 30 pro-
vede zákulisím natáčení jednoho 
z nejvýraznějších celovečerních ani-
movaných filmů poslední doby. Spolu-
režisérka vás navíc seznámí se vzni-
kem maleb použitých k animaci. Díky 
materiálům shromážděným během 
natáčení uvidíte, jak tento unikátní 
film poskládaný z 65 000 olejoma-
leb ručně namalovaných 125 umělci 
přišel na svět. Snímek o Vincentu van 
Goghovi kombinující animaci olejoma-
leb s rotoskopií není prostý životopis, 
jak by se mohlo na první pohled zdát, 
ale spíše o kriminální drama pracující 
s určitými biografickými prvky. Pro-
gram proběhne v Loutkovém divadle.

Možná si nejen děti kladou otázku, jak 
asi vznikl film. A právě to se hravou 
a interaktivní formou dozvíte dnes od 
13 30 ve Festivalovém stanu. Představe-
ní knihy Jak vznikl film tu totiž dopro-
vodí zábavná přednáška lektorů Tere-
zy Czesany Dvořákové a Jiřího Forejta. 
Výlet do světa filmové archeologie pro 
malé i velké vypráví o tom, co vše se 
muselo stát, než vznikl první celove-
černí animovaný film. Děti se dozvědí, 
jaké vynálezy předcházely jeho vzni-
ku či jak funguje klasický promítací 
přístroj. A pozor: součástí programu je 
také krátká vědomostní soutěž o cenu!

Výtvarné herní světy

Výlet do filmové 
archeologie 
se soutěží o cenu

S láskou Vincent: 
Nahlédněte 
do zákulisí natáčení 

Jaký máte pocit po dokončení filmu, 
na kterém jste pracoval tolik let? 
 Na jedné straně je to dobrý pocit, 
že se film dokončil. Na druhé straně 
jako autor samozřejmě trnu, jak bude 
přijímaný diváky a kritikou. Rozhodně 
jsem ale rád, že je Lajka hotová a mys-
lím si, že jak já, tak moji spolupracov-
níci, jsme do toho dali maximum a s vý-
sledkem jsme spokojení. 

Liší se finální film od vaší původní 
představy?
 Musím přiznat, že s notnou dávkou 
potřebného štěstí a hlavně odhodláním 
všech, co se na Lajce podíleli, je výsle-
dek lepší, než bych měl odvahu si po-
myslet před deseti lety. A to platí nejen 
o technické stránce, ale hlavně u prove-
dení a obsahu.
 
Jak vznikaly loutky?
 Většina hlavních postav vznikala 
již během vývoje. V roce 2008 byl hotov 
první nástřel storyboardu. Na jeho zá-
kladě jsem spolu s výtvarníkem Marti-
nem Velíškem vytvořil výtvarné návrhy 
několika postav. Martin dělal záporné 
lidské postavy a já ty kladné zvířecí. 
Poté vyrobil Ondřej Zika mechanické 
kostry přesně podle technických nákre-
sů našich výtvarných návrhů. Následně 
se skelety loutek doplnily do potřeb-

ného tvaru molitanem, vymodelovaly 
hlavy a finální loutka se buď okostýmo-
vala nebo potáhla plyšem či jinou lát-
kou. Mistrem na výrobu potahovaných 
loutek je Zdar Šorm, který pro nás část 
zvířat vyrobil.

Vydržely loutky natáčení, nebo muselo 
být víc loutek na jednu postavu?
 Lajka je hlavní postava a tudíž 
musela být schopná všech výrazových 
prostředků, které takový pes má. Vrtět 
neomezeně ocasem, natáčet uši, kou-
let očima, čenichat, pohybovat obo-
čím i na čtyři díly dělenou tlamou, a to 
všechno mechanickou cestou pomo-
cí kloubů kostry. Přitom všem jedna 
loutka odehrála drtivou většinu záběrů 
v celém celovečerním filmu.

Vychází podoba fenky Lajky z jejího 
reálného předobrazu?
 Inspiroval jsem se svým prvním 
psem, který byl ale Lajce shodou okol-
ností docela podobný. Úplně proti pů-
vodní podobě Lajky bych nešel. Moje 
fenka byla takové dobrotisko, ale když 
šlo do tuhého, projevil se v ní pud vlka. 
Byla hodně přírodní, křížená s huskym. 
Lajka je jí vlastně podobná, je to dob-
račka, ale když někdo ohrožuje ji, její 
kamarády nebo štěňata, stane se z ní 
bojovnice.

Na Lajce jste pracoval ještě se dvěma 
dalšími výtvarníky. Proč?
 První třetina je taková ponurá, po-
zemská, vychází ze skutečnosti. Já ji 
chtěl trochu pitoreskně ošklivou a na 
to je opravdu nejlepší Martin Velí-
šek. Bylo mi ale jasné, že kdybych po 
něm chtěl, aby vytvořil i Lajku, moc 
sympaťačka by to nebyla. Tudíž jsem 
ji musel s dalšími zvířaty navrhnout 
sám. Když se pak děj přesune na pla-
netu Qem, měl být vzhled tohoto světa 
protipólem Země. Barevný, veselý. Pro-
středí planety tedy zpracoval slovenský 
umělec Fero Lipták. Výběrem výtvar-
níků jsem tak už dopředu vyřešil, aby 
vše působilo vizuálně správně a režijní 
záměr byl splněn.

A na co se chystáte teď?
 Chystám si „vyčistit stůl“ a věnovat 
se restům, které jsem deset let odklá-
dal, než se pustím do něčeho dalšího. 
Mám na letošek například naplánova-
nou digitalizaci svých starších filmů, 
které jsou ještě na 35mm filmu. Ale asi 
už tento rok budeme zvažovat, kte-
rý z mých předpřipravených projektů 
by měl šanci na realizaci. Takže už si 
vlastně chystáme půdu pro další práci.

Prozradíte, co konkrétně?
 Mám v plánu natočit Válku s mloky 
a Mysliveckou Odyseu, alespoň jeden 
z těchto projektů bych rád po Lajce 
realizoval. Oba to jsou trikové projek-
ty, kombinace živých herců s trikovým 
prostředím a animací. U Války s mloky 
to mám vymyšleno takovým iluzivněj-
ším způsobem, jak pracoval Karel Ze-
man. U Myslivecké Odysey by to měla 
být klasická „trikařina“ v rovině uvěři-
telnosti.

Aurel Klimt: Lajka je dobračka, ale i bojovnice

V naší mezinárodní soutěži figuroval i český loutkový film Lajka. V následujícím 
rozhovoru režisér prozradil, jak vznikaly loutky, kdo ho inspiroval, když vytvářel 
podobu hlavní hrdinky i jaké projekty chystá do budoucna. 

← Aurel Klimt při natáčení

Projekce Lajky
6. 5. — 11 30 — Kino Aurora


